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ÚVOD 

Zborník odborných a vedeckých prác (KO)MÉDIÁ prezentuje niekoľkoročnú kontinuitu 
vedeckej reflexie médií v medzinárodnom kontexte. Obsahuje hodnotné práce, ktoré sa 
venujú problematike mediálnej a marketingovej komunikácie, pričom predpona (KO) 
v názve zborníka už tradične naznačuje rôzne aspekty, ktoré sa s médiami spájajú: koope-
rácia v médiách, koexistencia, koedukácia, korelácia, ale aj komunikácia, komercia, kom-
petencia, kompatibilita, komparácia, kolízia, koalícia, kódovanie, kognitivita, koherencia, 
koincidencia, kolegialita... 

Šírka záberu zborníka zaradených prác je preto dosť značná, poskytuje priestor pre bo-
hatý a inšpiratívny interdisciplinárny dialóg. Medzi vyše šesťdesiatimi autormi čitateľ ná-
jde nielen komunikológov a marketingových odborníkov, ale aj žurnalistov, pracovníkov 
z oblasti PR, politológov, sociológov, psychológov, pedagógov, jazykovedcov, literárnych 
vedcov, semiotikov, kulturológov, ale aj vydavateľov či ďalších pracovníkov z oblasti 
médií a marketingu.  

Príspevky sú zoradené podľa tematických okruhov do šiestich hlavných celkov a venujú 
sa otázkam teórie a praxe komunikácie, kultúry, edukačným aspektom, inováciám v oblasti 
mediálnej a marketingovej komunikácie, sociálne zodpovednej marketingovej komunikácie 
ako aj rôznym interdisciplinárnym presahom. Táto tematická divergencia a široký záber 
spolu so snahou obsiahnuť čo najviac dôležitých a podstatných problémových okruhov sú 
však nielen symbolicky prepojené v oscilácii okolo základných tematických celkov, kto-
rých iniciály tvoria akronym slova (KO)MÉDIÁ (Komunikácia a prax; Otázky marketin-
govej komunikácie, masmediálnej komunikácie a kultúry; Média, deti a mládež; Elektro-
nická komunikácia a sociálna zodpovednosť marketingovej komunikácie; Diagonálne cez 
rôzne otázky masovej komunikácie; Interdisciplinarita a inšpirácie v marketingovej komu-
nikácii). 

 

Cieľom tohto zborníka je predstaviť súčasný stav poznania vo vyššie uvedených oblas-
tiach. Cennou pridanou hodnotou spájajúcou všetky tu publikované práce je potenciál 
(KO)MÉDIE podnietiť ďalšiu odbornú a vedeckú diskusiu, ktorá prekračuje regionálny 
charakter a vďaka prispievateľom zo zahraničia nadobúda stredoeurópsky kontext: prispie-
vateľmi sú už tradične poprední odborníci z Českej republiky, stále vo väčšom rozsahu na 
výzvu o dialóg reagujú aj významní a uznávaní odborníci z Poľskej republiky a zastúpenie 
má aj Maďarská republika. Ceníme si však aj domácich prispievateľov, medzi ktorými sú 
ako významné a etablované osobnosti v tejto vedeckej oblasti, prinášajúce zrelé vysoko 
erudované pohľady, zistenia, a inšpirácie, tak i potešiteľne veľmi ambiciózni a odborne 
vynikajúco pripravení mladí výskumníci, ktorí svojím sviežim a entuziastickým prístupom 
otvárajú ďalšie spôsoby, možnosti a pohľady aj na závažné spoločenské témy, čím dávajú 
nielen záruku kontinuity, ale aj progresu vedeckého a odborného bádania v tejto oblasti. 

Ako už bolo naznačené, jednotlivé príspevky nahliadajúce na marketingovú a mediálnu 
komunikáciu prizmou multidisciplinárnej platformy spája jeden dôležitý moment: potreba 
prezentovať aktuálne problémy z uvedenej oblasti a ponúknuť významné podnety alebo 
riešenia týchto problémov pre teóriu a prax mediálnej a marketingovej komunikácie. Všet-
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ky zaradené príspevky tento cieľ napĺňajú v plnom rozsahu a spolu s ich autormi vyslovu-
jem presvedčenie, že zborník napomôže nielen zvýšeniu povedomia o riešených otázkach, 
ale aj inšpiruje k riešeniu problémov, ktoré vyvstávajú v súvislosti so súčasným stavom 
spoločensko-ekonomického vývoja, podmieneného spoločensko-ekonomickou krízou a na-
pomôžu vidieť ich komplexne a pristupovať k ich riešeniu tvorivo a invenčne. 

 

Veríme, že predkladaná publikácia zaujme pozornosť odbornej, ale aj laickej verejnosti 
a svojím širokým zameraním priblíži aktuálne trendy a prebiehajúce procesy zmien v teórii 
a praxi mediálnej a marketingovej komunikácie tak, ako to bolo i cieľom autorov. 

 

K. Fichnová, P. Mikuláš, et. al. 
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NÁZORY VEŘEJNOSTI NA MARKETINGOVOU KOMUNIKACI V KRIZI 

 

WHAT DOES THE PUBLIC THINK OF MARKETING COMMUNICATION  

IN CRISIS? 
 

Dušan Pavlů 

 
ABSTRAKT 

Názory laiků a odborníků na míru a nasazení marketingové komunikace v době krize se pochopitelně liší. 
Příspěvek se zabývá názory marketingových komunikačních odborníků – návštěvníků akce NOC RE-
KLAMOŽROUTŮ – na možnosti nasazení marketingové komunikace v době ekonomické krize a kon-
frontuje tyto názory se širším pohledem tuzemských i zahraničních odborníků. Využívá také další zdroje – 
především marketingové výzkumy v odborných cílových skupinách – k potvrzení hypotézy, že v době 
krize je nezbytné naopak ještě více stupňovat a zesilovat komunikační tlak na trh, než tomu je v době, kdy 
v ekonomice země neprobíhají tak prudké turbulentní změny 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Marketing, marketingové komunikace, krize, odborná veřejnost, výzkumy názorů v segmentech odbor-
níků. 
 
ABSTRACT 

The opinions of lay-persons and specialists about the level and intensity of marketing communications at 
a time of crisis obviously vary. The paper presents opinions about marketing communication mentioned 
by professionals – visitors to the event the NIGHT OF THE AD EATERS – regarding the possibility to 
use marketing communications at a time of economic crisis and confronts these opinions with a wider 
view of domestic and foreign specialists. It also uses other sources   – mainly, marketing research studies 
in professional target groups – to prove the hypothesis that at a time of crisis it is of more importance to 
step up and intensify the communication pressure on the market than at a time when no dramatic turbulent 
changes happen in the economy of the country. 
KEY WORDS  

Marketing, marketing communications, crisis, professional public, public opinion studies in the segments 
of specialists. 
 
 
Krize a komunikace 

Názory na míru nasazení a intenzitu působení všech forem a projevů marketingové ko-
munikace v době krize se liší nejen mezi marketingovými a komunikačními specialisty 
a laiky – což by bylo zcela pochopitelné, ale liší se také mezi marketéry. Jeden názor je 
konzervativní a konstatuje, že v krizové etapě vývoje ekonomiky je nezbytné plošně snižo-
vat všechny náklady – na vývoj nových výrobků, inovace stávajících modelů, výrobu, ob-
chod, na pracovní síly, investice do modernizace výrobních zařízení atd. Druhý názor ale 
vychází ze zcela opačné filozofie: není tedy defenzivní, čekající na rány osudu, ale naopak 
ofenzivní, aktivně vyhledávající příležitosti k efektivní komunikaci, příležitosti k zaujmutí 
většího pole spotřebitelské pozornosti, příležitosti k posílení pozice značky, pozice 
k posílení image producenta i produktů atd. Názory na plošné snižování nákladů na všech-
ny činnosti podnikatelského subjektu s cílem minimalizovat výdaje a vytvářet rezervy pro 
ještě horší možné podmínky jsou také touto skupinou manažerů akceptovány, ale 
s výrazným rozdílem: snižovaní musí být přísně diferencované a cílené, přičemž oblasti 
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jako je výzkum, vývoj, inovace portfolia produktů a intenzívní marketingová komunikace, 
investice do zvyšování kvalifikace rozhodujících odborníků, musejí být pokud možno ještě 
posíleny, právě na úkor zbytných výdajů. Je proto zajímavé konfrontovat postoje, názory 
více stran komunikačního procesu – zadavatelů komunikace, příjemců komunikace, teore-
tiků marketingové komunikace.  

Naznačili jsme dva základní přístupy k marketingovým komunikacím v rámci marke-
tingového mixu a pokud budeme konfrontovat tyto varianty s výsledky výzkumů názorů 
marketingových manažerů, zjistíme, že míra prosazování proaktivního přístupu k trhu, 
výběru komunikačních nástrojů – médií, prostředků atd. je různá.  

Výzkum společnosti SAS1 na vzorku 174 českých marketérů z dubna 2010 prokázal: 
� 49% respondentů chápe svoji firmu jako inovativní z hlediska užívání netradičních 

forem komunikace (údaje rozhodně ano - 16% a spíše ano 33%), zatímco 20% se nedo-
kázalo vyjádřit a zbytek konstatoval, že nepovažuje svoji firmu ve využívání netradič-
ních forem komunikace s trhem za inovativní – 31%. 

� 33% manažerů uvedlo, že má zkušenost s novými formami komunikace jako odpověď 
na otázku, zda jejich firma vyzkoušela v posledních letech takovou formu komunikace, 
jakou před nimi někdo jen zřídka, nebo vůbec nikdo na našem trhu použil. 

� Přitom ale 51% respondentů očekává, že v roce 2015 se bude do tradičních médií (TV, 
rozhlas, tisk, letáky, POS materiály atd.) investovat více než 60% prostředků. 

Je zřejmé, že verbálně se manažeři snaží působit progresivně, ale vzápětí se sami 
usvědčují z velmi tradičního myšlení. Lze souhlasit s názorem, že v době krize je pro přeži-
tí a následný rozvoj firmy velmi důležité, aby investovala do vývoje nových výrobků, do 
inovací a do nových forem komunikace s cílovými skupinami odběratelů – obchodníků, 
spotřebitelů, dodavatelů apod.  

Výzkumný vzorek se na otázku inovací ve firmě v současné době vnitřně diferencoval 
následujícím způsobem:  

 

Tabulka č. 1 

MÍRA SOUHLASU S NAVRŽENÝMI  
FORMULACEMI v %-dopo čet do 100%= neuvedl 

Rozhodně a spíše  
souhlasím 

Rozhodně a spíše 
nesouhlasím 

Inovace, nové nápady jsou klíčové pro úspěch v marketingu 94 1 

Jsem připraven podpořit inovaci v naší firmě, pokud jde 
o marketingovou komunikaci 

92 2 

Je pro mne snadné prosadit dobrý nový nápad, naše firemní 
prostředí je inovacím nakloněno  

50 25 

Kdybych se rozhodl pro novou formu komunikace, riskuji 
tím víc, než při použití zaběhaných forem 

38 31 

S nevyzkoušenými nápady se nevyplatí přijít, vedení firmy 
by to mohlo nést nelibě 

16 67 

Inovace v marketingové komunikaci je nebezpečná, raději 
se držíme tradičních forem komunikace 

7 81 

Zdroj: citovaná zpráva 

                                                           

1 Weigh to fCourage in Marketing. SAS CI Roadshow 2010. Prezentace GFK na SAS Forum Praha 2010, 
staženo ze zdroje www.sas.cz  10.09.2010: Výzkum názorů českých manažerů v době krize 
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I v interpretaci této otázky je bohužel nezbytné konstatovat, že ani krizový stav ekono-
miky obecně a přinejmenším stagnaci mnoha firem nevnímají marketéři jako startovací 
čáru pro odvážnější řešení, která by mohla vtisknout firmě nový, inovativní impuls. Také 
pohled na strukturu a hodnotu odpovědí na další vyjádření není příliš optimistickým čte-
ním:  

 
Tabulka č. 2 

MÍRA SOUHLASU S NAVRŽENÝMI  
FORMULACEMI v %, dopo čet do 100% = neuvedl 

Rozhodně a spíše 
souhlasím 

Rozhodně a spíše  
nesouhlasím 

Můj osobní odhad budoucího úspěchu či neúspěchu našich 
kampaní se obvykle potvrzuje 

72 1 

Efektivita tradičních médií klesá 65 14 

Tradiční média zatím nelze plnohodnotně nahradit  
jinými formami komunikace 

60 15 

Nevěřím, že komunikační agentury mají odborníky na plno-
hodnotné zvládnutí netradičních forem komunikace 

52 22 

Naše společnost nemá zatím opravdové odborníky na plno-
hodnotné zvládnutí netradičních forem komunikace  

52 22 

Komunikační agentury, se kterými spolupracujeme, sázejí na 
prověřenou jistotu tradičních komunikačních kanálů 

49 10 

Zdroj: citovaná zpráva 
 
Agentura GfK vycházela při formulaci některých zobecňujících závěrů z vlastních vý-

zkumných zkušeností: 
� V době stagnace ekonomiky či v průběhu skutečné krize dochází k novému rozdělení 

tržních pozic až 10x rychleji, než je tomu v etapě fungujících ekonomik. 
� Doporučuje investovat do značky, protože v době krize komunikační prostředky zlevňu-

jí svůj prostor a čas. Přitom platí, že ostatní vyčkávají, jsou nerozhodní, mají strach in-
vestovat do komunikace. 

� Aby ale byla marketingová komunikace účinná, je nezbytné ji tvořit na vědeckých zá-
kladech: tedy testovat, získávat komplexní informace o trhu, spotřebitelích, segmentaci, 
očekáváních, motivech atd. 

� Pokud si budeme klást otázku, co dělaly firmy, které nejlépe obstály v minulosti, pak je 
jasné, že se komunikačně chovaly jinak než většina jejich souputníků. 

Především se prezentovaly širším a více rozloženým media-mixem, 4x častěji používaly 
speciální formáty TV reklamy (např. sponzoring, časomíra atd.). V klasické reklamě pra-
covaly s výrazně nižšími časy prezentace. Více využívaly veřejnoprávní média na úkor 
privátních. Pokud využívaly privátní média, pak zcela cílevědomě zacílily na ověřené for-
máty. Ladění kampaní na nezbytné produkty bylo častěji racionální, na produkty, jejichž 
spotřeba není nezbytná, byla komunikace laděna přesně opačně – emocionálně.  

Je samozřejmě nezbytné pátrat po příčinách právě takového, v mnoha případech až zby-
tečně obezřetného, opatrnického chování zadavatelů marketingové komunikace. Soudím, 
že problém má svůj původ ve více zdrojích, především pak hlavní roli sehrává: 

1. Nízká míra skutečně kvalitního vzdělání v oblasti marketingové komunikace a obec-
ně ve společenských vědách s akcentem na sociologii a psychologii komunikace, životního 
stylu apod. v řadách mnoha zadavatelů. 



 

1. kapitola 

14 

2. Totéž platí pro stratégy a kreativce v komunikačních agenturách, kteří mnohdy žijí 
jen z kreativity, která ale není dostatečně podložena kvalifikovaným poznáním. 

3. Právě proto pak komunikační agentury pracují metodou nasazení osvědčených, či 
obvyklých forem komunikace, aniž by usilovaly o inovaci komunikačního řetězce, o nové 
efektivnější formy oslovení cílových skupin apod.  

 
Názory uživatelů komunikace 

Výzkum GfK zkoumal také názory 500 uživatelů některých služeb na kvalitu těchto 
služeb i kvalitu komunikace. Potvrdil, že v cílových skupinách probíhá velmi intenzívní 
výměna informací o zkušenostech a spokojenosti s kvalitou produktů nebo služeb.  

Graf prokazuje, že nejméně 4 z 5 dotázaných respondentů hovořili o svých nedobrých 
zkušenostech ve svém sociálním okolí. Jinými slovy – nehovořili ve prospěch podnikatel-
ského subjektu, jeho značky a jeho produktu. Kde především hovořili o své špatné zkuše-
nosti?  

� Především v rámci své rodiny a příbuzenstva – v průměru 73% 
� Se známými a přáteli – v průměru v 60% 
� S lidmi v práci, s obchodními partnery apod. – průměrně v 37% 
� Prostřednictvím internetových sociálních sítí – průměrně v 7% 
� Volili jiné formy – 10% 
 

Graf č. 1 

 

Zdroj: citovaná zpráva 
 
Data jsou velmi varovná, neboť prokazují, že nespokojený zákazník ovlivňuje velmi 

významný a velký segment dalších potenciálních zákazníků. Akutní a ohrožující nebezpečí 
pro podnikatelský subjekt je především ukryto v internetových sociálních sítích, které mo-
hou oslovit a persuasivně formovat velké množství dalších zainteresovaných osob. 
Výzkumy také ukazují, že se mění základní charakteristika příjemce informací:  
� Klasický pohled na cílovou skupinu a její členy zkoumal zákazníka jako jednotlivce, 

jako spíše individualizovaného jedince – pod zorným úhlem životního stylu, potřeb 
a zájmů. 

� Tak jako se vytvářejí sociální sítě, tak také bude třeba hledět na cílovou skupinu a její 
členy – zejména s akcentem na poznání procesu rozhodování uživatele informací. Je 
třeba zjistit, proč se spotřebitel rozhoduje právě tak, co nebo kdo jsou další ovlivňovate-
lé v jeho životě, a jak lze tyto faktory využít. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Nikomu to neřekl /
nepsal

Někomu to řekl /
napsal

21%

79%

21%

79%

16%

84%

SDĚLENÍ OSOBNÍ NEGATIVNÍ ZKUŠENOSTI

Služby pojišťoven Služby bank Služby telekomunikací



Dušan Pavlů/ 

NÁZORY VEŘEJNOSTI NA MARKETINGOVOU KOMUNIKACI V KRIZI 

15 

� Jde tedy o komplexní mapování sociálního okolí příjemce informací a komunikační na-
bídky – jaký je jeho sociální prostor, kdo se v něm pohybuje: rodina, přátelé, neformální 
komunity, média.  

INCOMA Research2 dochází na základě kontinuální mnohaleté výzkumné činnosti k názo-
ru, že hlavními hybnými silami budou především tyto faktory: 
� Specifické požadavky zákazníků budou hrát stále významnější roli svým vlivem na 

podobu a úspěšnost obchodu. Obchod podle názoru INCOMA Research bude úspěšný 
tehdy, pokud bude vstřícný k potřebám různých specifických skupin zákazníků, kteří 
mají diferencované požadavky a bude vycházet vstříc různým typům nákupů – běžný 
denní, týdenní. 

� O úspěchu bude rozhodovat pětice hlavních faktorů: 
- kvalita zboží bude odpovídat očekávání 
- obchod bude mít oblíbené značky 
- za požadovanou kvalitu bude nasazena rozumná cena 
- stále více se bude klást důraz na rozumný objem času, který je potřeba věnovat ná-

kupu 
- bude kladen velký důraz na pohodu při nákupu. 
 

Jak vidí spotřebitel nasazení reklamy v době krize 
Na každoroční akci NOC REKLAMOŽOROUTŮ realizuje již čtvrtým rokem Katedra 

marketingové komunikace Vysoké školy finanční a správní ve spolupráci s některými dal-
šími subjekty výzkum názorů návštěvníků tohoto svátku televizní a filmové reklamy.  

V roce 2009 se uskutečnilo v Praze 483 výzkumných rozhovorů z celku 3000 návštěv-
níků a v Brně na stejné akci 334 výzkumných rozhovorů z celku 1200 návštěvníků.3 

Mimo jiné se tazatelé studenti oboru marketingová komunikace zabývali názory ná-
vštěvníků nočního promítání reklamních spotů na význam reklamy v době ekonomické 
krize. Otázka byla velmi aktuální, krize se intenzívně rozvíjela. Proto byly do výzkumu 
přidány otázky aktuální: „Na nasazení reklamy v době ekonomické krize jsou různé názory. 
Vy byste řekl, že propagování zboží a služeb v době krize je nezbytné:“  

 
Tabulka č. 3 

REKLAMA V DOB Ě KRIZE – V % PRAHA BRNO CELKEM 

Jednoznačně udržet ve stejné intenzitě, aby firma a její 
značka zůstala v paměti spotřebitele 

45,0 39,0 42,6 

Jednoznačně ještě posílit, aby firma a její značka měly 
nejlepší výchozí pozici v době po krizi 

28,0 21,3 25,2 

Když se šetří náklady, tak samozřejmě všude, i v reklamě 14,7 21,3 17,4 

Nevím, nemám na to názor 12,2 18,6 14,8 

  

                                                           

2 Vývoj a struktura českého obchodu. Prezentace v ppt, staženo z www. GfK.cz 20.4.2010 
3 Pavlů, D.: Závěrečná zpráva z výzkumu názorů návštěvníků 4. ročníku NOC REKLAMOŽROUTŮ. Praha, 

VŠFS a Palace Cinemas, listopad 2009 –  interní tisk.  
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Graf č. 2 

 
 
Porovnání výsledků z obou měst prokazuje, že mezi názory celku návštěvníků v Praze 

a v Brně existují statisticky významné rozdíly. Praha je ve svých názorech značně rezolut-
nější ve prospěch nasazení marketingové komunikace i v krizové době, než celek návštěv-
níků v Brně.  

Pro odbornost poznání reality je ale přínosnější třídění podle znaku odborník – laik. 
 
Tabulka č. 4 

PROFESIONÁL 

Na nasazení reklamy v době ekonomické krize jsou různé 
názory. Vy byste řekl, že propagování zboží a služeb v době 
krize je nezbytné: 

PRAHA BRNO CELKEM 

Jednoznačně udržet ve stejné intenzitě, aby firma a její značka 
zůstala v paměti spotřebitele 44,7% 37,8% 42,2 

Jednoznačně ještě posílit, aby firma a její značka měly lepší 
výchozí postavení v době krize 41,0% 36,7% 39,4 

Když se šetří, tak samozřejmě všude, i v reklamě 9,3% 8,9% 9,2 

Nevím, nemám na to názor 5,0% 16,7% 9,2 

 
Tabulka č. 5 

LAIK 

Na nasazení reklamy v době ekonomické krize jsou různé 
názory. Vy byste řekl, že propagování zboží a služeb v době 
krize je nezbytné: 

PRAHA BRNO CELKEM 

Jednoznačně udržet ve stejné intenzitě, aby firma a její značka 
zůstala v paměti spotřebitele 44,5% 40,4% 42,8 

Jednoznačně ještě posílit, aby firma a její značka měly lepší 
výchozí postavení v době krize 21,5% 15,5% 18,9 

Když se šetří, tak samozřejmě všude, i v reklamě 18,1% 24,9% 21 

Nevím, nemám na to názor 15,9% 19,2% 17,3 
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Porovnání struktury názorů obou hlavních návštěvnických skupin přináší některé inspira-
tivní pohledy.  
 
Tabulka č. 6 

Reklamu v době krize je nezbytné… v % 
 

PROFESIONÁL LAIK 

PRAHA BRNO PRAHA BRNO 

Udržet stejně intenzívně a ještě posílit 85,7 74,5 66,0 55,9 

Šetřit 9,3 8,9 18,1 24,9 

Nevím 5,0 16,7 15,9 19,2 

 
Předpokládali jsme, že názory profesionálů budou samozřejmě více motivované pro 

vyšší intenzitu nasazení marketingových komunikací. Zároveň jsme předpokládali vyšší 
míru profesionality v názorech v Praze, než v Brně. Oba předpoklady se potvrdily. Rozdíl 
mezi profesionály a laiky v názoru, že je třeba reklamu udržet ve stejné intenzitě a ještě ji 
posílit jsou pro obě destinace velmi markantní v hodnotě 20%. 

Nicméně je potěšitelné, že i neprofesionálové v oboru, zájemci o televizní a filmovou 
reklamu dokáží objektivně zhodnotit význam a potřebnost marketingové komunikace 
i v době krizového vývoje ekonomiky. 

 

Závěrem 
Výsledky interpretovaných výzkumů prokázaly, že názory na roli a intenzitu marketin-

gové komunikace v době krize nejsou ze zcela pochopitelných důvodů jednotné. Je však 
nezbytné i nadále pátrat po skutečně objektivních příčinách někdy zbytečně skeptického 
přístupu ke komunikační strategii v krizovém vývoji ekonomiky, pátrat po příčinách nechu-
ti zadavatelů a realizátorů – komunikačních agentur – vystoupit ze zvyklostních forem ko-
munikace a hledat nové, neotřelé komunikační marketingové formáty, které by mohly při-
spět k vyšší komunikační a tedy také k vyšší konativní efektivnosti jednání oslovených 
cílových skupin. K tomuto cíli vede jediná cesta – kvalifikované studium nových trendů 
a systematická analýza zpětné vazby. Jedině na tomto základě se může dlouhodobě rozvíjet 
efektivní kreativita. 
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MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE PIVOVARU BERNARD 

 

MARKETING COMMUNICATION BY BERNARD BREWERY 
 

Vratislav Kozák 

 

ABSTRAKT 

Stanislav Bernard zprivatizoval pivovar v Humpolci a staral se o jeho komunikaci. Změnil původní neú-
spěšnou značku Zálesák a začal s prodejem piva po celém tehdejším Československu. Stanislav Bernard se 
často objevuje na billboardech a v reklamách nejen na pivo (např. pro Komerční banku), tak přestává být 
zřejmé, kdy komunikuje značku a kdy sám sebe. Snížil náklady na přímou reklamu z osmi miliónu na dva 
milióny Kč za rok, přesto se však Bernard objevuje v četnosti zmínek o pivních značkách na druhém až 
čtvrtém místě. V médiích volí jinou strategii – rozpoutává diskuzi o kvalitě piv z velkých pivovarů, které 
označuje za europiva. 
KLÍČOVÁ SLOVA 

Komunikace značky, komunikace vlastní osoby, mediální strategie, diskuze v médiích 
 
ABSTRACT 

Mr. Stanislav Bernard privatized brewery in Humpolec caring about brand communication as well. Former 
unsuccessful Zalesak brand was converted to a new name and sales of beer started over whole Czechoslo-
vakian territory. Stanislav Bernard face appears frequently on billboards and advertisement not just about 
his beer, but for example for Komercni Banka, thus it is often not clear, if he is communicating his brand 
or himself. He reduced a cost of direct advertisement from 8 mil.CZK to 2 mil. CZK within one year, none 
the less, Bernard is showing in frequency of mentions about beer brands on second to fourth place. Other 
strategy is chosen for media communication: Discussion about beer made by big breweries are described 
by him as Eurobeer. 
KEYWORDS 

Brand communication, personal communication, medial strategy, discussion in media 

 
 
Úvod 

V roce 1991 Stanislav Bernard vydražil pivovar v Humpolci za pětkrát vyšší cenu, než 
měl účetní hodnotu. Pivovar před privatizací vystavoval pivo pod značkou Zálesák a mělo 
špatnou pověst. A proto začal dělat pivo pod úplně novým jménem. Na vaření dobrého piva 
má kamaráda a dodnes společníka Josefa Vávru, kterého Bernarda do Humpolce přivedl. 
A to ze severní Moravy, odkud přivezl i první várku piva, aby nový pivovar měl vlastně co 
prodávat. Nedlouho po rozjezdu firmy se na dálnici jako první objevily billboardy s rekla-
mou na jeho pivo.  
 
Odvaha, nehoda nebo dobrý marketingový tah? 

Stanislav Bernard pojmenoval pivo po sobě. "Pojmenovat produkt po sobě a pak ještě 
vsadit vlastní obličej je riziko vždy," říká kreativní ředitel Mark BBDO Martin Charvát 
s tím, že to ale jinak je jeden z nejstarších principů propagace. "Když to ovšem vyjde, je to 
o to větší zisk. Jemu se to podařilo perfektně. Je pozitivně vnímán veřejností. Zároveň se 
umocňuje vnímání značky, kdekoliv pan Bernard vystoupí. Pokud mě paměť neklame, 
u zrodu byli tři kolegové, vybrali Bernarda a udělali dobře," dodává Charvát.  
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Bernard ve tvoření vlastních pravidel šel pořád dál. Chystalo se spojení velkých pivova-
rů Radegastu a Plzeňského Prazdroje, pražský Staropramen ovládl v devadesátých letech 
britský Bass. Malé pivovary hledaly způsoby, jak přežít. Bernard proto založil Svaz malých 
a nezávislých pivovarů a stal se jeho tváří. Média ho měla ráda, protože mluvil otevřeně, 
srozumitelně a nebál se říkat, co si myslí. Díky tomu bylo v televizi a novinách skoro "pře-
bernardováno".  

Vydupal ze země zákon, který poskytl malým pivovarům daňové úlevy. Podpořil ho 
i prezident Václav Havel. Zákonodárcům "napověděl" Bernard při rozhodování i tím, že 
přivezl své pivo do Prahy a čepoval ho legislativcům přímo ve sněmovně. Málokterý 
z menších pivovarů by dnes bez těchto daňových úlev žil.  

 
Nealkoholické pivo z Humpolce 

Segment nealkoholického piva je jediný rostoucí pivní segment v ČR. Do jeho výroby 
se pustil i pivovar Bernard. Hned od počátku prodej předčil očekávání. A Bernard se nebál 
dát na nealko pivo dokonce svůj obličej. "Když za mnou poprvé přišla reklamní agentura 
s návrhem, kde jsem měl svůj obličej na lahvi, skoro jsem je vyhodil. Pak mě ovšem pře-
svědčil. Když je v tom kus sebeironie, to mi nevadí," říká Bernard, jehož holá lebka visí 
i na leckterém billboardu s reklamním sloganem "Bernard s čistou hlavou". Otázka na to, 
jestli si skutečně nechal kvůli té reklamě oholit hlavu, je poměrně častá. A odpověď: Nene-
chal. "Na celou kampaň přišla řada ohlasů, většinou pozitivních, negativních bylo jen pár," 
říká mluvčí Bernarda Zdeněk Mikulášek. Jeden z dopisů přitom chválil Bernardovi lahev 
i pivo. Ale zajímalo ho, co je to za "hejhulu" vyfoceného na etiketě.  

 

 
Obr. č. 1: Stanislav Bernard na etiketě nealkoholického piva „Bernard s čistou hlavou“,  

Zdroj: www.bernard.cz 
 

Hodně publicity za málo peněz 
V roce 2009 došlo k poklesu prodeje piva v České republice o 6 % a letos se předpoklá-

dá pokles až 10 %. Výstav pivovaru Bernard roste – předloni si polepšil o 20, loni o 9 
a letos i přes katastrofické jarní počasí o tři procenta. A to vše za situace, kdy pivovar snížil 
prostředky na inzerci. Před třemi lety do inzerce investoval osm milionů, loni a předloni jen 
dva. Přesto se četnosti zmínek o pivních značkách pohybuje na druhém až čtvrtém místě. 
Jaké tedy používá prostředky? 

Bernard žádá po Plzeňském Prazdroji stažení reklamy, která vyzdvihuje Birell 
z plzeňské rodiny nad ostatní nealkoholická piva. Spolumajitel pivovaru Stanislav Bernard 
zároveň vyzval Prazdroj na souboj o kvalitu a chuť nealkoholických piv.  
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Stanislav Bernard k tomu říká: „Samozřejmě jsme věděli, že vyvoláme publicitu. Ale 
nešlo nám o ni primárně. My jsme chtěli hlavně zareagovat na dlouhodobě nabubřelé cho-
vání Prazdroje, který si ve svých reklamách hraje na něco, na co nemá. Teď tvrdil, že Birell 
chutí převyšuje ostatní. Tak jsme ho vyzvali na souboj, ať to dokáže. Neudělal bych to, 
pokud by mě Prazdroj nenaštval. Podobně mě před volbami svými škodlivými a populis-
tickými sliby naštvali socialisti. Proto jsem nabídl studentům, že když půjdou volit, dosta-
nou od nás pivo. Jedno ani druhé bych neudělal, pokud bych tam neviděl podstatu toho 
problému. Nešlo nám primárně o reklamu. Zároveň ale otevřeně říkám, že reklamní syner-
gii těchto akcí samozřejmě cítím. Neštve mě Prazdroj, ale konkrétní činy konkrétních lidí. 
Začalo to už tím, když přestal poskytovat statistická data o svých prodejích, ačkoli je léta 
předtím všechny pivovary samozřejmě svazu pivovarů dávaly. A ta kampaň? Prazdroj ze 
sebe udělal jediný pivovar, který vaří pivo správně. Nepoškodil tak jen ty pivovary, které 
používají onu kritizovanou látku tetrahop, ale pověst celého českého pivovarnictví. Ze 
strany Prazdroje to byla naprostá lumpárna, to se jinak nedá říct.“ 

Reakce českých médií byla zdrženlivá. Překvapující byl poměrně skromný zájem někte-
rých tištěných médií. Může se jen spekulovat, proč tématu nedala větší prostor – buď ne-
chtěla zviditelňovat komerční subjekt, nebo nechtěla narušit dobré vztahy s velkými inze-
renty. Obdobně se média zachovala při výzvě Bernarda pro studenty, aby šli volit. Více se 
o ní psalo v prestižních zahraničních médiích, jako jsou Wall Street Journal, Herald Tri-
bune nebo Euronews, než u nás. Českým médiím jako by vadil komerční subjekt v pozadí. 
Důležitější ale přeci je to, že jde o projev názoru a podstatu věci.  

 
 

 
 
Obr. č. 2: Výzva pro studenty, kteří poprvé měli možnost volit, aby skutečně šli k volbám.      

Za účast u voleb jim bylo slíbeno pivo. Zdroj: www.bernard.cz 
 

Z obou obrázků je zřejmé, že Stanislav Bernard propaguje jak pivo, tak i sebe. Ještě zře-
telnější je to na jeho boji proti europivům. Nejprve bylo na stráži pivo, pak sám Bernard. 
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Obr. č. 3: Na stráži proti europivu. Nejprve pivo, pak sám Bernard. 

Zdroj: www.bernerd.cz 
 

Ještě více se zviditelňuje Stanislav Bernard na billboardu, kde kritizuje uzavření páteřní 
české komunikace D1 v souvislosti s návštěvou a mší papeže v Brně. 

 

 
Obr. č. 4: Kritika uzavření D1 s dvojnásobným vyobrazením Stanislava Bernarda. 

Zdroj: www.bernard.cz 
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Stanislav Bernard se stal i maskotem 16. ročníku hudebního festivalu v Humpolci. 
 

 
Obr. č. 5: Stanislav Bernard jako tvář hudebního festivalu 
 Zdroj: www.bernard.cz 
 
Závěr 

Stanislav Bernard věří billboardům: „Věřím, protože fungují. K tomu jsou ale absolutně 
zapotřebí dvě podmínky. Zaprvé musíte mít silné téma a za druhé velmi jednoduchou gra-
fickou podobu. Naše billboardy si lidé pamatují i po šesti letech. Jen jich už nemíváme 
stovky, ale třeba jen několik desítek. Zato ale na exponovanějších místech – dálnice jsou 
pro nás optimální, tudy jezdí naši zákazníci. Naším cílem proto už není nárůst objemu, ale 
kultovní značka, kterou budou vyhledávat fajnšmekři a znalci. Chceme být výjimečným 
kořením českého trhu s pivy.“ 

Určitě se nedá pochybovat, že Stanislav Bernard vybudoval silnou značku piva. Začal 
jako první používat nové formy marketingové komunikace, pro které se ve světě marketin-
gu používá název buzz marketing nebo word-of-mouth. Zároveň si vybudoval i svou znač-
ku. Úspěšně ji prodal v reklamě pro Komerční banku, kde při žádosti o úvěr na míru nepři-
náší obvyklé ekonomické podklady a podnikatelský záměr, ale model pivovaru. Po zapnutí 
vypínače se model rozsvítí a půjčka je okamžitě schválena. Neúspěšně se pokusil kandido-
vat do Senátu České republiky. Zde mu ani silná značka nepomohla. 
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HOW TO DEFEND ONESELF AGAINST THE MEDIA’S ATTACK? 

/CASE STUDY OF “SCHOOL LIKE HOME”/ 
 

Zbigniew Widera 

 
ABSTRACT 

The crisis situations in the organisation are solved by the PR experts. From their group the press spokes-
men derive. The article is demonstrating how apparently flimsy case of “uniforms” and payments connec-
ted with them, can extend to the conflict including not only teachers, pupils and their parents but also, 
through the participation of media, the outsiders. Inappropriate directing of the crisis situation connected 
with existing conflict results in deterioration of the school image, not to say the loss of its good position. 
This article shows in details how to direct the crisis, control the situation and maintain a good reputation of 
school with the help from the PR expert. 
KEY WORDS 

crisis, management 
 
 

Introduction 
One of a new management function in Polish reality, which leads to the economic suc-

cess ispublic relations. Interpreted as the process helping to maintain institutions in circum-
stances of a competitive market, not as the element of marketing helping in better sale of 
this organisation’s products. Situated in a communication process with entourage, carefully 
programmed, managed by service directly integrated with the institution’s board of man-
agement. At the same time, not only serving transfer of information and creation of the 
events outside the institution but delivering information from the outside about the institu-
tion, its products and consequences of the behaviour to the management staff. Acting in 
addition as the internal catalyst in the communication processes occurring in a company. In 
practice, the indispensable element in integrated actions is the strategy of PR. The strategy 
can be understood in two ways. Firstly, this is generally interpreted program of the realisa-
tion and defining goals, which are the determinants of the company mission. From the 
second point of view, it can be understood as the company reaction time to the entourage, 
which means the adjustment of the company to the currently necessities of the entourage. 
Obviously, because of economic reasons, it is better for the company to accept the first 
definition and take up the strategic planning oriented towards long – term goals. However, 
in this case we cannot mislead and use alternatively those two terms “goals” and “tasks”, 
because the term “goals” contains “tasks” in it. Goals are nothing else like the role and the 
mission of the company, which we put in a practice exactly through the tasks.  
 
The attributes of the strategy: 
H. Hayes and S. Wheelwright make known five attributes of the strategy: 
1) The horizon of the time – making plans for the activity of the strategy from the point of 

view of the period necessary to carry out those activities and to the appearance of their 
effects.  

2) The effects –results of the calculation of the strategy planned out can appear not till then 
some longer time. However, its final effect will be considerable. 
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3) The concentration of the efforts – every actions demand the concentration and the atten-
tion. The concentration is forcing us to restrain the accessibility to other types of the ac-
tivity. 

4) The arrangement of the decisions – according to the accepted strategy the company 
management may give few basic decisions or a lot of decisions, which must create con-
sequent arrangement of the dependence. 

5) The omnipresence – the strategy must be perceptibled practically everywhere. Appro-
priately planned acts must be assigned to the almost all rungs in the company, because 
it can only reinforce this strategy still more.  

If we plan the acts of the company according to above – mentioned attributes, we see 
that strategy is a central axis. All acts of the company spin around the strategy. We cannot 
plan something for a short period of time. If we want to see the effects, we have to take up 
tasks which are long-term and across-the-board. Both of them should consist of all the time 
present awareness to adjust actions to outlined mission of the institution. To create a brand, 
the Public Relations begins from the mission accepted by the institution, then it goes along 
in consequence to logotypes, methods and strategies of acting and “something” which will 
permanently distinguish it from the competition. All those above – mentioned factors are 
the component of the company identity. Not till then we can go to the creation of the repu-
tation.1 

 

The crisis situation 
Majority of the companies is not prepared for the crisis situations. It basically results 

from the lack of the company management’s awareness that situation like this can happen. 
The loss of significant, elaborated earlier potential of the company image in its entourage 
may follow in consequence. Subsequently, it can come to a decrease of the company value 
(the stock exchange), a loss of some clients or a decline of the products sale. Therefore, 
foreseeing such a situation, the company should carry out the analysis of possible crisis 
situations, analysing especially those crisis situations, which came into being in the most 
similar circumstances in analogy to our own company entourage. Every self-respecting 
company should have the package of scripts about the actions in case of such situations. 
Conducting the analysis of the possible crisis situations is connected with making the nego-
tiations about our own causative opportunities and behaviours scripts on the ground of the 
whole situations opinion, taking crisis situations inside the company into consideration. 
The earlier preparing of our own service, elaborating the possible solutions, owning behav-
iours scripts adjust company to the consequences of the situation, which can occur in the 
most unpredictable moment in the company running. Potentially, two fundamental types of 
the company crises can occur: sudden and long-lasting (long – term). As far as the first 
type has a dimension of specific albeit unpredictable before temporal dimension, the se-
cond type can last for a long time causing irreversible result for the company running many 
times. The crisis situation can significantly step over the reaction of the service interested 
in PR and it is hard to overcome in the companies not employing the PR experts. 
  

                                                 
1 http://relations.blogbank.pl/2007/04/16/najważniejsza-strategia/ 
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The management of the crisis situation 
The proper approach to the crisis situation - frequently before the first symptoms will 

occur – lets diminish losses in the area of image, what often has a long range in the finan-
cial dimension. The adequate company preparation for the arrival of the crisis situation is 
a necessary condition of maintaining or restoring the reliability for the company and its 
products. Owned experience or adequate preparation in anti-crisis actions – both proactive 
(depended on our own action) as well as reactive (responding to the situations) – ensure the 
efficiency into minimising  losses, and what is more, closing the crisis balance “out of 
hock”. 
1. identification of the potential areas of the crisis in organisation 

• diagnostics of the preparation level in the organisation to the crisis situation 
• identification of the interior potential sources of the crisis 
• analysis of the interior jeopardies 
• monitoring of social matters having crisis potential for the company 

2. consulting and preparing the scripts and anti – crisis plans  
• elaborating the scripts about the development of the crisis situations 
• elaborating the strategy about getting out of crisis 
• elaborating the algorism and procedures about acting in crisis situations 
• preparing and training members of the crisis staff 

3. immediate reaction in the crisis situations 
• conducting analytical activities 
• defining the list of communication priorities 
• taking communication actions 
• cooperation with anti-crisis staff 
• elaborating the crisis report.2  

Majority of the experts from the area of PR, in Frasner P. Seitel’s judgement, think that 
the general rule of the communication in the crisis situation is: “Say quickly and about 
everything”. Immediate transmission of the information leads to the limitation of the ru-
mours and it softens the moods. When it comes about the communication purposes in the 
crisis situation, they are following: 
1. leading to the fastest control of the crisis 
2. minimising the losses 
3. regaining the reliability.3 

 
The situation after crisis 

When the crisis situation is finished, the organisation should rate its communication 
purposes – especially in the range of the estimation of the media’s information necessities, 
answering the following questions: 
1. What are we gaining when we establish a contact with media in such a situation? 
2. What are we risking? 
3. Will we manage to communicate our message effectively? 
4. Are the recipients of the given medium our target recipients simultaneously? 
5. What will be the reaction of the management? 

                                                 
2 http://imagopr.pl/27.php 
3 Arnolds M, Crisis Communication, My View IABC Communication Word, czerwiec 1989, s. 44 
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6. Is the range of legal responsibility bigger than the public interest? 
7. Does the better way out exist?4

 

Frasner P. Seitel conceives the manner of the behaving in the crisis situations into 
a form of a 10-point list: 
1. say first and frequently 
2. do not get into the speculations 
3. sell also (on your own account) information which is informal and unpredictable to 

make public 
4. stick to the facts 
5. be outspoken and engaged, rather than passive 
6. put your thesis into the words and repeat it 
7. do not get into skirmishes with media 
8. work out the position of the most competent source of the information 
9. be calm, credible and express the will of the cooperation 
10. never lie. 

All in all, the communication in the crisis situation should be preceded by a penetrating 
analysis of the risk and the benefit. Effective communication depends also on the evalua-
tion of the situation and the experience as the practitioner in the public relations. Every 
conversation can be dangerous and there is no guarantee that the organisation will make 
a profit, independently of a dealing method which will be accepted.5 

 
The example of “School like home”  

Private schools have become, fulfilling their basic functions of the educational outposts, 
the equal component in the service market, being subject to the rules of the competitive 
game. All the more, the crisis situations acting against them determine their economical 
position. “School like home” is the part of an educational market from a few years. It has 
attained a competitive position growing into an educational complex compound of the 
nursery school, the primary school, the junior high school and the secondary school. This is 
the only school with the international matriculation in the province. This  school is subject 
to occasional media’s interest. It has its own permanent advertisement on the websites of 
the biggest advertising newspaper. The children of the journalists and the functional per-
sons of regional and local media attending this school. The school is situated on the aver-
age housing estate and it is not excessively liked by the local residents who send their chil-
dren to the public school located in a short distance. 

 
The crisis situation 

The crisis started on November8th 2007, after the publication entitled: “The rebellion of 
the parents: school uniforms cost 350 zlotys!”, with a heading: Parents of the pupils of the 
private primary school in Katowice rose against expensive school uniforms. – If you don’t 
like it, you can move your children to another school – they heard it from the headmistress. 
The article was published by Gazeta Wyborcza. This newspaper used parents’ opinions 
like: “I was surprised that it costs so much. At the other schools uniforms cost 30 – 50 zlo-
tys. However I’ve thought that ours could be in better quality and that the advance payment 

                                                 
4 Frasner F Seidel, Public relations, Wydawnictwo Felberg SIA, Warszawa 2003, s.234 
5 Frasner F Seidel, Public relations, Wydawnictwo Felberg SIA, Warszawa 2003, s. 234  



Zbigniew Widera/ 

HOW TO DEFEND ONESELF AGAINST THE MEDIA’S ATTACK? /CASE STUDY OF “SCHOOL LIKE HOME”/ 

29 

surely will be enough to cover the costs. After holidays I heard that I was supposed to pay 
260 zlotys extra – says outraged Jan Jóżwiak, the father of the schoolgirl from the third 
class of the primary school. ”The article contents was made credible by the annotation: 
“The full names of parents were changed”. Only the headmaster’s statement was signed 
with the real surname. After the anti-crisis actions taken by the Management of the School 
on November14th 2007, the new article of the same author appeared and was entitled: “The 
uniform compromise at the School like Home”. This article had a following heading: “The 
parents who defied against costly school uniforms have achieved a small victory. At the 
moment, all parents have to pay 360 zlotys, but later their children will be dressed by 
a cheaper company”. The newspaper announced: “We wrote about the uniforms conflict in 
a private primary school in Katowice called “School like home” on Friday. Some people 
did not like expensive and, in their opinion, off-grade uniforms. They hired an expert, who 
valued them about 190 zlotys. However, this calculation was not accepted by the headmis-
tress –Jolanta Kałuża, who suggested that parents having some objections may move their 
children to another school. The conflict was exacerbated when the pupils annotated this 
issue on the “Gazeta’s” forum. The headmistress called an assembly of the pupils of the 
junior high school and the secondary school on Monday. She demanded an exposure of the 
authors of the uncomplimentary registration. She also threatened that even if they do not 
admit, they will be identified and expel from the school. Then one of the schoolgirls attend-
ing the forum acknowledged her guilty”. Indeed, the situation has been complicating be-
cause of the activity of the Internet forum participants, who were divided on two groups: 
supporters of the school customs and their opponents (mainly from the circle of people 
connected with the school). School’s supporters usually signed beneath the comments, 
whereas the critics remained faceless. This time, the journalist did not change surnames of 
the people, who expressed their opinion in the article but she used a technique manifesting 
in the following fragment of the text: “A father who attended a school assembly tells: – The 
headmistress gathered supporters, who have put a pressure on the rebels. On the assembly 
they suggested that dissatisfied pupils should leave school. They also investigated and in-
sinuated who had notified the press”. The article‘s annotation was formulated: “Some par-
ents consider moving their children to other schools: – I will move my children from a new 
semester or, at the latest, from a new school year. Many other people announce the same – 
one of fathers assured us.” 

 
Not enough of the bad things 

On December25th 2007 the another article of another author appeared. It was entitled: 
“Private and public school divided by the wall” and its heading contained: The private 
international school is going to arise in Katowice. The town council has decided that it will 
be located at the same building as the public school. The building is big and there are not 
many pupils – explains the municipality. We do not want divisions and the ghetto for poor 
children – say anxious parents from the public outpost. The newspaper informs its readers: 
“There are two schools on the Witos housing estate: the team of public schools number 7 
(this is the primary school and the junior high school) and the complex of independent 
educational outposts “School like Home”. Within the limits of the last place the interna-
tional school is going to come into existence from September. The town council decided 
that its residence will be in a nearby public school. – This is about the one flank of the 
building. I was informed that I was supposed to give it back for the purposes of the private 
outpost. We are supposed to be separated with the wall and actually have no contacts with 
each other- says Barbara Rosińska, the headmistress of the public school”. The journalist in 
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¾ of the article is stigmatising the presence of the private school in the undertaking de-
signed by the educational authorities of Katowice. This journalist is using strong state-
ments: “As the one of the reasons of the town council’s decision Rosińska heard that the 
school building is big and there are less and less pupils because of the demographic low-
land. – There is no community center or a place where children and teenagers could realise 
their own passions on the housing estate. So we have written a motion to make this kind of 
outpost in the school building. There is a swimming pool, a gymnasium and sports fields. 
Why shouldn’t we take an advantage of it in this way? – asks Elżbieta Kozik, whose child 
is learning in “seven”.  

 
The media’s attack in the name of their own interest? 

Putting three articles about the same issue in less than the fortnight time, especially the 
technique of the journalist’s notes appealing to the faceless interlocutors seems to have 
a sign of the classical media’s attack. Intentional enlargement of the one topic, another case 
concerning the same institution, is directed on strengthening a negative feeling towards it in 
the reader, all the more the newspaper does not appeal to any other contexts which could 
present school in a different light. Typical for the tabloids, but also for the “normal” press 
of the last years, the method of untwisting and repeatedly blowing the sensation up, has an 
unconditional effect on creating the market opinion about objects which operate on it. No-
am Chomsky express the opinion that media in their being remain the tool of the capital-
ism. Media depend on public and corporatist‘s information policy. Together with Herman, 
Chomsky described “the model of the agitprop” in the book “Manufacturing Consent”. 
This model explains action mechanism of media in a contemporary capitalistic democracy. 
According to this model, shape of the information presenting by the official media depends 
on five “pillars”: 
• media’s property, staying in hands of the rich elite 
• media’s addiction to advertisers 
• using authority institution as the main source of information 
• dissatisfaction, protests from the authority institution 
• influence of the ideology (in particular free-market and anti – communist). 

Media, by dint of their specificity, are the part of the political and economical market. 
Media are the enterprises, which sell their own product. Their product are the readers. Priv-
ileged people and those who write the newspapers, the most important policymakers in the 
state are the product. Product must be sold to the market, and this market are advertisers 
(namely other enterprisers). The enterprisers sell their readers to the other enterprises. In 
case of exclusive media this is a big deal. Obvious assumption is that the medium product, 
this what emerges and this what does not emerge and in what manner it is oriented, will 
reflect the interests of purchasers and sellers, institutions and authority systems around 
them. If it was not like that, it would be a miracle.6 

 
The script of proceedings 

Noam Chomsky’s opinion presented above is particularly essential in the approach to 
strategies of the crisis Public Relations. This approach, in classical literally descriptions, is 
identified by media and following this the journalists’ behaviours as the elements at least 

                                                 
6 Chomsky, N., www.naarchopedia.org.?index/Naom_Chomsky 
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objective, ethically unobjectionable. The assumptions of PR’s actions rely on, also during 
the scientists discussion, the assumption that the company creating a communication pro-
cess manages with objectively working media market. Rarely, bashfully the attention is 
paid on individual behaviours of the media’s representatives manipulating the information 
in the name of their own advantage, which is staying in the group of publishing journalists. 
Naturally, the economical position follows it too. Chomsky’s thesis, bravely formulated, 
should force to reflection about setting the plan of actions with taking into account that 
there could not be in journalists and medium interest to extinguish the conflict or, all the 
more, to show it on the background of other positive events for given institution or person. 
Taking such a position of the opponent into consideration in the conflict, which could be 
a journalist and medium represented by him, allow for more precising prediction of behav-
iours scripts and affect on modifying our own reactions.  

 
The undertaken actions 

The interesting thing, in the context of proper estimation of the actions undertaken by 
the attacked school bit also in the context of making an estimation of Gazeta Wyborcza’s 
behaviour, the investigation of the crisis PR in this particular case. After the publication of 
the first article, a spontaneous reaction of the Management of the School, the school staff 
and as well the school pupils took place. We can call this period: the period of a spon-
taneous reaction. Teachers wrote a document to the newspaper office, in which they had 
refered to the raised issue. The headmistress, the school owner, after the appearance of the 
internet comments decided to persuade the faceless commentators to admit to the negative 
actions against school during the meeting with pupils. Some teachers took part in an online 
discussion, which made this issue “alive” between the first and the second publication. 
Also the pupils participated in the discussion and they defended their school reputation in 
an open way. The online discussion crossed the state border in a reasonable way and it 
engaged persons not connected with “School like Home” community. As well, in the same 
time the representatives of the school self – government – The Board of Parents – tried to 
reach the management of the editorial office in order to explain their view about this case. 
On this stage emerged the clear division on the defenders of the headteacher’s decision, 
and especially, which gave this case additional dimension, the defenders of the school 
reputation, as well as on dissatisfied, stigmatizing the behaviour of the Management of the 
School and its allies. Indeed, on this stage there were some opinions that private school 
does not require compulsory presence of the pupils and parents who are not satisfied have 
a right to move their children to other educational outposts. The first stage was finished 
with inviting the expert in PR to cooperation. It is possible to call the second stage the stage 
of organising. At this stage all the actions the Management of the School affected on were 
stopped and regulated. The interventions in the newspaper office were ceased, sending 
written positions of teachers was blocked, the headteacher’s conversations with pupils were 
ceased. The environment behaviours were analysed “pros and cons”. The third stage was 
constituted by the preparation of the strategy. The approved strategy consisted in: taking 
control and settling the causes of conflict – inserting school uniforms, defensing the school 
by the parents in their widest representation – The Board of Parents. It was assumed that 
the party in a conversation with editorial staff will not be the Management of the School 
but this last structure. It was decided to lead, after coming to an agreement in the matter of 
school uniforms, to the common attitude of the parents of the “School like Home” children 
in the official shared announcement to media. The basic assumption was a demonstration 
of: the ability to getting the agreement, a shared concern about the school, as the place 
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carefully chosen by parents for the education of their children, common actions in orderly 
manner. In the circle there was led “as” the motto: “whatever will not weaken us it will 
strengthen us”. It was made an assumption that crisis situation may be a component of 
getting better school position and its internal structures than so far. It was got down to the 
fourth stage, coordinated by PR consultant, the stage of action. In this stage, at the active 
attitude of the chairwoman of the Parents School Council, the representatives of the Board 
of Parents of fifteen classes were gathered together. It was led to mitigate the “uniform” 
conflict and to establish common attitude closing that matter. The joint resolution about 
contacting with media and giving them information about agreed, with all the participants, 
attitude was passed. What is significant and important, in the context of the second article, 
the actions were disputed, after the preparation of the course of the meeting, and taken 
unanimously by the several dozen of people. The post was prepared and they officially 
came forward to the editor-in-chief of the newspaper branch in Silesia. In the internal di-
mension, the publication of the position had a secondary meaning in itself, because the 
arranged actions led parents to the integration around the school. In the attitude taken on 
we are reading among the other things: “The Council of the School, referring with under-
standing to the motives of people expressing their own individual views in the press state-
ments and on the Internet forum, would like to inform that procedures accepted in the 
school management and participation in this process pupils’ parents, fully satisfy the pos-
sibility of settling the disputable matters on the internal forum of the school. Many times 
those cases are difficult, which different postures and views are polarising in. All of them 
deserve to be respected and to separate weighting of presented arguments. The fact of 
transference part of them on the press forum discipline us to make an effort to get an 
agreement better and more efficiently in the future. We want to score under that “School 
like Home” constitutes close community connected with common tradition and current 
indisputable successes of the school. What is more important, the fact of presence of our 
children in it is a demonstration of hope and confidence that this place consciously chosen 
by us is meeting all the standards and expectations from the school of the European stand-
ard.”Obviously, his publication was significant for the outside entourage and future cus-
tomers of the institution. In the last fifth stage the actions were analysed and the behaviours 
about similar threat in the future were talked over. At this stage the third indeed significant 
publication emerged. After this the issue “died”.  

 
The conclusion 

Approximately, every enterprise is found in a crisis situation being able to threaten its 
existence every two or three months, unless fast and effective footsteps are not taken. Also 
every person, every two, three months, experiences the crisis – personal, financial, familial 
or medicinal – which is equally dangerous. However, strong people never give up. Only 
confronting the challenge, which is a critical point, is the only thing to prove yourself and 
other people, what clay we are formed of. As the Greek philosopher – Epiktet said: “The 
circumstances are not making the man, they are only exposing him before himself (and 
other).” The good news is that you also, already now,have got everything in you needed to 
face up to every problem and crisis, which you can come across in your life. There is no 
problem which you would not be able to defeat thanks to your intelligence and creativity in 
seeking solutions.7  
                                                 
7 Tracy B. http://www.sklep.gildia.pl/literatura/44617-brian-tracy-punkt-zwrotny-metody-rozwiazywania-

sytuacji-kryzysowych. 



Zbigniew Widera/ 

HOW TO DEFEND ONESELF AGAINST THE MEDIA’S ATTACK? /CASE STUDY OF “SCHOOL LIKE HOME”/ 

33 

Bibliography: 
ARNOLDS, M.: Crisis Communication: My View, IABC Communication Word, czerwiec 

1989, s. 44. 
CHOMSKY, N., www.naarchopedia.org.?index/Naom_Chomsky 
FRASNER, P. Seitel: Public relations, Wydawnictwo Felberg SIA Warszawa 2003. 
TRACY, B. http://www.sklep.gildia.pl/literatura/44617-brian-tracy-punkt-zwrotny-metody-

rozwiazywania-sytuacji-kryzysowych 
 

Autor je popredným odborníkom na problematiku PR v Poľskej republike. Je manažérom, 
vydavateľom, publicistom a vysokoškolským pedagógom. Je spoluautorom koncepcie ceny 
„Oskar Sliezska” a iniciátorom vzniku Centra inovácií a transferu technológií a rozvoja 
v Sliezskej univerzite. Je autorom mnohých kníh a článkov v oblasti politického marketin-
gu, marketingu miestnej samosprávy a PR. Autor pôsobí v oblasti teórie a praxe marketin-
govej komunikácie. Je manažér, vydavateľ, publicista, autor knižných publikácii z oblasti 
politického marketingu a public relations. 
 



 

 

 



 

35 

 

SPECIFIKA ROZHLASOVÉHO REKLAMNÍHO SDĚLENÍ 

 

THE SPECIFICS OF RADIO ADVERTISEMENT 
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ABSTRAKT 
Efektivita rozhlasového reklamního spotu je spojena s originálním pojetím, dynamikou, snadnou zapama-
tovatelností, poutavostí, srozumitelností a důvěryhodností. K jedněm z významných faktorů se řadí rovněž 
proměny emotivního zabarveni hlasu, jež korespondují s výběrem mluvčích vzhledem k produktu i cílové 
skupině, což verifikovaly jak výzkumy předních mediálních agentur, tak šetření realizovaná na FMK 
UTB. 
KLÍČOVÁ SLOVA  
média, rozhlas, rozhlasové reklamní sdělení, melodie mluvené řeči, mužský a ženský hlas 
 
ABSTRAKT 
The effectiveness of radio advertising spot is associated with the original concept, dynamics, effortless 
memorability, catchiness, intelligibility and trustworthiness. Among important factors are also changes in 
emotional tone of voice that correspond with the selection of speakers with regard to the product and 
target group, which was verified by both researches from the leading media agencies and investigations 
implemented at the FMC TBU. 
KEY WORDS 
media, radio, radio advertisement, melody of speech, male and female voice 
 

 
Úvod 

Můžeme ještě v dnešním přetechnizovaném světě, kde se setkáváme se stále novými 
a novými vymoženostmi vědy a techniky na každém kroku a rychlost rozvoje moderních 
technologií nám vyráží dech, vnímat rozhlas, který ohromil svět již na počátku minulého 
století, jako médium, které stále dokáže upoutat pozornost veřejnosti? A jakou roli sehrává 
rozhlas v oblasti reklamního průmyslu v současnosti? Pokud nahlédneme do historie, odha-
líme první kroky v oblasti rozhlasové reklamy již v roce 1922, kdy stanice WEAF prodala 
vysílací čas jisté realitní společnosti na Long Islandu k realizaci desetiminutových rozho-
vorů. Ty vedly následně ke zvýšení obratu společnosti, což byla událost, která otevřela 
cestu ke sponzorování programů velkými společnostmi. Přestože sponzoři zpočátku nepro-
pagovali své výrobky přímo, reklama si zde našla postupně své pevné místo. (De Fleur, 
Ballová-Rokeachová, 1996, s. 117-118) 
 
1 Historie a současnost českého rozhlasu 
 
POČÁTEK 

Jaká situace však byla v českém prostředí? Zde se můžeme s prvními pokusy o vysílání 
na území Československa setkat po 1. světové válce, kdy byl u příležitosti prvního výročí 
vzniku Československé republiky, 28. října 1919, z pražské Petřínské rozhledny, na které 
byla umístěna vojenská vysílací stanice, odvysílán první rozhlasový pořad, složený ze 
slova a hudby. Následně, 18. května ve 20.15, pak bylo z vojenského stanu v Praze – Kbe-
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lích zahájeno první regulérní rozhlasové vysílání směřující k českým posluchačům. 
Jednalo se o hodinové vysílání na dlouhé vlně a Československo se tak stalo po Velké Bri-
tánii druhou evropskou zemí s pravidelným rozhlasovým vysíláním. Nezapomnělo se však 
rovněž i na posluchače v zahraničí, pro které byl v lednu 1924 odvysílán první program 
v angličtině a v esperantu. V květnu téhož roku se také poprvé setkáváme v českém tisku 
s pojmem "rozhlas", který definitivně nahrazuje do té doby užívaný výraz "radiofonie" či 
anglický výraz "broadcasting". V prosinci 1924 dochází k definitivnímu ukončení vysílání 
ve stanu v Praze – Kbelích a studio se stěhuje do budovy poštovní nákupny na Fochově 
třídě, dnešní Vinohradské.  
 

 
Obr. 1: Studio v Kbelích (Zdroj: www.radio.cz) 

 
Rok 1925 je spojován s prvním přímým přenosem koncertu České filharmonie, dále 

s prvním přímým přenosem bohoslužby a prvním přímým přenosem projevu prezidenta T. 
G. Masaryka. Vzhledem k tomu, že Československá republika byla národnostně smíšeným 
státem, dochází k zahájení vysílání pro německou, maďarskou a rusínskou menšinu. K no-
vinkám zavedeným v následujícím roce 1926 patří pak např. vysílání časového signálu, 
pravidelné zprávy, které vyráběla Československá tisková kancelář, vznik první rozhlasové 
hry. Přenos zahájily rovněž stanice v Brně a Bratislavě a koncem 20. let začaly vysílat další 
dvě stanice – Ostrava a Košice. 30. léta již přinášejí do programu prakticky všechny žánry, 
od naučných pořadů a sportovních reportáží přes vážnou hudbu po kabaret. V roce 1937 
byl zaregistrován miliontý majitel rozhlasového přijímače. 

Po okupaci Československa a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava v roce 1939 byl 
rozhlas podřízen protektorátním úřadům a po převzetí moci komunisty v roce 1948 dochází 
k jeho zestátnění. V praxi to znamenalo, že příštích 40 let tak začala média v Českoslo-
vensku sloužit "lidu a komunistické straně". Teprve sametová revoluce v listopadu 1989 
vedla k postupné očistě vysílání Československého rozhlasu od ideologického balastu, 
čímž umožnila návrat k cílům, které rozhlasu náleží, tzn. nezaujatě informovat, vzdělávat 
a bavit. V roce 1990 se Československý rozhlas stal členem Evropské vysílací unie EBU 
a v roce 1991 byl zřízen zákonem Československý rozhlas jako veřejná instituce, nezávislá 
na státu a financovaná z koncesionářských poplatků. Generálního ředitele jmenuje Rada, 
volená parlamentem. Zákon rovněž umožnil vznik komerčních rozhlasových stanic. (Kru-
pička, Historie českého rozhlasu v datech, [online]) 
 
SOUČASNOST 

Radou pro rozhlasové a televizní vysílání bylo uděleno prvních 15 licencí k šíření pri-
vátního rozhlasového signálu. Hovoříme tak o duálním rozhlasovém prostředí, které je 
formováno vysílatelem ze zákona ("veřejnoprávní" Český rozhlas) a soukromým sektorem. 
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V současnosti veřejnoprávní rozhlas reprezentují 4 celoplošné stanice a 12 regionálních 
studií. Soukromých rozhlasových stanic je 70 – 2 celoplošné (Frekvence 1, Impuls), Evropa 
2 (celoplošná programová síť) a zbytek připadá na stanice regionální a lokální. Jednotlivé 
rozhlasové stanice jsou na národním reklamním trhu zastřešeny tzv. mediazastupitelstvími. 
Ta komunikují se zúčastněnými subjekty za celou síť médií, což umožňuje větší efektivitu 
při prodeji reklamního prostoru. (Rozhlasový trh, [online]) 

 

 

Graf 1: Podíl jednotlivých mediazatupitelství na trhu v období I. čtvrtletí 2010 
(Zdroj: www.man.cz) 

 

Stanice Českého rozhlasu zastupuje společnost Media Master (podíl na trhu 21,9 % v I. 
čtvrtletí 2010). Trh soukromých stanic (od 1. 6. 2005 rozdělen mezi dva konkurenční sub-
jekty – 61 lokálních a regionálních rádií) zastupuje společnost Media Marketing Services 
(MMS, podíl na trhu 38,4 %)  a tři celoplošná a část zbývajících regionálních rádií společ-
nost Regie Radio Music (RRM, podíl na trhu 31,0 %), 1,3 % tvoří podíl nezastupovaných 
stanic a 1,4 % ostatní stanice. (Radio projekt, 2010, [online]) 

 
 

Graf 2: Podíly rozhlasových stanic na trhu v období za I. čtvrtletí 2010 (Zdroj: www.man.cz) 
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Pokud se zaměříme konkrétně na podíl rozhlasových stanic v období za I. čtvrtletí 2010, 
zjistíme, že podíl soukromých a lokálních stanic na trhu činil 44,3 %; ČRo1 – Radiožurnál: 
7,8 %; ČRo2 – Praha: 8,6 %; ČRo3 – Vltava: 0,6 %; ČRo5 – Regionální vysílání: 8,4 %; 
Rádio Impuls:12,6 %; Frekvence 1: 11,1 %; Evropa 2: 8,6 % a ostatní stanice se podílely 
na trhu 1,8 %: (Radio projekt, 2010, [online]) 
 
2 Rozhlas, legislativa a reklama 
 
ROZHLAS 

Médium/média je pojem označující něco, co něco někomu zprostředkovává. Podstatou 
jednání média je tedy – jako v jakémkoli jiném typu mezilidské komunikace – zprostředko-
vání, respektive mediace. Mediace tak představuje nejobecnější proces, při němž mezi dvě 
strany vstupuje nějaký prostředník, aby ovlivnil či zajistil vztah mezi nimi. (Jirák, Köpplo-
vá, 2003, s. 41-42). Aktivním činitelem mediace jsou masová média, která se vyznačují 
širokým záběrem a dosahem, tzn. schopností oslovit velké množství recipientů. Jedním 
z osobitých masových médií je právě rozhlas (týdně si některou z rozhlasových stanic na-
ladí cca 90  % posluchačů). Svůj reklamní prostor však dokáže cílit i na regionální celky. 
Rozhlasové stanice jsou diferencovány dle regionální dostupnosti na celostátní, regionální 
a lokální.  
 
LEGISLATIVA 

Základní normou závaznou pro rozhlasové a televizní vysílání je tzv. Mediální zákon, 
tzn. Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Z dalších 
právních norem, které se vztahují k provozování rozhlasového vysílání, můžeme uvést 
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy; Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu a Zá-
kon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

Ve vztahu rozhlasu a reklamy je nezbytností zmínit Výňatek ze zákona č. 231/2001 Sb., 
§ 51 Časový rozsah reklamy a teleshoppingu v rozhlasovém vysílání: 
1) Čas vyhrazený reklamě a teleshoppingu provozovatele rozhlasového vysílání ze zákona 

nesmí přesáhnout na celoplošném vysílacím okruhu 3 minuty denního vysílacího času 
a 5 minut denního vysílacího času na místním okruhu. 

2) Čas vyhrazený reklamě a teleshoppingu v rozhlasovém vysílání ostatních provozovatelů 
vysílání nesmí přesáhnout 25 % denního vysílacího času. 

3) Provozovatel rozhlasového vysílání ze zákona nesmí čas vyhrazený reklamě a tele-
shoppingu, který nevyužil na některém ze svých programů, využít k vysílání reklamy 
a teleshoppingu nad rámec časových omezení vysílání reklamy a teleshoppingu na ji-
ném svém programu. 

4) Oznámení provozovatele rozhlasového vysílání učiněná ve spojení s vlastními pořady, 
zbožím a službami přímo odvozenými od těchto programů, bezplatně odvysílaná ozná-
mení učiněná ve veřejném zájmu a charitativní oznámení se nezapočítávají do časového 
omezení reklamy ve vysílání podle předchozích odstavců. (www.mms.cz) 

 
REKLAMA 

Jak již bylo uvedeno, hlavním cílem médií je záměrným působením na příjemce formou 
přesvědčování, manipulování a sugerování dosáhnout určité stanovené změny v jeho po-
stojích či chování, a to v nejrůznějších oblastech veřejného i soukromého života (Jirák, 



Marcela Göttlichová/ 

SPECIFIKA ROZHLASOVÉHO REKLAMNÍHO SDĚLENÍ 

39 

Köpplová, 2003, s. 176). Můžeme konstatovat, že o stejný záměr, tzn. na základě nejrůz-
nějších typů sdělení, včetně mediálních, přimět příjemce k určitému žádoucímu chování, 
usiluje i reklama. Působení reklamy jsme vystaveni v životě soukromém i veřejném a jsme 
jí ovlivněni, ať chceme nebo nechceme (Čmejrková, 2000, s. 9).  

Rozhlas řadíme mezi média horká, což se odráží v schopnosti intenzivněji působit na 
emoce člověka. To v případě rozhlasové reklamy znamená jedno z významných pozitiv ve 
zmíněném procesu přesvědčování, manipulování a sugerování. Pro reklamní zadavatele 
tak představuje rádio rychlé, levné, aktuální a kontaktní médium. Působí všude, zasahuje 
všechny cílové skupiny, je nákladově efektivní, rychlé a flexibilní (Horák, 2000, [online]). 
Právě poslední z citovaných charakteristik je jednou z nejvýznamnějších, neboť produkční 
náklady rozhlasového spotu jsou nižší, než je tomu u spotů televizních či řady tiskových 
inzerátů. To umožňuje opětovné zařazení rozhlasového spotu v průběhu několika hodin, 
stejně tak možnost okamžité obměny spotu v případě, že by se v průběhu kampaně něco 
změnilo. Nejčastěji jsou spoty převážnou většinou rádií nasazovány v časových pásmech 
např. 9-12 hodin, 12-15 hodin atp. Rádio se stává garantem toho, že smluvený počet spotů 
v daném pásmu bude odvysílán. Reklama v rádiu má tedy vysoký zásah a současně 
i zapamatovatelnost. To dokládá i fakt, že příjemci sdělení si konkrétní spot pamatují ještě 
dva měsíce po skončení kampaně. (Efektivita rozhlasové reklamy, 2008, [online]) 

Přesto objem investic vynaložených firmami na reklamu představuje v případě rádií 
pouhých cca osm procent oproti např. televizi s 39 %. Pokud budeme konkrétní, tak podle 
agentury Media Net z pohledu reklamních investic činil objem mediální reklamy v roce 
2009 v České republice zhruba 21,5 miliard CZK, přičemž rádio dosáhlo na reklamním 
trhu na těchto investicích podílu 8,2 %. 

 

Graf 3: Podíl médií na reklamních investicích v ČR v roce 2009 (Zdroj: OMD Czech 2009) 
 

Jakou situaci však můžeme očekávat v letošním roce a letech následujících, a to ne pou-
ze na českém reklamním trhu? Na základě předpokladů Agentury ZenithOptimedia by 
reklamní výdaje v České republice v roce 2010 měly odpovídat přibližně úrovni roku 2009. 
Jak sdělil ředitel pražské pobočky agentury Petr Majerik, o tom, zda konečný vývoj bude 
v ČR letos plusový nebo minusový, rozhodnou až aktivity zadavatelů v posledním čtvrtletí 
roku, protože první pololetí zatím zaostává za loňským vývojem a ČR patří mezi trhy, které 
jsou krizí zasaženy nejvíce. Agentura předložila rovněž odhady předpokládaného celosvě-
tového nárůstu reklamních investic, který by měl pokračovat i v příštích letech, a to o 4,5 
procenta v roce 2011 a 5,3 procenta v roce 2012. (www.m-journal.cz) 
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 2008 2009 2010 2011 2012 

Noviny 25,0 23,0 21,6 20,3 19,2 

Časopisy 11,6 10,4 9,8 9,3 8,8 

Televize 38,0 39,2 40,3 40,7 40,8 

Rozhlas 7,7 7,6 7,3 7,1 7,0 

Kino  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

venkovní reklama 6,7 6,6 6,7 6,7 6,6 

Internet  10,5 12,7 13,9 15,4 17,1 

Tabulka 1: Globální výdaje do reklamy – podíly na trhu v médiích v procentech  
(Zdroj: ZenithOptimedia) 

 
3 Rozhlasový reklamní spot 

Z předchozích řádků jasně vplývá, že rozhlasový spot má přesně stanovena velmi jasná 
pravidla. Odraz dnešní doby, která se vyznačuje finanční krizí, je evidentní i v oblasti pro-
dukce rozhlasových reklamních spotů. Charakteristický 30 vteřin dlouhý spot (obsahující 
zhruba 4 až 5 středně dlouhých vět) je stále častěji nahrazován spoty kratšími, nejčastěji 
o stopáži 20 sekund. Právě tyto spoty převážně odpovídají prvnímu ze dvou základních 
typů rozhlasových spotů. Ten se vyznačuje orientací pouze na textovou část, což se odráží 
v co největší kumulaci informací v daném časovém úseku. Daný záměr podtrhují i slova 
Davida Ogilvyho, který sám nepovažuje reklamu za zábavu nebo určitou formu umění, ale 
za informační prostředek, neboť při psaní reklamního textu nechce slyšet, že je kreativní, 
ale chce, aby text všem připadal natolik zajímavý, že si půjdou výrobek koupit (Ogilvy, 
2007). Zkracování průměrné délky spotů tak umožňuje jeho častější opakování. Objevují se 
však i spoty v rozsahu 45 až 60 vteřin. Zde se však většinou jedná o self-promo samotné 
rozhlasové stanice.  

Druhý typ reklamních spotů naopak obrací svou pozornost ke kreativní stránce spotu. 
Textová část v daném případě zabírá pouze určitý vymezený časový úsek. Prioritu zde 
představuje především tvůrčí zpracování, tzn. snaha o upoutání pozornosti k nabízenému 
produktu na základě co nejoriginálnějšího kreativního způsobu realizace (humor, hudba, 
zajímavý podkres, dikce apod.), dále konzistence s předchozí či ostatní komunikací značky 
a branding rozhlasového spotu. Rozhodně však nesmí být opomenut důraz na srozumitel-
nost a důvěryhodnost sdělení. 

K tomu, aby rozhlasová reklama byla opravdu efektivní, je zapotřebí hned na počátku 
správně definovat cíl komunikace. Reklama na rádiu dokáže přenášet strategická sdělení, 
budovat značku a image, ale stejně dobře funguje na taktické bázi, např. k podpoře prodeje 
slevy, pozvánky atd. Významným pozitivem je, že čas mezi okamžikem, kdy posluchač 
slyší reklamní sdělení, a samotným nákupním rozhodnutím je jedním z nejkratších ze všech 
médií. Po vytčení cíle je nezbytností selekce primární cílové skupiny, ke které se reklamní 
sdělení obrací. Na základě přesné specifikace cílové skupiny se vytváří kreativní obsah 
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sdělení. Jeho cílem není pouze zaujmout, případně "překřičet" ostatní spoty, ale zejména 
srozumitelně předat informaci o produktu či službě posluchači takovou formou, aby ji po-
chopil, zapamatoval si ji a především podle ní jednal. Výběrem mluvčího nebo jasnou 
specifikací výslovnostního stylu můžeme danému profilovému posluchači reklamní sdělení 
přiblížit. Je však také možnost, že přáním zadavatele je, aby sdělení bylo neutrální pro 
téměř veškeré rozhlasové stanice. Při stavbě účinné spotové kampaně v rádiu se můžeme 
setkat s doporučením pravidla šťastných sedm. To znamená alespoň sedm nasazení v prů-
běhu každého dne a sedm oslovení průměrného posluchače za kampaň. To platí i v případě 
sponzoringu nebo soutěží. Přestože mohou působit důvěryhodněji než běžný reklamní spot, 
měly by dokázat na sebe upozornit. (Laník, Uchytil, 2009, [online]) 

V mediální  mixu může být rádio jednak zcela samo, ideální však je, pokud je rozšířeno 
ostatními médii, např. outdoorem, tiskovou inzercí či internetem, které zde doplňují chybě-
jící obrazové sdělení. Častou kombinací je primární využití televize a následně rádia jako 
levnějšího, ale stejně masového nosiče sdělení. Rádio tak může synergicky doplnit televizní 
komunikaci. Může dotvářet image značky představenou v televizní reklamě, upřesňovat 
klíčové sdělení kampaně, doplňovat komunikační sdělení kampaně, pobízet k vyzkoušení 
služby či produktu, podpořit zvědavost na propagovaný produkt nebo „jen“ připomínat 
značku a zvyšovat tak její znalost (Efektivita rozhlasové reklamy, 2008, [online]). Volba 
médií je většinou primárně omezena rozpočtem, ten však slouží ve funkci limitu, nikoli 
cíle. Cílem mediamixu má být co nejlepší sladění a maximalizace zásahu sdělení s cílovou 
skupinou.  
 
4 Rozhlasová reklama versus televizní reklama 

Z elektronických médií (sekundární komunikační média, jejichž funkčnost je postavena 
na stejném technologickém základu) – vedle stále sílící pozice internetu a nových digitál-
ních médií – soupeří mezi sebou o přízeň veřejnosti zejména rozhlas a televize. Výzkumy 
společnosti Media Marketing Services (MMS) při konfrontaci efektivity rádia a televize 
dospěly jednoznačně k závěru, který podpořil pozitiva rádia x televizi: osobní a intimní x 
vzdálená; vztah x jednosměrná; efektivita – cena, zásah x drahá; všudypřítomné x nepo-
hyblivá; flexibilita plánování a realizace x nepružnost plánování, nasazení a produkce. 
Rádio tak může produkt (značku) přiblížit posluchači (spotřebiteli) a „komunikovat“ přímo 
s ním. Tím dochází k časté interakci posluchače s „jeho“ stanicí, neboť ji vidí jako dostup-
nou a dává mu možnost přímé odezvy. (Radio Projekt, 2008, [online]) 

Pokud bychom se podívali na posledně jmenované mediatypy z pohledu účinku re-
klamního sdělení, k jakému závěru bychom dospěli? Budeme-li vycházet ze základního 
faktu, že televize je schopna zasáhnou dva smysly současně, tj. zrak i sluch, což přeneseně 
znamená, že zadavatelé mohou ovlivňovat v různých druzích reklamy příjemce reklamních 
sdělení z hlediska vizuálního i akustického (obraz i zvuk), mohla by se absence obrazu či 
obrazových prvků jevit jako negativum. Na druhé straně, jelikož je základním komunikač-
ním prostředkem rádia, jako ryze akustického média, řeč, nedochází k rozptylování pozor-
nosti posluchače obrazovými vjemy. Ta se naopak cíleně koncentruje pouze na mluvený 
projev. To umožňuje vytvářet prostor pro individuální představivost, podněcovat v mysli 
posluchače různé asociace a obrazové představy, které mohou významně umocnit příjem 
reklamního sdělení. Zvuková informace sama o sobě je velmi silná. K lepší názornosti 
a větší efektivitě pak výrazně přispívá hudební podkres, a to v podobě speciálně vytvořené 
autorské reklamní melodie a znělky.  



 
1. kapitola 

42 

Podle některých pozorovatelů je právě rozhlasová reklama v současnosti nejkreativnější 
oblastí české reklamy.“ (Strategie.cz, 2009, [online]). Zjištění, do jaké míry je rozhlasová 
reklama úspěšnější při vytváření emocionálního účinku ve srovnání s televizní reklamou, 
bylo cílem studie probíhajícího cyklu výzkumů na téma Jak rádio ovlivňuje mysl spotře-
bitelů, kterou pro Radio Ad Lab zpracovala společnost Gallup & Robinson. Výsledky 
analýzy vycházející z konfrontace emocionálních dopadů rozhlasové a televizní reklamy, 
jichž bylo dosaženo na základě obličejové elektromyografie, ukázaly, že emocionální účin-
ky vyvolané reklamou v obou mediatypech jsou na stejné úrovni. Podnětem k výzkumu se 
stal všeobecně přijímaný poznatek o roli emocí jako brány k dalším komunikačním proce-
sům. Byly to zejména předcházející výzkumy Radio Ad Lab, které ukázaly, že právě roz-
hlas má velký potenciál pro vytvoření silné emocionální vazby s posluchači. 

Jak již bylo zmíněno, pro měření emocionálních reakcí bylo využito pokročilé psycho-
logické metody, kterou představovala technika obličejové elektromyografie (EMG). Ta 
zaznamenává a vyhodnocuje elektrické impulsy produkované obličejovými svaly na zákla-
dě různorodých podnětů, a to bez verbálních projevů. V rámci daného výzkumu šlo 
o emoce vyvolané testovanými reklamami, přičemž televizní i rozhlasové spoty odpovídaly 
stejné úrovni profesionálního zpracování, dále totožným výrobkům a byly srovnatelné na 
základě tradičních metod testování reklam. Výzkum byl realizován na vzorku 80 respon-
dentů ve věku 18-54 let z měst Baltimore a Chicago. 
 

 
Obr.2: Zapojení emocí prostřednictvím účinné rozhlasové reklamy  

(Zdroj: www.radioadlab.org/) 
 

Závěry výzkumu ukázaly, že emocionální dopad rozhlasové reklamy na spotřebitele se 
v průměru shoduje s dopadem reklamy televizní. Ze vzorku 16 zkoumaných kampaní 
4 rozhlasové kampaně dosáhly statisticky významnějšího emocionálního účinku než tele-
vizní, zatímco pouze jedna televizní reklama dosáhla úrovně vyšší. Výsledné zprávy potvr-
dily, že zejména emocionálně laděná slova mají prokazatelně silný vliv na reakce poslu-
chačů a výsledný efekt slov je silnější než účinek obrazu. Jednou z největších předností 
rozhlasového reklamního spotu je tak působit na posluchače na emocionální úrovni. (Enga-
ging Emotions Through Effective Radio Ads, 2009, [online]) 
 
5 Specifika rozhlasového reklamního sdělení 

Předcházející řádky ukázaly, že slovo, přesněji řečeno jeho forma produkce, je jedním 
z nejdůležitějších aspektů v účinnosti rozhlasové reklamy. Jakou roli tedy sehrává hlas 
v reklamním sdělení? Je naprosto evidentní, že tón i zabarvení hlasu může hrát (a hraje) při 
prezentaci výrobku nebo služby podstatnou roli. Potvrzením mohou být i výsledky dotaz-
níkového šetření, jehož cílem mimo jiné bylo zjistit, jak vnímá současná mládež rozhlaso-
vou reklamu, co je na daném reklamním sdělení přitahuje, případně co je od poslechu od-
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radí. Z celkového počtu 335 studentů třetích a čtvrtých ročníků středních škol ve Zlíně na 
otázku Čím mne zvuková reklama okamžitě odradí? odpovědělo 96 studentů (28 %), že je 
to právě melodie hlasu mluvčího, což představovalo umístění na prvním místě před dopro-
vodnou složkou (62/19 %) a nedokonalou jazykovou úrovní (57/17), dále následoval úči-
nek nabízeného produktu, vhodnost výběru slovní zásoby a na posledním místě byly uve-
deny jiné aspekty, kdy byl např. zmíněn negativní vliv celebrit, příliš velká délka spotu, 
nevhodná doba, přílišná popisnost apod. Také u otázky Který z uvedených aspektů má nej-
větší podíl na zapamatovatelnosti produktu? se melodie hlasu umístila na předním místě, 
a to na místě druhém (100 studentů/33 %) hned za produktem (170/56 %). Ostatní aspekty 
se pohybovaly v rozmezí 6-2%. Obdobné výsledky se objevily v rámci šetření u středoškol-
ské mládeže i v jiných regionech České republiky, kdy význam melodie hlasu mluvčího 
v rozhlasovém reklamním spotu byl potvrzen střídavým umístěním pouze v rozmezí prv-
ních dvou pozic. 

Je přirozené, že účinek melodie hlasu v rozhlasové reklamě úzce souvisí s osobností 
mluvčího. Jak je to však s efektem působení mužského či ženského hlasu na percipienta 
sdělení? Má být (a je) vždy spojován výběr mluvčích s nabízeným produktem? Dokáže 
mužský hlas upoutat pozornost ženy při propagaci nových produktů v kuchyni se stejnou 
důvěryhodností jako v reálném životě. A dokážou muži uvěřit ženskému hlasu, který jim 
líbezně nabízí nejnovější prototyp vozu či počítače? Výsledky výzkumů, v současné době 
realizovaných především v zahraničí, ukázaly, že téměř polovina Američanů (48 %) je 
přesvědčena o účinku síly mužského hlasu a uklidňujícím účinku hlasu ženského (46 %), 
čehož může být v marketingu významně využito. Na druhou stranu však opět téměř polo-
vina dospělých v USA je přesvědčena, že na ně silnější mužský hlas (49 %) nebo více 
uklidňující ženský hlas (46 %) nepůsobí (Consumers Hear Differences in Male, Female 
Voices, [online]). Odpověď na otázku Jak spotřebitelé reagují na mužské a ženské hlasy 
v reklamách? se pokoušelo odhalit výzkumné šetření realizované agenturou Harris Intera-
ctive. Ankety, která probíhala online od 2. do 4. února 2010, se zúčastnilo 2 194 respon-
dentů, tzn. dospělých od 18 let, přičemž číselné údaje pro věk, pohlaví, rasu/etnickou pří-
slušnost, vzdělání, region a příjem domácnosti byly váženy v případě potřeby, aby byla 
v souladu s jejich skutečným poměrem v populaci. 
 

Na otázku Jaký hlas – mužský x ženský - zaujme Vaši pozornost v reklamním spotu 
(s doplněním nabídky konkrétního výrobku)? bylo procentuální zastoupení následující: 
 

 
Tabulka 2: Vliv hlasu na spotřebitele (Zdroj:www.marketingcharts.com) 
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Tabulka ukazuje, že odpověď není jednoznačná. Přestože 48 % respondentů považuje 
mužský hlas za přesvědčivější a pouze 2 % by uvěřila působení hlasu ženského, 49 % re-
spondentů nespatřuje v účinku síly mužského a ženského hlasu žádný rozdíl. Z pohledu 
reklamního sdělení se pak cca 19 % dotázaných domnívá, že pro reklamní sdělení je pře-
svědčivější ženský hlas, obdobně pak cca 18 % věří v přesvědčivost hlasu mužského. 64 % 
však uvedlo, že při naplnění jednoho z nejvýznamnějších cílů reklamy, kterým je přesvěd-
čit k nákupu, nezáleží na tom, zda se jedná o mužský či ženský hlas. 46 % respondentů 
(proti pouhým 8 % preferujícím hlas mužský) vnímá za více uklidňující ženský hlas, při-
čemž 46 % nevidí žádný podstatný rozdíl v působení mužského a ženského hlasu. K vý-
razným odchylkám nedochází rovněž u odpovědí respondentů neřešících pohlaví mluvčích 
ani v případě, že dochází ke spojení pohlaví mluvčího s konkrétním produktem (bez dife-
renciace: auto – 66 %, počítač – 69 %), naopak u respondentů preferující mužský či ženský 
hlas již spatřujeme výrazný posun v konfrontaci s konkrétním produktem. U automobilu je 
preferován mužský hlas v 28 % a ženský v 7 %, u nabídky počítače mužský hlas potom 
v 23 % a ženský hlas v 7 %. 

Pokud bychom sledovali preferenci mužského hlasu a následně ženského hlasu z pohle-
du respondentů vzhledem k pohlaví, výsledky jsou následující: 
 

 
Tabulka 3: Zastoupení mužského hlasu (Zdroj:www.marketingcharts.com) 

 

 
Tabulka 4: Zastoupení ženského hlasu (Zdroj:www.marketingcharts.com) 
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Z rezultátů jasně vyplývá, že 21 % mužů a 15 % žen považuje za přesvědčivější mužský 
hlas, zatímco 20 % mužů a 18 % žen vnímá jako přesvědčivější hlas ženský. Více než po-
lovina mužů (54 %) a 38 % žen je dále přesvědčeno, že ženský hlas v reklamě působí pře-
devším uklidňujícím dojmem, ale pouze jedna z deseti žen (11 %) a 5 % mužů má stejný 
názor pokud se jedná o mužský hlas. Podstatný rozdíl je vidět u prodeje automobilu, kde 
jedna třetina mužů (32 %) uvedla, že mužský hlas dokáže příjemce jednoznačně oslovit, 
kdežto ženskému hlasu v tomto případě věřilo pouze 9 % mužů. Spojení mužského hlasu 
s prodejem aut vzhledem k účinku reklamního sdělení věřilo 23 % žen, naopak ve spojení 
s ženským hlasem dokonce jen 5 % žen. U prodeje počítače je rozdíl menší u mužského 
hlasu, který muži preferují v 24 % a ženy v 23%, kdežto ženskému hlasu zde věří 10 % 
mužů a 5 % žen.  

Závěry ukázaly, že pokud dochází k sjednocení výběru hlasu s určitým typickým pro-
duktem korespondujícím se zobrazením muže a ženy v jejich tradičních rolích, nejsou zde 
pro příjemce sdělení rozhodující suprasegmentální prostředky (např. síla, výška, barva 
hlasu), ale rozhodující roli zde hraje výběr mluvčího vzhledem k pohlaví (Consumers Hear 
Differences in Male, Female Voices, [online]). Obdobné výsledky bychom našli již v ra-
ných výzkumech, které se snažily doložit fakt, že shoda mezi produktem charakteristickým 
pro dané pohlaví a výběrem mluvčího stejného pohlaví zvyšuje vnímání kvality výrobků. 
(Kanungo a Pang, 1973) 

Ale jaká je současná situace v českém prostředí? Pokud bychom své stanovisko opřeli 
o přístup tvůrců rozhlasové reklamy, případně o požadavky samotných zadavatelů, v na-
prosté většině bychom se ztotožnili s výsledky předložené studie. Dokladem nám mohou 
být rozhlasové reklamní spoty na automobily, kde bychom měli problém shledat reklamu, 
ve které dominuje ženský hlas (např. Porsche Praha Smíchov, Auto Exner, s.r.o., Auto CV, 
aj.). Stejně tak bychom mohli pokračovat např. u již zmíněných počítačů, sportovního zbo-
ží apod. Také výsledky vlastní malé výzkumné sondy (85 respondentů), realizované elek-
tronickou formou, byť by nebyly co do počtu srovnatelné s rozsáhlými výzkumy, se závěry 
již zmíněných výzkumů zcela korespondují. 

U odpovědí na otázku řešící preferenci mužského či ženského hlasu v upřednostnění 
ženského hlasu odpovědělo záporně 57 % respondentů, kladně 9 % a 34 % respondentů na 
preferenci nezáleží. Při upřednostnění mužského hlasu záporně odpovědělo zhruba o polo-
vinu méně (28 %) respondentů, přibližná shoda se objevila u konstatování, že responden-
tům na pohlaví mluvčích nezáleží (33 %) a 33 % respondentů preferovalo v reklamním 
sdělení mužský hlas.  

Rovněž na otázky Jaký hlas by příjemce sdělení přesvědčil o nákupu automobilu/ počí-
tače? byly odpovědi jednoznačné. Pro mužský hlas se rozhodlo 56%/53 % respondentů, 
pro ženský naopak pouze 4%/4 % a na pohlaví mluvčího nezáleželo 40%/43 % responden-
tů. Barva hlasu ovlivní při nákupním chování 42 % respondentů, neovlivní 37 % a jedno je 
to 21 % respondentů, přesto však v tom, zda dokáže na respondenta okamžitě zapůsobit, 
sehrává barva hlasu velkou roli, neboť celých 81 % respondentů okamžitě upoutá či odradí, 
pouze 8 % na tom nezáleží a na 11 % respondentů barva hlasu nepůsobí vůbec. 

Také srovnání výběru charakteristik hlasu z pohledu respondentů koresponduje přímo 
s nabídkou i poptávkou reklamních agentur směřujících své požadavky na vlastnosti (kvali-
tu) hlasu vzhledem k pohlaví mluvčího. 
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Graf 4: Charakteristika mužského hlasu (Zdroj: vlastní) 
 

 

Graf 5: Charakteristika ženského hlasu (Zdroj: vlastní) 
 
První místo u mužů představuje hlas silný (52 %), následuje profesionální (48 %), auto-

ritativní (44 %) a na čtvrtém místě se umístila přesvědčivost mužského hlasu (30 %), nao-
pak na k nejméně upřednostněným patří rodinný (5 %) a teplý hlas (4 %). U ženského hla-
su jednoznačně zvítězila evokace hlasu přátelského (49 %), rodinného (41 %), atraktivního 
(40 %) a teplého (33 %), oproti chladnému (5 %) a autoritativnímu (5 %). 

Jak již bylo zmíněno, přestože sonda vycházela pouze z malého vzorku respondentů, při 
srovnání výsledných hodnot se závěry z předchozí studie je naprosto evidentní, že se ví-
ceméně shodují v řadě aspektů. Jednoznačně je tento fakt očividný v preferenci výběru 
hlasu ve shodě s produktem, zejména pak směřujícím k odpovídající cílové skupině (muž-
ský hlas = tzv. mužský produkt; ženský hlas = tzv. ženský produkt). Tak např. u prodeje 
automobilu ve studii USA preference muži x ženy je poměr 28 % x 7 % a u počítače 23 % 
x 7%, v českém prostředí u automobilu 56 % x 4 % a u počítače 53 % x 4%. Stejně tak 
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v preferenci vlastností spojených s mužským a ženským hlasem je vnímání mužského hlasu 
spojeno se sílou (tvrdostí, spolehlivostí, profesionalitou), percepce ženského hlasu je v po-
době hlasu přátelského (uklidňujícího, měkkého).  
 
6 Závěr 

Co by tedy měla splňovat účinná rozhlasová reklama? Jak by mělo vypadat efektivní 
rozhlasové reklamní sdělení, které by dokázalo oslovit cílovou skupinu, upoutat její pozor-
nost, vést k zapamatování produktu a následně k potřebě ho získat? Má rozhlasová reklama 
sílu pokořit reklamu televizní? Rozhodně se můžeme ztotožnit s závěry konference MMS 
Efektivita rozhlasové reklamy, které ukázaly na základě šetření, že rozhlasová reklama je 
přinejmenším stejně efektivní jako reklama televizní a při správné aplikaci může dosáhnout 
v celé řadě parametrů dokonce lepších výsledků; že kreativně dobrá a správně naplánova-
ná rozhlasová kampaň je nejen lépe „vidět“, ale současně může být i ekonomicky výhod-
nější, a to zejména ve srovnání se slabšími televizními reklamami. Aby současná podoba 
rozhlasové reklamy svého vítězství dosáhla, stává se stále větší nezbytností soustředit po-
zornost na dodržení základních charakteristik efektivního rozhlasového sdělení – vedle již 
zmíněného důvěryhodného vyjádření klíčové informace, srozumitelnosti odrážející se 
v jasném a zapamatovatelném sdělení, návaznosti na předchozí komunikaci nebo jiné částí 
v mediamixu a variabilních obměn spotu – zejména na branding (propojení kreativního 
nápadu se značkou), líbivost (dramatický obal) a odlišnost (jedinečnost zpracování) (Efek-
tivita rozhlasové reklamy, 2008, [online]). Právě poslední z předložených rysů jsou úzce 
spojeny s jedním z významných aspektů odrážejících se ve výsledném účinku reklamního 
spotu, tzn. s výběrem mluvčích, neboť u rádia jako čistě akustického média je základním 
komunikačním prostředkem mluvená řeč – řeč, jenž představuje nejdokonalejší nástroj 
v ústech a rukách člověka, víru v magickou moc … a již hluboko v minulosti bylo neoddis-
kutovatelným faktem, že mág, který ovládal slovo, ovládal i lidi. (Morávek, 1969, s. 150) 
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QUO VADIS SLOVENSKÝ SPOTREBITEĽ? 

 

QUO VADIS SLOVAK CONSUMER? 
 

Milan Džupina 

 
ABSTRAKT 

Spotrebiteľské správanie, jeho analýza a faktory, ktoré ho ovplyvňujú, predstavujú základné determinanty 
toho, čo podnik v konečnom dôsledku vyrába a pre koho. Jednotlivé faktory ovplyvňujú to, ako spotrebi-
teľ vníma existujúcu ponuku podnikov, ako na ňu reaguje a následne v tom, či si daný produkt kúpi, alebo 
nie. V teórii i praxi sa stretávame s niekoľkými skupinami faktorov, ktoré ho ovplyvňujú. Jednu z hlav-
ných skupín predstavujú ekonomické faktory, kde patrí aj samotný príjem domácností. Od neho sa odvíja 
kúpyschopný dopyt, ktorý však reálne môže byť ovplyvnený aj ďalšími faktormi, ako sú prístupnosť 
k úverom a ochota ľudí zadlžiť sa. Naznačený vývoj poukazuje na neustály nárast zadlženosti domácností, 
čo môže mať spolu s len veľmi pomalým nárastom príjmov v budúcnosti negatívne dopady jednak na 
spotrebiteľa samotného, ale aj na výrobcov. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Disponibilný príjem, stratifikácia príjmov, zadlženosť obyvateľstva 
 
ABSTRACT 

Consumer behavior, its analysis as well as the factors that affect it are essential determinants of what 
a company finally produces and for whom. Individual factors affect the way a consumer perceives an 
existing supply, the way they respond and finally if they buy the product or not. In theory and practice we 
meet a number of factors that affect it. One of the main groups is the economic factors which include an 
actual disposable income. Disposable income influences an effective demand, but the effective demand 
may also be affected by other factors such as access to credit and the willingness of people to borrow 
money. The outline of the development shows an increase in household indebtedness accompanied with 
a very slow increase in income, which may have negative impacts on both consumers as well as on pro-
ducers themselves in the future. 
KEY WORDS 

Disposable income, income stratification, indebtness of population 

 
 
Úvod 

Vývoj posledných rokov odhalil možné rizikové ohniská existujúcich podnikateľských 
modelov, ktorých platnosť je, pod vplyvom prebiehajúcich udalostí, prinajmenšom spo-
chybniteľná. Podstata konkurenčnej výhody podnikov môže vznikať v oblasti výroby 
s možnosťou minimalizácie výrobných nákladov až po oblasť vedy a výskumu s mož-
nosťou tvorby konkurenčnej výhody na úrovni inovácií a know-how. Jedným z kľúčových 
kritérií konkurenčnej výhody do budúcnosti je jej udržateľnosť. Pod tlakom vývoja pro-
stredia a zmien, ktoré prebiehajú v ekonomickom a sociálno-spoločenskom prostredí ako 
výsledok zdokonaľovania a formovania sa technologického a vedecko-výskumného pro-
stredia, dochádza k oslabovaniu tradičných stavebných prvkov konkurenčnej výhody. Sú-
časný problém udržateľnosti ovplyvňujú rôzne faktory, ktoré síce existovali aj v minulosti, 
ale väčšinou bol ich vplyv bagatelizovaný, resp. úplne ignorovaný. Pôvodný podnikateľský 
model vychádzal z predpokladu neustáleho narastania dopytu prostredníctvom zvyšovania 
životnej úrovne spotrebiteľov, poprípade z rozširovania podnikateľského vplyvu cez rozvoj 
trhov.   
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1. Disponibilný príjem ako faktor spotrebiteľského správania 
Spotrebiteľské správanie je ovplyvnené mnohými faktormi, kultúrnymi, spoločenskými 

a faktormi osobnými (Schiffman, Kanuk, 2004). Niektoré sú ovplyvniteľné úplne, iné čias-
točne a niektoré sa ovplyvniť nedajú. Práve osobné faktory patria do skupiny neovplyvni-
teľných faktorov. Spomedzi nich sme sa zamerali na ekonomickú charakteristiku spotrebi-
teľa, ktorá vystihuje jeho finančné zázemie, ktoré je dané disponibilným príjmom, úspora-
mi, dlhmi, možnosťou získať úver a taktiež jeho sklonom k úsporám, resp. k spotrebe (Kot-
ler, Keller, 2006). Kategória disponibilného príjmu sa dá vyjadriť nasledovným vzťahom 
(Turnovec, 1997): 
 
Schéma 1 Vzťah medzi základnými makroekonomickými agregátmi 

Hrubý národný produkt 
- amortizácia 

Čistý národný produkt 
- nepriame dane (DPH, spotrebné dane) 

Národný dôchodok 
- zisky korporácií 

- príspevky na sociálne poistenie 

+ transferové platby štátu 

+ nekomerčné úroky 

Osobný dôchodok 
- priame dane (platiteľ dane = daňovník) 

Disponibilný dôchodok 
 

Spotrebitelia majú teda okrem mzdy ešte dva zdroje príjmov, a to transferové platby 
(sociálne dávky, podpora v nezamestnanosť atď.) a úroky zo štátnych obligácií a iných 
nekomerčných zdrojov. 
 
Tabuľka 1 Vývoj reálnej, nominálnej mzdy a spotrebiteľských cien 

Ukazovateľ 1989-1993 1994-1998 1999-2002 2003-2007 1989-2007 

Rast spotrebiteľských cien 140,2 % 50,5 % 37,3 % 28,3 % 536,9 % 

Rast nominálnej mzdy 71,2 % 86,0 % 35,1 % 48,2 % 537,5 % 

Rast reálnej mzdy -28,7 % 23,5 % -1,6 % 15,5 % 0,1 % 

Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
 

Pod rast spotrebiteľských cien sa podpísala najmä liberalizácia cien, čo však nič nemení 
na fakte, že pri priemernom päťnásobnom náraste cenovej hladiny sa reálna mzda v sle-
dovanom období zvýšila len o úroveň 0,1 %. Pričom aj po roku 2007 (tabuľka 2) je zrejmé, 
že rozdiely medzi rastom cien a rastom reálnych miezd sa naďalej prehlbujú. 
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Tabuľka 2 Vybrané ekonomické ukazovatele  

Ukazovateľ 1989 2007 2008 2009 2010 

Rast priemerných miezd(%) - 7,2 % 8,1 % 3,0 % 5,1 % 

Indexy spotr. cien v dom. dôch. (1989=100) 100 % 536,9 % 681 % 689 % 717 % 

Zdroj: dostupné na 
http://www.futurologia.sk/index.php?id=majtan_chudobnasocialnaspravodlivost 

 
2. Stratifikácia príjmov obyvateľstva 

Podľa štatistického sledovania, ktoré sa robilo v Nemecku za obdobie rokov 1950 až 
2000, sa zistil zaujímavý fakt (schéma 2).  
 
Schéma 2 Rast bohatstva v Nemecku v rokoch 1950-2000 
Zdroj: Keller, J. (2010). Arogance financií 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prednáška. Dostupné na <http://www.youtube.com/watch?v=CY47vSevyQM> [16.3.2010] 
 

Priemerný nemec za sledované obdobie zbohatol 7 násobne. Ak sa však na uvedené čís-
la pozrieme bližšie, zistíme, že uvedený priemer v sebe skrýva rast najbohatších vrstiev 
obyvateľstva Nemecka dvanásťnásobne, zatiaľ čo ostatné príjmové skupiny zbohatli len 
rádovo trojnásobne. 

Naproti tomu (schéma 3), ak by sme sa na rovnaké príjmové skupiny obyvateľstva po-
zreli z pohľadu výberu daní, tak by sme zistili, že zatiaľ čo v roku 1950 iba 1/4 daňových 
príjmov tvorili dane radových občanov, tak v roku 2000 to boli už 4/5. Naproti tomu najvy-
ššie príjmové skupiny, resp. firmy v roku 1950 plnili štátny rozpočet daňami z 3/4, tak 
v súčasnosti je to len približne 1/5. Uvedené údaje, súčasný vývoj ako aj predpokladaný 
ďalší vývoj naznačujú, že disparity medzi jednotlivými príjmovými skupinami budú pokra-
čovať aj naďalej, čo je však z hľadiska rozvoja spoločnosti, ako aj z pohľadu ekonomické-
ho vývoja škodlivé. Pokiaľ chceme hovoriť o solidarite v spoločnosti, tak tá musí platiť 
oboma smermi, nie len jedným. Uvedený vývoj je škodlivý aj na úrovni jednotlivých pod-
nikov, nakoľko kúpyschopný dopyt neustále klesá. 
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Schéma 3 Vývoj daňového zaťaženia v Nemecku v rokoch 1950-2000 

 
Zdroj: Keller, J. (2010). Arogance financí. Prednáška. Dostupné na 

<http://www.youtube.com/watch?v=CY47vSevyQM> [16.3. 2010] 
 

Uvedený nemecký príklad sa môže aplikovať aj na prostredie Slovenska, kde sú uvede-
né rozdiely medzi jednotlivými príjmovými skupinami rovnako veľké, pričom rozdiely 
medzi najvyššími príjmovými skupinami a nižšími príjmovými skupinami sa aj naďalej 
prehlbujú. Podľa analytikov Ekonomického ústavu SAV dôjde časom k postupnému zániku 
strednej vrstvy, tak ako sa tomu stáva aj v ekonomicky vyspelých štátoch sveta, a vytvorí 
sa sociálne polarizovaná spoločnosť, v ktorej budú existovať len extrémne bohatí a extrém-
ne chudobní, čo môže v konečnom dôsledku vyústiť k veľkým sociálnym nepokojom. So-
ciálna nerovnosť vytvára v spoločnosti pnutie, ktoré sa negatívne prejavuje aj vo vzťahu 
k záujmu zahraničných investorov o vstup do krajiny. Ekonomická stabilita je len jedná 
stránka mince. Sociálna nestabilita a potenciálne hroziace sociálne nepokoje negatívne 
ovplyvňujú záujem zahraničných investorov. 

Ak sa pozrieme na stratifikáciu príjmov obyvateľstva zistíme, že dochádza k drastické-
mu prehlbovaniu rozdielov medzi jednotlivými príjmovými skupinami. 
 
Tabuľka 3 Stratifikácia príjmov obyvateľstva Slovenskej republiky  

Úroveň príjmu v EUR Podiel obyvateľstva 

do 500 65% 

501-1000 26,1 % 

1001-1500 5,7 % 

1501-2000 1,6 % 

2000 + desatiny % 

Zdroj: MPSVR 
 
Podľa existujúcich výsledkov štatistického zisťovania vyplýva, že 595 tis. ľudí sa na-

chádza na hranici chudoby (príjem nižší ako 283 EUR na člena domácnosti). Úroveň hrani-
ce chudoby sa líši aj v rámci jednotlivých regiónov. V Bratislavskom kraji predstavuje táto 
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hranica úroveň príjmu na úrovni 360 EUR. Výška priamo úmerne rastie s nezamest-
nanosťou toho-ktorého regiónu. Medzi najohrozenejšie patria rodiny s troma a viac závis-
lými deťmi. V celom regióne EÚ je chudobou ohrozených 16 % obyvateľov, čo predstavu-
je 80 mil. ľudí, z ktorých až 19 mil. sú deti. Existujúca sociálna nerovnosť a štruktúra príj-
mov obyvateľstva je z hľadiska ekonomického rozvoja krajiny, ako aj z pohľadu jednotli-
vých firiem škodlivá. 
Ďalším, obzvlášť závažným problémom, s ktorým sa slovenské firmy budú musieť vy-

sporiadať, je nezadržateľný demografický vývoj. Narastajúca strieborná generácia, pri 
úrovni súčasných dôchodkov predstavuje ďalší nezanedbateľný problém z pohľadu podni-
kateľských subjektov, nakoľko každý jedenásty dôchodca sa nachádza na hranici chudoby 
a patrí tým medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľov.  
 
3. Vývoj zadlženosti obyvateľov SR 

Príklad vyspelých krajín sveta ukázal, že umelé vytváranie dopytu cez neúmerné zadl-
žovanie obyvateľstva môže riešiť existujúci problém, ale len z krátkodobého, maximálne 
zo strednodobého horizontu. Z dlhodobého hľadiska predstavuje nárast zadlženosti do-
predu ťažko predpovedateľný problém, ktorý sa môže prejaviť kedykoľvek. Podľa Štatis-
tického úradu SR v roku 2009 žilo 35 % domácností od výplaty k výplate a až 22 % využí-
va na preklenutie finančne nepriaznivého obdobia úvery, resp. siaha na svoje úspory. 
V tomto ohľade možno situáciu na Slovensku stále považovať za relatívne stabilnú, nakoľ-
ko ešte prevažujú vklady nad úvermi a až 42 % spotrebiteľov je schopných sporiť, čo však 
predstavuje oproti roku 2008 pokles z pôvodných 45 %.  
 
Graf 1 Ukazovatele zadlženosti slovenských domácností  

 

Zdroj: NBS 
 

V sledovanom období je možné evidovať neustály nárast úverovej zadlženosti sloven-
ských domácností. Zvyšovali sa všetky sledované ukazovatele, ako bol podiel úverov na 
disponibilnom dôchodku domácností ako aj podiel úverov na celkovom HDP Slovenska. 
Dlh slovenských domácností predstavuje v roku 2009 v priemere 22 % HDP, čo je približ-
ne 2,7 krát menej, ako je tomu pri najvyspelejších krajinách EÚ. Naproti tomu zaznamená-
vame neporovnateľne vyšší medziročný nárast, ktorý sa v roku 2009 pohyboval na úrovni 
14 %. 
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Neschopnosť obyvateľstva splácať úvery sa zvyšuje priamo úmerne so zvyšujúcou sa 
nezamestnanosťou, ktorá sa aj v nadchádzajúcom období bude podľa všetkých predpokla-
dov zvyšovať, čo dokumentuje aj nasledujúca tabuľka. 

 
Tabuľka 4 Vývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike v % 

 2006 2007 2008 2009 2010* 

Miera nezamestnanosti 13,3 11,0 9,6 13,9 15,1 

Zdroj: ŠÚSR 
Poznámka: * údaj za prvý kvartál 2010 
 

Rovnako ako nezamestnanosť v rokoch 2009 a 2010 sa zvýšil aj objem nesplácaných 
úverov. Podľa štatistického úradu (graf 2) došlo k nárastu omeškania splácania úverov. Sle-
doval sa počet omeškaných splátok spotrebiteľmi. K zvýšeniu neschopnosti splácať došlo 
v každej sledovanej kategórii. K najväčšiemu nárastu došlo u spotrebných úverov (11 % 
bodov). 
 
Graf 2 Problémy obyvateľov SR so splátkami 

 

Zdroj: ŠÚSR 
 

V súčasnosti je celkový objem nesplácaných hypotekárnych úverov na úrovni 337 mil. 
EUR, čo predstavuje dlh 2,600 EUR na obyvateľa (vrátane detí a seniorov). Pri súčasnom 
vývoji ukazovateľa nezamestnanosti je preto možno aj naďalej predpokladať ďalší nárast 
objemu nesplácaných úverov. Týka sa to najmä spotrebných úverov, kde sa v súčasnosti 
nespláca až 132 EUR z každých 1000 EUR úveru. Lepšia situácia je v oblasti hypotekár-
nych úverov, kde nedochádza k splácaniu 30 EUR z každých 1000 EUR úveru. Je to dané 
tým, že hypotekárne úvery si berú spotrebitelia s vyššími príjmami s relatívne stabilnejším 
zamestnaním, prevažne vyššieho vzdelania, ktorí si dokážu ľahšie nájsť pozíciu na trhu 
práce. 
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Záver 
Naznačený vývoj v oblasti disponibilného príjmu obyvateľov spolu s niekoľkonásobne 

vyšším rastom cenovej hladiny naznačujú, že aj v budúcnosti možno očakávať nárast úve-
rovej zadlženosti obyvateľstva. Uvedený predpoklad spolu s narastajúcou nezamestnanos-
ťou smeruje k ďalšiemu znižovaniu kúpyschopného dopytu, čo sa negatívne prejaví vo 
vzťahu k príjmom firiem. Bez aktívnej sociálnej politiky nikdy nedôjde k preťatiu tohto 
začarovaného kruhu a je možné v budúcnosti predpokladať neustále prehlbovanie sa so-
ciálnych rozdielov medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva, čo negatívne ovplyvní 
ďalší ekonomicky rozvoj krajiny a následne aj predajné možnosti firiem. Nakoľko sa ne-
jedná výlučne o problém Slovenskej republiky, ale väčšiny trhov, kde výrobcovia hľadajú 
odbyt svojich výrobkov, bude jednoznačne potrebné hľadať komplexné riešenia za aktívnej 
účasti samotných firiem, ktoré by mali v záujme udržateľnosti svojich podnikateľských 
aktivít prispieť k stabilizácii ekonomického a sociálneho prostredia.  
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AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU 

 

NEW TRENDS OF AUTOMOBILE INDUSTRY PRODUCTS PROMOTIONS 
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ABSTRAKT 

Príspevok sa zaoberá novými trendmi v propagovaní produktov automobilového priemyslu, pričom dôraz 
kladie najmä na zobrazenie automobilov v televíznych reklamných spotoch, ktoré v súčasnej dobe upúšťa-
jú od zaužívaných konvencií a hľadajú trendovejšie možnosti ako ich zobraziť. Vzhľadom ku globálnemu 
charakteru výroby a propagácie automobilov, keď prakticky kdekoľvek na svete je možné zadovážiť si 
automobil ľubovoľnej značky, si automobilky nechávajú vytvárať globálne reklamy použiteľné na široké 
spektrum potenciálnych spotrebiteľov v rôznych krajinách ich pôsobnosti. No na druhej strane sú aj auto-
mobilky využívajúce lokálne stratégiu propagovania svojich automobilov s dôrazom na vyzdvihnutie do-
máceho pôvodu svojich produktov. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Automobilky, nové trendy reklamy, reklamný spot, globálna reklama, lokálny patriotizmus 
 
ABSTRACT 

The paper deals with new trends in automotive advertising products, with particular emphasis on the dis-
play car in television commercials, which currently refrain from the usual conventions looking for ways to 
display them. Given the global nature of production and promotion of cars, though practically anywhere in 
the world can obtain any car brand, leaving the car to create a global advertising applicable to a wide range 
of potential consumers in different countries they operate. But there are also local car using a strategy of 
promoting its cars with an emphasis on highlighting the domestic origin of their products 
KEYWORDS 

Carmakers, new trends of ads, spot ads, global advertising, local patriotism 

 
 
Úvod  

Nachádzame sa vo svete, ktorý sa ženie nezadržateľne dopredu, nové druhy technológií 
nám otvárajú doteraz nepoznané možnosti vo všetkých oblastiach života. Inak to nie je ani 
v marketingu. Automobilový priemysel už dlhodobo patrí k odvetviam, ktoré si zaslúžia 
našu pozornosť, a to nielen pre zvyšujúcu sa kvalitu automobilov ako takých, ale tiež pre 
zvyšujúcu sa kvalitu propagácie týchto automobilov. Reklamy na automobily totiž patria 
k tým najlepšie spracovaným reklamným dielam. Čí už je to spôsobené skutočnosťou, že 
veľké automobilové koncerny si môžu dovoliť utrácať horibilné sumy na propagáciu svo-
jich produktov, alebo je to súčasnou konkurenciou, ktorá nikdy nebola taká silná ako dnes, 
je isté, že vývoj automobilov ako aj vývoj reklám na ne bude aj naďalej napredovať. Veď 
už minulé storočie prinieslo do marketingu mnoho inovátorských techník a stratégií pre-
zentovania produktov, ktoré sa zvyknú spoločne označovať ako nové trendy v marketingu. 
Súčasné storočie sa ešte len rozbieha a už je jasné, že rozvoj technológií a s ním súvisiaci 
marketing sa nezastaví. 
  



 
1. kapitola 

58 

Nové trendy propagovania  
Nové trendy šírenia marketingových posolstiev využívajú jednak nováčikovia na poli 

marketingovej vojny, ako i jej osvedčení a favorizovaní aktéri. Všetkých spája neúnavná 
snaha o získavanie si priazne zákazníka všemožnými spôsobmi. Tam, kde na osvedčené 
metódy propagácie nie je dostatok financií, je potrebné nájsť lacnejšie riešenia a tie vedia 
poskytnúť práve nové trendy v marketingovej komunikácii. A tam, kde osvedčené metódy 
sú základom propagácie produktov je občas potrebné podporiť ich novými formami, ktoré 
vytrhnú z letargie voči klasickej reklame imúnneho spotrebiteľa. 

 
Automobilky spolu s mobilnými operátormi už tradične vedú rebríčky najkreatívnej-

ších, najlepšie spracovaných a najbohatšie financovaných reklám na svete. V doterajšej 
histórii nebolo takej krízy, ktorá by prinútila pohodlné ľudstvo prestať používať automobi-
ly. Zdalo by sa teda, že automobilky majú zisky zaručené, avšak, bez účinnej reklamy by 
percentuálny podiel tej-ktorej automobilky na celkových ziskoch z predaja automobilov vo 
všeobecnosti výrazne klesol. A práve preto aj silné značky potrebujú silný marketing. Ne-
bude to náhoda, že práve Henry Ford, významný automobilový magnát, už dávno vyslovil 
hlbokú marketingovú pravdu: „Viem, že polovicu peňazí na reklamu míňam zbytočne. Len 
neviem, ktorá polovica to je.“ Dnešná doba je však k výrobcom milosrdnejšia. Na základe 
dôkladných výskumov je možné s pomerne veľkou presnosťou určiť druh reklamnej straté-
gie, ktorý je vhodné použiť k dosiahnutiu najlepších výsledkov. 

Moderný spotrebiteľ očakáva viac než len klasický tridsaťsekundový spot v televízii, či 
reklamnú stránku v časopise. S nástupom nových technológií sa rozrastajú aj možnosti 
propagácie produktov novými metódami, ktoré sú lacnejšie a v mnohých prípadoch aj efek-
tívnejšie ako tie doterajšie. Podľa Fraya by sa odozva klientov mala perspektívne zmeniť 
preto, že sa neustále vyvíjajú cieľové skupiny, a tak je stále ťažšie zasiahnuť prostriedky 
masovej komunikácie.  

Tieto nové techniky by sa mali chápať ako prostriedky na získavanie kontaktu so zá-
kazníkom, akým je napríklad získanie dát potenciálnych zákazníkov. Takéto metódy často 
fungujú na rovnakej báze ako direct marketing, keďže ďalej pracujú so získanými dátami. 
Pri použití nových techník môžeme presne rozlíšiť ich ciele vedúce buď k získaniu dát 
alebo čísel predaja.  

Jednou z často používaných alternatívnych metód propagácie je virálny marketing. Ten-
to druh propagácie je dobre známy najmä používateľom internetu. Ide o snahu marketéra 
vtiahnuť potenciálneho zákazníka do „svojho tímu“. Zákazník sa tak sám stáva marketé-
rom, keď prijaté posolstvo alebo kreatívny vizuál šíri ďalej. Tento druh spoluúčasti na 
šírení reklamy sa dá len ťažko dosiahnuť použitím bežných komunikačných prostriedkov. 

Automobilky tento druh propagácie používajú pomerne často. Jednak preto, že virál im 
dáva väčší priestor pre sebarealizáciu, jednak preto, že nie sú natoľko obmedzovaní dĺžkou 
reklamného spotu ako je to pri klasickej televíznej reklame. Avšak pri virálnom marketingu 
je riziko spojené s neodhadnuteľnosťou cieľovej skupiny, keďže virálne video sa šíri tak-
povediac samé, bez možnosti kontrolovať či dopredu určiť jeho cesty. Drvivá väčšina vi-
rálnych videí sa nepremietne do zvýšenia predaja. Ak je ale virálne video kreatívne, kvalit-
ne spracované – má veľké predpoklady k tomu aby zacielilo čo najväčšiu škálu spotrebite-
ľov. Virálne video dokáže jediným kliknutím počítačovej myši prekročiť vekové i národ-
nostné hranice. Len na serveri You Tube je množstvo reklamných spotov, ktorými automo-
bilky propagujú svoje automobily, mnohé z týchto spotov sú sťahované reklamnými nad-
šencami a rozposielané ďalej. Často ide o reklamy známe z televízií avšak rozšírené o nie-
koľko záberov, ktoré sa do televízneho spotu pre limitovaný čas jednoducho nedostali (na-
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príklad pečenie Fábie v dĺžke jednej minúty). Časté sú ale aj niekoľkominútové virálne 
videa s celými sériami reklamných spotov danej značky, či dokonca štyri a pol minútový 
hudobný videoklip vytvorený špeciálne pre Škoda Fabia. 

Najnovším trendom, ktorý badať v automobilovom priemysle a s ním spojeným marke-
tingom je ekológia, ktorá sa premieta do komunikácie automobilových značiek. Podľa Bel-
ka (http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=465708) je zjavný tlak na to aby sa auto-
mobilky chovali citlivo k prírode, čo sa odzrkadľuje najmä v reklame, ktorá upúšťa od 
zobrazenia auta jazdiaceho panenskou prírodou, čo by mohlo pobúriť stále sa zvyšujúci 
počet ekologicky zmýšľajúcich spotrebiteľov.  
Ďalším výrazným obratom v reklame na automobily je spot na Volkswagen Passat s ná-

zvom Safe Happens, ktorý ako prvý ukázal v reklame dopravnú nehodu, na príklade ktorej 
poukázal na bezpečnosť propagovaného automobilu. Šokujúce zobrazenie dvoch žien se-
diacich v Passate, do ktorých sa zboku v plnej rýchlosti vrúti iný automobil sa končí hap-
ppyendom, kde ženy stoja vedľa svojho automobilu a prezerajú si vzniknutú škodu, na 
šťastie pre ne – len na aute. Po Volkswagene sa do podobného druhu zobrazenia bezpeč-
nosti vozidla pustil i Renault, ktorý pri umelecky spracovanom crash teste doprevádzanom 
vážnou hudbou a choreografiou nechal do seba vzájomne narážať osem svojich automo-
bilov. 

Mnohé automobilky pri tvorbe reklamnej stratégie zohľadňujú aj tzv. brandlove, čiže 
lásku k značke. Napriek obrovskému množstvu rôznych automobiliek, ktoré na trhu ponú-
kajú svoje produkty spotrebiteľom značná časť motoristov prechováva vernosť jedinej 
značke, a to prevažne značke svojho prvého automobilu, ku ktorému mali vytvorený, na-
priek všetkej racionalite, istý citový vzťah. Takíto motoristi potom „rastú“ spolu so znač-
kou. Keď si z prvých úspor zadovážili auto istej značky, ku ktorému si tento pozitívny 
vzťah vybudovali, je veľký predpoklad, že po čase si pri kúpe nového vozidla znova nájdu 
cestu práve k onej značke, tentoraz však už vo vyššej cenovej kategórii, lepšej výbave atď. 
Príkladom takéhoto reklamného posolstva, ktoré hlása: „Ostaňte verní tomu, čo máte radi!“ 
je značka Škoda. (http://www.youtube.com/watch?v=9H2CMsSKaWE) 
 
Nové trendy v globalizujúcom sa svete 

Postupujúca globalizácia zasiahla aj automobilový priemysel, ktorý sa svojimi produk-
tmi snaží osloviť cieľového spotrebiteľa v čo možno najmasovejšej skupine. Globalizácia 
prináša okrem pozitívnych stránok pre výrobcov aj nesporné negatíva, jedným z nich je 
napríklad vyššia konkurencia.  

Na rozdiel od minulosti, keď sa na našom území kupovali prevažne automobily domá-
cich značiek, dnes je výber omnoho bohatší a našinec môže pri kúpe automobilu zvažovať 
nad automobilmi z európskej, ázijskej, či americkej výroby. Avšak, ako pri akomkoľvek 
inom produkte, ani pri automobiloch netreba podceniť kvalitný marketing a vytvorenie 
reklamnej kampane, ktorá zaujme. 

Zaujímavým paradoxom je, že napriek tomu, že Slovensko nemá pôvodnú automobilo-
vú značku, radí sa k štátom, o ktorých sa hovorí ako o automobilových veľmociach. Na 
Slovensku sa totiž vyrábajú automobily svetových značiek ako Peugeot – Citroen, Škoda, 
Volkswagen, Kia, Hyundai, či Porsche. Aj keď tieto značky nie sú slovenskými značkami, 
niektoré z nich vo svojich reklamných kampaniach profilujú niektoré produkty ako „slo-
venské autá.“ 
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Automobily ako produkt sú špecifické v tom, že spotrebiteľ si ich spravidla nekúpi pod 
vplyvom náhlej emócie, ale kúpe predchádza dlhodobé racionálne zvažovanie a porovná-
vanie s konkurenciu, keďže kúpa automobilu znamená pre väčšinu obyvateľstva výrazný 
škrt v rodinnom rozpočte. Je preto prirodzené, že potenciálneho kupca zaujíma predovšet-
kým cena a výpočet benefitov, ktoré daný model auta ponúka. Dlhé roky sa tak i reklamy 
na autá niesli práve v tomto duchu. V súčasnosti však badať tendenciu spájať autá s pocit-
mi a asociáciami, ktoré sa reklama snaží vyvolať. Podľa niektorých reklamných tvorcov 
platí, že práve pri automobiloch je potrebné vybudovať emocionálny vzťah medzi zákazní-
kom a značkou, keďže práve pod tlakom vysokej konkurencie má spotrebiteľ možnosť 
vybrať si v nim zvolenej cenovej kategórii zhruba rovnakú kvalitu automobilov rôznych 
značiek. Preto tak často vidíme v reklamách na automobil rôzne osobnosti, s ktorými sa 
zákazník rád stotožní, alebo najrôznejšie emocionálne apely v závislosti od typu vozidla od 
neviazanosti, voľnosti, sily, hravosti, cez erotické náznaky až po autá zosobňujúce ďalšieho 
člena rodiny 

Pokiaľ ide o reklamy prezentované nášmu spotrebiteľovi, zväčša sú to globálne vytvo-
rené kampane, a to hlavne televízne spoty. No ako všade, aj medzi automobilkami sa nájdu 
značky, ktoré vidia príležitosť pre zvýšenie predaja práve v tvorbe lokálnej reklamy z do-
mácej produkcie. U nás motív lokálneho patriotizmu využili napríklad automobilové znač-
ky Peugeot či Kia. Kia, napriek tomu, že ide o ázijskú značku, vo svojich reklamách ko-
munikovala posolstvo „nášho auta“, ktoré je vyrobené na Slovensku – Made in SlovaKIA . 
Podobne je na tom Peugeot 207, ktorý sa prezentuje ako „rodený Slovák“ a pre túto komu-
nikáciu v televíznom spote využil aj grafiku zobrazujúcu spomínaný model v bielo-modro-
červenej farbe so slovenským znakom. Voľba takejto komunikácie vedľa posolstva národ-
nej hrdosti v sebe nesie aj ďalšie významy, ktoré sú pre slovenského spotrebiteľa dôležité. 
Fakt, že dané vozidlá sú vyrábané na Slovensku evokuje aj ľahkú dostupnosť náhradných 
dielov, servisu, a v neposlednom rade nižšiu cenu vďaka zníženiu nákladov na distribúciu.  

Automobilka Škoda je pekným príkladom značky, ktorá komunikuje so spotrebiteľom 
podľa toho v akej krajine svoje produkty predáva. Reklamy na škodovky sú zacielené lo-
kálne v komunikácii so spotrebiteľom apelujú na to, čo mu je blízke, či už ide o reklamy 
tvorené v Indii, Austrálii, Nemecku alebo na domácom trhu. Ak by sme mali porovnať 
niektoré z jej reklamných spotov v rôznych krajinách, tak napríklad v Česku a na Sloven-
sku vkladá do svojich reklám aj spomienky na minulosť, v ktorej prevažná časť národa 
jazdila práve na škodovkách. V Indii zas využíva spojitosť s tamojšou kultúrou, ktorej je 
blízky tanec a farby, indická reklama pôsobí ako veľkofilm z bollywoodskej produkcie. 
Austrálčania si zas svoju škodu stavajú z piesku na pláži. 
 
Záver 

Nech sú už automobily propagované akoukoľvek stratégiou, je nutné podotknúť, že ako 
produkt patria do kategórie toho tovaru, pri výbere ktorého sa spotrebiteľ nemôže rozhodo-
vať len na základe reklamy. Keďže investícia do automobilu spôsobí v rozpočte jednotlivca 
alebo rodiny vo väčšine prípadoch značný škrt, nie je možné spoliehať sa len na účinky 
reklamných stratégií. Pokiaľ ide o výber vozidla, sú Slováci racionalisti a reklama, akokoľ-
vek nápadito spracovaná, nie je dostatočným podnetom na to, aby ich presvedčila o kúpe 
vozidla. Aj keď spotrebiteľov nové nápady v zobrazovaní automobilov a ich propagácii 
oslovujú a často túžia po automobiloch zvučných zahraničných značiek, v skutočnosti si 
najčastejšie kupujú automobil lokálnej značky, respektíve značky, ktorá sa ako lokálna 
prezentuje a prináša spotrebiteľom s tým spojené výhody. Propagácia automobilu je teda 
špecifická hlavne v tom, že pri kúpe auta dáva spotrebiteľ len malú váhu vzhliadnutej re-
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klame naň. Reklama ho môže zaujať či pobaviť. Pre automobilky je však najdôležitejšie, 
aby zákazníka pritiahla do predajného salónu. Tam je to už v rukách predajcov, ako čo 
najpresvedčivejšie prezentovať auto, takpovediac na živo. Pretože vo väčšine prípadov pri 
zrealizovaní kúpy prevážia racionálne dôvody nad reklamným posolstvom. 
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ABSTRAKT 

Príspevok sa venuje politickému marketingu v aplikácii na podmienky SR. Ako príklad využitia nástrojov 
politického marketingu v politickej kampani uvádzame politickú kampaň víťaza na post primátora mesta 
Nitry v komunálnych voľbách 2010 v interakcii na dosiahnuté výsledky v počte voličských hlasov. Pod-
kladové údaje ku grafom sú čerpané z volebných štatistík ŠÚ SR. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

politický marketing, stratégie, politické strany, politické kampane 
 
ABSTRACT 

The article is focused of political marketing in the application of the conditions of Slovakia. As an exam-
ple of using a tool of political marketing in a political campaign to the political campaign winner post 
Mayor of Nitra in municipal elections 2010 at the interaction of the results achieved in the number of 
electoral votes. Background information on the graph is drawn from the electoral statistics Statistical 
Office. 
KEY WORDS  

Political marketing, Strategies, Political parties, Political campaigns  
 
 
Úvod 

Voľby sú jedným z najviac sledovaných indikátorov kvality demokracie v spoločnosti. 
Vo voľbách si občania daného štátu vyberajú spomedzi predstaviteľov politických strán 
a hnutí tých, ktorí ich budú reprezentovať na nasledujúcich niekoľko rokov v parlamente, 
v štátnom úrade, v mestských a obecných zastupiteľstvách, na poste starostu alebo primáto-
ra mesta. Voľby majú nielen reprezentatívnu funkciu, ale aj integračnú, kontrolnú a legi-
timizujúcu. Na aplikáciu nástrojov politického marketingu v komunálnych voľbách 2010 
bola vybratá predvolebná kampaň Jozefa Dvonča, ktorý ako prvý opätovne obhájil svoju 
pozíciu na poste primátora. 

 
1 Politický marketing v SR 

Využívanie marketingu a jeho nástrojov v politike sa stáva čoraz populárnejšie. Prezen-
tácia politických strán či samotných politikov prostredníctvom jednotlivých foriem marke-
tingovej komunikácie upevňuje ich postavenie na politickej scéne, tak ako výrobkov na 
trhu tovarov a služieb. Obdobne ako výrobok, v našom prípade „politik“, či „politická stra-
na“ používa formy a nástroje na oslovenie spotrebiteľa – v našom prípade voliča. Politický 
marketing jednoznačne vychádza z obchodného marketingu, avšak postupným etablovaním 
sa v značnej miere odlišuje. Základný rozdiel medzi obchodným a politickým marketingom 
je v nepriamom a oneskorenom efekte pôsobenia ponúkaného produktu – politika alebo 
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politickej strany, ako aj z praktického hľadiska nulovej hodnote samotného politického 
subjektu pre voliča (Maarek, 1995, s. 26). Strana má svoj politický program, štruktúru, jej 
cieľom je zvíťaziť vo voľbách, získať čo najväčší podiel na moci. Ekonomický marketing 
umiestňuje produkt, politický dáva verejné osoby (napr. politikov), skupiny, politické sub-
jekty, myšlienky; tam kde v ekonomickom modeli je cena, v politickom spoločenská pod-
pora; ekonomika používa distribúciu (tovarov a služieb), politickí stratégovia schopnosť 
preniknúť k občanovi prostredníctvom politickej kampane. Unikátny charakter politického 
trhu a iná podoba produktu si žiada používať iné techniky, ktoré na jednej strane umožnia 
presadzovať určité ideologické požiadavky a politické hodnoty, ktoré reprezentujú politic-
ké strany, na druhej strane tieto techniky dávajú možnosť vytvárať takú ponuku, ktorá vy-
chádza v ústrety predpokladaným potrebám občanov. 

Sľuby politickej strany či politika sa realizujú až určitý čas po zvolení, na rozdiel od 
priamej a okamžitej skúsenosti so zakúpeným výrobkom. „Kúpa“ politického „produktu“ 
nemusí predstavovať priamu a jednoznačnú súvislosť medzi pôsobením politika a poli-
tickej strany, ale predovšetkým ekonomickým vývojom v spoločnosti. Okrem toho voliči 
môžu uskutočniť ďalší výber politika a politickej strany väčšinou až po štvorročnom vo-
lebnom období. Výsledky pôsobenia politickej strany alebo politika sú aj väčšinou ťažšie 
merateľné. Strana môže mať niekoľko „trhov“, možno aj navzájom si odporujúcich si v zá-
ujmoch. „Produkt“ je menej uchopiteľný a je náročnejšie si ho konceptuálne predstaviť. 
(Lees-Marshment, 2001, s. 693).  

Evolúcia politických kampaní má svoju postupnosť. V kolíske politického marketingu – 
v Spojených štátoch amerických – nasledovali jednotlivé etapy takto: V 50. a 60. rokoch 
boli kampane orientované predovšetkým stranícky, bola to doba pevných elektorátov a tra-
dičných socioštruktúrnych väzieb, ktoré hovorili o tom, ktorá spoločenská skupina koho 
volí už x -tú generáciu. Expanzia televízie priniesla personalizáciu politiky a všemocnosť 
imidžu a kampane sa preorientovali na kandidáta. Zhruba od polovice 70. rokov sú kampa-
ne orientované na voliča. Najdôležitejšia je schopnosť prezentovať politickú ponuku – 
kandidáta alebo program – občanom – konzumentom = voličom. V pozadí prípravy takejto 
kampane stojí predovšetkým dôkladná analýza potrieb voličov, ktorá umožňuje správnu 
formuláciu predloženej ponuky – politického produktu, ktorý bude v súlade s očakávaniami 
príjemcov a taktiež správne zvolená stratégia vedenia politickej kampane. 

 
2 Politická kampaň víťaza na post primátora v komunálnych voľbách  
 2010 v meste Nitra 

Politickú kampaň v roku 2010 viedol Jozef Dvonč, súčasný primátor mesta Nitra, 
v hesle „Spolu ďalej“, pričom ako kandidát koalície za strany SMER, KDH,SNS, Strana 
zelených, propagáciou vo forme osvetlených interaktívnych tabúľ a televíznych obrazoviek 
umiestených v centre mesta, reprezentoval svoju osobu ako primátora a v tesnom slede 
kandidátov na poslancov do mestského zastupiteľstva uvedenej koalície pre jednotlivé časti 
mesta. Na billboardoch v každej časti mesta bol zobrazený jeho verný portrét, ktorý vyni-
kal spomedzi ostatných, resp. bola na billboarde len jeho podobizeň. Plagáty bolo možné 
vidieť v MHD, na autobusových zastávkach a iných miestach určených na propagáciu – 
mestské a súkromné skruže. Je treba uznať a povedať, že politickú kampaň viedla spoločná 
koalícia politických strán spoločne a úspešne. Marketingové nástroje a propagáciu svojej 
osoby primátor využíval v značnej miere počas 4 rokov na poste primátora, čo mu v roku 
2010 prinieslo o 6 047 hlasov viac ako v roku 2006. Keby sa však spoliehal len na marke-
tingovú propagáciu počas volebnej kampane, isto by to takýto výsledok v počte dosiahnu-
tých zvolených hlasov 14 080 nebol. 
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Názory na zloženie základných nástrojov marketingovej komunikácie sa medzi jednot-
livými autormi mierne líšia. Väčšinou sa však za nástroje marketingovej komunikácie po-
važujú: 

- reklama, 
- vzťahy s verejnosťou (Public relations – PR), 
- podpora predaja, 
- osobný predaj. 

V predvolebnej kampani víťaza na post primátora mesta Nitra Jozefa Dvonča sme sa 
najčastejšie stretávali s využitím reklamy a vzťahmi s verejnosťou. Najviac sa v prospech 
víťazstva a získania najväčšieho počtu voličských hlasov zasadila samotná komunikácia 
a osobný kontakt s voličmi. 

Počas predvolebnej kampane je častou výhodou kandidáta jeho úradujúci post. V Ne-
mecku vo voľbách do Spolkového snemu túto výhodu nazývajú „kancelárskym bonusom“. 
(http://www.24hod.sk/komunalne-volby-2010-marketing-v-boji-o-primatorske-kresla-na-
slovensku-cl141571.html). Úradujúci nitriansky primátor využil možnosť prezentovať sa 
počas celej predvolebnej kampane svojimi vlastnými aktivitami v regionálnych médiách, 
ale aj početnejšími aktivitami v meste – úpravou chodníkov, ciest, trávnikov, parkov, stre-
távaniami sa s dôchodcami, so žiakmi, organizovaním rôznych kultúrnych alebo športo-
vých podujatí a pod.  

Za zmienku stojí napríklad privítanie novorodencov v MÚ Nitra, vystúpenia detí na-
vštevujúcich Centrum voľného času DOMINO, aktivity na Sihoti či na Pešej zóne, otvore-
nie divadelnej Nitry – či nových predstavení, kde primátor osobne otváral a vítal všetkých 
zúčastnených. Správne zvolenými marketingovými technikami si získal preferencie fanúši-
kov športov – otvorenie mestskej haly na Klokočine, podporou hokejového klubu Nitra, 
budovaním cyklotrasy, rodičov a starých rodičov rekonštrukciou mestského parku na    
Sihoti. 

Počas svojej predvolebnej kampane boli plagáty s uvedením jeho volebného čísla na bi-
llboardoch v uliciach Nitry a autobusoch MHD, skôr ako začala oficiálna predvolebná 
kampaň, za čo bolo na neho ako aj na koalíciu podané ústne oznámenie na Obvodnom 
oddelení Policajného zboru SR Nitra - Klokočina vo veci porušenia volebného zákona 
a jeho ustanovení týkajúcich sa začiatku a konca volebnej kampane. Kampaň do komunál-
nych volieb 2010 sa oficiálne začala dňa 10. novembra 2010 a trvala do 24. novembra 
2010. Kandidát na primátora Jozef Dvonč začal svoju predvolebnú kampaň 3. novembra 
2010, čím porušil oficiálny začiatok volebnej kampane.  

V súčasnosti sa do popredia ako komunikačná aktivita politických strán a kandidátov na 
Slovensku dostáva negatívna politická reklama. V Spojených štátoch amerických, vo Veľ-
kej Británii, v Austrálii je pojem a samotné využívanie negatívnej reklamy už javom stá-
lym. Avšak vzhľadom k tomu, že do roku 1989 nebol politický trh na Slovensku polarizo-
vaný a dominovala tu politická moc jednej strany rozvoj samotných komunikačných aktivít 
a tým aj negatívnej politickej reklamy nebol dostatočne využívaný. V porovnaní 
s predchádzajúcimi predvolebnými kampaňami na Slovensku však využívanie negativity 
v kampani vzrástol a stretli sme sa ňou aj v nitrianskom volebnom prostredí v podobe letá-
kov, ktoré informovali o účasti primátora v ŠTB, začali sa zvýrazňovať niektoré kauzy, 
ktoré stáli mesto nemalé finančné prostriedky, začalo sa poukazovanie na neúspešné pro-
jekty mesta Nitra.  
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Vo volebnej kampani pojem stratégia znamená celkový prístup použitý k presved-
čovaniu voličov, aby volili daného kandidáta alebo stranu; taktikou je obsah posolstva 
a spôsob jeho podania verejnosti. 

Salmorovi identifikovali tri základné stratégie, ktoré sa v kampaniach dajú kombinovať:  
- stratégia zameraná na stranu sa so značnou mierou spolieha na to, že prostriedky 

potrebné k vedeniu kampane budú získané vďaka identifikácii voličov so stranou a stra-
níckou organizáciou. 

- stratégia zameraná na otázky sa snaží získať podporu skupín obyvateľstva so silne 
vyvinutým zmyslom pre rôzne politické otázky. 

- stratégia zameraná na image sa spolieha na kandidátove silné viditeľné osobné 
kvality, napríklad skúsenosti, vodcovské schopnosti, bezúhonnosť, nezávislosť a dôvery-
hodnosť. (Janda, K. 1998, s. 183).  

Stratégia kampane musí byť ušitá na mieru politickému kontextu volieb. Prieskumy 
ukázali, že stratégia zameraná na stranu sa viac hodí pre voličov, ktorí nemajú veľa infor-
mácií o politike, ako pre tých, ktorí sú dobre informovaní. V predvolebnej kampani 2010 
kandidáta na primátora Jozefa Dvonča dominovala skôr stratégia zameraná na image, keď-
že v kampani bolo skôr poukazované na skúsenosti kandidáta, jeho schopnosť viesť úspeš-
ne mesto s rovnakou podporou viacerých politických strán. Stratégia zameraná na stranu 
bola v tomto prípade využitá v menšej miere, keďže kandidáta podporovalo viacero poli-
tických strán (Smer – SD, SNS, KDH, Strana zelených). 

 
3 Komparácia volebnej štatistiky v komunálnych voľbách  

na post primátora 2006 a 2010 
Účasť voličov v komunálnych voľbách v meste Nitra sa všeobecne dá zaradiť medzi 

nízku. Nakoľko z 69928 oprávnených voličov v roku 2006 bolo voliť len 33,13% a z 69913 
voličov v roku 2010 iba 31,44% . V roku 2010 teda účasť oprávnených voličov bola 
o 1,69% nižšia ako v roku 2006. Tento značný nepomer medzi počtom oprávnených voli-
čov a reálnou účasťou vo voľbách zachytáva aj graf č. 1. 

 
Graf č.1: Účasť vo voľbách  
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V grafe č.2 máme možnosť sledovať počet hlasov, ktorý dosiahol primátor v roku 2006 
a v roku 2010, k počtu platných hlasovacích lístkov na post primátora. 

Vzhľadom na skoro rovnako nízku účasť voličov, predpokladáme, že boli voliť tí istí 
voliči ako v roku 2006, pričom je pozoruhodné, ako politický marketing primátora, zvýšil 
svoje preferencie v roku 2010 skoro o dvojnásobok oproti roku 2006. 
 
Graf č.2: Dosiahnuté hlasy primátora k počtu platných hlasov 

 
Počet získaných hlasov k počtu voličov v roku 2010 zachytáva aj Graf č.4, kde je opä-

tovne vidieť markantný nárast preferencií zúčastnených voličov, oproti Grafu č.3, ktorý 
zachytáva rok 2006. 

 
Graf č.3: Počet získaných hlasov k počtu voličov v roku 2006 

 

Zaujímavejší je však fakt, ktorý zachytávajú Grafy č. 5 (rok 2006) a č.6 (rok 2010), a to 
počet získaných hlasov k počtu oprávnených voličov. Je to skoro 80% voličov mesta Nitry 
v roku 2010, ktorých politický marketing primátora nepresvedčil. Skoro 70% voličov ko-
munálne voľby v meste ignoruje svojou neúčasťou vo voľbách. Dôvody tejto neúčasti 
skúmame v projekte na katedre Politológie a európskych štúdií a výsledky budú čoskoro 
publikované. 
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Graf č.4: Počet získaných hlasov k počtu voličov v roku 2010 

 
Graf č.5: Počet získaných hlasov k počtu oprávnených voličov v roku 2006 

 
Graf č.6: Počet získaných hlasov k počtu oprávnených voličov v roku 2010 

 
Záver 

Úlohou politického kandidáta je nielen zvíťaziť vo voľbách, ale hlavne udržať sa pri 
moci čo najdlhšiu dobu a hrať ak nie dominantnú úlohu v spoločnosti, tak aspoň nezane-
dbateľnú. Ako zatiaľ jedinému sa podarilo obhájiť svoju pozíciu na poste primátora v kraj-
skom meste Nitra, Jozefovi Dvončovi, ktorému k jeho úspechu dopomohlo rýchle reagova-
nie na podnety od voličov, na zmeny v spoločnosti, zámerné a dôsledné využívanie politic-
kých nástrojov v kampani a využívanie tzv. kancelárskeho bonusu.  
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Najdôležitejšou stratégiou pri politickej kampani je stratégia propagačná, ide o schop-
nosť prezentovať politickú ponuku – kandidáta alebo program – občanom – konzumentom 
= voličom. V pozadí prípravy takejto kampane stojí predovšetkým dôkladná analýza po-
trieb voličov, ktorá umožňuje správnu formuláciu predloženej ponuky – politického pro-
duktu, ktorý bude v súlade s očakávaniami príjemcov a taktiež správne zvolená stratégia 
vedenia politickej kampane. Veľkým pozitívom volebnej kampane súčasného primátora 
bolo nezanedbanie propagácie jeho osoby počas pôsobenia v prvom funkčnom období, 
využívanie všetkých nástrojov propagačnej stratégie. V rámci politickej kampane pod pro-
pagačnou stratégiou rozumieme: tzv. „promotion“ čo sú reklamné šoty, propagácia, rozho-
vory, informácie v masmédiách, stretnutia s verejnosťou, s ktorými sme sa nielen pri pred-
volebnej kampani Jozefa Dvonča často stretávali.  
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PODNIKOVÉ PERIODIKUM V SYSTÉME VNÚTROPODNIKOVÝCH  

KOMUNIKAČNÝCH NÁSTROJOV  

 

CORPORATE PERIODICAL AND IN-HOUSE                                  

COMMUNICATIONS SYSTEM 
 

Katarína Ďurková 
 
ABSTRAKT 

Príspevok sa zaoberá významom podnikového periodika vo vnútropodnikovom komunikačnom systéme. 
Vychádza zo základných informácií o komunikácii v rámci organizácie, jej cieľov a obsahu a analogicky 
ich rozoberá na príklade podnikových periodík. Prezentuje informačnú a reprezentačnú úlohu podnikové-
ho periodika, uvádza jeho výhody a nevýhody.  
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

vnútropodnikový komunikačný systém, neformálna komunikácia, podnikové noviny, časopis, lojalita 
zamestnancov. 
 
ABSTRACT 

The paper deals with a major business periodicals in the inter-communication system. Based on the basic 
information on communication within the organization, its objectives and content and by analogy, they are 
analyzed by business periodicals. Presents information and representational role of business periodicals, 
lists its advantages and disadvantages. 
KEY WORDS 

in-house communications system, informal communication, business newspaper, magazine, staff loyalty 
 
 
Úvod 

Kvalitná vnútropodniková komunikácia je jedným zo základných strategických pilierov 
každej organizácie. Je hlavným nástrojom sprostredkúvania vnútorných informácií, po-
znatkov a skúseností, ako i noriem správania a princípov organizačnej kultúry. Komuniká-
cia nie je všetko, ale stojí za akoukoľvek činnosťou v organizácii.  

Pod vnútropodnikovou komunikáciou máme na mysli informačný systém organizácie, 
ktorý v nadväznosti na organizačnú štruktúru určuje v organizácii výmenu informácií v nej. 
Medzi jej ciele patria:  
- zaistiť vzájomné informačné prepojenie organizácie, 
- zaistiť pochopenie a spoluprácu pri zdieľaní spoločných cieľov medzi zamestnancami 

organizácie, 
- formovať žiaduce postoje a usmerňovať pracovné správanie zamestnancov, 
- získavať spätnú väzbu od zamestnancov, analyzovať a vyhodnocovať získané infor-

mácie. 
Na ciele nadväzuje i obsah vnútropodnikovej komunikácie, ktorý tvoria informácie 

umožňujúce spoluprácu a koordináciu procesov potrebných na úspešné fungovanie organi-
zácie. Sú to: 
- dáta a informácie potrebné na výkon pracovnej činnosti, 
- tzv. znalostné balíky (informácie o pracovných úlohách a postupe ich riešenia v organi-

zácii) a balíky skúsenosti (know-how organizácie), 
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- vízia a ciele organizácie, 
- firemné hodnoty a významné črty organizačnej kultúry, 
- jasné pravidlá odmeňovania a programy starostlivosti o zamestnancov.1 
 
Význam a charakteristika podnikového periodika 

Informácie sa v organizáciách šíria všetkými smermi pomocou rôznych komunikačných 
nástrojov. Kvalita komunikačného nástroja je daná rýchlosťou a kvalitou presunu informá-
cií, ich obsahom, dostupnosťou, aktuálnosťou, validitou, relevanciou, možnosťou uchová-
vania a distribúcie. Každý komunikačný nástroj má svoje výhody i nevýhody, ktoré je po-
trebné poznať pri výbere konkrétnych nástrojov určitého komunikačného posolstva. Preto 
je v organizáciách vhodné používať viackanálovú komunikáciu.  

Jedným z možných komunikačných nástrojov, ktoré môže organizácia použiť pri ko-
munikácii smerom k zamestnancom, je i podnikové periodikum. Podnikové noviny, časo-
pis, in-zine patria k nástrojom neformálneho charakteru komunikácie. Ich periodicita býva 
rôzna, od dvojtýždenníkov až po občasníky. Významnú úlohu majú najmä vo veľkých 
organizáciách, ktoré sú geograficky, prípadne inak veľmi štruktúrované. V takých prípa-
doch je obmedzená možnosť kontaktu vedenia so svojimi zamestnancami a podnikové 
noviny sa stávajú hlavným komunikačným kanálom. 

Konkrétny štýl a charakter podnikového periodika odráža podnikovú filozofiu viac, ako 
to mnohí manažéri predpokladajú. Šírenie základných hodnôt, formovanie organizačnej 
kultúry, snaha o zosúladenie slov a konkrétnych krokov v riadení, transparentnosť organi-
začného systému ovplyvňuje konkrétnu podobu podnikových novín, či časopisu.  

Ciele komunikácie prostredníctvom periodika vychádzajú z celkových cieľov podniku. 
Patrí k nim napríklad: 
- vytvoriť vhodnú komunikačnú platformu so zamestnancami, 
- dosiahnuť vzájomné porozumenie medzi zamestnancami a vedením podniku, 
- vytvoriť a prehlbovať vzájomnú dôveru.  

Nemajú teda len informačný charakter, ale pomáhajú aj pri budovaní lojality zamest-
nancov. Medzi zamestnancami môžu podporovať i zdravú konkurencieschopnosť (vyhlá-
sením najlepšieho zamestnanca, tímu, inovácie).  

Podnikový časopis, noviny majú dvojitú úlohu – na jednej strane reprezentujú silu 
a postavenie organizácie (napr. kvalitou prevedenia, informačným obsahom), na druhej 
strane vytvárajú priestor na výmenu názorov medzi vedením a zamestnancami. Reprezen-
tačná a komunikačná úloha sa vzájomne dopĺňajú. Väčšina zamestnancov sa nedostane 
k informáciám zo zasadnutia vrcholového manažmentu, k informáciám o organizačných 
cieľoch, nepoznajú všetky možnosti sociálneho programu svojho zamestnávateľa. Podni-
kové periodikum je vhodným nástrojom na šírenie uvedených komunikačných obsahov. 
 
Výhody a nevýhody podnikového periodika 

Hlavnou výhodou podnikového periodika je jeho dostupnosť relevantnej cieľovej sku-
pine. Sumarizuje dôležité informácie o živote v organizácii (organizačnéa personálne zme-
ny, komunikovanie vízie a cieľov, komunikovanie rôznych dôležitých termínov, spoločen-
ská kronika, ľudské príbehy – rozhovory so zamestnancami, pozvánky a reportáže z firem-
ných podujatí, zábava). Pozitívom je, že zamestnanci budú o svojom podniku hovoriť aj 
mimo pracovného procesu. 

                                                 
1 SZARKOVÁ, M.: Komunikačné nástroje v systéme riadenia podniku. Bratislava: Ekonóm 2008 
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Výhodou je i jeho tlačená podoba a s tým súvisiaca hmatateľnosť, prenosnosť, výber 
miesta a času, kedy sa mu bude zamestnanec venovať. Používanie intranetu je časovo ob-
medzené a nie všetci zamestnanci majú v organizáciách prístup naň.  

Veľkou výhodou oproti iným vnútorným komunikačným nástrojom je i jeho vysoká es-
tetická úroveň, ktorá na jednej strane podporuje vnímanie pozitívnych informácií a na dru-
hej strane zmierňuje vnímanie tých negatívnych. Prostredníctvom podnikového periodika 
sa upevňuje a podporuje šírenie podnikovej identity.  

Argumenty proti vytváraniu podnikového periodika sa týkajú napr. jeho ceny. Náklady 
na jeho spracovanie a tlač môžu byť oproti iným komunikačným nástrojom skutočne vyso-
ké. Náklady na takéto periodikum zdieľa v tomto prípade iba spoločnosť, zamestnancom, 
prípadne iným cieľovým skupinám sa distribuujú zadarmo. V prípade pravidelnej periodi-
city vychádzania, napr. mesačnej, je to i personálna náročnosť, keďže je potrebné vytvoriť 
pracovné miesto(a) len na tvorbu periodika. Pravidelná periodicita vychádzania periodika 
je náročná i z pohľadu nápaditosti a originality spracovania.  

Veľké riziko spojené s vnímaním podnikového periodika u zamestnancov je spojené 
s vrcholovým manažmentom, ak ho chápe iba ako „čiarku“ v podnikových aktivitách. Jed-
nosmerný tok informácií by určite nemal byť príkladom komunikácie prostredníctvom 
takéhoto média. Jeho nevýhodou je aj fakt, že je limitovaný na prenos neformálnych in-
formácií a v prípade dlhých časových intervalov medzi jednotlivými číslami je obmedzená 
spätná väzba. 

 
Záver 

Podnikové periodikum sa označuje za „miechu podniku“, ktorá dokáže distribuovať in-
formácie, obrazy, emócie, môže informovať, zabávať, potešiť, motivovať, chváliť i pro-
vokovať, podporovať podnikovú komunitu i celkovú korporátnu identitu. Pomáha formo-
vať organizačnú kultúru a zároveň je jej odrazom.  
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PROFESIONÁLNE STAVOVSKÉ A ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE 

A ZDRUŽENIA 

 

PROFESSIONAL TRADE AND UNION ORGANISATIONS 

AND INSTITUTIONS 
 

Beata Slobodová 

 

ABSTRAKT 

V práci načrtávane konštituovanie a predstaviteľov profesionálnych organizácií novinárskej obce. Sústre-
dili sme sa na okolnosti vzniku, ale aj vývoj, smerovanie a súčasný stav profesionálnych stavovských 
organizácií. Zaujímalo nás tiež historické pozadie, preto prinášame spracovanie problematiky v širšom 
interpretačnom rámci na spoločensko-politickom pozadí vývoja našej krajiny. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Novinár. Spolok. Združenie. Slovenský syndikát novinárov. Zväz.  
 
ABSTRACT 

We outline constitution and representatives of professional organisations in journalistic community in the 
work. We have focused on the circumstances of formation, but also the development, direction and current 
status of professional trade organizations. We also took concern of the historical background of the mater. 
Therefore we bring the issues elaboration in a broader interpretive framework in the socio-political back-
ground of the development of our country. 
KEY WORDS 

Journalist. Society. Union. Slovak Journalist Syndicate. Association 
 
 
Prostredníctvom náčrtu vzniku, vývoja a súčasného stavu a podoby profesionálnych 

a stavovských organizácií poukazujeme tiež na dobové súvislosti a okolnosti, ktoré 
v mnohom ovplyvňovali nielen charakter a smerovanie inštitúcií, ale i povahu žurnalistic-
kej tvorby, podobu komunikátov i novinovedy samotnej.  

V širšom kontexte našej práce (pod názvom Malé dejiny masmediálneho výskumu na 
Slovensku v kontexte spoločenských a politických zmien), ktorej súčasťou je aj naša štúdia, 
venujeme pozornosť nielen vzniku a rozvoju inštitúcií, ale aj vedeckým a výskumným 
centrám a odborným periodikám. Priestor sme vyčlenili tiež výstupom bádania a dotkli sme 
sa tiež histórie prvej vysokej školy poskytujúcej žurnalistické vzdelanie.  

Zamerali sme sa na priblíženie materiálu o histórii slovenskej novinovedy a spolo-
čenských podmienok, v ktorých autori teoretických prác tvorili a profesionálnych pod-
mienok zväzov a organizácií, ktoré profesionálne pôsobenie v našej krajine organizovali. 

I keď nasledujúce slová neboli skutočným konkrétnym dôvodom na spracovanie prob-
lematiky, uvádzame ich ako jeden z možných pre rozhodnutie venovať sa mapovaniu vý-
voja, etáp a foriem, stavu a podôb vedy o médiách, jej výstupov a jednotlivých predstavite-
ľov. V mesačníku Slovenského syndikátu novinárov FÓRUM z októbra roku 2004, v jeho 
9. čísle, sa možno dočítať v príspevku – recenzii Juraja Vereša na knihu Slava Kalného 
Páni novinári pod názvom Impulz a apel Slava Kalného o. i. aj toto: „Oslovila ma sympa-
tická, pracovitá a určite so záujmom študujúca poslucháčka publicistiky istej slovenskej 
univerzity s prosbou o pomoc a konzultácie pri koncipovaní bakalárskej práce s témou 
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nedávneho obdobia. Pri úvodných rozhovoroch pri menách Mňačko, Kaliský, Karvaš, Mi-
náč, Hysko, nevraviac o iných známych osobnostiach žurnalistiky, prekvapivo rozširovala 
zreničky a pri otázke, či ich nepozná a nepočula o nich, úprimne pokrútila hlavou. Istotne 
nie jej vinou.“1 

 
Československý zväz novinárov 
Československý zväz novinárov, organizácia združujúca novinárov so sídlom v Prahe. 

Jej predchodcom bol Syndikát dennej tlače československej. 14. apríla 1919 založili po 
prípravnej schôdzke poprední slovenskí redaktori, spisovatelia, kníhtlačiari a kníhkupci 
(konanej prvého januára 1919 v Martine zakladajúci členovia Jozef Škultéty, František 
Votruba, Edmund Borek, Václav Červinka, Karol Hušek a Anton Štefánek) organizáciu, 
ktorá vznikla v Luhačoviciach ako prvá novinárska organizácia.2 O dva roky neskôr, 15. 7. 
1920 založili novinári Československú obec novinársku a v roku 1926 (23. 5.) pribudla 
k profesionálnym základniam stavovská a odborová organizácia Syndikát československých 
novinárov. 
 
Syndikát československých novinárov 

Syndikát československých novinárov vznikol na ustanovujúcom valnom zhromaždení 
v Prahe dňa 23. mája 1926. Jeho slovenské odbočky sa nachádzali v Bratislave, Košiciach 
a v Žiline. Predsedami bratislavskej odbočky syndikátu boli postupne D. Porubský3, B. 
Pavlů, A. Žalud a v rokoch 1927-1938 to bol Karol Hušek.4,5 

Z jeho vtedajších 900 členov uveďme napríklad: Klementa Gotwalda, Júliusa Fučíka, 
Petra Jilemnického, Ladislava Novomeského a Eduarda Urxa. „Syndikát vydával od 1927 
mesačník Věstník čs. novinářů, kt. od 1935 pokračoval ako Tisk a politika a 1937-42 ako 
Tisk a novináři. Okrem syndikátu pôsobil aj spolok čes. žurnalistov (zal. 1887), Jednota čs. 
novinárov (zal. 1902), Združenie sociálnodemokratických novinárov (zal. 1921), národno-
demokratický Klub čs. novinárov (zal. 1925), katolícky Zväz ľudových novinárov 
a spravodajcov (zal. 1928), Združenie parlamentných spravodajcov (zal. 1918), Klub čs. 
národohospodárskych redaktorov (zal. 1927) a Klub čs. vojenských redaktorov (zal. 1937), 
všetky so sídlom v Prahe.“6 

                                                 
1 VEREŠ, J.: Impulz a apel Slava Kalného. In: Mesačník Slovenského syndikátu novinárov, Fórum, č. 

9/2004, s. 3 
2 DUHAJOVÁ, Z. - ŠEFČÁK, L.: Dejiny slovenského novinárstva. Bratislava: FFUK Bratislava. 1993. s. 

13. ISBN 80-223-0705-X 
3 Dušan Porubský(2. 6. 1876, Trenčín – 9. 4. 1924, Trenčín), zakladateľ a vedúci pobočky ČTK na Slo-

vensku. Po skončení 1. svetovej vojny sa stal vedúcim STK (najskôr v Žiline), po premiestnení STK (4. 
2. 1919) v Bratislave a po zlúčení s Československou tlačovou agentúrou (10. 2. 1919) vedúci sloven-
skej pobočky do roku 1922. Malá encyklopédia uvádza, že Dušan Porubský bol predseda bratislavskej 
pobočky syndikátu dennej tlače československej až do svojej smrti, čiže do apríla roku 1924. Podľa: 
JACZ, Ľ a kol.: Malá encyklopédia žurnalistiky. Bratislava: Obzor, 1982. s. 342. 65-005-82 

3 Podľa: Slovenský zväz novinárov (SZN). In: JACZ, Ľ. a kol.: Malá encyklopédia žurnalistiky. Bratisla-
va: Obzor, 1982. s. 436. 02/76. 65-005-82 

4 Podľa: Slovenský zväz novinárov (SZN). In: JACZ, Ľ. a kol.: Malá encyklopédia žurnalistiky. Bratisla-
va: Obzor, 1982. s. 436. 02/76. 65-005-82 

5 Za časté polemiky vedené s ľudáckou tlačou ho v roku 1938 vláda zbavila funkcie a do redakcie dosadila 
ľudáckeho vládneho komisára. Musel odísť z redakcie a od roku 1939 bol väznený v Ilave. In: JACZ, 
Ľ.: Malá encyklopédia žurnalistiky. Bratislava: Obzor, 1982. s. 69. 65-005-82 

6 JACZ, Ľ.: Malá encyklopédia žurnalistiky. Bratislava: Obzor, 1982. s. 69. 65-005-82 



Beata Slobodová/ 

PROFESIONÁLNE STAVOVSKÉ A ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE A ZDRUŽENIA 

77 

Po prijatí mníchovského diktátu sa všetky uvedené organizácie (11.6.1939) zlúčili do 
zväzu Národní svaz novinářů so sídlom v Prahe; na Slovensku (11.9.1940) sídlil v Bra-
tislave Zväz novinárov na Slovensku. 

Prvým predsedom Zväzu novinárov, menovaným ministrom vnútra (Alexandrom Ma-
chom) v klérofašistickom prostredí Slovenskej republiky (1939-1945) bol Aladár Kočiš 
(8.4.1907-1.4.1984), šéfredaktor denníka Slovák (1939-1942), Slovenská pravda a Sloven-
ská politika (prevzaté od agrárnikov); poslanec Slovenského snemu (1941-1945),7 generál-
ny tajomník HSĽS (1942), minister školstva a národnej osvety (1944-1945) a predseda 
Tlačovej komory (1944).8 

Zákonom 101/1947 zo dňa 28. mája 1947 (o novinároch)9 o postavení redaktorov 
a o zväzoch novinárov sa ustanovovali podmienky fungovania samosprávnej korporácie 
Ústredného zväzu Československých novinárov, ktorá má dvoch členov: Svaz českých 
novinářů a Zväz slovenských novinárov. 

V roku 1950 (20.12.) pribudol tlačový zákon č. 184/1950 o vydávaní časopisov a Zväze 
československých novinárov. Zákon pochádzal z dielne pofebruárového vedenia Klementa 
Gottwalda (zákon podpísali okrem prezidenta súdruhovia Zápotocký, Kopecký a John). 
Počnúc dňom jeho platnosti prestali platiť predpisy a ustanovenia, ktoré by tomuto zákonu 
odporovali, najmä zákon č. 6/1863 ríšskych zákonov o tlači, zák. čl. XIV/1914 o tlači 
a zároveň predpisy, ktoré by ich menili alebo dopĺňali a zákon č. 101/1947 Zb., o postavení 
redaktorov a o Zväzoch novinárov.  

Proces znárodňovania a rušenie súkromného vlastníctva, ktorý v našej krajine od Ví-
ťazného februára 1948 intenzívne a dôsledne strana a vláda aplikovala sa prejavil v para-
grafe jeden nasledovne: 

(1) Poslaním tlače je napomáhať budovateľskému úsiliu československého ľudu a jeho 
boju za mier a spolupracovať na jeho výchov k socializmu. 

(2) Vydávanie tlače, t. j. novín, časopisov a iných periodických publikácií (ďalej len 
„ časopisy“) nemôže byť predmetom súkromného podnikania. 10 

Preto počas obdobia nasledujúcich tridsiatich deviatich rokov nebolo možné vydávať 
periodiká ani inak podnikať v súkromnom sektore médií. Z paragrafu č. 3 vyplývalo udele-
nie oprávnenia vydávať printové periodiká politickým stranám Národného frontu, štátnym 
orgánom, jednotlivým odborovým organizáciám, vrcholným organizáciám kultúrnym, 
hospodárskym, záujmovým, sociálnym a telovýchovným. Vydávať časopisy naďalej tiež 
mohli národné a komunálne podniky, podniky oprávnené k prevádzkovaniu zahraničného 
obchodu, ľudové družstvá a iné právnické osoby, a to len vtedy, ak preukážu, že vydávanie 
časopisov je nevyhnutné k plneniu ich úloh dôležitého verejného záujmu.  

Toto oprávnenie udeľovalo ministerstvo informácií a osvety.11 Ministrom informácií 
a osvety bol Václav Kopecký (4.4.1945-31.1.1953)12 a povereníkom informácií Michal 

                                                 
7 Dr. Aladár Kočiš bol v rokoch 1942-1944 bol generálnym tajomníkom HSĽS a zároveň predsedom Slo-

venskej pracujúcej pospolitosti. Z rozhovoru Jána Hodúra so synom Aladára Kočiša, Martinom Koči-
šom [online]. [cit. 2010-03-28]. Dostupné na:  
http://narod.sk/dejiny-slovenov/152-rozhovor-s-mkocisom 

8 DUHAJOVÁ, Z. - ŠEFČÁK, L.: Dejiny slovenského novinárstva. Bratislava: FFUK Bratislava. 1993. s. 
202. ISBN 80-223-0705-X 

9 Podľa Jakuba Končelíka. Mediálna legislatíva [online]. Dostupné na: http://www.koncelik.eu/zakon-101-
1947/ 

10 Zdroj: Jakub Končelík. Mediální legislativa [online]. Dostupné na: http://www.koncelik.eu/tiskovy-
zakon-184-1950/ 
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Chorváth (28.2.1910, Slovenské Pravno-14.1.1982, Bratislava), redaktor Slovenského roz-
hlasu, Slovenských zvestí, predseda Spolku slovenských spisovateľov a zakladateľ a vedúci 
Katedry novinárstva a knihovníctva FiF UK v Bratislave. Podľa Jozefa Darmu rozhodnu-
tím z 12. júla 1945 vymenoval Michal Chorváth „v zmysle nariadenia SNR zo dňa 25. 
mája 1945 č. 44/1945 § 11 ods. 1 preverovaciu komisiu pod predsedníctvom dr. Rudolfa 
Mrliana, aby plnila úlohu ústrednej preverovacej komisie pre inštitúcie v pôsobnosti Pove-
reníctva informácií a osvety (PIO) rozhlas, film a ZAS. Tieto inštitúcie boli zaradené do 
kategórií a podľa nich boli menovite určení členovia komisie ako gestori previerok. I. kate-
gória: dr. Fedor Jesenský (ústredie PIO), Ján Bálinth (rozhlas); II. kategória: Štefan Baláž 
(ústredie PIO), Anton Fischer (film), Emil B. Štefan (ZAS), Edita Draxlerová (ústredie 
PIO); III. kategória: Ján Lóži (ústredie PIO), Rudolf Slávik (ústredie PIO); IV. kategória: 
Lukáš Ferančík (ústredie PIO). Preverovacia komisia (od 1. augusta 1945) vyzvala všet-
kých zamestnancov bývalého Úradu propagandy (ÚP), aby sa dostavili na previerky. Ko-
misia skončila prácu 12. februára 1946 s poznámkou, že pracovala humánne“.13 

 
Slovenský zväz novinárov alebo Zväz slovenských novinárov 

Prvá novinárska organizácia. Formovala sa v roku 1919 najskôr ako Syndikát dennej 
tlače československej (14.4.1919, Luhačovice), neskôr ako územná organizácia Českoslo-
venského zväzu novinárov s odbočkami na Slovensku.  

Prvým pokusom v histórii o vytvorenie novinárskej organizácie bola iniciatíva J. Škul-
tétyho, F. Votrubu, E. Borka, V. Červinku, K. Huška a A. Štefánka. Pracovná skupina za-
ložila v Martine 1.1.1919 prípravný výbor.14 

„Za vlády ľudáckeho režimu 1940-1944 pôsobil Sväz novinárov na Slovensku – SNS 
organizovaný podľa vodcovského princípu. Predsedu vymenoval minister vnútra a pred-
seda menoval členov výboru. R. 1944 mal SNS 181 členov, z toho 26 Nemcov a 21 Maďa-
rov. SNS bol zrušený zákonom č. 65/1944 Sl. Z. o Tlačovej komore z 15.6.1944.“15 

V  roku 1943 na slovenský snem schválil návrh zákona Aladára Kočiša o Tlačovej ko-
more na svojom 10. zasadnutí prvého volebného obdobia. Spolunavrhovateľmi zákona 
boli: Ján Mora, Ernest Rosival, Anton Moravčík, Rudolf Čavojský, Konštantín Čulen, Vla-
dimír Moravčík, Matej Huťka, Jozef Drobný a František Hrušovský.16 

Organizácia Komory podľa paragrafu osem mala vyzerať nasledovne: (1) Na čele Ko-
mory stojí predseda, ktorého z radov novinárov menuje a odvoláva prezident Republiky. 
(2) Predseda Komory zastupuje Komoru, novinársky a vydavateľský stav navonok, vedie 
správu pôsobnosti Komory v rámci právnych predpisov, podľa potrieb členov a podľa 
vlastnej iniciatívy s plnou a výlučnou osobnou zodpovednosťou.  

Paragraf 9: (1) Novinári a vydavatelia, ktorí sú členmi národnostných skupín (§ 59 zák. 
č. 185/1939 Sl. z.) zúčastnia sa na vedení Komory prostredníctvom splnomocnencov a ich 

                                                                                                                                  
11 Podľa: Jakub Končelík. Mediální legislativa [online]. Dostupné na: http://www.koncelik.eu/tiskovy-

zakon-184-1950/ 
12 Dostupné na: http://www.edejiny.cz/ceskoslovenske-vlady-1945-1968-prehled/ 
13 DARMO, J.: Novinári v historických prelomoch moci a politiky (1945 1948) II. s. 300-301. In: Otázky 

žurnalistiky č. 4/2000. [online]. [cit. 2010-18-07] Dostupné tiež na: 
http://www.sav.sk/journals/zurnal/full/oz0400c.pdf 

14 JACZ, Ľ. a kol.: Malá encyklopédia žurnalistiky. Bratislava: Obzor, 1982. s. 437. 02/76. 65-005-82 
15 JACZ, Ľ. A kol.: Malá encyklopédia žurnalistiky. Bratislava: Obzor, 1982. s. 436. 65-005-82 
16 Snem Slovenskej republiky 1943, I. volebne obdobie. 10. zasadanie [online].[cit. 2010-28-08].  

Dostupné na: http://snem.cz/eknih/1939ssr/tisky/t0825_00.htm 
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zástupcov. Týchto splnomocnencov, a to jedného splnomocnenca a jeho zástupcu za vyda-
vateľov a jedného splnomocnenca a jeho zástupcu za novinárov za súhlasu predsedu vlády 
menuje a odvoláva vodca príslušnej národnostnej skupiny. (2) Predseda Komory vo ve-
ciach, ktoré sa osobitne týkajú členov – príslušníkov to národnostnej skupiny, môže v ta-
kýchto ich veciach rozhodnúť iba so súhlasom tohto splnomocnenca alebo jeho zástupcu.17 

Na základe paragrafu 25 (§ 25.) zanikol Zväz novinárov na Slovensku a jeho majetok 
prešiel do vlastníctva Komory. Komora tiež ručila za pohľadávky tretích osôb Zväzu novi-
nárov do výšky prevzatého majetku.18 

Zákon (o Tlačovej komore z roku 1943) tiež osobitnými ustanoveniami vymedzoval 
povinnosť členstva v Komore pre všetkých novinárov i vydavateľov, pričom presne špeci-
fikoval podmienky členstva v paragrafe 2: „Novinárom podľa tohto zákona je: 
a) kto vyhovel podmienkam v §§ 4 a 6 tohto zákona,  
b) kto ako svoje hlavne povolanie a existenciu vykonáva duševnú činnosť, smerujúcu na 

vytvorenie redakčnej časti periodickej tlače, vychádzajúcej na území Slovenskej repub-
liky,  

c) kto svoj služobný pomer voči zamestnávateľovi ma upravený podľa zákona č. 189 z r. 
1936 Zb. z. a n.“19 
Paragraf 4, ktorý sa týkal kvalifikácie novinárov upravoval výkon novinárskej profesie 

takto: „(1) Novinárom môže byť len osoba staršia 21 rokov, ktorá je svojprávna, nebola 
trestaná pre zločin alebo prečin z dôvodov nízkych alebo nečestných, nie je židovského 
vierovyznania alebo židovským miešancom I. stupňa, ktorá sa môže vykázať svedectvom 
dospelosti z niektorej strednej školy, alebo ktorá úspešne skončila odbornú novinársku 
školu na tuzemskom alebo uznanom cudzozemskom učilišti.“ 20 

Pre profesionálny výkon museli novinári k žiadosti (ktorú mohla sekcia Komory aj za-
mietnuť) dokladať potvrdenie o kvalifikácii – svedectvo o školskom vzdelaní a doklad 
o pôsobení (autorské články, „v ktorých sú novinárskou metódou samostatne spracované 
niektoré udalosti alebo predmety“21), ďalej tiež museli Komore predložiť curriculum vitae 
v ktorom „musia byť opísané najmä okolnosti o doterajších osobných vzťahoch k novi-
nárstvu“.22 

Preto v dôvodovej správe nachádzame vysvetlenia tvorcov zákona a ich stanovisko 
k situácii v zmenených podmienkach: „Tak ako sa zo slovenského verejného života vytrhá-
vajú zvyšky týchto liberalistických metód na poli hospodárskom, kultúrnom, sociálnom 
a vo verejnom živote vôbec, pristupujeme k vykynoženiu tohto liberalistického systému aj 
na poli tlače, aby sme vydávanie novín a prácu novinárov zapojili výlučne do snažení a po-
trieb slovenskej národnej pospolitosti a jej národných cieľov. Tohto dosiahneme len vtedy, 
keď novinársky stav očistíme od živlov, ktoré sa neoprávnene za novinárov vydávajú, pre-
tože naše doterajšie zákony nehovoria nič o tom, komu prislúcha titul novinára a kto tento 
                                                 
17 Tamže 
18 Podľa: Snem Slovenskej republiky 1943, I. volebne obdobie. 10. zasadanie [online].[cit. 2010-28-08]. 

Dostupné na: http://snem.cz/eknih/1939ssr/tisky/t0825_00.htm 
19 Návrh poslanca Dr. Aladára Kočiša a spoločníkov na vydanie zákona o Tlačovej komore. Zákon zo dňa 

1943 o Tlačovej komore. Desiate zasadnutie Snemu Slovenskej republiky. Dostupné na: 
http://snem.cz/eknih/1939ssr/tisky/t0825_00.htm 

20 Tamže 
21 § 4. Osobitné ustanovenia o kvalifikácii novinárov, bod druhý. Podľa: Snem Slovenskej republiky 1943, 

I. volebné obdobie. 10. zasadanie [online]. [cit. 2010-28-08]. Dostupné na: 
http://snem.cz/eknih/1939ssr/tisky/t0825_00.htm 

22 Tamže 
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titul má nárok si prisvojovať. Práve tak doterajšie zákonné ustanovenia nemajú normy vo 
veci vydavateľov a táto medzera v našich zákonoch pociťuje sa ako nedostatok stále viac, 
lebo možnosti vydavateľa sa veľmi zneužívajú a slovenský verejný život zaplavuje sa tla-
čeným slovom, ktorého duch nie je vždy harmonický s potrebami slovenského národa“.23 

Politika slovenského autonómneho a autochtónneho princípu autokratického riadenia 
s autoritatívnymi prvkami sa jasne premietala aj do cieľov, ktoré odrážal vznikajúci zákon, 
ktorý bol konštruovaný podľa (komorového) vzoru Nemecka a Talianska. K vysvetleniu 
krokov bližšie autori: „Otázka, ako sa majú organizovať novinári v Slovenskej republike je 
neriešená od vzniku samostatného slovenského štátu. Za bývalej ČSR novinári boli organi-
zovaní podľa spolkového zákona v Syndikáte československých novinárov. Tento syndikát 
mal svoje stanovy, schválené ministerstvom vnútra bývalej ČSR a v ňom boli organizovaní 
aj slovenskí novinári. Po vzniku slovenského štátu novinári na Slovensku založili si podľa 
zákona o spolkoch Zväz novinárov na Slovensku, predložili stanovy tohto zväzu minister-
stvu vnútra na schválenie a pracovali v rámci Zväzu novinárov na Slovensku spolu s novi-
nármi nemeckými a maďarskými ako v stavovskom spolku“.24 

K zmenám teda dochádza tiež platnosťou zákona o slovenskej pracujúcej pospolitosti: 
„všetky spolky, ktoré boli na Slovensku až do platnosti tohto zákona, boli zrušené. Zväz 
novinárov na Slovensku ako spolok prestal právne existovať a jeho členovia podľa zákona 
o slovenskej pracujúcej pospolitosti sú organizovaní v stave slobodných povolaní. Sloven-
skí novinári sú organizovaní v Združení slobodných povolaní pri HSĽS ako samostatný 
odbor, nemeckí a maďarskí novinári odborne pri svojich stranách“.25 

Úlohu usmerňovania tlače (písať v duchu ako si to vymedzila vláda: s monopolným 
postavením HSĽS) spĺňal Úrad propagandy (zriadený 18. októbra 1938, na jeho čele v po-
čiatkoch stál Alexander Mach, neskôr Karol Murgaš a Tido J. Gašpar).26 

Pri príležitosti prvého výročia Slovenského národného povstania prejavili slovenskí 
a českí novinári vôľu vytvoriť celoštátnu novinársku organizáciu. Prípravný výbor 
(29.10.1945) tvorili Karol Hušek27 a Július Šefránek28. 

„Dňa 19. marca 1946 sa zakladá Zväz slovenských novinárov. Táto organizácia vstúpila 
do vzťahu k Svazu českých novinářů ako jej „federálny“ partner. Obe organizácie sa do-

                                                 
23 Dôvodová správa navrhovateľov zákona o Tlačovej komore. Zákon zo dňa 1943 o Tlačovej komore. 

Desiate zasadnutie Snemu Slovenskej republiky. Dostupné na:  
http://snem.cz/eknih/1939ssr/tisky/t0825_00.htm 

24 Aladár Kočiš, Ján Mora, Ernest Rosival, Anton Moravčík, Rudolf Čavojský, Konštantín Čulen, Vladi-
mír Moravčík, Matej Huťka, Jozef Drobný a František Hrušovský. Zákon zo dňa 1943 o Tlačovej ko-
more. Desiate zasadnutie Snemu Slovenskej republiky. Dostupné na: 
http://snem.cz/eknih/1939ssr/tisky/t0825_00.htm 

25 Tamže 
26 Podľa: DUHAJOVÁ, Z. - ŠEFČÁK, L.: Dejiny slovenského novinárstva. Bratislava : FFUK Bratislava, 

1993. 234 s. ISBN 80-223-0705-X 
27 Karol Hušek (2. 6. 1891, Ružomberok-13. 2. 1972, Bratislava), právnik, predseda odbočky Syndikátu 
českoslovenkých novinárov na Slovensku (Bratislava), šéfredaktor ústredného orgánu Demokratickej 
strany Čas (1945-1948). Podľa: JACZ, Ľ.: Malá encyklopédia žurnalistiky. Bratislava: Obzor, 1982. s. 
208. 65-005-82 

28 Július Šefránek (15. 7. 1906, Uhorská Skalica-13. 5. 1973, Bratislava), právnik, pedagóg, žurnalista, od 
roku 1932 prispieval do DAV-u. V Hlavnom štábe partizánskeho hnutia vydával cyklostylovanú Pravdu 
až do 19. 2. 1945, neskôr bol šéfredaktorom Pravdy v Košiciach a v Bratislave. V rokoch 1953-1973 
pôsobil na UK v Bratislave, (1953-1955 vedúci Katedry marxizmu-leninizmu, 1956 prorektor UK, 
1956-1959 rektor UK). Podľa: JACZ, Ľ.: Malá encyklopédia žurnalistiky. Bratislava: Obzor, 1982. s. 
457. 65-005-82 
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hodli na utvorení spoločného konzultačného orgánu. Ústredného zväzu čs. novinárov na 
princípe parity delegovaných zástupcov 4 : 4. Tento „federálny“ princíp sa podarilo presa-
diť nielen v novinárskej organizácii, ale aj vo vydávaní tlače, v agentúrnom spravodajstve 
ZAS-u a ČTK či Slovenského filmu (založila sa Slovenská filmová spoločnosť). Po zániku 
Slovenského rozhlasu bolo rozhlasové vysielanie podriadené Československému rozhlasu 
v Prahe. Otázky kompetencií s rozhlasom na Slovensku sa iba vyjasňovali, rovnako i prob-
lematika spoločného programu. Inak bol rozhlas na Slovensku plne v pôsobnosti PIO.“29 

Zväz slovenských novinárov viedol v roku 1947 demokrat, Karol Hušek, bol to jeho pr-
vý predseda (od 19.3.1946). Vo funkcii predsedu Slovenského zväzu novinárov pôsobili 
tiež František Votruba, Štefan Rais, Ľudovít Jacz, Ján Podhradský a Miloš Marko.30 

„Po prvom zjazde čs. novinárov v Prahe dňa 24. októbra 1948 sa vytvára jednotný celo-
štátny Zväz čs. novinárov. ZSN ako zvrchovaná novinárska organizácia zaniká. Dňa 29. 
januára 1949 sa utvára Národný zväz slovenských novinárov, ktorý má charakter pobočky 
celoštátnej organizácie.31 

Od 29.1.1949 pôsobil Zväz československých novinárov ako územná organizácia na 
Slovensku (Národný zväz slovenských novinárov) so sídlom v Bratislave a s krajanskými 
pobočkami v Žiline, Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach a v Prešove.32 

Rozhodnutím členskej schôdze sa jej názov mení 25. apríla 1953 na Slovenský výbor 
Zväzu čs. novinárov. Novinárska organizácia sa stáva už nie profesionálnou, ale ideovou 
organizáciou. V novinách mohol pracovať iba člen novinárskej organizácie.“33, 34 

Slovenský zväz novinárov (SZN) zanikol vznikom Slovenského syndikátu novinárov 
5. januára 1990. Mimoriadny zjazd, na ktorom 2948 novinárov na Slovensku zastupovalo 
403 delegátov, konštituoval Slovenský syndikát novinárov.35 

 
Slovenský syndikát novinárov 
Činnosť Slovenského zväzu novinárov (SZN), založeného 19. marca 1946, bola oficiálne 

ukončená 5. januára 1990, kedy sa v Bratislave konal mimoriadny zjazd, ktorý bol zároveň 
dňom založenia nepolitickej, nezávislej, demokratickej a otvorenej organizácie novinárov 
na Slovensku, Slovenského syndikátu novinárov (SSN). 
Na ustanovujúcom zjazde Slovenského syndikátu novinárov sa zúčastnilo 403 delegátov.  

Výsledkom ustanovujúceho zjazdu boli nové stanovy a program, úlohy syndikátu, 
podmienky členstva, práva a povinnosti členov. Vedenie syndikátu si dalo od svojho vzni-

                                                 
29 DARMO, J.: Novinári v historických prelomoch moci a politiky (1945 1948) II. s. 302. In: Otázky 

žurnalistiky č. 4/2000. Dostupné tiež na: http://www.sav.sk/journals/zurnal/full/oz0400c.pdf 
30 Podľa: JACZ, Ľ.: Malá encyklopédia žurnalistiky. Bratislava: Obzor, 1982. s. 438. 65-005-82 
31 DARMO, J.: Novinári v historických prelomoch  moci a politiky (1945 1948) II. s. 302. In: Otázky 

žurnalistiky č. 4/2000. Dostupné tiež na: http://www.sav.sk/journals/zurnal/full/oz0400c.pdf 
32 Podľa: JACZ, Ľ.: Malá encyklopédia žurnalistiky. Bratislava: Obzor, 1982. s. 457. 65-005-82 
33 DARMO, J.: Novinári v historických prelomoch moci a politiky (1945 1948) II. s. 307. In: Otázky 

žurnalistiky č. 4/2000. Dostupné tiež na: http://www.sav.sk/journals/zurnal/full/oz0400c.pdf 
34 Slovenský zväz novinárov mal podľa údajov z roku 1976 1599 členov a v roku 1980 členskú základňu 

tvorilo 2181 novinárov In: JACZ, Ľ.: Malá encyklopédia žurnalistiky. Bratislava: Obzor, 1982. s. 438. 
65-005-82 

35 Podľa SSN [online]. Založenie SSN. Dostupné na: http://www.ssn.sk/?id=50&lang=sk&num=2 
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ku za cieľ obhajovať slobodu slova, presadzovať uplatňovanie novinárskej etiky a prístup 
novinárov k informáciám.36 

Predsedom SSN sa (5. januára 1990) stal Peter Zeman, podpredsedami Anton Baláž 
a Vladimír Štefko a predsedníčkou kontrolnej komisie Klára Grosmannová; autorom sta-
nov a ich všetkých novelizovaných podôb bol docent Luboš Šefčák.  

V súčasnosti syndikát vedie Zuzana Krútka. Sídlo organizácie je v Bratislave, na Žup-
nom námestí. 

Slovenský syndikát novinárov je stavovská a odborová organizácia novinárov, nezá-
vislá od politických, ekonomických, ideologických a náboženských orgánov a organizácií. 
Je členom Medzinárodnej federácie novinárov so sídlom v Bruseli. Združuje väčšinu novi-
nárov pracujúcich v tlači, rozhlase, televízii a tlačových agentúrach na Slovensku. Jej 
členmi sú aj voľní novinári a publicisti. Má asi 2500 členov a prísne dbá na zachovanie 
profesijného charakteru organizácie. Regionálne organizácie SSN majú svoje sídla vo všet-
kých krajských mestách.37 

V záveroch VIII. snemu syndikátu (9. novembra 2007) nachádzame konštatovanie, že 
snaha vybudovať profesionálnu organizáciu (v mediálnom prostredí duálneho systému 
médií ako súčasti spoločenského diania a verejného života) sa aj po sedemnástich rokoch 
javí ako neukončený proces. Zainteresovaní dôvodia pozostatkami vzťahov a zvyklostí 
z čias ovplyvňovaných inak orientovanou tradíciou a pravidlami, ktoré poznačili pôsobenie 
syndikátu v podmienkach európskeho mediálneho prostredia.38 
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MEDIA AS A PARTNER AND TOOL OL OF NONPROFIT ORGANISATIONS 
 

Marek Machata 

 
ABSTRAKT 

Príspevok sa v úvode snaží dať odpoveď na otázku, aký je neziskový sektor na Slovensku a zachytiť jeho 
problémy a príležitosti. V ďalšej časti sa venuje vzťahu neziskových organizácií a médií. V poslednej časti 
poskytuje príklad z praxe – marketingovú komunikáciu OZ Šport bez bariér – konkrétne vplyv spolupráce 
s médiami na úspech jeho reklamných kampaní. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Médiá, neziskové organizácie, OZ Šport bez bariér, mediálne partnerstvo, inzercia 
 
ABSTRACT 

This study gives an answer to question how is the Slovak nonprofit sector like, and discus about its prob-
lems and opportunities. The second part is about relations between nonprofit organisations and media. The 
last part puts theory into praxis and describes marketing communications of NGO Sport without barriers 
(OZ Šport bez bariér) and how its cooperation with media influenced success of advertising campagins.  
KEYWORDS 

Media, nonprofit organisations, Sport without barriers, advertising 
 
 

Aký je neziskový sektor na Slovensku? 
Na úvod je dobré zodpovedať na otázku, v akej kondícií sa vlastne nachádza slovenský 

neziskový sektor? Na Slovensku bolo na konci roku 2009 evidovaných 35.500 neziskových 
organizácii. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005 ich počet narástol o 13%. Počet 
prijímateľov 2 % z daní za toto obdobie narástol o 25 % na takmer 9.600. Konečne, objem 
prostriedkov, ktoré mimovládne organizácie získali prostredníctvom asignácie 2 % z daní, 
vzrástol na 55,2 mil. EUR v roku 2009, čo predstavuje nárast 48%. oproti roku 2005 (údaje 
podľa Strečanský a kol., 2010 ) 

Tieto údaje síce naznačujú rast neziskového sektora, neodhaľujú však jeho skryté prob-
lémy, rezervy a možnosti. Je ťažké na tejto ploche zhrnúť všetky, ale tie najdôležitejšie sa 
dajú zhrnúť do troch bodov:  

1. boj neziskového sektora s verejným sektorom a zlá legislatíva 
Právna úprava tretieho sektora je v porovnaní so štátnym a podnikateľským sektorom 

najmenej rozvinutá. Prejavuje sa to množstvom zákonov, ktoré čiastkovo upravujú niektoré 
oblasti občianskych a obchodných aktivít (napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zá-
konník ale aj Zákon o dani z príjmov a podobne) Taktiež konkrétne zákony, upravujúce 
jednotlivé formy neziskových organizácii strácajú na aktuálnosti, a vykazujú rôzne nedos-
tatky. 

Riešením by mohol byť pripravovaný Zákon o spolkoch. Ministerstvo vnútra Sloven-
skej republiky totiž zverejnilo koncom roka 2007 návrh nového Zákona o spolkoch, ktorý 
nahrádza práve zákon č.83/1990 Zb. o združovaní občanov. 

Návrhu tohto zákona neziskové organizácie vyčítajú mnohé nedostatky, ktoré navrhujú 
odstrániť – najmä tzv. „schvaľovací“ princíp – teda postup podľa zákona o správnom ko-
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naní, v ktorom sa rozhoduje o zápise do registra. Podľa nášho názoru by zavedenie takého-
to schvaľovania ministerstvom nebolo v súlade s ústavnou zárukou slobodného združova-
nia, ktoré by už nebolo slobodným, ale podliehalo by schváleniu konkrétneho úradníka na 
Ministerstve vnútra. 
Ďalšou možnosťou na riešenie právneho stavu v tejto oblasti by mohla byť kodifikácia 

neziskového práva. Neziskovky sa odvolávajú na to, že štát upravil právnické osoby zria-
dené za účelom podnikania (čiže obchodné spoločnosti) v jednotnom kódexe, a to Obchod-
nom zákonníku, a rovnako by bolo vhodné upraviť právnické osoby nezriadené za účelom 
podnikania v jednotnom kódexe, tzv. Kódexe neziskového práva.  

Záverom treba povedať, že hoci sa diskusia o potrebe Kódexu neziskového práva vedie 
už niekoľko rokov, a okrem Slovenska ju vedú aj iné európske krajiny, zatiaľ sa nenašla 
vôľa na prijatie takéhoto kódexu. Príčiny možno vidieť jednak na strane samotných nezis-
koviek, ktoré sa sami nevedia dohodnúť na tom, aká podoba kódexu by im najviac vyho-
vovala, a niektorí zástupcovia tvrdia, že stačia čiastkové novely zákonov, predovšetkým 
toho najmenej aktuálneho – o združovaní občanov. Na druhej strane je tu, samozrejme, 
názor politických strán a doposiaľ nedostatok politickej vôle takýto kódex prijať. Na prí-
prave kódexu sa v posledných rokoch podieľali odborníci zo všetkých troch sektorov – 
štátneho, súkromného i tretieho sektora, a značná časť týchto odborníkov tvrdí, že takýto 
kódex by bol dobrým riešením pre všetky zúčastnené strany.  

2. klesajúca podpora zo strany súkromného sektora 
Vláda tiež v minulých rokoch zmenou zákona o dani z príjmov pristúpila k určitej reš-

trikcii, pokiaľ sa týka prijímateľov 2 % z dane, kedy znemožnila viacerým subjektom pod-
ľa predmetu činnosti sa uchádzať o 2 % z dane, a tiež upravila aj minimálne sumy, ktoré 
fyzické a právnické osoby môžu organizáciám poukázať, čím znemožnila určitej skupine 
fyzických a právnických osôb 2 % z dane poskytnúť. V súčasnosti je minimálna suma pre 
jedného prijímateľa od fyzickej osoby 3,32 EUR (100 Sk) a od právnickej osoby 8,30 EUR 
(250 Sk). V minulosti boli tieto sumy 20 Sk pre fyzickú a 100 Sk pre právnickú osobu. 
Zástupcovia viacerých neziskových organizácii sa vyjadrili, že v minulosti žili práve 
z mnohých dvadsaťkorunáčok. 

Prečo je to tak? 2 % z dane znamenajú pre každú vládu výpadok v štátnom rozpočte. Na 
druhej strane 2 % z dane je pre mnohé neziskovky kľúčovým zdrojom príjmov, a preto, že 
v slovenskej legislatíve nie je dostatočne upravený inštitút sponzoringu – firmy nie sú mo-
tivované poskytovať sponzoring, poskytujú ho väčšinou iba tie firmy, ktoré si uvedomujú 
dôležitosť spoločenskej zodpovednosti. 

Neziskové organizácie a vláda vedia nájsť spoločnú reč v tých oblastiach, ktoré by za-
bránili zneužívaniu prostriedkov z 2% alebo podporili rozvoj filantropie na Slovensku. 
Avšak neziskovky odmietajú akékoľvek reštrikcie účelov požitia 2 % z daní, nakoľko 
v súčasnosti všetky účely, ktoré sú obsiahnuté v zákone o dani z príjmov, považuje nezis-
kový sektor za potrebné a dôležité. 

3. Mobilizácia neziskoviek, lepšia komunikácia smerom k verejnosti 
V roku 2007 zverejnilo Fórum donorov zaujímavý prieskum, z ktorého vyplynulo, že 

pre 69 % obyvateľov Slovenska sú informácie, ktoré prinášajú médiá o neziskových orga-
nizáciách, dôležité a že takmer 92 % opýtaných médií je presvedčených, že je dôležité 
zverejňovať informácie o neziskových organizáciách (podľa neziskovky.sk) 
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Neziskové organizácie a médiá 
AKO BY MALI NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE KOMUNIKOVA Ť  
PROSTREDNÍCTVOM MÉDIÍ ? 
Odborná literatúra dáva odpovede na to, čo ako, a akou formou by mali neziskové organi-
zácie komunikovať prostredníctvom médií. Tieto skutočnosti uvádzame v jednoduchom 
prehľade :  
ČO: ciele, poslanie, zámery, úspechy, projekty, výsledky, kampane (Patterson, 2009) 
AKO: informácie majú byť : nové, zaujímavé, včasné, korektné, stručné, jednoduché a zro-

zumiteľné (Šedivý, 2009) 
AKOU FORMOU: PR, reklama, audiovizuálne a tlačové formy, internet, sociálne siete. 

(Patterson, 2009) 
 

AKO MÔŽU NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE KOMUNIKOVAŤ  
PROSTREDNÍCTVOM MÉDIÍ 
Poznáme v zásade 3 spôsoby, ako môžu neziskové organizácie a médiá spolupracovať :  
1. štandardne – tlačové správy, tlačové konferencie, stretnutia s novinármi, telefonické roz-

hovory, neformálne stretnutia (Šedivý, 2009) 
2. mediálne partnerstvo 
3. platené formy komunikácie prostredníctvom médií (reklama) 

 
MEDIÁLNE PARTNERSTVO - OBOJSTRANNE VÝHODNÁ  
FORMA SPOLUPRÁCE 
Mediálne partnerstvo je pre neziskové organizácie a médiá obojstranne výhodné :  

Médiá môžu využiť odborné analýzy vypracované expertmi z neziskoviek, alebo môžu 
priamo s nimi témy konzultovať, a zároveň môžu byť prezentované na weboch a v propa-
gačných materiáloch neziskoviek. Podpora dobrého projektu môže rovnako vytvoriť médiu 
zodpovedný a pomáhajúci imidž  

Neziskovky môžu v rámci mediálneho partnerstva predovšetkým využiť na svoju pre-
zentáciu reklamné plochy v médiách s výraznou zľavou, či dokonca za zlomok ceny. Ak je 
primárnym cieľom reklamnej kampane napríklad získať finančné prostriedky, sekundár-
nym efektom mediálneho partnerstva môže byť najmä zvýšenie povedomia o neziskovke či 
jej popularity.  

Domnievame sa, že v ideálnom prípade nezisková organizácia využíva všetky tri druhy 
spolupráce s médiami, ako uvádzame aj v nasledujúcom príklade z praxe. 

 
Príklad z praxe – OZ šport bez bariér 

OZ Šport bez bariér vzniklo v roku 2003 a jeho hlavným cieľom je rozvoj športu ľudí 
s postihnutím na Slovensku.  
Združenie v súčasnej dobe prevádzkuje 3 samostatné projekty : 

Prvým projektom je od septembra 2005 fungujúce Komunitné Bezbariérové Fitcentrum. 
Ide o prvé fitcentrum svojho druhu na Slovensku, určené primárne pre ľudí s postihnutím. 
Projekt sa realizuje v priestoroch Zariadenia komunitnej rehabilitácie GAUDEAMUS na 
Mokrohájskej 3 v Bratislave.  

Druhým projektom je od septembra 2007 Integrovaný florbalový tím, ktorý združenie 
podporuje účasti v tretej slovenskej lige mužov vo florbale. Tento projekt vychádza z pô-
vodného návrhu jednorazovej podpory letného eventu, a integruje v jednom tíme zdravých 
športovcov a športovcov s postihnutím, a mnohým z nich realizuje životný sen – venovať 
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sa športu na rovnakej úrovni so zdravou populáciou, a môcť zažiť atmosféru ligových zá-
pasov. Založenie a podpora integrovaného tímu, ktorý by hral súťaž na vrcholovej úrovni 
so zdravou populáciou, je jedinečným projektom v rámci strednej Európy.  

Tretím projektom je od roku 2009 Individuálna podpora talentov. Združenie každoročne 
podporuje minimálne jedného talentovaného športovca s postihnutím, na ceste za jeho 
športovým snom. Okrem športovej perspektívy združenie zohľadňuje aj sociálnu situáciu 
podporovaných športovcov. V roku 2009 bol vôbec prvým podporeným športovcom 
v tomto projekte 19 ročný Vojtech Német – hráč florbalu vozíčkarov. V roku 2010 si zdru-
ženie vybralo a podporilo mladú , iba 12 ročnú talentovanú plavkyňu Jadranku Marić, ktorá 
reprezentuje Slovensko na domácich aj medzinárodných súťažiach 

Okrem týchto projektov OZ Šport bez bariér spolupracuje so Spojenou školou Mokro-
hájska 3 pri realizácií športovo rekondičných pobytov pre študentov tejto školy, a to tak na 
Slovensku, ako aj v zahraničí (Chorvátsko). 

 
MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA OZ ŠPORT BEZ BARIÉR 

V tabuľke č. 1. môžeme vidieť jednotlivé nástroje marketingovej komunikácie používa-
né v kampaniach k 2 % z dane. Roky 2005, 2007 a 2009 sú vybrané preto, že počas nich 
poli spustené nové projekty združenia, a kampaň sa výrazne menila. Spočiatku združenie 
používalo nástroje ako oslovovací list, webstránku, osobné stretnutia či internet, neskôr 
doplnilo komunikáciu o emailovú formu, CD s fotografiami, registráciu na stránke dveper-
centá.sk. V roku 2007 vystriedalo CD s fotografiami USB pero s prezentáciou projektov 
združenia. 

 

 
Tabuľka 1: Nástroje MK použité v jednotlivých kampaniach na 2 % z dane 

Zdroj : OZ ŠPORT BEZ BARIÉR 
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V roku 2009 združenie obnovilo spoluprácu s vydavateľským domom 7Plus vo forme 
mediálneho partnerstva (inzeráty v časopisoch Plus 7 dní, Zdravie, Šarm a Báječná žena, 
ako aj v denníku Plus 1 deň). V týchto tlačených médiách vyšli plnofarebné inzeráty v rôz-
nych veľkostiach. 

Po šiestich rokoch existencie sa združenie rozhodlo obohatiť kampaň aj formou rekla-
mného spotu v elektronických médiách, konkrétne vo FUN RADIU. V závere marca bolo 
odvysielaných 10 opakovaní rozhlasového spotu v lukratívnych časoch. Spot bol nahovo-
rený známou moderátorkou rádia Evou Pribylincovou. Túto kampaň následne zopakovalo 
aj v roku 2010. Zároveň sme OZ Šport bariér dostali do polohy, kedy využíva aj štandardné 
spôsoby komunikácie s médiami, aj mediálne partnerstvo, aj platené formy inzercie (re-
klamu). 
 
VÝSLEDOK SPOLUPRÁCE OZ ŠPORT BEZ BARIÉR S MÉDIAMI 

 
Výsledkom je želaný efekt, ktorý sa prejavuje dvoma spôsobmi : 

1. Zvyšovaním návštev na webstránke, na ktorú odkazuje kampaň 
V Tabuľke č. 3 vidíme, že počet návštev na stránke v roku 2009 sa oproti roku 2007 

viac ako zdvojnásobil a počet zobrazených stránok, ako sme už uviedli, stúpol päťnásobne. 
Z toho môžeme odvodiť, že návštevníkov zaujala nielen samotná kampaň, ale aj projekty 
združenia, o ktorých si vyhľadávali na stránke viac informácii.  

2. Rastúcou sumou prijatých prostriedkov z 2 % z dane 
Suma získaných prostriedkov (tabuľka č. 3) je, samozrejme, prvoradým cieľom kampa-

ne na 2 % z dane. Postupné zvyšovanie prijatej sumy pripisujeme najmä dobre nastavenej 
marketingovej a komunikačnej stratégii združenia, ktorá rešpektuje spomenuté celosvetové 
trendy. Zároveň sa dá jednoznačne povedať, že zvýšenie výdavkov na marketing napriek 
hospodárskej kríze prinieslo neziskovej organizácii výrazný úspech. Zároveň združenie 
zaznamenalo pozitívne ohlasy na kampaň vo FUN rádiu, kedy sa v roku 2009 mnoho pri-
spievateľov ozvalo s tým, že ak by o združení vedeli skôr, asignovali by 2 % z dane práve 
jemu. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli kampaň vo FUN rádiu zopakovať. Rekordnú sumu 
prostriedkov získanú v roku 2010 pripisujeme práve spolupráci s médiami. Rozhlasový 
spot môžeme každej neziskovej organizácii iba odporučiť.  

 

Rok Suma v EUR 

2006 5900 

2007 7300 

2008 6400 

Spolupráca s médiami 

2009 5400 

do 7/2010 11.000 

Tabuľka 2: Objem získaných prostriedkov z 2 % z daní za jednotlivé roky 
Zdroj : OZ Šport bez bariér 

  



 
1. kapitola 

92 

Obdobie Počet návštev Počet zobrazených stránok 

marec 2006 116 466 

marec 2007 200 758 

marec 2008 177 976 

Spolupráca s médiami 

marec 2009 418 3772 

marec 2010 284 1988 

Tabuľka 3: Návštevnosť webstránky počas kampane 
Zdroj : OZ Šport bez bariér 
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PROPAGACE BIOPOTRAVIN NA ČESKÉM TRHU 

 

PROMOTION OF ORGANIC FOODSTUFF ON THE CZECH MARKET 
 

Michaela Grycová 

 
ABSTRAKT 

Příspěvek je zmapováním největších akcí na propagací biopotravin na českém trhu až po menší lokální 
akce. Zpočátku se s propagací potýkali pouze výrobci sami, posléze začali vznikat nejrůznější svazy a or-
ganizace a zapojil se také stát prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR. Nejvíce užívaným médiem je 
internet, inzerce v magazínech o zdravém životním stylu, event marketing, veletrhy, výstavy, ochutnávky 
a v menší míře billboardy, televize a rádio. Trh biopotravin má stále rostoucí tendenci a do budoucna tedy 
skýtá mnoho příležitostí k podnikání a jejich propagaci. 
KLÍČOVÁ SLOVA 

biopotraviny, propagace biopotravin 
 
ABSTRACT 

Contribution is the mapping of the biggest events on the promotion of products on the Czech market to 
smaller local events. Initially faced only with the promotion of manufacturers themselves, then began the 
creation of diverse associations and organizations involved with the state through the Ministry of Agricul-
ture of CR. The most used medium is the Internet, advertisements in magazines, on healthy lifestyles, 
event marketing, trade fairs, exhibitions, tastings and to a lesser extent, billboards, television and radio. 
Organic food market is growing trend for the future and therefore offers many opportunities for business 
and promotion. 
KEY WORDS 

organic foodstuff, promotion of foodstuff 
 
 
Co jsou vlastně ty biopotraviny? Biopotraviny jsou ekologicky vyprodukované potravi-

ny od zemědělců, kteří se v péči o půdu a rostliny obejdou bez průmyslových hnojiv a pes-
ticidů, herbicidů a fungicidů (tedy jedů proti „nežádoucím“ živočichům, rostlinám a hou-
bám) a kteří poskytují svým zvířatům dostatek péče, kvalitního krmiva a životního prostoru 
pro pastvu i odpočinek. Znamená to, že jsou vyrobené z rostlin, živočichů a jejich produk-
tů, pěstovaných, chovaných a zpracovaných podle Zákona o ekologickém zemědělství č. 
242/2000 Sb. a Nařízení rady EHS č.2092/91. Biopotravina musí samozřejmě splňovat 
i všechny požadavky na bezpečnost a zdravotní nezávadnost podle Zákona o potravinách.  

V současné době si však ještě stále hodně plete biopotraviny s vegetariánstvím a netuší, 
že jde o garanci určité kvality, pravidelně kontrolovanou poměrně náročným, akreditova-
ným mechanismem. 

Základní rozdíl mezi biopotravinami a běžnými potravinami je v hnojení dusíkem. Po-
kud se plodiny hnojí dusíkem, vyroste jich více. Obsahují však hodně vody a naopak menší 
obsah sušiny, což znamená i menší množství vitamínů a souvisí také s chutí a vůní plodin. 
Biopotraviny mají v průměru o 17 % nižší výnosy a zároveň o 30 % vyšší náklady. Z toho-
to důvodu jsou tyto potraviny několikanásobně dražší než běžné potraviny. Proto trh s bio-
potravinami zatím představuje pouze malé procento celkového trhu, jelikož většina lidí 
dává stále přednost krásně vypadajícím velkým jablkům ze supermarketu za nižší cenu, než 
menším, ne tak krásně vypadajícím a dražším jablkům od farmáře. Biofarmy také ještě nej-
sou po území ČR tak rozšířené, aby si každý člověk mohl dovolit u nich nakupovat. Farmá-
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ři se proto snaží vymýšlet stále nové a nové aktivity, aby se na českém trhu prosadili 
a oslovili širší publikum. 

První bioznačky a jejich propagace vznikaly díky drobným podnikatelům. Na propagaci 
se podílí dnes už řada organizací a svazů. O propagaci biopotravin se začalo zajímat také 
Ministerstvo zemědělství ČR, a to především po vstupu České republiky do EU, s čímž 
souviselo přijetí Společné zemědělské politiky, podporující ekologické zemědělství. V roce 
2004 byl schválen akční plán na podporu českého ekologického zemědělství a začaly se 
propagovat dvě hlavní značky českého ekologického zemědělství KLASA a BIO. 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Logo značky BIO      Obr. 2. Logo značky KLASA 
 
Např. Jiří Urban, místopředseda Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO uvedl v ča-

sopise 7. generace, že propagace tvoří minimálně dvě třetiny jejich práce a prostředky na 
propagaci by měly tvořit řádově miliony, aby byla propagace účinnější, na což nejsou pro-
středky. Svaz ekologických zemědělců se společností Green marketing spolupracují na 
akcích, jako je Česká biopotravina roku, kde se hodnotí celkový koncept výrobku, od výbě-
ru biosurovin, metody a míry šetrnosti výroby a zpracování, výhod pro zákazníky, chuť, 
obal výrobku, přes celkový vzhled až po použitý marketingový mix. V loňském roce získal 
titul švestkový džem vyráběný společností Heliavita a v roce 2008 100 %-ní jablečná šťáva 
Vitaminátor. Součástí soutěže je i kategorie Nejlepší bioprodejna roku, kde se hodnotí šíře 
sortimentu, informovanost zaměstnanců a zákazníků, ochrana životního prostředí v provo-
zu prodejny a spolupráce prodejny s místními bio výrobci a ekozemědělci. 

Velkým propagačním počinem je akce Září - Měsíc biopotravin, který probíhá tedy prá-
vě v tento měsíc. Akce je organizována společně s Ministerstvem zemědělství ČR. První 
ročník akce byl uveden v roce 2005. Součástí Měsíce biopotravin je zhruba 80 aktivit, od 
ochutnávek biopotravin až třeba po biodožínky. Každý zájemce má možnost, prostřednic-
tvím kalendáře akcí, uveřejnit zdarma informace o exkurzích na farmy, jarmarcích, dožín-
kách, ochutnávkách biopotravin a dalších zajímavých událostech, kterých se může zúčast-
nit široká veřejnost.  

Biopotraviny a bioprodukty jsou propagovány také prostřednictvím řady veletrhů jako 
např. veletrh Biostyl, Harmonie a veletrh Bio-Fach, který se uskuteční v únoru příštího 
roku. Letošního ročníku se zúčastnilo 2557 vystavovatelů a 43500 návštěvníků. Jsou pořá-
dány také konference na téma bioprodukce. 

V dnešní době už nemusíme za biopotravinami jen do specializovaných bioprodejen, 
ale řada výrobců už spojila své síly se supermarkety a koupě těchto potravin již pro nás 
není tak složitá. Nakoupit biopotraviny můžeme např. v supermarketech Billa, Tesco, In-
terspar, ale také v drogerii DM. V některých případech však musí výrobci dodávat výrobky 
z marketingových důvodu pod privátní značkou supermarketu. 
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Z nejnovějších počinů mne zaujala webová stránka www.bedynky.cz, která pomáhá do-
stat lokální a sezónní biopotraviny na každý stůl. Cílem tohoto projektu je spojit zákazníky, 
kteří mají zájem o kvalitní české potraviny, s malými producenty těchto potravin a postupně 
rozšiřovat a kultivovat tento vztah tak, aby zemědělci díky podpoře a tlaku svých zákazníků 
udrželi a rozšiřovali svoje farmy, produkovali kvalitnější potraviny a lépe pečovali o kra-
jinu. Na této stránce se lze přihlásit buď jako spotřebitel nebo také jako prodejce těchto 
„bedýnek“. Bedýnka nebo taška obvykle obsahuje namixovanou čerstvou sezónní zeleninu, 
ke které se často přidávají mléčné výrobky, med, víno, pečivo a jiné. Výjimečné nejsou ani 
masové bedýnky. Hlavními znaky jsou lokálnost, tedy měly by obsahovat plodiny z našeho 
blízkého okolí, dále sezónnost, což vlastně znamená, jako bychom měli svoji vlastní za-
hrádku a posbírali, co se urodilo. Dále je to rozmanitost potravin, vysoká kvalita zaručená 
bio certifikátem dodavatele, přiměřenost cen a pravidelnost, která záleží na sezónnosti 
potravin a dodavateli. 

Stačí se zaregistrovat, najít bedýnky v našem okolí, přihlásit se do bedýnkového druž-
stva a začít odebírat. Na webu je k dispozici mapa, kde jsou „bedýnkoví dodavatelé“ rozdě-
lení podle krajů a lze tak najít toho nejbližšího našemu bydlišti. Server je propagován teda 
hlavně prostřednictvím jiných webových stránek o zdravé výživě a biopotravinách a pro-
střednictvím facebooku, kde jejich skupina tvoří přes 1100 členů. 

Novou propagační akcí Ministerstva zemědělství ČR je vytvoření značky Regionální 
potravina, kterou mohou výrobci a prodejci umísťovat na své výrobky. Akce nepropaguje 
přímo biopotraviny, ale také souvisí s touto oblastí. Toto označení získá potravinářský nebo 
zemědělský produkt vyrobený v příslušném kraji, který vykazuje výjimečné regionální 
charakteristiky a zvítězí v krajské regionální soutěži. Pro spotřebitele má toto značení zaru-
čovat kvalitu, místní jedinečnost i převážně domácí původ výrobku. Na internetové stránce 
www.regionalnipotravina.cz lze nalézt seznam krajů a výrobků, které již tuto značku a logo 
používají.  
 

 
Obr. 3 Logo Regionální potravina 

 
Jak jsem vysledovala ze zkoumaných materiálů, nejrozšířenějším médiem propagace 

biopotravin je internet. Hojně je používán event marketing, konference, veletrhy a výstavy, 
kde se přesvědčují potenciální zákazníci o kvalitě výrobků na vlastní oči. Dále je to inzerce 
v lifestylových magazínech o zdravém životním stylu, podpory prodeje pomocí ochutná-
vek. V menší míře se používají masová média jako televize, rádio a billboardy. 

V propagaci biopotravin je nejdůležitější se zaměřit na takové marketingové nástroje, 
které využívají vědecky zdůvodněných studií, zaměřených na kvalitu, smyslové vlastnosti 
a zdravotní nezávadnost biopotravin, objektivizujících vyšší kvalitu biopotravin. 

Jak se bude trh s biopotravinami nejspíše vyvíjet dále? Dříve byl trh biopotravin a jejich 
spotřeby spíše tzv. srdeční záležitostí. Zajímali se o ně pouze ekologičtí nadšenci a nadšen-
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ci zdravého životního stylu a výživy. Dnes se stává postupně moderním stylem života 
a v budoucnu se stane masovou záležitostí. Záleží hlavně na spotřebiteli a jeho přístupu 
k tomu, co nakupuje. V současné době bohužel stále převládá nakupování stylu „nakupme 
hodně a hlavně za málo peněz“. Je tedy potřeba větší osvěta obyvatel, aby více sledovali, 
co nakupují, jaké je složení výrobků a pochopili, že kvalita a cena výrobku jdou v tomto 
případě opravdu ruku v ruce. Ztotožňuji se s názorem pana Škeříka ze Svazu pěstitelů 
a zpracovatelů olejnin, který tvrdí, že jednou budou všichni zemědělci ekozemědělci, jeli-
kož všechny chemické prostředky a postřiky, které se nyní používají pro pěstování a pro-
dukci konvenčních produktů, se vyrábějí z ropy a ropa není nevyčerpatelným zdrojem. 
Tudíž se jednoho dne budou muset všichni zemědělci spolehnout „pouze“ na činnost matky 
přírody a ponechat plodiny růst si svým vlastním tempem. 
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ABSTRAKT 
Článek se zabývá nízkonákladovými marketingovými aktivitami, kterými je propagován nápoj Kofola od 
stejnojmenného výrobce společnosti Kofola, S. A. Tyto guerilla akce byly využity především v posledních 
třech letech v období před a během Vánoc. V příspěvku jsou tyto tři roky detailněji rozebrány a je zde 
posouzena jejich efektivita. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Značka, marketingová strategie, guerilla marketing 
 
ABSTRACT 
The article deals with low cost marketing activities, by which the Kofola beverage is promoted by the 
company manufacterer Kofola, S. A. These guerilla actions were utilized especially during Christmas 
seasons of the last three years. These three years, along with their efectivity, are described in detail in this 
report. 
KEY WORDS 
brand, marketing strategy, guerilla marketing 
 
 

Mnoho lidí si často myslí, že guerilla marketing je něco nezákonného, podvodného ne-
bo že se jedná o agresivní či neetickou reklamu, či také o nekalé marketingové aktivity 
proti své konkurenci. Ve skutečnosti to ovšem takto není. V této souvislosti je zajímavým 
příkladem společnost Kofola a. s., která mimo jiné také využívá tohoto nízkonákladového 
marketingu, aby tak oslovila svoje potenciální zákazníky. Většina zákazníků má naproti 
tomu tyto marketingové aktivity ráda a ani netuší, že jde o guerilla marketing. [2] 

 
Společnost Kofola 

Společnost Kofola ani stejnojmenný nápoj není třeba dlouze představovat. Pro velmi 
stručné představení je tedy společnost Kofola součástí skupiny Kofola, jednoho z nej-
významnějších výrobců nealkoholických nápojů se sedmi výrobními závody na pěti trzích 
střední a východní Evropy. Celkově společnost v České republice zaměstnává 700 lidí. 

Do produktového portfolia společnosti patří tradiční kolový nápoj s originální receptu-
rou Kofola, řada ovocných nápojů, sirupů a koncentrátů Jupí, dětský nápoj Jupík a Jupík 
Aqua, přírodní pramenitá voda Rajec a Rajec Bylinka, hroznový nápoj Top Topic a Vinea, 
pravá americká RC Cola, funkční nápoj Mami Drink, ledová káva Nescafé Xpress, dále 
značky Capri Sonne a Chito Tonic. [6] 

 
Značka Kofola 

Protože je produktové portfolio společnosti dosti široké, je tato práce zaměřena na její 
stěžejní a nejznámější produkt Kofola. Tento nápoj patří už padesát let k nejznámějším 
a současně nejoblíbenějším tuzemským nealkoholickým nápojům. Jejím základem je speci-
ální sirup KOFO vyráběný podle originální receptury. Sirup je složený ze 14 látek přírod-
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ního charakteru, které dávají tomuto nápoji nezaměnitelnou osvěžující chuť a charak-
teristické aroma. Na rozdíl od klasických kolových nápojů má Kofola téměř o třetinu nižší 
obsah cukru a až o polovinu méně kofeinu. [5] 

 
Marketing společnosti 

Úspěch společnosti Kofola vychází ze základů marketingu, tedy jasně a výstižně formu-
lovanou misí a vizí společnosti. Misí skupiny Kofola je s nadšením vytvářet atraktivní 
značky nápojů, které budou nabízet spotřebiteli takovou funkční a emotivní hodnotu, že se 
pro něj stanou významnou součástí životního stylu. Vizí skupiny Kofola je být preferova-
nou volbou pro zákazníky, zaměstnance a akcionáře. Do roku 2012 chceme být celkově 
„dvojkou“ na nealko trhu v České republice, na Slovensku a v Polsku. Našim cílem je mít 
v každé z těchto zemí v segmentu kolových nápojů a vod značky, které budou na 1. nebo 2. 
místě v těchto segmentech. V ostatních kategoriích být do pomyslného 3. místa. [4] 

Dále má společnost vytipovaného typického konzumenta, který se identifikuje s Ko-
folou a na kterého je především zaměřena reklamní strategie firmy. „Typický „Kofolák“ je 
ve věku mezi 20. a 30. rokem s průměrným sociálním statusem, má radost ze života, je 
spontánní a optimistický. Rád tráví svůj čas s přáteli aktivní formou,“ říká generální ředitel 
Kofoly ČR a jeden ze tří klíčových vlastníků skupiny Kofola René Sommer. 

Co se týká přímo marketingové strategie, pak se společnost Kofola rozhodla jedno-
značně zaměřit na nostalgii. Podle generálního ředitele Kofoly ČR bylo toto zaměření re-
klamní strategie firmy vybráno již na začátku, kdy se Kofola začala vyrábět v licenci. Spo-
lečnost zpracovala různé výzkumy, ať už vlastními silami, nebo si je nechala zpracovat od 
odborných firem. Z nich jednoznačně vyšlo, že v hlavách konzumentů je tahle značka stále 
pevně zakořeněná a je spojená právě s nostalgií po starých časech, a to ať už na ně někdo 
vzpomíná s větší či menší chutí. I když někdo v minulosti zažil mnoho špatného, jsou 
u většiny lidí okamžiky, na které vzpomíná v dobrém. A jsou to mimo jiné i tancovačky 
a čaje o páté, kdy se pila Kofola s rumem. Nebo časy dětství, kdy si dal táta v zahradní 
restauraci pivo a děti Kofolu. Společnost proto spoléhala na tuhle nostalgii a logicky na ni 
vsadila. 

Této marketingové strategii odpovídají i úspěšné marketingové aktivity. Společnost Ko-
fola samozřejmě kombinuje různé formy marketingové komunikace, aby tak dosáhla sy-
nergického efektu. Zmrtvýchvstání Kofoly tak připomíná námět na hollywoodsky film 
s happyendem. V devadesátých letech ji vyrábělo v licenci několik firem. Kvalita byla 
různorodá, někdy až hrůznorodá, a značka jenom evokovala dobu socialismu. Dnes může-
me říct, že je Kofola jedním z hlavních producentů nealkoholických nápojů u nás. Co ale 
přispělo k tomuto růstu popularity? Byly to především marketingové akce kofoly, a to ne-
jen klasické formy komunikace (i když také velmi úspěšné, např. vánoční reklama 
s prasátkem), ale také využívání nových trendů v marketingu. [13] 

 
Nízkonákladové formy komunikace 

Nejvýrazněji tyto nízkonákladové formy komunikace společnost využívá v období Vá-
noc. Ty jsou totiž pro většinu firem obchodně zajímavým obdobím, a proto se snaží oslovit 
spotřebitele různými způsoby. To samé platí i ve vztahu ke konkurenci, protože nápoje se 
nejvíc prodávají v létě a pak právě o Vánocích. [13] 

ROK 2007 
Poprvé tuto formu marketingové komunikace vyzkoušela společnost Kofola v roce 

2007. Hlavní podstatou této netradiční internetové vánoční kampaně byla interaktivní vá-
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noční pohlednice s živým Andělem. Kampaň je výsledkem práce agentury Advertures. 
Z toho vyplývá, že již v prvním roce využití této marketingové strategie byla tato kampaň 
velmi úspěšná. [10] 

 

 

Obr. 1 Pohlednice s Andělem [3]  
 
„Akce, kterou jsme pro Kofolu připravili ve spolupráci s agenturou Kaspen, je zřejmě 

nejúspěšnější on-line kampaní na našem trhu,“ říká spolumajitel ADVERTURES, Ladislav 
Trpák. „Rozhodně se jedná o zatím nejúspěšnější projekt v celé historii ADVERTURES,“ 
dodává. Celá kampaň je úspěšná zejména proto, že v ní figurují interaktivní prvky, které 
nejsou v Česku běžné. Například banner na homepage Centrum.cz, který umožnil návštěv-
níkům zahrát si flashovou hru přímo na stránce portálu. „Ukazuje se, že interaktivní zábava 
je to, co uživatelé internetu oceňují. Díky tomu je kampaň také nesmírně efektivní,“ vy-
světluje Trpák. 

Náklady na dosažení rekordní návštěvnosti stránek andělské pohlednice nepřesáhly mi-
lion korun. Celkové náklady na kampaň se pohybují kolem 2,5 milionu korun (cena zhruba 
pěti reklamních TV spotů v prime timu). [1] 

 
ROK 2008 
V roce 2008 opět Kofola na Vánoce nachystala dva trumfy – Barborkovou Kofolu 

a andělská prasátka. „Barborková“ se pila jako o život a prasátka od Kofoly, jako poslové 
vánočních přání, se opět stala hitem vánočních pohlednic Čechů. Vojtěch Kolmaš, Brand 
Manager značky Kofola blíže popisuje: „Letos bylo možno díky dobráckým prasátkům od 
Kofoly uvidět Zlaté prasátko i na internetu – stačilo v animovaném nebi vytvořit personali-
zované prasátko a odeslat blízké osobě. Příjemci prasátko povědělo jemu určené vánoční 
přání, a pokud chtěl příjemce poděkovat a radost oplatit, odpověděl stejným způsobem, 
a tak se původnímu odesílateli, který prasátko vytvořil, efektně proměnilo v blýskavé Zlaté 
prasátko. Největší nápor pochopitelně nastal těsně před Štědrým dnem, ale netradiční novo-
roční přání Češi posílali prostřednictvím stránek www.kofola.czaž do konce prosince.“ 
Připomenout si tradici klasických Vánoc, kdy všichni plni očekávání vyhlížejí „s křečemi 
v břiše“ příchod Zlatého prasátka – i tak by se dal charakterizovat hlavní cíl vánoční kam-
paně společnosti Kofola, pro kterou připravila vánočně stylizovanou mikrostránku ve spo-
lupráci s reklamní agenturou Kaspen internetová agentura Symbio. 
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Obr. 2 Vánoční dioráma [7]  
 
Kofola v tomto roce nabízela také možnost přivolat si zlaté prasátko k sobě domů a ne 

jen virtuálně přes e-maily. Jediné, co jsme museli udělat, abychom si zlaté prasátko přivo-
lali, je získat a složit si kompletní ‚Vánoční diorama‘ od Kofoly. Diorama byl na plastický 
3D model vánoční krajiny, vlastně takový prostorový betlém od Kofoly, kde se nalepilo 
jedno speciální prasátko z limitované edice Barborkové Kofoly a šest libovolných anděl-
ských prasátek z Kofoly Original. Pokud bylo toto Vánoční dioráma na Štědrý den složené, 
mohli jsme zažít kouzlo Vánoc a zlaté prasátko se ten večer po setmění objevilo doma. 
Zákazníci mohli získat speciální Vánoční diorama v dárkové obálce při nákupu 6ti kusů 
Kofoly 2l mix (tzn. Kofoly Original, Citrus a Bez cukru) nebo si jej stáhnout na webových 
stránkách Kofoly. Speciálně upravené prasátko z limitované edice Barborkové Kofoly bylo 
umístěno na zadní straně etikety 2l PET. Andělská prasátka (11 holčiček a 11 kluků) mohli 
najít zákazníci na etiketách Kofoly Original 2l PET. [11] 

Limitovaná edice Barborkové Kofoly vycházela z prastarého lidového zvyku. Na svátek 
sv. Barbory (4. prosince) trhají svobodné dívky větvičky třešní nebo višní a vkládají je do 
vázy s vodou. Pokud dívka najde na Štědrý den větvičku rozkvetlou, do roka se šťastně 
vdá. [11]  

ROK 2009 
V loňském roce se snažila společnost Kofola zaujmout zákazníky vánoční věštbou. 

Odesílatel mohl potěšit své blízké přáníčkem ze čtyř oblastí – cesta, bohatství, zdraví 
a láska. Nejčastěji zaslanými přáními bylo, aby příjemce netrápila „záda křivá z věčného 
vysedávání u počítače“ (81 634) a aby se pro něj/ni našel „nápadník či milenka, co se zčis-
tajasna zjeví“ (66 854). V loňské vánoční kampani Kofola vsadila na osobní a persona-
lizované přání, proto převážná část přáníček byla odeslána jen na jednu adresu. Tím se 
formát výrazně lišil od předloňské kampaně, kdy většina přání byla odeslána na více adres 
zároveň. 

Zvláštností kampaně 2009 byla také reálná osoba – kartářka, která příjemce vtáhla do 
děje, pobavila a mnohdy i překvapila. Kampaň probíhala od 5. prosince 2009 a její tváří 
byla herečka Lilian Malkina (známá například z filmů Kolja či Taková normální rodinka), 
která ztvárnila pohádkovou babičku – kartářku. Režie se ujal Martin Duda, který již má na 
svém kontě mimo jiné i nominaci na studentského Oskara. Kreativní koncept celé kampaně 
je prací agentury Kaspen, na realizaci se podílely agentury Silencio, VFX a Symbio. [9] 
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Obr. 3 Vánoční věštba [8] 

Tato vánoční věštba byla také spojena s limitovanou edicí vánoční Kofoly. Zákazníci 
tak mohli ochutnat Kofolu Hv ězdičkovou, která má mnoho společného s věštěním a její 
chuť je opravdu vánoční, dotváří ji granátové jablko a vanilka. „Pro tuto kombinaci jsme se 
rozhodli proto, že její vůně ladí s těmi pravými Vánocemi,“ říká Vojtěch Kolmaš, brand 
manažer značky Kofola, a dodává, „Hvězdičková proto, že kdo se napije vánoční Kofoly 
na Štědrý večer právě při východu první hvězdy a bude si něco přát, tak se to příští rok 
splní“. Z toho vycházel i slogan loňských Vánoc – "Stačí o Vánocích lok a uzříš příští rok". 
[9] 

 
Shrnutí 

Pokud srovnáme tyto tři roky a porovnáme počet poslaných pohlednic či přání, je jasně 
vidět, že toto číslo klesá, a to velmi rychle. 

Potvrzují se tak základní principy guerilla marketingu, tedy že za konceptem celé gue-
rilly nestojí peníze, ale především originální nápad. V roce 2007 byl totiž nápad posílat vá-
noční pohlednice naprosto originální a zákazníci byli z této akce přímo nadšení. Statisticky 
vzato každý šestý obyvatel Česka dostal nebo poslal pohled ze stránek www.kofola.cz. 
V následujícím roce 2008 ovšem toto číslo kleslo již na polovinu, i když byla tato marke-
tingová kampaň ještě podrobněji promyšlená, se spoustou drobných detailů a přidaných 
originálních nápadů. V posledním roce 2009 byl počet odeslaných přání dokonce sedmkrát 
nižší než ve výchozím roce 2007. Na druhou stranu náklady na tvorbu aplikace s menší 
promo kampaní se pohybovaly okolo 1,5 miliónu Kč. To je zhruba 3,5krát méně, než kdy-
by společnost posílala klasická poštovní přání. [10], [11], [12] 

V současné době už určitě společnost pánuje novou formu propagace Kofoly před le-
tošními Vánocemi. Na televizních obrazovkách určitě nebude chybět tolik oblíbená rekla-
ma s prasátkem, která se už stala symbolem českých Vánoc a nejen zákazníci Kofoly ji 
milují. Společnost Kofola pravděpodobně vymyslí novou formu propagace, možná podpo-
řenou novým nápadem z oblasti guerilla marketingu pro jejich vlajkový nápoj. 
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Obr. 4 Počet zaslaných přání [vlastní zpracování dle [10], [11], [12] 

 
Otázkou ovšem je, zda posílání přáníček už není pro zákazníky trochu „stará věc“ podle 
výše uvedeného grafu. Neměla by tedy Kofola přijít s novým originálnějším nápadem pro 
letošní Vánoce, aby tak podpořila jeho prodej vůči konkurenci? Tou je samozřejmě Coca-
Cola a Pepsi, které naopak přijdou se svojí rozsvícenou, blikající a zvonící marketingovou 
kampaní. Kofola zase zakládá svou image na nostalgii. Spotřebitel tak bude postaven mezi 
dva velmi odlišné světy a může si před Vánocemi (a nejen před nimi) vybrat, čemu dá 
přednost. 
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MEDIÁLNE STEREOTYPY A PROCES INFOTAINMENTIZÁCIE 

TELEVÍZNEHO SPRAVODAJSTVA 

 

MEDIA STEREOTYPES AND PROCESS OF TELEVISION                                         

REPORTING INFOTAINMENT 
 

Hana Pravdová 

 
ABSTRAKT 

Cieľom štúdie je analýza fenoménu zábavy prostredníctvom médií v kontexte s procesom  infotainment 
televízneho spravodajstva, vytváranie mediálnej reality médií a mediálnych stereotypov. Ponúka individu-
álny pohľad pre definíciu a rozdelenie stereotypov existujúcich v spoločnosti a stereotypov vytvorených 
médiami. Štúdia poukazuje na trendy a vývoj zmien v spoločnosti, v médiách a predovšetkým v televíz-
nom spravodajstve. Podľa autorky sa zmeny premietajú v tvorení istej mediálnej reality a špecifických ele-
mentoch spolutvoriacich konkrétne mediálne stereotypy.  
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

multimediálna zábava, mediálna realita, stereotypy, prvky, mediálne stereotypy, infotainment 
 

ABSTRACT 

The goal of the study is the analysis of the media entertainment phenomenon in the context of infotain-
ment processes of television reporting, creating the media reality and media stereotypes. It offers individu-
al aspects for defining and division of stereotypes existing in the society and stereotypes created by the 
media. The study points to the trends and development changes in the society, media and predominantly in 
television reporting. According to the author the changes participate in creating particular media reality 
and specific elements co-producing concrete media stereotypes. 
KEY WORDS 

media entertainment, media reality, stereotypes, elements, media stereotypes, infotainment 
 
 

Úvod 
Prečo sa podľa väčšiny výskumov sledovanosti jednotlivých programov veľké množ-

stvo recipientov zúčastňuje na každovečernom rituáli sledovania obľúbených televíznych 
spravodajských relácií? Logika odpovede hovorí, že preto, lebo chcú byť informovaní, mať 
prehľad o dianí v spoločnosti, v politike a pod. Pri analýze súdobých trendov uplatňova-
ných v spravodajských reláciách sa však natíska celý rad otázok: Akým spôsobom sú reci-
pienti informovaní? Aké obrazy, posolstvá a interpretácie im sprostredkúvané informácie 
ponúkajú? Aké emócie v nich vyvolávajú? Prečo akceptujú, ba dokonca vyhľadávajú in-
formovanie tzv. zábavným spôsobom? Domnievam sa, že odpovede je potrebné hľadať 
v mentalite súdobej spoločnosti, ako aj v tých procesoch a faktoroch, ktoré túto mentalitu 
kreujú.  

G. Lipovetsky označuje mentalitu postmodernej spoločnosti prívlastkom humorná alebo 
komická. Tvrdí, že každá kultúra je schopná vyvinúť špecifickú formu komickosti, ale iba 
postmoderná je vo svojej podstate humorná, pretože už neexistuje jasná hranica medzi 
vážnosťou a komickosťou. Postmoderná spoločnosť vytvorila atmosféru, presiaknutú hu-
morom. Tradičné spoločnosti, ba i moderná spoločnosť, rešpektovali hranicu medzi sviat-
kami a všednými dňami. Táto hranica však zostáva iba akýmsi „folklórnym reliktom“ 
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v postmodernej pamäti. Svedčí o tom aj správanie sa médií, ktoré nám udalosti nespros-
tredkovávajú ako drámu, ale skôr ako zábavu. „Teraz sa nosí lacná „pop“ komika, ktorá 
nenaznačuje žiadnu nadradenosť, žiadny hierarchický odstup. Noví zvodcovia v masových 
médiách sú poznamenaní banalizáciou, desubstancionalizáciou, personifikáciou: burleskné, 
heroické alebo melodramatické postavy patria minulosti, teraz sa presadzuje otvorený, ne-
nútený štýl so zmyslom pre humor.“ (Lipovetsky, 2001, s. 169) 

V prednáške chcem poukázať na fenomén televíznej zábavy a najmä na mediálne ste-
reotypy pri vytváraní špecifickej mediálnej reality v rámci tvorby televíznych spravodaj-
ských relácií uplatňujúcich prvky infotainmentu. Tie podľa môjho názoru významným 
spôsobom spoluvytvárajú obraz Lipovetského mentality súdobej humornej či komickej 
spoločnosti. 

 
Zastrešujúca ideológia televízie – zábava  

Niet pochýb o tom, že v súčasnosti predstavuje televízia najobľúbenejšie masové mé-
dium, ktoré ponúka celú plejádu zábavných programov. To isté možno konštatovať aj o te-
levíznych spravodajských reláciách, ktoré sa tešia veľkej diváckej obľube. V. Lehoczká na 
margo komerčného vysielania konštatuje mentálny posun recipienta, ktorý najmä v mlad-
šom, ale aj strednom veku uprednostňuje žánre s prevažne „bulvárnym kontextom“ (Le-
hoczká, In: Magál, Mistrík, Solík (eds.), 2008, s. 123). Podľa výskumov, na ktoré sa odvo-
lávajú V. Lehoczká a E. Chudinová, „až 71 % respondentov uvádza ako zdroj informácií 
televíziu a napríklad u mladej generácie je televízia 6-krát obľúbenejšia ako tlač“ (Chudi-
nová, Lehoczká, 2005, s. 59). V. Lehoczká tiež prízvukuje, že „v dnešnom racionalisticky 
orientovanom svete, preferujúcom zábavu, konzum a pôžitok v markantnej miere prostred-
níctvom masmediálnej sféry, má tradičná kultúra ohrozené postavenie (Lehoczká, In: Ga-
žová, Slušná, (eds.), 2009, s. 53). 

I. Ramonet programovú ponuku súdobých televíznych spoločností zužuje iba na zába-
vu. Príčinu vidí v snahe manažmentov jednotlivých televízií zachovať si priazeň u divácke-
ho publika, pretože na mediálnom trhu je obrovská konkurencia. Tá núti novinárov hľadať 
za každú cenu senzácie, byť prvými na mieste a čo najrýchlejšie o istom dianí pôsobivým 
spôsobom informovať divácku verejnosť. Súčasná televízia je podľa neho „nekrofilná,“ 
pretože sa „živí hlavne krvou, násilím a smrťou“ (Ramonet, 2003, s. 148). „Nekrofilná“ 
televízia je povrchná, neoveruje informácie, manipuluje. Novinári sú nezodpovední k infor-
máciám i recipientom. Sú povrchní pri spracúvaní materiálov, pretože ich k tomu núti kon-
kurencia a imperatívne nastavené kritérium úspešnosti – priniesť čo najpôsobivejšie divad-
lo. I. Ramonet v tomto kontexte poukazuje na zjavný paradox: „Čím viac sa komunikuje, 
tým menej sa informuje a tým viac sa dezinformuje.“ (Ramonet, 2003, s. 149)  

Jeden z ďalších významných kritikov N. Postman považuje televíznu zábavu za zastre-
šujúcu ideológiu celej televíznej komunikácie. Problém nevidí v tom, že televízia ponúka 
zábavné témy, ale v tom, že akékoľvek témy (aj tragické, katastrofické, politické, a pod.) 
„mení na zábavu“ (Postman, 1999, s. 95). Rozkladné tendencie vidí v schopnosti masových 
médií a najmä televízie miasť ľudí triviálnosťami, ktoré ich vťahujú do kolobehu nekoneč-
nej zábavy (Postman, 1999, s. 164-165). 

V teoretickej reflexii problematiky televíznej zábavy existujú aj menej kritické názory. 
Napríklad U. Göttlich a R. Winter poukazujú na pozitívnu stránku masmediálnej zábavy. 
Pre jednotlivca predstavuje vytváranie pozitívneho vzťahu k okoliu, kreuje človeka tešia-
ceho sa zo života (Göttlich, Winter, 2000, s. 9). Bosshartova štúdia poukazuje na postoje 
mediálnych tvorcov vo Švajčiarsku, ktorí chápu televíznu zábavu ako prirodzené miešanie 
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zábavy, informovania a vzdelávania. Hlavným cieľom teda nie je relaxácia a pobavenie di-
vákov, ale ich pozitívna manipulácia a vzdelávanie (Bosshart, In: Kunczik, 1995, s. 83-84). 

V prípade vymedzenia osobitostí a rôznych prístupov k tvorbe masmediálnej zábavy ide 
podľa D. McQuaila najmä o ponuku rôznorodých fiktívnych a dramatických foriem. Ich 
primárnou úlohou je vtiahnuť diváka do fantázie, deja, ktoré sú obvykle zasadené do realis-
ticky vyznievajúceho rámca. Mediálny obsah väčšinou neprináša nejaké špecifické posol-
stvo, ale prostú, nekomplikovanú, ľahko pochopiteľnú zábavu, ktorej cieľom je vtiahnuť 
ľudí do iných svetov. Do svetov imaginácie, dramatických dejov a emócií (McQuail, 1999, 
s. 276). 

Ukazuje sa, že svet imaginácie, dramatických dejov a emócií, nie je iba doménou rýdzo 
zábavnej či dramatickej masmediálnej produkcie, ale aj spravodajstva, ktoré začalo byť 
tvorené v duchu „banálnej infozábavy.“ Známy americký novinár W. Cronkit počas svojej 
novinárskej praxe nadobudol presvedčenie, že trend infotainmentizácie je dôsledkom zme-
ny spravodajstva verejnej služby v službu komerčnú. Spravodajstvo bolo totiž vždy strato-
vou zložkou a až v osemdesiatych rokoch minulého storočia sa začalo meniť na oblasť 
vytvárajúcu zisk (v duchu podnikateľskej filozofie – vyššia sledovanosť, počúvanosť alebo 
čítanosť = väčší záujem inzerentov o kúpu reklamného priestoru či plochy) (McNair, 2004, 
s. 123). Podľa Bartošeka a Tušera úsilie dosiahnuť príťažlivosť spravodajských obsahov je 
založené hlavne na dynamickom príbehu, nezvyčajných situáciách, zaujímavých udalos-
tiach, na nekonvenčných hrdinoch (vrahoch, prostitútkach, spevákoch, hercoch, modelkách 
a pod.). Infotainment z týchto dôvodov „zjednodušuje, doplňuje, upravuje, dramatizuje 
alebo celkom mení autentické udalosti a výroky o nich“ (Bartošek, Tušer, In: Tušer a kol., 
2010, s. 26-27). Aj to je jeden z dôvodov, prečo J. Burton a J. Jirák na margo spravodajstva 
a ním sprostredkúvaných informácií i obrazov o sociálnej realite konštatujú: „Je to jedno-
ducho jedna z ďalších verzií sveta.“ (Burton, Jirák, 1997, s. 199) 

 
Mediálne stereotypy a mediálna realita 

Viacerí autori poukazujú na fakt, že významnú úlohu pri tvorbe mediálnej reality zo-
hrávajú stereotypy (R. Dyer, J. Baudrillard, G. Burton, J. Jirák, B. Köpplová, J. Rusnák, M. 
Kunczik, D. Petranová, A. Plencner atď.). Termín stereotyp sa interpretuje z hľadiska jed-
notlivých vedných prístupov rôznymi spôsobmi. 

V kulturologických konceptoch je stereotyp chápaný ako názorná a jednoduchá repre-
zentácia, redukujúca jedinca na jednotku skôr negatívnych ako pozitívnych povahových 
čŕt. Stereotypy kategorizujú jednotlivcov, skupiny, majú univerzálne charakteristiky, ktoré 
reprezentujú všetko, čím jedinec je, alebo čím môže byť. Konkrétny stereotyp má „podobu 
ustálenej predstavy konštruovanej podľa rigidného vzorca do schematického obrazu, ktorý 
triedi ľudí na typy.“ (Barker, 2006, s. 180)  

V sociológii je termín stereotyp používaný prevažne na označenie pomerne striktného 
postoja jednotlivcov a skupín k rôznorodým sociálnym, rasovým, národnostným a iným 
skupinám i subkultúram. Podľa L. Adkinsovej vytváranie stereotypov je podmienené naj-
mä faktormi, ovplyvňujúcimi u jednotlivcov a skupín formovanie postojov, hodnotových 
škál, noriem, ba určujúcich aj systém sankcií a spôsob sociálnej stratifikácie jednotlivcov 
v danej spoločnosti (Adkins, 1995).  

Kognitívna psychológia skúma problém stereotypov cez vývoj poznávacieho procesu 
jednotlivcov, odrážajúceho sa v nadobudnutých, konkrétnych skúsenostiach jednotlivcov. 
Tie sa prejavujú v ich postojoch, vyjadrujúcich spoločensky zdieľané hodnoty. Na ich zá-
klade jednotlivci pripisujú isté črty konkrétnym skupinám javov a vytvárajú tak rôzne pos-
tojové škály (Thurston, Likert, Bogardus, Guttman, In: Kollárik, 2004, s. 265). 
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Z uvedeného vyplýva, že stereotyp je vnímaný ako sociálna konštrukcia reality, ktorá je 
spoločensky, kultúrne i osobnostne podmienená a etabluje sa na základe jej sústavného 
komunikovania v skupine i v celej spoločnosti. Vykazuje jednotné znaky a obrazy, odráža, 
ale aj formuje vzťahy medzi jednotlivými skupinami v spoločnosti, predstavuje zjednodu-
šené pohľady, postoje, hodnotenia či predsudky. 

G. Burton a J. Jirák pri analýze mediálnych stereotypov upozorňujú, že je potrebné roz-
lišovať medzi typmi, stereotypmi a archetypmi. Typy totiž neexistujú v reálnom svete, 
vznikajú v procese tvorby na základe tzv. typizácie reálnych postáv (krčmár, obchodník, 
vojak, atď.). Sú príliš jedinečné, prekreslené do hĺbky na to, aby sa stali stereotypmi. Po-
jmom stereotypy označujú konštitutívne prvky sociálnej konštrukcie reality. Ide predovšet-
kým o formu typizácie súdov, postojov, názorov, prípadne predsudkov. Archetypy charak-
terizujú ako hlboko zakorenené a vyhranené typy, napríklad hrdinov, hrdinky, zloduchov. 
Tieto typy predstavujú isté hodnoty, prípadne predsudky v danej kultúre. Mediálna komu-
nikácia archetypy preberá a posilňuje. Archetypy možno identifikovať viac v žánroch (na-
príklad zloduch môže byť v horore, špionážnom filme, atď., ale i v spravodajstve pri vy-
kresľovaní obrazu nepriateľa). Do popredia vystupujú najobecnejšie rysy hlavných postáv 
– odvaha, krása, zlo, dobro (Burton, Jirák, 1997, s. 188-191). 

V súvislosti s vymedzením základných atribútov mediálnych stereotypov je potrebné 
poukázať na významnú úlohu W. Lippmana, ktorý v roku 1922 v knihe Public Opinion ako 
prvý upozornil na súvislosť medzi stereotypmi s masovými médiami. Termín stereotyp 
použil ako metaforu na pôsobenie tlače, keď hovoril o „obrazoch v našich hlavách“ vytvá-
rajúcich postoje a vzťahy k iným ľuďom (Lippman, In: Jirák, Köpplová, 2009, s. 300). 

Masové médiá totiž nielenže reflektujú, ale aj napomáhajú etablovať stereotypy v spo-
ločnosti:  
- Na jednej strane zobrazovanej mediálnej realite prisudzujú isté významy prostredníc-

tvom stereotypov, ktoré v spoločnosti už existujú.  
- Na strane druhej vytvárajú vlastné stereotypy ako súčasť procesu vytvárania osobitej 

mediálnej reality (Burton, Jirák, 2001, s. 190). 
Tento fakt odkazuje na priamu úmeru medzi v spoločnosti existujúcimi stereotypmi 

a sociálnou realitou a medzi masmediálnymi stereotypmi a masmediálnou realitou.  
Samotná realita (angl. reality, representation of reality) sa chápe ako subjektívne vní-

manie fenoménu, pôsobiaceho nezávisle na existencii istej fyzickej či sociálnej entity. 
Zvykne sa označovať ako sociálna a kultúrna konštrukcia reality, i ako proces upevňujúci 
vnímanie, postoje a presvedčenia, ktoré sa v danej kultúre počas jej existencie utvárali 
a kontinuálne i naďalej utvárajú. Na základe takéhoto rámcovania pojmu možno realitu 
definovať ako špecifický druh symbolickej formy, reflektujúcej okolitú skutočnosť. To 
znamená, že realita je výsledkom konštruovania istých významov na báze subjektívnych 
prístupov jednotlivcov a nimi vytváraných sociálnych vzťahov v spoločnosti.  

Osobitú úlohu pri analýze mediálnych stereotypov zohráva proces konštrukcie mediál-
nej reality. W. Schulz uvádza dva zásadné prístupy k jej teoretickej reflexii (Schulz, 2000, 
s. 24-40):  
- Prvý predkladá tézu o optickej analógii, tzn. o zrkadlení či reflexii reality optikou mé-

dií. Ich snahou je realisticky stvárňovať sociálnu realitu, odzrkadľovať ju v ostrom kon-
traste s fikciou (spravodajstvo, publicistika a dokumentaristika alebo niektoré smery 
hranej filmovej tvorby). 

- Druhý hovorí o mediálnej reflexii reality, ktorá je kontrastná voči sociálnej realite, pre-
tože ju zväčša skresľuje (manipulačné techniky premietnuté v spravodajských útvaroch, 



Hana Pravdová/ 

MEDIÁLNE STEREOTYPY A PROCES INFOTAINMENTIZÁCIE TELEVÍZNEHO SPRAVODAJSTVA 

111 

dejové fikcie v scenároch populárnych televíznych seriálov či filmových thrilleroch 
a pod.)  

Médiá nielenže reflektujú, ale aj napomáhajú etablovať a upevňovať stereotypy v spo-
ločnosti. Zobrazovanej mediálnej realite prisudzujú isté významy prostredníctvom stereo-
typov, ktoré v spoločnosti už existujú, ako aj na základe nimi vytvorených mediálnych 
stereotypov. Podľa J. Burtona a J. Jiráka masové médiá veľmi účinne ovplyvňujú u divá-
kov vnímanie jednotlivých kategórií ľudí ako aj zaraďovanie ľudí do určitých kategórií. 
„Tieto kategórie sa stávajú súčasťou myšlienkových procesov, ktoré slúžia k posudzovaniu 
ľudí v reálnom svete, rovnako ako v médiách.“ (Burton, Jirák, 1997, s. 192)  
Infotaintmentizácia a osobitá verzia mediálnej reality 

D. Petranová a A. Plencner na základe analýzy a zovšeobecnenia problematiky stereo-
typov uplatňovaných v masmediálnej praxi vymedzujú tri základné prístupy k ich tvorbe, 
v dôsledku ktorých vznikajú špecifické fenomény a situácie:  
- stereotypné obrazy jednotlivcov,  
- zobrazovanie stereotypných situácií, udalostí a informácií,  
- stereotypné postupy v tvorbe obrazov a narácií (Petranová, Plencner, 2008, s. 72).  

V rámci uplatnenia jednotlivých prístupov k tvorbe mediálnych stereotypov je však po-
trebné upozorniť na zaužívané konvencie pri tvorbe spravodajských obsahov. Stereotypné 
obrazy jednotlivcov i skupín, situácií a udalostí ako aj stereotypné postupy v tvorbe uplat-
ňované v televíznych spravodajských žánroch si nemožno zamieňať so spravodajskými 
znakmi, kritériami a realizačnými i tvorivými postupmi v procese redigovania. Existujú 
totiž všeobecne platné spravodajské atribúty – aktuálnosť, profesionálnosť, objektívnosť – 
pravdivosť, ako aj predpoklady – pohotovosť, stručnosť, zrozumiteľnosť, ktoré by podľa 
A. Tušera mali byť kritériami kvality dobrého spravodajstva (Tušer, 2010, s. 128-130). J. 
Vojtek pod redigovaním rozumie najmä tvorivú prácu ako cieľavedomý redakčný proces, 
ktorého „výsledkom je nový fenomén“ (Vojtek, 2009, s. 22-23). 

I. Jenča posúva problém spravodajských konvencií bližšie k procesu stereotypizácie, 
keď upozorňuje na súčasné trendy v spravodajstve. Tie sú podľa neho vyvolané globalizá-
ciou, konkurenčným tlakom a transformáciou médií. Poukazuje najmä na tri hlavné ten-
dencie: v informačnom štýle sa preferuje zážitkovosť, výraznejšie sa uplatňuje personi-
fikácia novinárskej informácie a snaha zvýšiť údernosť – dynamickosť žurnalistického 
komunikátu (Jenča, 2004, s. 21). 

R. MacNeil poukazuje na diskrepancie medzi konvenčnými kritériami a atribútmi naj-
mä v súvislosti s praxou komerčných médií. Ak má byť ich spravodajstvo úspešné, nesmie 
zaťažovať divákovu pozornosť, ale stimulovať ju pestrosťou, novosťou, akciou, pohybom. 
Musí tvoriť rýchle „jednohubky“ a „vyvarovať sa komplexnosti. Pri tvorbe spravodajstva 
nie sú nutné „jemné nuansy, ale je dôležitá vizuálna stimulácia, ktorá musí byť náhradou 
myslenia“ (MacNeil, In: Postman, 1999, s. 113). 

Pri identifikácii spravodajských stereotypov je preto potrebné zohľadňovať trendy, ale 
najmä prvky alebo elementy, ktoré ich vytvárajú. Tak ako sú jednotlivé žurnalistické žánre 
vystavané z typických kľúčových prvkov ako stavebných dielcov, tak sú aj stereotypy zos-
tavené z určitých elementov. Medzi základné elementy J. Burton a J. Jirák zaraďujú naprí-
klad fyzický zjav, tzn. vlasy, oblečenie, rozlišujúce charakteristické vizuálne rysy či určité 
typy správania, jednania a vzťahov. Pripomínajú, že médiá nie sú iba aktívnymi sprostred-
kovateľmi určitých stereotypov, ale podieľajú sa aj na reprezentácii samých seba, čím sa 
stávajú významnou „súčasťou sociálnej konštrukcie reality a včleňujú sa do sociálneho 
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kontextu. Robia tak najmä prostredníctvom osôb, ktoré médium personifikujú“ (Burton, 
Jirák, 1997, s. 200). 

Pri identifikácii jednotlivých elementov tvoriacich stereotypy v súčasnom televíznom 
spravodajstve, je preto potrebné brať do úvahy osobitosti infotainmentu a trendy pri spra-
covaní predmetnej udalosti, ktoré sa uplatňujú najmä v komerčných televíziách. Televízne 
spravodajstvo na Slovensku sa začína čoraz viac podobať americkému uplatňovaním viace-
rých výrazových prvkov a znakov:  
- infotainmentizáciou (výber a zoradenie tém, spôsob ich spracovania v duchu „správy 

ako „šou“)  
- „celebritizáciou“ (extrémna personifikácia – moderátori a redaktori sa dostávajú do 

centra pozornosti zábavných programov (Lets dance, Showdance, Bailando a pod.), prí-
spevkov v spravodajských, publicistických či kontaktných reláciách a reality show 
(svadba, narodenie dieťaťa, hobby, predvádzanie kuchárskeho umenia a pod.) či 

- uplatňovaním výraznej grafiky, dynamického strihu a komentatívnych prvkov v spra-
vodajských textoch.  

Uvedené tendencie a elementy stereotypov možno identifikovať v jednotlivých kategó-
riách mediálnych stereotypov. Takto vymedzené tendencie a elementy stereotypov sú sle-
dovateľné aj v spravodajských reláciách slovenských televízií, vytvárajúcich stereotypné 
obrazy jednotlivcov.  

Napríklad v prípade rozdelenia spravodajských rezortov alebo výberu moderátorských 
dvojíc sa uplatňujú jednoznačné rodové stereotypy. Jednotlivé rezorty sú rozdeľované tak, 
aby odrážali stereotypné predstavy v spoločnosti o pracovnom uplatnení mužov a žien (tzv. 
silové rezorty – obrana, vnútro (polícia) a súdnictvo patria redaktorom, podobne je to tak 
vo väčšine prípadov aj v oblasti hospodárstva, stavebníctva a dopravy. Rezorty – parla-
ment, vláda, politické strany, zdravotníctvo, školstvo, sociálne veci a kultúra sú zväčša 
prideľované redaktorkám.  

Podľa Z. Hudíkovej sa pri výbere moderátorských dvojíc akcentuje na jednej strane 
médiovaný stereotyp – mladá, pekná, nežná, príjemná žena a silný, múdry, rozvážny 
a dôveryhodný muž.  

V komunikácii medzi moderátorskými dvojicami sa uplatňuje stereotyp koketérie – 
moderátor vtipkuje, moderátorka sa decentne usmieva.  

Na strane druhej sú evidentné masmediálne stereotypy prejavujúce sa vo vizuálnom 
i verbálnom prejave moderátorov – prevažne blondínka s „barbie-tvárou,“ štíhla, so šatami 
s pootvoreným dekoltom, makeupom zvýrazňujúcim a zväčšujúcim oči, s veľkým sexap-
pealom, mladistvo pôsobiaci muži, decentne oblečený. Pri výbere moderátorov - mužov sa 
preferujú dva typy – „šibal“ (ľahko porušuje isté spoločenské normy, zabáva, vtipkuje, 
koketuje) a „mamičkin synáčik“ (akceptuje spoločenské pravidlá, je decentný, pozorný 
a úctivý k ženám).  

Oblečenie moderátorských dvojíc je spoločenské, slávnostného rázu, farebne zladené. 
Pre moderátorov i moderátorky je typický spevavý, melodický prejav so zvýrazňovaním 
jednotlivých slov namiesto významových celkov, často sa opierajúci o slovesá a prídavné 
mená (Hudíková, In: MAGÁL, S., MISTRÍK, M., SOLÍK, M., (eds.), s. 115-119, 2009). 

J. Burton a J. Jirák podčiarkujú, že špecifická funkcia stereotypov produkovaných ma-
sovými médiami vždy súvisí s uplatňovaním moci masmédií, je výpoveďou o „hodnotách“, 
preferenciách a „presvedčeniach“ producentov, ktorí v nich pracujú, a ich vlastníkov (Bur-
ton, Jirák, 1997, s. 199). Moc vlastníkov médií a tvorcov pri vytváraní masmediálnych 
stereotypov v spravodajských reláciách sa uplatňuje tiež pri vykresľovaní obrazu politikov, 
politických strán príslušníkov etnických skupín a subkultúr a pod., ako aj pri zobrazovaní 
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stereotypných situácií, udalostí a informácií a pri uplatňovaní stereotypných postupov 
v tvorbe obrazov a narácií.  

Správy sú zväčša pointované – informácie sú vystavané tak, aby bol divák v ich závere 
prekvapený, šokovaný, dojatý, nazlostený atď. Aktuálne javy politického, ekonomického, 
spoločenského života sa spracúvajú ako narácie, v ktorých je jasne formulovaný názorový 
stret protivníkov, hlavných, kladných i záporných hrdinov, aktérov dejových situácií. Tento 
aspekt je evidentný v názorových postojoch a presvedčeniach tvorcov a nimi vytváraných 
stereotypných obrazoch napríklad o „reformných“ a „protireformných“ politikoch a moder-
ných či „spiatočníckych“ politických stranách. 

V scenároch spravodajských relácií sa uplatňuje princíp typický pre bulvárne prístupy – 
nebazíruje sa na spoločenskej dôležitosti diania, ale na jeho atraktívnosti či dostatočnej 
škandalóznosti informácie. Skladba scenárov spravodajských relácií sa riadi transparent-
ným úzom: na prvých miestach sú kriminálne činy, osobné tragédie jednotlivcov, poprípa-
de prípadné katastrofy, nasleduje výber niektorých udalostí z domácej a zahraničnej politi-
ky (výber odráža skôr zámer a postoje tvorcov ako relevantnosť situácie) a po nich 
informácie dotýkajúce sa bežného života ľudí, avšak s transparentným podtextom atraktivi-
ty, výnimočnosti, exkluzivity či extravagantnosti.  

Pri výbere obrazov sa hľadajú čo najemotívnejšie, najpôsobivejšie obrazy, využívajúce 
polodetaily, detaily na zdôraznenie naturalistickej dimenzie snímky (bezbranné plačúce 
deti, nahé uzimené a špinavé deti, nešťastní starí ľudia, obete kriminálnych činov, zločinci 
v putách odvádzaní policajtmi a pod.).  

Hoci televízne spravodajstvo má nefiktívnu povahu, možno konštatovať, že ponúka 
osobité verzie mediálnej reality a v nej zakomponovaných mediálnych stereotypov. Podľa 
P. Schulzeho vykonštruovaný svet masovými médiami sa pre recipienta stáva faktickou 
realitou aj preto, lebo o väčšine udalostí nemôže byť informovaný, nemá k nim prístup. 
Navyše žurnalisti majú tendenciu redukovať zložitosť reality, zjednodušovať videnie sveta 
a tak konštruovať novú mediálnu realitu (Schulze, In: Kunczik, 1995, s. 125-126). Pomáha-
jú si pritom existujúcimi i nimi vytváranými stereotypmi sprostredkúvajú osobitú - mediál-
nu interpretáciu reality sociálnej.  

Z uvedeného vyplýva, že masmediálnu verziu obrazu sveta pomáhajú umocňovať, do-
tvárať a v spoločnosti etablovať jednak v spoločnosti existujúce stereotypy a jednak mas-
mediálne stereotypy ako jej významné konštitučné prvky. Fenomén infotainmentu sa 
v tomto kontexte javí ako prirodzená súčasť mediálnej verzie reality, reflektujúcej, etablu-
júcej a zároveň i spolukreujúcej mentalitu postmodernej spoločnosti s prívlastkom humorná 
alebo komická, v ktorej je veľmi ťažké rozoznať hranicu medzi vážnosťou a komickosťou. 

 
Záver 

Postmoderná spoločnosť je presiaknutá humorom, o čom svedčí aj správanie sa médií, 
ktoré nám udalosti nesprostredkovávajú ako drámu, ale skôr ako zábavu. Jedna skupina 
teoretikov kritizuje fenomén televíznej zábavy, pretože prvky zábavy sa uplatňujú aj vo 
vážnych či tragických udalostiach a zábava sa stala zastrešujúcou ideológiu programovej 
ponuky. Iní autori poukazujú na zábavu ako na významný prvok, uľahčujúci vnímanie a za-
pamätávanie si informácií. V prípade televíznej i celej mediálnej zábavy ide o ponuku rôz-
norodých fiktívnych a dramatických foriem. Vťahujú diváka do fantázie a deja, ktoré väč-
šinou neprinášajú špecifické posolstvá, ale prostú, nekomplikovanú, ľahko pochopiteľnú 
zábavu. Jej cieľom je vtiahnuť ľudí do iných svetov – imaginácie, dramatických dejov 
a emócií. Televízne spravodajstvo v posledných desaťročiach dokazuje, že svet imaginácie, 
dramatických dejov a emócií sa netýka iba zábavnej či dramatickej masmediálnej produk-
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cie, ale aj spravodajstva, tvoreného v duchu „banálnej infozábavy.“ Dôsledkom procesov 
a trendov infotainmentizácie televízneho spravodajstva je kreovanie špecifickej mediálnej 
reality ako osobitej interpretácie okolitej sociálnej reality. V tomto procese zohrávajú výz-
namnú úlohu nielen stereotypy existujúce v spoločnosti, ale aj mediálne stereotypy ako 
významné konštitučné prvky. 
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ABSTRAKT 

Současné techniky marketingového výzkumu dokáží odhalit pouze část kauzalit v rozhodovacím procesu 
spotřebitele. Neuromarketing je novým přístupem, s jehož pomocí lze zjistit, do jaké míry spolu souvisí tři 
roviny aspektů chování spotřebitele – racionální (měřena dotazováním), emocionální (měřena magnetic-
kou rezonancí) a konativní (zjištěna pozorováním). Neuromarketing může odhalit zásadní vlivy komuni-
kačních sdělení na spotřebitelské chování. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Neuromarketing, marketingový výzkum, spotřebitelské chování, komunikační sdělení.  
 
ABSTRACT 

Current marketing research techniques can detect only part of causalities in the consumer decision-making 
process. Neuromarketing is a new approach by which to determine to what extent the three concepts are all 
interrelated aspects of consumer behavior - rational (measured by interview), emotional (magnetic reso-
nance) and conative (detected by observation). Neuromarketing may reveal major effects of communicati-
on messages on consumer behavior. 
KEY WORDS 

Neuromarketing, marketing research, consumerbehavior, communicationmessages. 
 
 

Neurologie jako základ neuromarketingu 
Pokud se spotřebitele zeptáte, proč si v určitém momentu koupil daný produkt, resp. 

vybral jistou značku, s velkou pravděpodobností vám to nebude schopen plně zdůvodnit. 
Dostanete pouze dodatečné, rádoby racionální zdůvodnění. Je tomu tak proto, že výběr 
obchodní značky a také samotná koupě jsou mnohdy neuváženou a nevědomou záležitostí 
ovlivněnou instinkty jednotlivce, jeho pocity, postoji, hodnotami a jeho osobností. Jinými 
slovy se jedná o jistý komplexní proces, ze kterého pramení spousta nesrovnalostí a problé-
mů, jež musejí marketéři, často za přispění psychologů, řešit. Vše totiž spočívá v mysli 
spotřebitele. Nejenže lidé jen obtížně chápou, jak mysl určitého jedince pracuje, ale také 
sami sobě vlastně rozumí jen omezeně. Za daných okolností je tedy velmi obtížné pochopit 
a úspěšně řídit plánování a realizaci marketingové komunikace.  

V odborných knihách je motivační proces „jednoduše“ vysvětlován prostřednictvím 
Maslowovy hierarchie potřeb zřejmě proto, že představuje přístupnější a schůdnější způsob 
uchopení problému než např. freudovská psychoanalýza, ze které vycházela práce Dichte-
ra, průkopníka kvalitativního výzkumu motivace. Mimo to existuje ještě racionalisticky-
ekonomický přístup, který každé rozhodnutí redukuje na vztah ceny a užitečnosti. Dle vý-
sledků mnoha šetření výzkumných agentur se ovšem zdá být tento přístup v rozporu 
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s realitou lidského chování. Lidé sice říkají, že je ovlivňuje a motivuje prioritně cena, 
mnohdy však rozhodují jiné, osobnější faktory o objemu, kvalitě či značce produktu.  

Než ovšem dojde v mysli spotřebitele k rozhodování, působí na něj zpravidla komuni-
kační sdělení. Kotler a Keller (2007, s. 224) uvádí, že průměrná osoba může být vystavena 
až 1500 reklamám nebo jiným komunikačním sdělením denně (zástupci významných re-
klamních agentur hovoří až o 3000 komunikátů denně), přičemž je obecně známo, že spo-
třebitel věnuje selektivní pozornost těm, jež mají přímou vazbu na jeho potřeby a přání, 
jsou jedinečné svým rozsahem či jsou v souladu s jeho očekáváními. Podle Oatleyho a Jen-
kynsonové (Du Plessis, 2007) je pozornost výsledkem emocí a nikoliv jejich příčinou. 
Otázka tedy zní: Přitahuje reklama nebo značka nejprve pozornost, a teprve potom vytváří 
emoci? Nebo reklama nejprve vytvoří emoci, čímž následně přitáhne pozornost? Inspiraci 
ke správné odpovědi je možno najít například v Damasiově teorii, kterou popsal ve své 
knize Descarte’s Error (1998). Na základě této teorie lze konstatovat, že jsou to právě emo-
ce, které způsobují rozhodování a zároveň determinují jeho výsledek. Damasiovy neurolo-
gické výzkumy prokazují, že lidé používají při rozhodování pouze jedno kritérium: „Jak se 
budu cítit, když to udělám?“ Sídlo emocí je podle něj v limbické oblasti mozku a centrum 
racionality v předních lalocích mozku. A protože daleko více dendritů (dendrit – neurono-
vý výběžek, sloužící mimo jiné také jako systém, který generuje naše emoce) vede právě 
z limbické části do předních laloků než kamkoliv jinam, usuzuje z toho, že více informací 
jde z oblasti emocí k oblasti racionality než nazpátek. Z toho vyplývá, že emocionální roz-
hodnutí přichází dříve než racionalizace a hlavně, všechny racionální myšlenkové procesy 
emoce ve velké míře ovlivňují.  

Na základě výsledků publikovaných výzkumných studií je možno konstatovat, že boha-
tost a pestrost vnímání se neutváří na základě informovanosti z mnoha zdrojů (média, refe-
rence apod.), ale děje se tak na úrovni prožitkové, kterou naše smysly nejsou schopny přes-
ně vnímat a pozorovat v projevech chování lidí navenek. Jak již bylo uvedeno výše, ani 
dotyčný sám, když se ho zeptáme, je neumí rozumově slovy s dostatečnou přesností vyjád-
řit. V mozku se tak děje s obrovskou rychlostí, kterou naše logika či rozum nezaznamenají, 
přestože je tím jejich rozhodování zásadně ovlivňováno. Někdo tomu říká náhoda, emoce, 
podvědomí, cítění atp. (Horký, Trend Marketing, 27.10.2009) 

Dle Lindstorma, Horkého a jiných marketingových odborníků výzkumy by se proto 
marketéři neměli řídit tím, co o sobě respondenti při kvantitativních či kvalitativních vý-
zkumech říkají, protože to ve skutečnosti myslí jinak (a to právě neřeknou) a tak se nako-
nec rozhodnou ještě jinak. Zejména mozek žen, i když neuvědomovaně, skrytě neustále 
kalkuluje, co je pro něj v daný okamžik (například při konkrétním rozhovoru s tazatelem) 
nejvýhodnější. Rozdíl mezi tím, co si myslí a co o sobě říkají, vzniká působením algoritmu 
fungování jejich neuronových sítí, který se jim pro život osvědčil jako nejúčelnější.  

Proto je třeba použít jiné výzkumné techniky k odhalení prožívaných emocí, případně 
stimulů vedoucích k nákupnímu rozhodnutí. Novodobě se využívá měření intenzity a lo-
kalizace mozkových vln prostřednictvím zobrazovacích technik – např. přístrojem fMRI či 
SST (viz níže) a následná interpretace jejích výsledků do marketingu, resp. marketingo-
vých komunikací. Tento nový přístup propojuje poznatky z neuropsychologie, kognitivní 
psychologie a neurověd s prostředím marketingového rozhodování a nazývá se neuromar-
keting. Využívá lékařskou technologii „magnetické rezonance“ fMRI a dalších technologií 
scanování mozku. Zjednodušeně řečeno přístroj fMRI měří množství okysličené krve 
v celém mozku a umí přesně označit oblast o velikosti jednoho milimetru, kde momentálně 
probíhají změny. Vědci jím zjišťují, proč spotřebitel dělá rozhodnutí, která dělá, a jaká část 
mozku mu říká, aby to udělal, resp. jaké motivátory jsou aktivovány.  
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Jiným přístrojem, odhalujícím vliv vnějších podnětů na mozkové aktivity je elektroen-
cefalograf (tzv. SST). Výzkum realizovaný prostřednictvím jej je levnější a umí oproti 
fMRI zaznamenat reakce okamžitě. Proto je ideální v situaci, kdy se sleduje mozková akti-
vita lidí dívajících se na televizní reklamy a pořady nebo jakékoli jiné vizuální podněty, 
které probíhají v reálném čase. Navíc je přenosné a dá se s ním cestovat. 

 
Využití neuromarketingu v marketingovém výzkumu 

Neuromarketing je aplikací těchto neurologických poznatků do libovolné oblasti marke-
tingu: packagingu, výzkumu a vývoje nových produktů a služeb, marketingové komunika-
ce atd. Neuromarketing marketérovi řekne, na co spotřebitel reaguje, jaké emoce prožívá, 
zda jej zaujme, motivuje.  

Přestože dnes mají metody neuromarketingu ještě velmi hrubou podobu, existují již 
první studie s poznatky o zákaznících a jejich spotřebním chování. Ze Scheierovy knihy 
například vyplývá, že vědomě člověk jedná jen v pěti procentech případů. Düsseldorfská 
agentura Grey se proto již rozhodla spolupracovat s univerzitou v Bonnu a uskutečnit první 
pokus. "Jsme sice ještě úplně na začátku, ale to téma je pro nás velmi relevantní," míní šéf 
agentury UliVeigel. "Jde o to, abychom učinili mýtům kolem spotřebitelů a jejich smýšlení 
konec." Výzkum trhu již několik desítek let pro svou práci využívá dotazníky, které reflek-
tují pouze vědomé vnímání lidí. "Mohli bychom tedy pochybovat, zda jsme v minulosti vů-
bec hodnotili ty správné veličiny," míní Dieter Ahlert, profesor marketingu na univerzitě 
v Münsteru. Odborníci zabývající se průzkumem se ale zatím nenechali znejistit. "Věda ko-
lem neuromarketingu ještě není tak pokročilá," říká Christopher Fiebig, manažer u vý-
zkumné firmy TNS Infratest. (Zdroj HN 5.6.2006) 

V současnosti nejrozsáhlejší výzkum z oblasti neuromarketingu provedl tým pod vede-
ním Martina Lindstorma, který realizoval 102 skenování pomocí fMRI a 1979 studií SST 
na 2081 dobrovolnících z pěti zemí (Ameriky, Německa, Anglie, Japonska a Číny). Uve-
dená kombinace přístrojů nebyla do této doby aplikována. Cílem studie bylo zjistit, zda je 
pro zadavatele efektivní „product placement“ ve filmu či televizní show. Společnosti, které 
neuromarketing aktivně využívají, bývají na informace skoupé. Dle dostupných (převza-
tých) informací použily neuromarketing tyto značky: Ford, Camelot, Coca-cola, Daimler 
Chrysler, Shopconsult, Heinz, Sainsbury’s, P&G. Předmětem studií byly převážně emocio-
nální vazby ke značkám, produktům či službám (Mediaguru [online], 22.10.2009).  

Nejnovější pokroky v oblasti magnetické rezonance a pozitronové emisní tomografie 
mozku znamenají, že to, co bylo v minulosti spíše záhadou, začíná být uchopitelné a popsa-
telné. V dnešní době již dokážeme u konkrétních lidí zaznamenávat funkční procesy jejich 
mozku, ale doposud nebyly popsány v kontextu jejich vztahu s vlivy prostředí (působení 
komunikátů z komerční x sociální oblasti), rozhodovacími mechanismy (před a v průběhu 
nákupu) a porovnávání vybraných (vzájemně heterogenních) skupin recipientů komunikač-
ního sdělení (muži vs. ženy). 

Proč srovnání ženy vs. muži? Z dosavadních výsledků vyplývá, že mezi tím, jak je kon-
struován mužský a ženský mozek, existují rozdíly spočívající již v samotném zapojení jeho 
částí. Zatímco muži soustředí své přemýšlení do levé části neocortexu, která je centrem 
logického myšlení, ženy používají emocionálnější a intuitivnější část mozku v kombinaci 
s racionálními postupy.  

Další rozdíly se objevují v primitivnějších částech mozku, které nejsou tolik koncen-
trované na myšlení – v oblastech podvědomí, kde se odehrávají automatické a instinktivní 
reakce. 
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Zdroj: CUNNINGHAM J., ROBERTS P. Jak se liší ženy od mužů. 

Dostupné online: http://mam.ihned.cz/c1-21612890-jak-se-lisi-zeny-od-muzu 
 

Z monitorovacích studií, které zkoumají úroveň aktivity v těchto oblastech mozku, je 
patrné, že když mužský mozek odpočívá, odehrává se většina činnosti v jeho nejprimitiv-
nější části, která se stará o instinkty přežití, resp. o dva extrémní typy reakce (boj či únik). 
Když odpočívá ženský mozek, odehrává se většina činnosti v limbickém systému, který je 
centrem "pocitů".  

Kromě toho magnetická rezonance i pozitronová emisní tomografie ukazují, že při 
zpracovávání emocí je mnohem více oblastí mozku aktivováno u žen nežli u mužů. Zdá se, 
že se u nich zapojuje mnohem více neuronových spojení spojujících různé části mozku. Při 
zpracovávání emocí je ženský mozek prokrvován o 15 % silněji než mozek mužský.  

Dle Simona Barona Cohena, vědeckého pracovníka z Cambridge, který na tomto poli 
učinil nejvíce práce: "Ženský mozek je zapojen především pro empatii. Mužský mozek je 
zapojen především pro chápání věcí a budování systémů."  

Jinými slovy, muži chápou svět jako rozbíjení věcí na jejich součásti a vytváření zásad, 
které vysvětlují výchozí chování a situace. Ženy chápou svět tak, že se dokáží vcítit do ků-
že a pocitů ostatních lidí, aby tak pochopily emocionální atmosféru mezi lidmi.  

Pro další zkoumání a rozbor genderových rozdílů hovoří také fakt, že ženy jsou napros-
to nejdůležitější cílovou skupinou na zemi. Dle magazínu The Economist (2007), západní 
ženy zodpovídají za téměř 80 procent všech nákupních rozhodnutí. I v tradičně mužských 
sektorech se ženy stávají v nakupování dominantním. (MaM.iHned.cz, 18.7.2007). Vnímá-
ní žen a jejich psychologické procesy se však neodráží v marketingových komunikacích 
pro ně určených. V průzkumu společnosti YouGov, který byl realizován na konci roku 
2006, dvě třetiny žen uvedly, že se nedokáží identifikovat s ženami prezentovanými 
v reklamě; jedna ze dvou respondentek tvrdila, že má pocit, že se jí lidé snaží prodat věci 
tím, že v ní vyvolávají špatné pocity o ní samotné. A více než 70 % dotazovaných uvedlo, 
že si marketéři myslí, že je nezajímá nic jiného než domácnost a kosmetika. Audit reklam-
ního průmyslu (průzkum realizovaný společností IPA v roce 2006) odhalil, že 85 % umě-
leckých ředitelů a 79 % autorů reklamních scénářů jsou muži a 85 % vrcholných manažerů 
reklamních agentur rovněž tvoří muži. Do světa obchodu a reklamy se tudíž promítá muž-
ské myšlení. Efektivní řešení této situace bez personálních změn v agenturách je možno 
nalézt v nových metodách výzkumu a interpretaci dat z nich plynoucích. V současné době 
je vědecké poznávání genetických a neurologických rozdílů mezi muži a ženami již částeč-
ně zdokumentováno, základním výzkumem jejich vlivu na marketing a marketingové ko-
munikace, resp. spotřebitelské chování se však doposud zabývá jen několik studií 
a institucí. Proinovativně ve vztahu ke zkoumání těchto rozdílů hovoří také současné „post-
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feministické politické klima“ ve společnosti, kde většina lidí uznává, že muži a ženy nejsou 
stejní: „ve skutečnosti jsou hluboce, jedinečně, zajímavě a užitečně rozdílní“ (závěry studie 
Jane Cunningham a Plillippa Roberts). 

 
Shrnutí 

Je prokázáno, že současné metody a techniky motivačního výzkumu či měření komuni-
kačního efektu a jeho vlivu na spotřebitelské chování jsou nespolehlivé a přinášejí mnohdy 
irelevantní výsledky vzhledem k dopadům na prodejnost a image. Vzniká prostor pro nové 
metody a techniky, jimiž bude odhalena skrytá, podvědomá, emoční, spotřebitelem nevy-
řknutá rovina vnímání produktů, značek, komunikátů. Mezi tyto metody a techniky patří 
laddering (žebříková analýza), sjednocená (kompromisní) analýza či přístupy neuromarke-
tingu, konkrétně skenování mozku přístrojem fMRI např. při působení sociálních a komer-
čních reklam.  
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ABSTRAKT 

Cieľ Warholovho života stať sa bohatým a úspešným môže byť príkladom úspešného podnikania aj 
v iných sférach. Jeho činnosť obsahovala v podstate všetky médiá: printy, vydávanie časopisu, priestorové 
práce, fotografiu, film i divadlo. Všetky tieto aktivity sa podieľali na vytváraní imidžu a nakoniec značky 
Andyho Warhola. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

biznis art, marketingová komunikácia, imidž, značka 
 
ABSTRACT 

The aim of Andy Warhol´s life - to become rich and successful - could be an example of successful en-
trepreneurship in other spheres. His activities were included in virtually all media: prints, magazines, 
photography, film and theater. All these activities have contributed to creating an image and eventually 
Andy Warhol´s brand. 
KEY WORDS 

business art, promotion, image, brand 

 
 
„Biznis art je krok, ktorý nasleduje po umení. Začal som ako reklamný umelec a chcem 

skončiť ako umelec biznisu. Po tom, čo som sa venoval veci, ktorej sa hovorí „umenie“, či 
tak nejak, prešiel som na biznis art. Chcem byť umelecký obchodník, či umelec biznisu. 
Byť dobrý v obchodovaní ma fascinuje najviac zo všetkých druhov umenia.“ (Andy War-
hol: Philosophy of Andy Warhol. New York, 985, s.92, ako uvádza Stadtruckej Ivan:, 2009) 

Andy Warhol je jeden z mála povojnových umelcov, ktorého meno má zvuk i mimo 
sveta umenia. Od jeho verejného vzostupu na začiatku 60-tych rokov až do predčasnej 
smrti r. 1987 bol ústredným spojovacím článkom medzi umením a reklamou, módou, un-
degroundovou hudbou, nezávislým filmom, experimentálnou literatúrou, gay kultúrou, 
svetom celebrít a masovou kultúrou. Okrem umenia, ktoré sa pohybovalo v rozmedzí od 
neobyčajného až po falošne patetické, Warhol objavil úplne nové žánre filmu, produkoval 
prvý album hudobnej skupiny Velvet Undeground, založil časopis „Interview“ a podporo-
val produkty svojím vlastným personálnym logom, ktoré ho prezentovalo medzi ďalšími 
podnikmi. Svoj ateliér príznačne nazýval „Factory“ (továreň), čo svedčí že vytvoril vlastne 
základ pre kultúrny priemysel. Odhaľoval a využíval nový spôsob, ako existovať vo svete 
komoditných obrazov, v ktorých je sláva často nahradená bytím celebrít, novinkovosť zná-
mosťami, aura leskom a charizma humbukom: domorodý informátor, ktorý nechával svoj 
polaroid, magnetofón a videokameru bežať, mal pohľad prázdnej ľahostajnosti, ale oko pre 
ohromujúce obrazy (Foster, H. a kol. 2007, s. 486-491). 
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Prečo bol Andy Warhol úspešný? 
Úspešnosť Andyho Warhola ovplyvnilo viacero faktorov, ktoré súvisia so životom toh-

to významného kontroverzného umelca. Sú to: 
1. Kultúrne podhubie 
2. Vstup do bohémy 
3. Vytvorenie svojho imidžu 
4. Inklinácia k homoerotizmu 
5. Obklopenie sa príťažlivými ženami – superstars (hovorí sa o factory háreme) 
6. Zaradenie sa do campy kultúry 
7. Zamietnutie undergroundovej kultúry a túžba po bohatstve 
8. Uprednostnenie ekonomických vzťahov pred umeleckou originalitou 
9. Maximalizácia zisku 

 
Ad 1) Andy Warhol chcel byť úspešný a bohatý a hoci pochádzal z chudobného pro-

stredia, predsa dosiahol to, čo si predsavzal. K tomuto úspechu prispelo kultúrne podhubie, 
v ktorom sa Warhol pohyboval. V tomto najskôr chudobnom prostredí sa presadil svojou 
extravaganciou, ako napr. kúpil staré historické auto, ktoré sa mohlo chápať ako prejav 
biedy, ale aj ako prejav „nonkonformizmu a extravagancie, čím dávali v 50.-60. rokoch 
minulého storočia najavo tí, čo v noci zotrvávali na námestí, v ulici či v parku. Boli to štu-
denti, bohémovia a skrachované existencie, kaukliari, pouliční hudobníci, predavači orien-
tálnych ozdôb a zbytočností od výmyslu sveta, ľahké ženy, bezdomovci a flákači, deti bo-
hatých rodičov, ale aj tí, čo sa živili statočnou prácou a potrebovali sa striasť svojich sivých 
oblekov a bielych košieľ, sa tu cítili ako doma“ (Stadtrucker, I. 2009, s. 41). Táto komunita 
ostentatívne presadzovala alternatívny spôsob spoločenského a sexuálneho života. 

Ad 2) Podľa vzoru parížskej bohémy sa vytvorila v New Yorku podobná komunita, kto-
rá bola umelecky aktívna, či aspoň mali jej členovia s umením niečo spoločné. Warhol toto 
prostredie zbožňoval. Bol to svet celebrít, ich kaviarenských posedení, spoločenských uda-
lostí, večierkov a žúrov. Sláva bola podmienkou pre vstup do tejto society. Do tejto komu-
nity patrili už vtedy významní umelci ako napr. výtvarník Marcel Duchamp, architekt Phi-
lip Johnson, spisovateľ Truman Capote a iní. 

Ad 3) Aby sa Warhol mohol zaradiť do tejto society, musel si vybudovať svoj imidž: 
Chodil do McDonaldu, mal na sebe striebornú parochňu, tmavé okuliare, gaštanovú DeNo-
yer velveet bundu, rifle značky Levis, topánky Berlutti di Priigi, košele Brooks Brothers, 
ako aj kravatu z hnedej vlny.  

Ad 4) Amerika bola v polovici 20. storočia puritánska a homosexualita bola v tomto 
období vnímaná ako morálna úchylka podobná pedofílii. Preto prezentovať homosexualitu 
na verejnosti bolo v tých časoch nezvyčajné a šokujúce. Warhol bol rozporuplná osobnosť 
a i keď sa navonok prezentoval ako homofil1, predsa trpel pravdepodobne homofóbiou2, 
„Čo sa týka teplošstva, mal som s tým veľa zábavy – stačilo sa pozerať na ľudí, ako sa tvá-
ria. Pripúšťal som to, vyplývalo to z môjho hrania na extrémy – napísal sám o sebe s odstu-
pom rokov Andy Warhol (Stadtrucker, I. 2009, s. 45). 

Ad 5) Andy Warhol bol od detstva posadnutý zbožňovaním filmových hviezd, ktoré vy-
tvoril Hollywood, preto neskôr vytvoril aj serigrafie známych filmových hviezd, ako boli 

                                                           
1 Homofóbia je strach z homosexuality alebo homosexuálov, prípadne príslušného správania či kultúry 

(alebo nenávisť k nim). 
2 Homofília je sexuálna príťažlivosť k rovnakému pohlaviu. Z nej môže prameniť homosexualita. 
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Marilyn Monroe a Liz Taylorová. Filmová hviezda bola v tom čase v Amerike predstavo-
vala úspešnosť filmu, a preto Andy Warhol sa rozhodol vytvoriť si vlastnú plejádu filmo-
vých hviezd, nazval ich superstar, ktoré predstavoval vo svojich filmoch. Boli to obyčajní 
ľudia z ulice, ale Warhol im priradil umelecké mená, podobne ako to bolo u skutočných 
filmových hviezd. Takto vznikli mená A Bob Cola (Bob Colacello), America (Paul Joh-
nson), Ultra Violet (Izabelle Dufresneová), Name (Billy Nameo), Brigid Berlin (Brigid 
Polk), alebo si ponechali pôvodné, ako Edie Sedgwicková3. Aby sa divák mohol nabažiť 
svojich hviezd, často ich vo svojich filmoch nechával celé hodiny „hrať“ len jedného herca. 
Jeho filmy predvádzali, ako ich obľúbený herec celé hodiny spí, je, fajčí. Z toho vznikli 
Warholove známe filmy: Sleep Movie (Spací či uspávací film)4 alebo Haircut (Strihanie). 
Warhol sa obklopil atraktívnymi ženami a mužmi, ktorí vytvárali okolo neho atmosféru 
zvláštnosti a úspešnosti. 

Ad 6) Aby bol Andy Warhol úspešný, zaradil sa do istej society, ktorá sa v americkom 
kontexte kultúry nazýva camp5. Podstatou campu je láska v neprirodzené. Ide o rafinova-
nosť a nadsádzku. Je to niečo ako tajný kód, odznak identity v malých mestských elitách. 
V campe prevládajú nepriznané pravdy, rafinované formy sexuálnej príťažlivosti, prípadne 
sexuálnej slasti. Camp spočíva v preferovaní rôznych protikladov, napr. hľadaní ženského 
princípu v mužskom alebo obrátene, mužského princípu v ženskom. Príznačné pre camp je 
duch extravagancie, predstierania, štylizovania, je to novodobý dandyizmus v dobe maso-
vej kultúry. Campy bolo až Warholove oblečenie, jeho vonkajší styling, ale aj v jeho tvorbe 
nachádzame veľa príkladov spĺňajúcich campy kritériá, napr. kuchárska kniha neexistujú-
cich jedál, personalizované topánky (každú nazval menom niektorej superstar), banálna 
polievková konzerva Campbell v rôznych variantoch. Tu je vhodné podotknúť, že už sa-
motný názov Campbell sa dá rozložil na dve slová „Camp“ a „Bell“ (ako je známe, Ale-
xander Graham Bell (1847-1922) bol vynikajúci vedec, vynálezca a inžinier, ktorý vynašiel 
prvý praktický telefón, ako aj ďalšie vynálezy súvisiace s komunikáciou a dopravou po 
vode i vzduchu – vznášadlá, lietadlá, ako to súvisí s polievkou, nie je známe). Podobne aj 
jeden z jeho filmov nesie názov Camp. Možno tým chcel prezentovať svoju príslušnosť ku 
campy kultúre. 

Ad 7) Andy Warhol sa spočiatku zaraďoval do undergroundovej kultúry, pod ktorou ro-
zumieme rôzne alternatívne kultúry, ktoré sami seba považujú za odlišné od strednoprúdo-
vej spoločnosti a kultúry, alebo sú za také považované ostatnými.6 V kultúre sa za under-
ground niekedy označuje aj kult nezávislosti na komerčnom úspechu. Undergroundoví 
umelci vo všeobecnosti veľmi málo, ba niekedy vôbec nereagujú na hlavné kultúrne prúdy, 
                                                           
3 Edie Sedgwicková bola žena, ktorá sa vďaka Warholovi cez noc stala legendou, sexuálnym symbolom, 

písali sa o nej piesne i napriek tomu, že zomrela mladá (28 rokov). Z robotníčky v továrni na klobúky 
Warhol urobil jednu zo svojich superstar. 

4 V prvom známom filme Sleep hral jediný herec John Giorno, burzový maklér. Pôvodne chcel Warhol na 
túto úlohu požiadať Brigitte Bardot. Film trval osem hodín a zobrazuje hlavnú a jedinú postavu, ako spí. 
Premiéra filmu sa konala 17. januára 1964 v Grammercy - divadle umenia. Podľa New York Post sa 
premietania zúčastnilo iba deväť ľudí - z ktorých dvaja opustili kinosálu počas prvej hodiny premieta-
nia. 

5 O problémoch campu píše v jednej zo svojich esejí Susan Sontágová vo svojej knihe Against -
Interpretation (ISBN -0-87052-352-X, 1966). 

6
 Slovo underground sa používalo v súvislosti s hnutiami odporu pod tvrdými režimami, kde v ich prípade 

termín súvisí s nutným utajením bojovníkov odporu. Termín podzemie (The underground) bol spoloč-
ným názvom pre hnutia odporu v druhej svetovej vojne. Neskôr sa používalo na označenie kontrakul-
túrnych hnutí rozšírených najmä v šesťdesiatych rokoch minulého storočia (napr. beatnici). 
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nezáleží im na zviditeľňovaní a na osobnej propagácii. V anglo-americkej kultúrnej oblasti 
je v podstate stotožniteľný so všetkými „neoficiálnymi“, „alternatívnymi“, „antisystémo-
vými“ či „kontrakultúrnymi“ aktivitami umeleckého sveta. Andy Warhol, ak chcel dosiah-
nuť úspech, hlavne finančný, nemohol dlho zotrvať v tejto societe umelcov. Musel sa 
s nimi rozlúčiť a zaradiť sa do elity spoločnosti. 

Ad 8) Warhol koncom 50-tych a začiatkom 60-tych rokov zanecháva živnosť rekla-
mného grafika, vzdáva sa kariéry umelecko-priemyslového výtvarníka a vôkol seba hľadá 
atraktívne témy a technológie, ktoré mu uľahčili cestu k úspechu. Warhol sa upriami na 
senzácie, senzačné udalosti, na senzačné osoby. Katastrofy a celebrity, alebo aj katastrofy 
celebrít sú leitmotívom jeho kreativity. Hlavnou technikou sa stáva sieťotlač, stáva jeho 
prostriedkom komunikácie. Minimalizuje prácnosť tvorby a dovoľuje do kreatívneho pro-
cesu zapojiť iné osoby. Tak začína fungovať Warholove Factory, ktorá mala charakter 
manufaktúry či dielne na umenie. Warhol sa stále viac opieral o cudzie vzory a strácal 
svoju umeleckú identitu. Stále bol v dvojakej úlohe: na jednej strane kvôli maximalizácii 
zisku vychádzal v ústrety zákazníkom, na druhej strane sa snažil vytvoriť niečo originálne. 
Príkladom je jeho Posledná večera, ktorú vytvoril vlastne na objednávku jeho priateľa ob-
chodníka s umeleckými predmetmi Alexandra Iolasa, ktorý chcel, aby Warhol pretlmočil 
slávnu Leonardovu Poslednú večeru. Keď Iolas videl celú sériu prípravných skíc, ktoré 
Warhol urobil, ponúkol mu možnosť túto sériu vystavovať v Miláne, v galérii Pallazo delle 
Steline, ktorá sa nachádza oproti kláštoru Santa Maria della Gracie, kde je Leonardov ob-
raz. Výstava mala obrovský úspech, navštívilo ju viac ako 30 000 ľudí. 

Ad 9) Warhol bol spočiatku chudobný. Kreslil pre rôzne časopisy a po nociach robil 
štúdie na rôzne témy. Keď sa prostredníctvom známych dostal do New Yorku, ohúrili ho 
tam výklady a obchody, reklamné steny a svietiace nápisy. Po nociach kreslil dojmy alebo 
skôr konkrétne podoby najčastejšie videného. Vznikajú obry polievkových konzerv, portré-
ty slávnych osobností a obrazy aktuálnych článkov z novín. Keď zomrela Marilyn Monroe, 
článok v novinách ho inšpiroval k vytvoreniu série jej portrétov. Tak sa z neznámeho 
umelca stal slávny. Neustále sa zvyšuje záujem o jeho obrazy a vytvára neustále väčšie 
série. Tak neustále rástli ceny Warholových obrazov. Najväčší cenový nárast nastal však až 
po jeho smrti. Odborníci dokonca tipujú, že Andy Warhol čoskoro cenovo predbehne aj 
Picassa. Už teraz je podľa časopisu Forbes štvrtým najlepšie zarábajúcim umelcom po 
smrti. Traja pred ním sú však hudobníci - Kurt Cobain z Nirvany, John Lennon z Beatles 
a Elvis Presley. Najlepšie zarábajú na Warholových obrazoch šikovní obchodníci. Neme-
novaný právnik z východného Slovenska investoval do kúpy Warholových obrazov už 
milióny eur. Túto investíciu pokladá úspešný podnikateľ za výnimočne dobrú. „Nikto mi 
nemôže zazlievať, že časť zbierky hodlám predať. Som síce Warholovým obdivovateľom, 
ale aj obchodníkom, ktorý po dvadsiatich rokoch chce časť svojich investícií zúročiť. Neta-
jím, že to boli dobre vynaložené peniaze. Napríklad jeden z prvých obrazov som kúpil 
v New Yorku za 7-tisíc dolárov, po piatich rokov som ho predal do Švédska za 800-tisíc 
švédskych korún, čo je asi 80-tisíc eur (asi 118 tisíc dolárov). Inými slovami, táto investícia 
mi priniesla asi pätnásťnásobný zisk. Veľmi pozorne sledujem trh umenia, za koľko sa 
predávajú obrazy v najprestížnejších aukčných sieňach v New Yorku a Londýne. Hospo-
dárska kríza veľmi pomohla obchodu s umeleckými predmetmi. Po Picassovi je dnes War-
hol napredávanejším autorom. Najvyššia suma, za ktorú bol predaný jeho obraz, je 112 
miliónov dolárov“ (http://zivot.lesk.cas.sk/clanok/8114/nad-obrazmi-andyho-warhola-visi-
otaznik-preda-ich-majitel.html). Obchod s Warholovými dielami je teda veľmi výnosný. 
V máji 2004 sa objavil na dražbe slávny portrét Marilyn Monroe. Majiteľ, ktorý ho kúpil 
v roku 1962 za 250 amerických dolárov, ho predal za vyše 15 miliónov dolárov. Warholov 
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portrét Maa Ce-tunga sa predal za 17,36 milióna dolárov, hoci pôvodná cena takýchto por-
trétov bola 25 000 dolárov (spočiatku len 100 dolárov). V roku 2007 sa jeho obraz Green 
Car Crash (Green Burning Car I) - Zelená havária (Zelené horiace auto predal za 71,7 mi-
lióna dolárov, vďaka čomu sa dostal do desiatky najdrahších obrazov všetkých čias). 

Pokiaľ ide o ceny diel, tie sa odvíjajú od druhu tlače, značenia, tiež či sa jedná o tlač na 
papieri – screenprint, alebo či ide o kombinovanú techniku maľby a tlače na plátne – silk 
screenprint. Keď si zoberiem štatistiku cenových relácií grafík a plátien A. Warhola zhruba 
spred 20. rokov, vidíme, že napríklad screenprint slávnej M. Monroe v roku 1989 stál 
35.000-40.000,- USD (singel), portfólio stálo 275.000-350.000,- USD. Dnes singel stojí 
viac ako 100.000,- USD, ako portfólio – do troch miliónov USD. Screenprint Jackie II sa 
v roku 1989 predal za 4.000,- USD, dnes sa ponúka za 25.000-35.000,- USD, slávna War-
holova „ikona“ screenprint Campbell´s Soup (kompletné portfólio 10 obrazov) sa predalo 
v spomínanom roku za 55.000,- USD a dnes sa ponúka singel od 80.000,- do 200.000,- 
USD a kompletné portfólio za vyše dva milióny USD. Porovnávajúc ceny dnes s cenami 
v roku 1989 v niektorých prípadoch je to až neuveriteľný nárast, kde doslova z 5.000,- 
USD za niektoré screenprints to narástlo na státisíce, portfóliá na milióny. Plátna Andyho 
Warhola už prekročili rekordy cien diel Picassových, Dalího a iných modernistov, a berúc 
do úvahy výsledky prognóz, zdá sa, že o 10 rokov si dielo A. Warhola nedovolí kúpiť ani 
„štandardný milionár“. 

Okrem umenia a podnikania sa A. Warhol venoval aj budovaniu svojho mena ako 
značky. Objavoval sa na mnohých večierkoch, bol stále na očiach publika, rád šokoval, a aj 
preto ho nazývali majstrom promotion.  

 
Paradigmy z Warholovej tvorby pre marketingovú komunikáciu 
1) Fotografovanie ako súčasť imidžu 
2) Grafická tvorba na objednávku 
3) Tlačené artefakty 
4) Vydávanie časopisu 
5) Priestorové objekty 
6) Film 
7) Hudobná anarchia 
8) Akčné prejavy 

 
Ad 1) Fotografia mala v umeleckých kruhoch v podstate veľmi slabú pozíciu na rebríč-

ku hodnôt, ale to bolo práve príčinou, prečo ju Warhol považoval za ideálne médium pre 
svoje účely. U Warhola vidíme jednak fotografie, ktoré ašpirujú na umeleckú fotografiu, 
potom reklamné fotografie a nakoniec používa fotografiu ako predlohu na iné grafické 
práce. Nemecký maliar Gerhard Richter mal podobné pocity. A práve Warhol a Richter sa 
zaslúžili o vstup fotografie do umenia a vystavili jej umeleckú legitimáciu. Nepoužívali ju 
tajne ako predlohu, ako napríklad Jean Auguste Dominique Ingres, Eugéne Delacoix a iní 
umelci 19. storočia, ale celkom viditeľne a ako samozrejmú súčasť skutočnosti, cez ktorú 
prejde obraz reality ako cez filter, ktorého sito premení námet tým, že mu vtlačí svoj spô-
sob vnímania ( http://www.murin.net/warhol/). 

AD 2) Warholova profesionálna tvorba sa viaže predovšetkým na zákazkovú tvorbu. 
Warhol bol vychyteným ilustrátorom, reklamným grafikom renomovaných firiem a časo-
pisov. Ilustroval knihy o mačkách , ktoré boli pochopené naivne podľa kresieb jeho matky, 
kde sa objavuje v kresbách aj rukou písaný text. Ide o kresby citové, i keď vznikli z prag-
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matických dôvodov, mali to byť autorské promo-darčeky. Ďalšou epizódou v tvorbe War-
hola boli kresby topánok, ktoré mali byť pripomínacou reklamou7. Kresbou propagovaný 
obuvnícky výrobok mal byť podľa predstáv objednávateľa art directora obuvníckej firmy I. 
Miller Petra Palazza nekonkrétny, mal však upútať pozornosť svojou abstraktnou krásou. 

AD 3) Už v 60. rokoch v Spojených štátoch amerických sa konzumný občan stretával 
v rozsiahlych priestoroch veľkoobchodov so stovkami toho istého vystaveného sortimentu 
tovaru. Warhola tieto „inštalácie“ zaujali natoľko, že ich preniesol najskôr do plošných 
tlačených obrazov a neskôr aj do priestoru. Fascinovala ho prítomnosť masovosti v rovine 
umenia ( Bycko, M. 2004, s. 69). Sú to jeho známe série obrazov Coca-Cola a Campbello-
vých polievok. Zatiaľ čo séria Coca-Coly je monotónna, tak Campbellove polievky sú 
rôznorodé čo do veľkosti formátu i spôsobu spracovania (rôzna farebnosť, rôzne nápisy 
a pod.) 

Medzi tlačené artefakty patria aj série portrétov, ktoré vznikali na základe fotografií, 
v prvom rade známy portrét Marilyn Monroe. Traduje sa, že vzdialená príbuzná Marilyn 
Monroe prišla za Andym s fotografiou Marilyn Monroe, a chcela, aby podľa nej namaľoval 
portrét herečky (Stadtrucker, I. 2009, s. 79). Potom nasledovali zobrazenia iných význam-
ných osobností showbiznisu, významných umelcov, ale i osobností politického života. 

Ad 4) Andy Warhol a John Maiden v roku 1969 založili časopis Interwiew. Časopis bol 
zameraný na módu, rozhovory s celebritami, významné udalosti z umenia a kultúry 
a hlavne obsahoval reklamu. Dodnes je možno vzorom pre všetky bulvárne časopisy. 

Ad 5) Keď Warhol vyčerpal všetky možnosti plošných zobrazení, usúdil, že trojroz-
merný objekt sa dá napodobniť len trojrozmerným objektom. Najznámejšie sú jeho variácie 
na tému škatúľ od pracieho prášku Brillo, vyhotovené z dreva a pokryté sieťotlačovou 
technikou potrebnými logami a údajmi. Je to veľmi podobné Duchampovmu ready-made. 

Ad 6)Zbierka filmov a videí má zásadný význam pre pochopenie Warholovej práce 
v iných médiách. Od chvíle, keď si zaobstaral svoju prvú kameru v roku 1963, a to až do 
jeho smrti v roku 1987, aktívne preskúmal pohybujúce sa obrazy, vytváral epické filmy, 
osobné portréty (tzv . screentesty, teda predkamerové herecké skúšky), programy pre káb-
lovú televíziu a hudobné videoklipy. Jeho filmy a video zachytili plodné kultúrne prostre-
die, v ktorom žil a pracoval. V krátkom rozpätí piatich rokov, v rokoch 1963 až 1968, 
Warhol vyrába takmer 650 filmov, vrátane stoviek nemých obrazových skúšok, a desiatky 
dlhých filmov. Warholove filmy boli vysoko cenené pre svoj radikálny prístup za hranice 
konvenčnej kinematografie. Jeden z jeho prvých filmov bol Spánok (Sleep), kde chcel 
ukázať spanie v reálnom čase, teda asi 8 hodín. Hlavnou predstaviteľkou mala byť Brigitte 
Bardot, ale nakoniec sa hlavnej úlohy ujal John Giorno. Podobné filmy, ako napr. Bozk, 
Jedenie a iné, predchádzali filmom, ktoré vytvoril v spolupráci s režisérom Morrisseyom, 
v ktorých sa zameral na otázky homosexuality, gayov, drog, postavil sa proti liberálnym 
hnutiam homosexuálov a feministiek. Zaujímavé je, že mnoho ženských postáv stelesnili 
muži. 

Ad 7) Popri všetkých ostatných činnostiach sa Andy venoval aj populárnej hudbe. Bez-
brehý hudobný demokratizmus a hudobná anarchia vo sfére populárnej hudby nemali k se-
be nikdy tak blízko. Factory bola vždy plná bzučania a nadšenia. On objavil skupinu Vel-

                                                           
7 Pripomínacia reklama pripomína spotrebiteľom výhody výrobku (pomáha udržiavať výrobok v mysliach 

zákazníkov aj mimo sezóny, pripomína , kde si môžu výrobok kúpiť, že zákazníci v najbližšom čase 
môžu potrebovať výrobok). 
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vet, ktorá bola miestna domáca kapela vo Factory. Vždy hrali a robili hluk. Vytvorili An-
dyho prvý hudobný album (The Velvet Underground a Nico). 

Charakteristickým prejavom štvorčlennej hudobnej skupiny The Velvet Undeground, 
bol opakovaný vreskot, ktorý pripomínal škripot rebriniaka trmácajúceho sa po skalách. 
Zvuk, vyšpicovaný kadejakým škriekaním, kvílením, hvízdaním a krikom, prepasírovaný 
reproduktorovými debnami ohlušoval poslucháčov ubíjajúcimi decibelmi dvaapolkrát hla-
sitejšími, než si niekto myslel, že vydrží počuť (Stadtrucker, I. 2009, s. 140). 

Ad 8) Priestorové produkcie doplnené rôznymi tanečníkmi dospeli až k akčným preja-
vom. Tak napr. Strieborné vankúše sú voľným pokračovaním Warholovej tvorby trojroz-
merných objektov. Choreograf Merce Cunnigham ich urobil súčasťou svojho pohybového 
predstavenia Rain Forest:. Tieto sú ľahké a pohyblivé a trocha pripomínajú Calderove mo-
bily. Nakoniec akcia možno poslúžila ako event marketing, lebo tieto vankúše naplnené 
héliom predával potom lacno po 50 dolárov. 

Záverom možno skonštatovať, že jednak život, ako aj aktivity Andyho Warhola môžu 
ešte aj dnes poslúžiť ako paradigmy pre úspešnú marketingovú komunikáciu. Jeho cesta 
k úspechu je typickým príkladom života úspešného biznismana. Vytvorenie značky „Andy 
Warhol“ bolo postupné a vlastne až po jeho smrti sa táto značka ujala na trhu s umením 
ako úspešná. 
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PROBLÉMY VZNIKAJÍCÍ PŘI HLEDÁNÍ, VÝBĚRU 

A UŽITÍ VHODNÉHO INTERPRETAČNÍHO KLÍČE K MEDIÁLNÍMU TEXTU 

 

THE PROBLEMS ARISING IN FINDING, SELECTING 

AND USING AN APPROPRIATE INTERPRETATIVE KEY 

TO THE MEDIA TEXT 
 

Jiří Pavelka 
 
ABSTRAKT 
Studie ilustruje obecné problémy a úskalí vznikající při hledání, volbě a použití vhodného interpretačního 
klíče k mediálnímu textu na konkrétním příkladu, na analýze a interpretaci digitálního textu Sklenice se 
zubními kartáčky a zubní protézou. Výchozím teoretickým referenčním rámcem studie je komunikačně 
pragmatický koncept kultury, strukturalistická sémiotika a naratologie, nástroji interpretace mediálního 
textu sémiotická a narativní analýza. Úvodní část studie vymezuje orientační dorozumívání jako elemen-
tární komunikační formu živých organismů a zdůrazňuje propojenost orientačního dorozumívání 
s masovou a síťovou komunikací, neboť jejich prostřednictvím se daný text dostává ke svým konzumen-
tům a interpretům. Analyticko-interpretační část studie vykládá pravděpodobnou genezi textu Sklenice se 
zubními kartáčky a zubní protézou a ukazuje, že daný text může žít v těle řady médií. Cílem studie je 
odhalit znakovou a narativní konstrukci textu Sklenice se zubními kartáčky a zubní protézou a na tomto 
základě interpretovat význam textu. Studie tak na konkrétním příkladu dokládá obecnou tezi, že volba 
klíče k mediálním textům závisí na konstrukci textu.  
KLÍČOVÁ SLOVA 
mediální text, síťová komunikace, sémiotická a narativní analýza, interpretace  
 
ABSTRACT 
The study illustrates the general problems and difficulties arising in finding, selecting and using an appro-
priate interpretative key to the media text presented on a specific example, an analysis and interpretation 
of a digital text “Glasses with dental brushes and dental prosthesis.” The starting theoretical reference 
frame of the study is a communication and pragmatic concept of culture, semiotics and structuralist narra-
tology, the interpretation tool of a media text is a semiotic and narrative analysis. The opening part of the 
study defines the orientational communication as an elementary communication form of living organisms, 
and emphasizes the interconnectedness of orientational communication with a mass and net communica-
tions, because by means of them the text gets to its consumers and interpreters. The analytical and inter-
pretive part of the study explains the probable genesis of the text “Glasses with dental brushes and dental 
prosthesis”, and shows that the text can live in the bodies of different media. The study aims to reveal the 
character and the narrative structure of the text “Glasses with dental brushes and dental prosthesis”, and on 
this basis, to interpret the meaning of the text. The study illustrates, on this specific example, a general 
proposition that the choice of the keys to media texts depends on the construction of the text. 
KEY WORDS 
media text, netcommunication, semiotic and narrativ eanalysis, interpretation 
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1 Téma, východisko, metody a cíle studie 
Obecné problémy a úskalí vznikající při hledání, volbě a použití vhodného interpretač-

ního klíče k mediálnímu textu budu ilustrovat na konkrétním příkladu, na analýze a inter-
pretaci digitálního textu Sklenice se zubními kartáčky a zubní protézou. Výchozím teoretic-
kým referenčním rámcem studie je komunikačně pragmatický koncept kultury, strukturalis-
tická sémiotika a naratologie, nástroji interpretace mediálního textu sémiotická a narativní 
analýza (PAVELKA, 2008). V úvodní části studie vymezím orientační dorozumívání jako 
elementární komunikační formu živých organismů a upozorním na propojenost orientační-
ho dorozumívání s masovou a síťovou komunikací. Prostřednictvím daných forem komu-
nikace se totiž daný text dostává ke svým konzumentům a interpretům. Na tomto základu 
vyložím pravděpodobnou genezi textu Sklenice se zubními kartáčky a zubní protézou, 
ukážu, že může žít v těle řady médií. Cílem studie je odhalit znakovou a narativní kon-
strukci Sklenice se zubními kartáčky a zubní protézou a s jejich pomocí interpretovat vý-
znam textu.  

Naratologie jako teorie, která vznikla ve dvacátých letech 20. století v rámci literární 
vědy, tedy na materiálu literárních textů, a která se později uplatňovala zejména v teatro-
logii a ve filmové vědě (CHATMAN, 2008, BLOCK, 2007) a v současné době i v sociálně 
vědném a mediálně vědném výzkumu (RIESSMAN, 2008, FULTON, 2005), je využívána 
při analýze a interpretaci statických obrazově vizuálních textů jen sporadicky. Důvod je 
prostý, statické obrazově vizuální texty obsahují příběh jen ve výjimečných případech. 
Proto v dané textové a komunikační oblasti mohou být obvykle zpracovávány pouze „pří-
běhy“ týkající se osudů a vztahů výtvarných děl a příběhy, které vznik jednotlivých děl 
inspirovaly. Studie se věnuje mediálnímu textu, který narativní fabulační dimenzi obsahuje. 
Na konkrétním příkladu se tak pokouší doložit obecnou tezi, že volba klíče k mediálním 
textům závisí na konstrukci textu a že i na statické obrazově vizuální texty mohou být apli-
kovány poznatky získané výzkumem jiné komunikační oblasti. 
 
2 Komunikačně pragmatické a produkční základy lidské kultury 

Podle komunikačně pragmatického přístupu k lidskému světu je producentem lidské 
kultury, tzn. nástrojem konstrukce sociálně kulturní reality, ale také součástí sociálně kul-
turní reality lidské komunikativní jednání.1 Lidské komunikativní jednání generuje jednot-
livé kulturní produkty a v průběhu geneze a vývoje lidského rodu celou sociálně kulturní 
realitu. Je současně na existující sociálně kulturní realitě závislé, neboť ta funguje jako 
prostředí, ve kterém se lidské komunikativní jednání děje, a rovněž jako sada pravidel − 
norem, s jejichž pomocí jsou sociálně kulturní produkty, včetně samotného sociálního jed-
nání, vytvářeny a interpretovány.  

                                                           
1 Komunikačně pragmatický koncept kultury, inspirovaný zejména Habermasovou teorií komunikativního 

jednání, Chomského generativní gramatikou, Kuhnovým pojetím vývoje vědeckého poznání, Austino-
vou teorií mluvních aktů, Derridovou dekonstrukcí, Lyotardovým výkladem nového kulturního para-
digmatu – postmoderny, Foucaultovým konceptem komunikačního diskurzu a kulturních epistém, Mc-
Luhanovým pojetím medií jako extenze lidských smyslů, Baudrillardovým konceptem simulace a simu-
lacra chápaným jako princip dorozumívání v postmoderní době, Bergerovým a Luckmannovým koncep-
tem sociální konstrukce reality, teorií memů S. Blackmoreové, ve které mem je chápaný jako jednotka 
kulturní informace a nástroj kulturního transferu, a pojetím nové historiografie u P. Whitea založeným 
na naraci. Komunikačně pragmatický koncept kultury jsem se pokusil zevrubněji vyložit v publikacích 
Předpoklady literárního dorozumívání (PAVELKA, 1998) a Kultura, média a literatura (PAVELKA, 
2004). 
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Produkčním základem lidské kultury je lidské komunikativní jednání, tzn. akce 
a činnosti, jejichž aktéry jsou příslušníci lidských společenství. Lidská kultura je vytvářena 
v procesech lidského komunikativního jednání – vzniká, děje se a trvá současně ve třech 
propojených, vzájemně se podmiňujících, ale v ontologicky diametrálně odlišných oblas-
tech − v oblasti sociálního, komunikačního a mentálního jednání. Kultura toto jednání rám-
cuje, je současně podmínkou, projevem a výsledkem tohoto jednání i prostředím, ve kterém 
se toto jednání uskutečňuje. 

Lidské komunikativní jednání vytváří sociálně kulturní produkty odlišného ontologic-
kého statusu, odlišných konstrukčních typů, odlišného funkčního uplatnění, odlišného za-
pojení do systémů kultury a odlišné životnosti. Rozlišení kulturních produktů na materiální 
a duchovní a v důsledku toho rozlišení kultury na materiální (hmotnou) kulturu a duchovní 
kulturu je nejobecnější zavedenou klasifikací kulturních produktů. Ta nicméně není s to 
obsáhnout celou oblast sociálně kulturní produkce, včetně oblasti mediálních produktů, 
které fungují jako vstupní brány do oblasti sociálně kulturní reality i jako její konstrukční 
pilíře. 
 
3 Orientační dorozumívání a konstrukce textového univerza 

 
3.1 Komunikace živých organismů s životním prostředím jako podmínka vzniku 

textového univerza 
Život na planetě Zemi je podmíněn a umožněn schopností jednotlivých organismů rea-

govat na své životní prostředí, na jeho stavy, podněty a proměny, které na jedné straně jeho 
individuální existenci a druhovou reprodukci umožňují, na druhé straně ohrožují. Jde 
o schopnost živých organismů zorientovat se v těch segmentech planetární reality, které 
jsou pro jeho individuální a druhovou existenci nezbytné. Součástí životního prostředí 
jednotlivých organismů jsou také příslušníci vlastního druhu a druhová společenství.  
Řečeno jazykem komunikačních věd, živé organismy disponují více či méně rozvinu-

tými schopnostmi registrovat své životní prostředí2 a schopnostmi komunikovat se svým 
životním prostředím a s vlastním „tělem“. Dokáží vyhodnotit stavy, podněty a proměny 
životního prostředí a vlastního těla a rovněž na ně reagovat. V prvním případě jde o orien-
tační komunikaci, v druhém o intrakomunikaci.3 

U složitějších organismů se vyvinuly samostatné orgány, které zajišťuji kontakt se svě-
tem a vlastním tělem, smyslové receptory. Ty dokáží prostřednictvím vjemů načíst infor-
mace obsažené ve vnějším životním prostředí a využít je ve svůj prospěch. Orientační ko-
munikace a intrakomunikace představují vývojově primární, konstrukčně elementární, 
propojené formy komunikace. Intrakomunikace nabývá u člověka disponujícího mj. pamě-
tí, představami, emocemi a schopností učit se podobu intrapersonálního dorozumívání.4 
                                                           
2 Kontaktní zónou a rozhraním mezi živým organismem a jeho vnějším životním prostředím − použijeme-

li výraz a koncept S. Lema (LEM 1983) − je senzorium. Senzorium zakládá – v průběhu evoluce vznik-
lý a proměňující se – komunikační systém. Senzorium je diferencované rovněž mezi jednotlivci jednoho 
přírodního druhu. Funkčnost senzoria jednotlivců jednoho druhu se rovněž mění vzhledem k jejich mo-
mentální kondici a jejich věku. Rozdíly v senzorických potencích a dispozicích v rámci jednoho druhu, 
i když oscilují kolem průměrných, středních hodnot, jedince zařazují mezi šampióny, mezi průměrné 
anebo mezi outsidery.  

3 Srov. poznámku č. 4. 
4 „Na intrapersonální úrovni se komunikační výzkum soustřeďuje na zpracování informace (například 

pozornost, vnímání, chápání, vzpomínání a učení) a na možné účinky (například míra znalostí, názory či 
postoje).“ (McQUAIL, 2007, s. 29.) 
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Pomocí orientační komunikace lze nahlédnout do textového univerza. Svět nazíraný 
z perspektivy orientační komunikace se jeví jako knihovna či archiv textů. Každý jednotli-
vý živočišný druh má v této knihovně k dispozici vlastní sadu textů, které je s to registrovat 
(číst) a vyhodnocovat. Vývojově vyšší živočišné druhy si navíc vytvořily své vlastní medi-
ální texty, které zrcadlí texty přírody i své vlastní kultury. Pomocí mediálních textů se na-
vzájem dorozumívají a na nich si staví také svůj svět, své sémiotické univerzum. Lidé jako 
jediný planetární živočišný druh si však vytvořili unikátní druh mediálních textů 
a externích, trvanlivých médií, které jim umožňují archivovat a přenášet sociálně kulturní 
informace, memy,5 z jedné generace na druhou, ale také z jedné kulturní oblasti a civilizace 
na jinou. 

Při výzkumu kulturního transferu a kulturního dědictví je proto stejně důležité a pod-
statné jednak zjistit, co je přenášeno z jedné generace na druhou, co tvoří, řečeno slovy V. 
Flussera. „molekuly kultury“ − „kulturémy“, a současně zjistit, jakým způsobem, pomocí 
jakých nástrojů a technologií jsou tyto kulturní informace přenášeny, čili zjistit, co tvoří 
„molekuly komunikace“ − „komunikémy“ (FLUSSER 2002: 218). 

 

3.2 Charakteristické rysy lidského textového univerza 
Enormně vyspělé rozmnožovací potence komunikačních médií zakládají kulturní trans-

fer a kontinuitu kulturního vývoje. Současně ale vedou k tomu, že mediální texty postupně 
překrývají, rozmělňují a zakalují kosmické, přírodní a materiální kulturní objekty a texty, 
a tudíž i podobu reálného světa.6 Sekundární, terciární a kvartární média7 a s nimi spjaté 
komunikační technologie totiž umožnily jednotlivcům a komunitám jednak prostřednictvím 
mediálních textů kosmické, přírodní a materiální kulturní texty popisovat, parafrázovat 
a napodobovat, jednak jim umožnily existující mediální texty prostřednictvím nápodoby 
(mimésis), kopírování a replikace přenášet z jednoho média do druhého a dále je implemen-
tovat do jiných mediálních textů a upravovat (adaptovat) v rámci jiných mediálních textů.  

Mediální texty vystupují v průběhu komunikace na několika scénách současně, a proto 
se stávají velmi složitým objektem analýzy. Jsou smyslově vnímatelné, jsou prezentovány 
prostřednictvím médií, jsou nositelem informací (významů, mediovaných obsahů), jsou – 
v kooperaci s médiem − nástrojem a produktem komunikace, jsou sémioticko-naratolo-
gickou konstrukcí a strukturou, jsou projevem, dokladem a normativním základem sociál-
ního jednání, jsou archivem vědění (konceptů) a kultury (sociálně kulturního jednání), jsou 
projevem a výrazem mentálního jednání, jsou produktem interpretace. Z tohoto důvodu má 
mediální text – pokud na něj nahlížíme jako na objekt analýzy – aspekt a rovinu recepční, 
mediální, informační, komunikační, sémioticko-narativní, diskurzivní, paměťovou, kogni-
tivní a interpretační. Interpretace mediovaných obsahů skrývajících se v mediálních textech 
závisí na tom, do jaké míry se interpretovi podaří v kontextu a průběhu komunikace mezi 
konkrétními dorozumívajícími se subjekty odhalit propojenost, podmíněnost, funkční ori-
entace a vytíženost textových výrazových prostředků, z nichž je text zkonstruován. 

                                                           
5 Výraz „mem“ jako opozici k jednotce genetické informace poprvé použil v knize Sobecký gen R. Daw-

kins (DAWKINS 2003). Model kulturního transferu založený na memech vytvořila S. Blackmoreová 
(BLACKMOREOVÁ 2000). 

6 Tuto hrozbu v druhé polovině sedmdesátých let 20. století brilantně vyjádřil francouzský postmoderní 
filozof J. Baudrillard v konceptu simulace a simulacra, a to v studiích shrnutých zejména do knihy Si-
mulacres et simulation (1981, srov. BAUDRILLARD 1994). 

7 Media na primární, sekundární, terciární (elektronická) a kvartární (digitální) rozčlenil W. Faulstich 
(FAULSTICH 1998). 
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3.3 Vztahy a souvislosti mezi orientačním a jazykovým dorozumíváním 
„Mluvení, bez ohledu na to, jak přesvědčivá může jeho přítomnost být, není pro vlast-

nění mysli nutné“ (DENNETT, 1997, s. 22). Děti, které se dosud nenaučily mluvit, mysl 
(angl. mind) nepochybně mají. Dokáží se orientovat ve svém velmi omezeném prostředí, 
neboť se naučily interpretovat některé jeho části. Jde o vrozenou schopnost, která se rozvíjí 
v procesech sociální interakce, přičemž její nutnou součástí je komunikační praxe. Obdob-
nou, v řadě ohledů ovšem podstatně rozvinutější schopnost orientovat se ve svém životním 
prostředí mají i jiní obyvatelé živočišné říše.  

Otevřenou otázkou zůstává, jak probíhají procesy lidského orientačního dorozumívání 
u příslušníků lidského rodu, kteří si neosvojili jazyk, a zdali u subjektů disponujících jazy-
kovými kompetencemi lze obrazově vizuální dorozumívání oddělit od jazykové komunika-
ce. V této studii vycházím z předpokladu, že jazyk mluvený a psaný v labyrintu přírodních 
i materiálních kulturních textů funguje jako navigační systém. Řečeno pomocí L. Wittgen-
steina, hranice našeho jazyka jsou hranicemi našeho světa.8 

Přikláním se zde k dominantnímu názoru humanitních a společenských věd, které roz-
dělují lidské dějiny na prehistorii jako obtížně čitelnou dobu předliterární, a na historii jako 
dobu, kterou osvětlují literární památky. Neznalost jazyka jako základního komunikačního 
a interpretačního systému pravěkých komunit proto způsobuje, že archeologie jako pomoc-
ná věda historická a dějiny umění mají problémy s interpretací pravěkých kulturních 
a mediálních vizuálně obrazových textů, tedy z období, ve kterém ještě neexistovalo písmo.  

Je velmi pravděpodobné, že v procesech lidského orientačního dorozumívání se s příro-
dou a kulturou, tedy při dorozumívání se s přírodními a kulturními objekty, je odhalováno 
to, co již předchozí komunity objevily a co sedimentovalo do konceptů ukrytých v jazyko-
vých textech. Jinak řečeno, jednotlivci se umí orientovat ve světě díky jazykové komunika-
ci, která konceptualizovala segmenty skutečnosti.  

Orientační dorozumívání, odvíjející se od smyslového vnímání přírodních a kulturních 
textů, představuje dílem výchozí formu interpretace životního prostředí, dílem výchozí po-
zici pro sociální konstrukci reality. Jde o složitý proces, který se děje na řadě úrovní lidské 
mysli. Vnímané texty tedy nejsou konstrukce pouze senzoria, tedy lidského vnímání, ale 
také dalších mentálních aktivit, včetně intencionality, obrazotvornosti, myšlení, poznávání, 
hodnocení, rozhodování.  

Z uvedených důvodů, komunikátové texty kosmu, přírody a kultury jsou počáteční fází 
všech forem lidské komunikace – intrapersonální, orientační, interpersonální, skupinové, 
meziskupinové, institucionální, masové a síťové komunikace, ale také výsledkem koordi-
novaných konstrukčních aktivit, které probíhají současně v procesech lidského mentálního, 
komunikačního i sociálního jednání. Jinak řečeno, kosmické, přírodní i materiální kulturní 
texty – obdobně jako koncepty – jsou produkty diskurzivní praxe, která se prezentuje v me-
diálních, jazykových i nejazykových znakových textech. 

Kosmické a přírodní procesy a objekty a dále kulturní produkty, procesy a materiální 
artefakty, které nejsou primárně určeny ke komunikaci, získávají sémiotický status kos-
mických, přírodních a nekomunikátových kulturních textů v situacích, kdy se stávají smys-
lově vnímanými objekty lidského orientačního dorozumívání. K této proměně dochází 
v důsledku toho, že komunikující subjekty vnější, smyslově vnímatelný svět rozčleňují na 
menší, více či méně autonomní a funkční celky, stanovují vztahy mezi nimi a těmito celky 

                                                           
8 Srov. výroky pocházejí z díla L. Wittgensteina Tractatus logico-philosophicus, paragraf 5.6: „Hranice 

mého jazyka znamenají hranice mého světa.“ a paragraf 7: „O čem nelze mluvit, o tom se musí mlčet.“ 
(WITTGENSTEIN 2007).  
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a tyto celky a vztahy konceptualizují, dávají jim podobu pojmů, které v sémioticko-komu-
nikačním prostoru získávají podobu diskurzivních konstrukcí − konceptů.9 V konečné fázi 
procesů orientačního dorozumívání anebo poznávání pak zkonstruované koncepty spojují 
se slovy (jazykovými znaky) a významy. Jde o jeden z klíčových, permanentně probíhají-
cích procesů kulturního vývoje nesených lidským komunikativním jednáním. V tomto 
ohledu je příroda a kultura neustále se proměňujícím produktem tohoto jednání. V kterém-
koli časovém řezu se však příroda a kultura jeví jako konečná sada konkrétních, více nebo 
méně uspořádaných textů propojených s koncepty, pojmy, slovy a významy.  

Např. lidská lebka jako kosterní segment lidského těla, pokud je smyslově vnímána, má 
status přírodního textu. Získá-li podobu sádrového odlitku, stává se – v procesech vnímání 
− materiálním kulturním textem. A na úroveň mediálních textů vstupuje a status znaku zís-
kává, pokud skutečná lebka anebo její odlitek se stává součástí komunikačních textů a ko-
munikačních procesů. Tak je tomu v Shakespearově divadelní hře Hamlet (1604), ve scéně, 
ve které si hrdina hry klade osudovou otázku „Být, či nebýt?“. Obdobně tomu může být − 
jak dokládají následující části studie − u materiálních kulturních produktů, např. u zubního 
kartáčku a sklenice. 
 
4 Interpretace mediálního textu Sklenice se zubními kartáčky 

a zubní protézou 
 

4.1 Média, která nesou anebo mohou nést text Sklenice se zubními kartáčky 
a zubní protézou 

Mediální text, který bude objektem analýzy a interpretace a který jsem označil popis-
ným pracovním názvem Sklenice se zubními kartáčky a zubní protézou, mi zaslala e-mai-
lovou poštou v dopisu dne 6.10.2010 jako přílohu (attachment) Taťána Hajdová. Neuvedla 
jméno tvůrce mediálního textu ani zdroj, ze kterého byl mediální text zkopírován, neboť 
ani ona jej neznala. Z komunikačních drah zaznamenaných v hlavičce e-mailu bylo zřejmé, 
že tato příloha tvořená digitálním obrazově vizuálním textem ve formátu „jpeg“10 a označe-
ná výkladovým názvem „Život ve zkratce“ byla T. Hajdové zaslána téhož dne jiným odesi-
latelem − Janou Smejkalovou. T. Hajdová mi v příloze pouze přeposlala mediální text, kte-
rý kdovíjak dlouho putoval po internetu od jedné e-mailové adresy k druhé a který − jak 
jsem později zjistil − se rovněž uhnízdil na několika českých portálech.11 Lze předpokládat 
jeho výskyt i v jiných internetových doménách a v jejich imageboardech.12 

                                                           
9 Diskurzivní konstrukt je vědomostním produktem kolektivních diskurzivních praktik (komunikativního 

jednání), formujícím a uspořádávajícím jednotlivé informace, které mají komunity k dispozici, do auto-
nomních celků. Diskurzivní konstrukty jsou fixovány a archivovány v textech a představují jednak sta-
vební, konceptuální jednotky sociálně kulturní reality, jednak interpretační modely jednotlivých seg-
mentů světa. Z pozic teorie diskurzu M. Foucaulta (FOUCAULT , 2002) jsou diskurzivní konstrukty, 
tvořící položky a jednotky archivů vědění, napojeny na moc − vědění je tvůrcem, producentem moci 
a současně je mocí formováno.  

10 „jpeg“, ale také „jpg“, „jfif“ nebo „jpe“ označuje formát souboru, který používá metodu ztrátové kom-
prese, „používané pro ukládání počítačových obrázků ve fotorealistické kvalitě“ a pro přenášení a uklá-
dání fotografií na. webu  (http://cs.wikipedia.org/wiki/JPEG). 

11 Na české doméně internetu je daný mediální text k dispozici (přístup 28.8.2011) např. na portálu ko-
mik.cz. (http://www.komik.cz/obrazky/9538-zivot-ve-zkratce/), kde byl přiřazen 4.11.2010, a to pod ná-
zvem „Život ve zkratce“ (v tomto případě je mediální text rozšířen o nápis „komik.cz“, umístěný 
v spodní části obrazu), na portálu cocos.cz. 
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Pro úplnost výčtu přístupových cest, po kterých jsem se dostal k mediálnímu textu 
Sklenice se zubními kartáčky a zubní protézou, je třeba dodat, že přístup na internet mi 
umožnil poskytovatel internetových služeb, firma NETBOX, že ke své e-mailové poště 
uložené na serveru „mail.google.com“ jsem dospěl prostřednictvím prohlížeče Mozilla 
Firefox a že přílohu (mediální text) jsem načetl pomocí softwarového programu Xn View 
for Windows. Komunikačním rozhraním, které mi umožnilo smyslově vnímat přeposlaný 
digitální text, se stal display notebooku značky ASUS.  

Internet není jediné médium, které je s to nést daný digitální mediální text. Je zřejmé, že 
tento text může být skladován v kterémkoli paměťovém digitálním médiu − např. na hard 
disku PC či notebooku, na CD ROMu, flash discích, na webové stránce či síťovém portálu, 
ale také může být prezentován a archivován prostřednictvím televizního digitálního vysílá-
ní. K vyhledání a načtení tohoto digitálního textu neseného digitálními paměťovými médii 
a k jeho prezentaci v smyslově vnímatelné formě na vhodném komunikačním rozhraní, čili 
k smyslové percepci textu Sklenice se zubními kartáčky a zubní protézou je zapotřebí řada 
digitálních zařízení.  

Mediální text Sklenice se zubními kartáčky a zubní protézou může žít v transformované 
podobě v těle řady jiných hostitelských komunikačních a paměťových médií, která jsou 
založena na jiných komunikačních technologiích, a která tudíž mají odlišnou epistemologii 
a odlišný dosah. Prezentován může být v kterémkoli komunikačním médiu, které je s to 
nést obrazově vizuální text. Mediální text Sklenice se zubními kartáčky a zubní protézou 
může být např. natištěn inkoustovou nebo laserovou tiskárnou na list papíru a vyvěšen na 
nástěnce firmy nebo školy. Daný text může být prezentován v časopise, na plakátu, na 
tričku, za jistých okolností na obalu zboží. Pro čtenáře této publikace text žije v tištěném 
komunikačním (a paměťovém) médiu – v knize představující konferenční sborník (viz 
Obrazová příloha č. 1).  

Existuje rovněž možnost, že daný mediální text bude prezentován v singulárním médiu 
kresba, malba a sochařské dílo, anebo sériovém médiu grafika. V případě kresby a grafiky 
může být paměťovým a komunikačním médiem papír, v případě malby plátno. Pokud by 
byl mediální text transformován do trojrozměrného sochařského díla, pak by se jeho hosti-
telským médiem mohl stát jakýkoli sochařský materiál, včetně hlíny nebo plastické hmoty. 
anebo by jako médium fungovaly materiální objekty přírody a kultury. Komunikačním 
médiem by se za této situace stalo sousoší vytvořené ze sklenic, kartáčků, zubní protézy 
a vody, čili z kulturních a přírodních produktů, a bylo by koncipováno na principu asam-
bláže jako ready-made. Sousoší typu ready-madeby mohlo být instalováno v galerii. Tento 
artefakt by mohl být dále transformován, vyfotografován a prezentován v dvourozměrném 
formátu a médiu klasická, anebo digitální fotografie a ta by mohla být dále formátována 
a přenášena do těla analogových či digitálních médií. 

Daný výčet nevyčerpává produkční možnosti a formy, které jsou s to ukotvit mediální 
text Sklenice se zubními kartáčky a zubní protézou v hostitelském komunikačním médiu. 

                                                                                                                                                          

(http://www.cocos.cz/phpBB2/viewtopic.php?p=2814), kde obrázek byl přiřazen pod tímtéž názvem 
5.10.2010, anebo ve fotoalbu centra.cz 
(http://fotoalba.centrum.cz/photo.php?pid=23466754), který si vytvořila „květoslava“ (adresa profilu 
viz http://xchat.cz/bouganvilie). I zde mediální text nese název „život ve zkratce“ a na web byl nahrán 
21. 10. 2010, konkrétně byl zkopírován do fotoalba „Vtipy“, ve kterém je 127 digitálních textů, zejména 
fotografií a kreslených vtipů, přičemž fotoalbum „ Vtipy“ je pouze jedním z tématicky zaměřených alb 
celkového fotoalba s kapacitou 10605 fotek. 

12 Hlavním centrem těchto kontroverzních internetových koláží je na současné celosvětové sítí zřejmě 
imageboard 4Chan (viz www.4chan.org/).  
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Mediální text by mohl vzniknout také fotografickou cestou jako série digitálních fotografií 
zachycujících naaranžované scény se skleničkou a jednotlivými kartáčky, zubní protézou 
a vodou. Text by mohl být také převyprávěn pomocí jazyka animovaného kresleného ane-
bo loutkového filmu. Zubní kartáčky by bylo možné rozpohybovat obdobným způsobem, 
jakým Hermína Týrlová rozpohybovala „své“ kapesníčky v díle Uzel na kapesníku 
(1958).13 Text Sklenice se zubními kartáčky a zubní protézou by bylo možné dále transfor-
movat např. do oblasti mluvní anebo literární komunikace. Interpretace, kterou zde podni-
kám, představuje transformaci textu z univerzálního jazyka výtvarného umění do individu-
álního literárního českého jazyka. 

 
4.2 Základní stavební složky a kompozice textu Sklenice se zubními kartáčky 

a zubní protézou 

Základní druhy znaků zastoupených v mediálním textu 
Jedinými literárními znaky, peirceovskými symboly, obsaženými v textu Sklenice se 

zubními kartáčky a zubní protézou jsou arabské číslice 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Všechny ostatní 
znaky textu mají obrazově vizuální povahu, tzn. získávají status peirceovského ikónu. Jde 
o ikonický text, realisticky znázorňující jednak kulturní produkty − sklenice, zubní kartáč-
ky a zubní protézu, jednak přírodní produkt − vodu. Náznakově je v textu znázorněna plo-
cha, na které jsou sklenice postaveny. Jde zřejmě o část skleněné poličky. I tento segment 
mediálního textu lze považovat za samostatný ikón.  

Skleněná plocha působí nicméně dvourozměrně. Tvůrce mediálního textu (pravděpo-
dobně nezáměrně, z důvodů menší technické zručnosti) nedokázal umístit sklenice na skle-
něnou plochu. Nevytváří iluzi, že sklenice jsou postaveny na skleněné poličce, protože 
sklenice umisťuje „nad“ tuto plochu. V mediálním textu dále není zobrazeno pozadí. 
Vzhledem k zobrazeným ikonickým znakům, tzn. sklenicím, kartáčkům a zubní protéze, 
a vzhledem k indexovým funkcím, kterými tyto znaky disponují, je předpokládaným poza-
dím stěna koupelny, na níž je připevněna polička. Oba tyto konstrukční faktory posilují 
názor, že daný text není fotografického původu, ale že vznikl pomocí technologie kresby, 
klasické malby, ale nejpravděpodobněji jako „digitální malba“ čili produkt některého vý-
tvarného programu − editoru.  

Tyto konstrukční faktory mají za následek, že dané reálné objekty jsou vyčleněny 
z reálného prostoru. Efektu plného vyčlenění hlavních objektů zobrazovaných mediálním 
textem z reálného prostoru však nebylo dosaženo. Tohoto efektu by bylo účinně dosaženo, 
kdyby text neobsahoval onu skleněnou plochu znázorňující polici a sklenice se zubními 
kartáčky a zubní protézou by byly umístěny do zcela volného prostoru.  

 
Lineární kompoziční výstavba ikonických slov, ikonických vět, odstavců, oddílů 
a kapitol mediálního textu 

Obrazově vizuální (digitální) text Sklenice se zubními kartáčky a zubní protézou je slo-
žený ze šesti samostatných, stejně velkých částí-celků ve tvaru obdélníku o poměru stran 
cca 7:5. Tyto celky jsou seřazeny za sebou do dvou stejně dlouhých „řádků“ pod sebou, 
přičemž každý řádek obsahuje tři jednotlivé celky, které jsou číslovány arabskými číslicemi 
od prvního do posledního celku v pořadí 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Uspořádání obrazově vizuálního 
textu kopíruje jednak způsob, jakým jsou v knižním literárním textu na jednotlivých stra-
nách za sebou do řádků řazena písmena a slova, jednak způsob, jakým jsou v literárním 

                                                           
13 Jako spoluautor animovaného filmu H. Týrlové Uzel na kapesníku je uváděn J. Pinkava. 
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textu číslovány stránky knihy. Jinak řečeno, daný mediální text tvoří série šesti samostat-
ných, za sebou uspořádaných a očíslovaných obrazově vizuálních textů.  

Způsob seřazení šesti základních stavebních částí mediálního textu i pořadí čísel, jimiž 
jsou označeny, jednoznačně poukazují na skutečnost, že statický výtvarný text14 Sklenice se 
zubními kartáčky a zubní protézou má lineární kompozici. Dvojím způsobem je zde nazna-
čeno, že text má být čten zleva doprava po řádcích, v posloupnosti určeném číselným pořa-
dím. Z hlediska informačního jsou arabské číslice významově redundantní. Jejich absence 
by nenarušila ani by podstatným způsobem nezměnila vyznění textu. Číslování a sku-
tečnost, že oněch šest jednotlivých zobrazení je od sebe odděleno bílým pruhem, dále sdě-
luje, že jednotlivé části textu představují jeho oddíly či kapitoly. Obdobným způsobem jsou 
komponovány základní stavební složky středověkých oltářních cyklů nebo několikadílných 
kreslených vtipů beze slov. 

Oddělení ani číslování šesti segmentů textu neodpovídá jednoznačně na klíčovou otáz-
ku objevující se na této úrovni analýzy, a to, zdali text Sklenice se zubními kartáčky a zubní 
protézou má narativní podobu, tzn. zdali má příběh, anebo − jinak řečeno − zdali obsahuje 
vyprávění, jehož součástí či dokonce základní konstrukční osou je děj. Kladnou odpověď 
na tuto otázku nicméně signalizuje a předznamenává skutečnost, že text tvoří série obdobně 
konstruovaných a od sebe oddělených celků, u nichž dochází jednak k průniku, jednak 
k rozšiřování obrazově vizuálních slov a vět. Jednoznačnou odpověď na danou otázku je 
možné získat prostřednictvím analýzy nižších konstrukčních úrovní textu, výtvarných vět, 
odstavců a oddílů, na kterých jsou budovány základní narativní kategorie − vypravěč a jeho 
vyprávění a v něm hrdina, postavy, děj, čas a prostor. 

Nejmenšími znakovými jednotkami analyzovaného výtvarného textu, ale také kterého-
koli jiného ikonického textu, ať již vytvořeného klasickými, anebo digitálními technologi-
emi, jsou ikonická slova. Tato slova − analogicky je tomu u slov mluveného nebo psaného 
jazyka − vznikají z nejmenších stavebních prvků ikonických textů, které nenesou význam, 
z (barevných) bodů, křivek, přímek a mnohoúhelníků (tak je tomu u vektorové grafiky), 
anebo z pixelů (tak je tomu u rastrové/bitmapové grafiky). Z ikonických slov vznikají iko-
nické věty.  

Ikonická slova jsou takové konfigurace základních stavebních výrazových prostředků, 
které již nesou samostatný význam − označují, denotují vymezitelné části objektů předmět-
né či fiktivní reality. Základním definičním atributem ikonických slov je, že je dále nelze 
dělit na menší části, které by byly s to nést samostatný význam. Pokud by se tak stalo, vy-
členěné obrazově vizuální konfigurace by již nebyly s to denotovat žádné rozpoznatelné 
objekty předmětného univerza.15 

Za výtvarná ikonická slova textu Sklenice se zubními kartáčky a zubní protézou, uveřej-
něného v rámci této studie, lze při daném nízkém rozlišení považovat dno průhledné skle-
nice, horní část průhledné sklenice, bílé umělé štětinky zubního kartáčku, držátko kartáčku, 
šestnáct jednotlivých zubů v zubní protéze (bylo by možné je pojmenovat). Jako výtvarné 
                                                           
14 Divadelní představení, recitace, filmové produkce nebo rozhlasová a televizní vysílání nesou naopak 

dynamické mediální texty. 
15 Konkrétní ikonické slovo či konkrétní ikonické věty je možné identifikovat jako slovo či větu i mimo 

domovský text, pokud se tyto znakové složky využívají v jiném obrazově vizuálním textu, např. v koláži 
či asambláži. O tom, zdali v rámci textu daná konfigurace plní roli ikonického slova či ikonické věty, 
rozhoduje konkrétní podoba výtvarného textu, anebo − jinak řečeno − jeho „grafické“ rozlišení. Jiné 
možnosti segmentace výtvarných textů na výtvarná slova a výtvarné věty poskytuje barevný realistický 
fotografický portrét vytvořený klasickou fotografickou technologií formátu 60 x 40 cm, jiné časopisecká 
karikatura zpracovaná technikou perokresby formátu 5 x 3 cm.  
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věty lze číst průhlednou sklenici, šest co do velikosti a barvy odlišných zubních kartáčků, 
horní část zubní protézy, dolní část zubní protézy a zřejmě i hladinu vody ve sklenici.  

Jako výtvarné odstavce či oddíly lze číst štětinkami do sebe zakleslé dva velké kartáčky 
v kapitole č. 2 a 3, čtyři malé zubní kartáčky obrácené štětinkami směrem k zaklesnutým 
velkým kartáčkům v kapitole číslo 3 anebo vodu ve sklenici a zubní protézu v kapitole 
číslo 6. Lapidárnost a koncentrovanost výpovědi, kterou nabízí daný obrazově vizuální 
text, má za následek, že hranice mezi větami, odstavci a oddíly se prostupují. 

Některé věty se v jednotlivých kapitolách mediálního textu vyskytují vícekrát. Pouze 
dvě věty se vyskytují ve všech šesti kapitolách textu − je jimi průhledná sklenice a skle-
něná deska. Sklenice jsou víceméně prostorově ukotveny, stojí zřejmě na skleněné desce, 
která by mohla být součástí police pověšené na stěně. 

V prvních pěti kapitolách se opakuje věta: velký modrý zubní kartáček, v 2. až 4. kapi-
tole se vyskytuje věta: velký červený kartáček. Zbývající věty se již v kapitolách vícekrát 
neopakují. Čtyři malé kartáčky čtyř různých barev se vyskytují pouze v 3. kapitole, voda 
a zubní protéza pouze v 6. kapitole.  

 
Motivy jako základ kompoziční struktury mediálního textu 

Základními a nejmenšími stavebními jednotkami sémiotického plánu mediálního textu 
jsou znaky, základními a nejmenšími stavebními jednotkami narativního plánu mediálního 
textu jsou motivy, které zachycují události. Pomocí motivů jsou konstruovány narativní 
složky vyššího řádu, mj. události, postavy, vypravěč, vypravěčské strategie, fabule (příběh, 
story), syžet (plot), recepční autor, ale také časoprostor nebo kompozice.  

Všechny motivy vyskytující se v mediálních textech jsou vyjádřeny pomocí znaků, jsou 
znakově ukotveny.16 Motivy obsahují řadu odlišných znakových referenčních pozic. Zahr-
nují objekty, události, vztahy a atributy z vnějšího (přírodního či fyzikálního) a vnitřního 
(psychického) světa. Motivy nicméně deklarují a definují pouze funkce či role, které 
v rámci narativního plánu mediálního textu plní, nikoli fakt reference. 

Konkrétní motivy plní, anebo mohou plnit odlišné role v rámci konkrétních, jednotli-
vých narativních textů. Hlavní i vedlejší motivy naplňují a dosahují konkrétní, nejednou 
protichůdné funkce. Např. hlavní motivy zachycují zejména události a vytvářejí hlavní 
dějovou linii textu, zatímco vedlejší motivy hlavní děj nerozvíjejí, ale naopak jej rozptylují 
anebo retardují, mj. tím, že vytvářejí vedlejší − slepé a digresivní− dějové linie. Rozsáhlé 
narativy (např. eposy, romány, divadelní představení a celovečerní hrané filmy) se v dů-
sledku toho vyznačují velkou redundancí vedlejších motivů, zatímco krátké narativy (např. 
přísloví, anekdoty, kreslené vtipy, epické písně nebo reklamní šoty) jsou nasyceny hlavní-
mi motivy a vykazují procentuálně nízké, anebo nulové zastoupení vedlejších motivů. 

Klíčovou složkou narativního plánu je kompozice. Výzkum kompozice spadá do oblasti 
naratologie vymezené jako teorie vyprávění.17 Jde o jednu z klíčových kategorií této disci-

                                                           
16 Ne všechny znaky mediálního textu se podílejí na budování jeho naratologického plánu. Znaky textu na-

ratologický status získají pouze v případě, že v rámci mediálního textu plní roli motivu a jsou napojeny 
na naratologické kategorie konkrétního textu.  

17 Přehledný a instruktivní výklad základních naratologických kategorií podává ve Slovníku naratologie G. 
Prince (PRINCE, 2003). Teoretická východiska (autory a koncepty) této disciplíny identifikuje a vyklá-
dá např. třetí kapitola učebnice Využití narativního výzkumu jako výzkumné metody L. Webstera a P. 
Mertové (WEBSTER – MERTOVA, 2007). Za zakladatele naratologie tito autoři označili ruské forma-
listy V. Šklovského a V. J. Proppa, na něž navazovali francouzští strukturalisté, zejména T. Todorov 
a R. Barthes. Tito autoři v rámci naratologie identifikovali tři základní výzkumné oblasti: narativní gra-
matiku, narativní poetiku a rétorickou analýzu.  
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plíny. Na kompozici je možné nahlížet z odlišných pozic, mj. z hlediska partikulární moti-
vické a obecné tématické výstavby textu, anebo z hlediska integrující syžetové a fabulační 
výstavby textu. Tyto přístupy jsou propojené a vzájemně se ovlivňují a doplňují. Z těchto 
pozic budu také analyzovat a interpretovat text Sklenice se zubními kartáčky a zubní pro-
tézou. 

Kompozice mediálních textů, a to jak statických (např. výtvarného obrazu a literárního 
díla), tak i dynamických (např. divadelního představení a filmového díla) se jeví v syn-
chronním řezu jako hierarchizovaná struktura (hlavních a vedlejších) motivů anebo témat 
a v diachronním řezu jako posloupnost na scénu postupně uváděných a namnoze kauzálně 
propojených (hlavních a vedlejších) motivů anebo témat. Uspořádání jednotlivých motivů 
v rámci textu směřuje k vytváření témat, zatímco uspořádání, propojení a hierarchizace 
témat buduje námět textu. Distribuce témat a tématická kompozice narativního textu signa-
lizuje, které téma je centrální, a je tudíž námětem textu, a která témata jsou okrajová.  

 
4.3 Témata, námět a titul mediálního textu 
Téma a námět v případě analyzovaného textu vyjadřují ikonické věty sklenice, zubní 

kartáčky a zubní protéza. Z tohoto důvodu popisný titul, název Sklenice se zubními kartáč-
ky a zubní protézou, kterým jsem nereflektovaně a spontánně označil e-mailovou poštou 
přijatý digitální mediální text, vystihuje námět zpracovávaný mediálním textem. Námět 
prostřednictvím titulu by ovšem mohl být formulován jiným způsobem. Pokud by byla 
zdůrazněna dějová linie textu, mohl by mít podobu, kterou by vyjadřoval název Příběh 
sklenice se zubními kartáčky a zubní protézou, anebo-pokud by se rezignovalo na lineární 
a dějovou povahu textu − název a podobu Zátiší se sklenicemi, zubními kartáčky a zubní 
protézou. 

Vyjmenovaná témata a v titulech formulovaný název textu zachycují první doslovnou 
významovou rovinu textu, nikoli přenesenou, symbolickou významovou rovinu.18 Ta je 
artikulována až na úrovni syžetové a fabulační výstavby mediálního textu. Symbolický 
význam textu lze postihnout až na základě analýzy syžetové a fabulační výstavby mediál-
ního textu.  

Percepce a konzumace mediálních textů-narativů se odehrává postupně a lineárně v del-
ším časovém horizontu (mluvní, literární, komiksové, filmové, divadelní texty), anebo se 
odehrává postupně a nelineárně ve velmi krátkém časovém horizontu (malířské, fotografic-
ké, sochařské texty). Ovšem i nelineární obrazově vizuální texty, jakými je obvykle socha, 
malba, fotografie nebo reklamní plakát, mohou obsahovat lineárně komponované složky 
a části anebo dokonce mohou obsahovat vypravěče, postavy a příběh (srov. Obrazovou 
přílohu číslo 2).19 

                                                           
18 Výraz „symbol“ spolu s výrazem „ikón“ a „index“ označují tři základní druhy znaku, klasifikované na 

základě vztahu mezi podobou znaku (označujícím) a znakem označovanou skutečností (označovaným). 
Z těchto znaků se rekrutují znaky mediálních textů. Symbolický význam textu, bez ohledu na skuteč-
nost, z jakých druhů znaků je vystavěn, označuje specifickou formu sémiotické konstrukce, kterou sou-
časně tvoří výchozí, základní, doslovná významová rovina a nad ní a na ní závislá rovina přenesených 
významů symbolických či alegorických. 

19 Interpretační název mediálního textu zachyceného v Příloze č. 2 by mohl znít: Učitel vykládající žákům 
evoluci opičího rodu, popř. Žák interpretující evoluci opičího rodu. Učitel-opice, anebo žák-opice, 
zkoušený u tabule, je vypravěčem a vypráví příběh o evoluci, který je zachycen křídou na tabuli. Posta-
vami tohoto příběhu jsou postavy znázorněné na tabuli, jejich hrdinou je opice zachycená křídou na 
konci vývojové řady. Toto vyprávění a tento příběh je však součástí jiného příběhu, rámovaného aktem 
metavyprávění er-vypravěče − fotografa, malíře, autora digitální koláže. Postavami toto příběhu jsou 
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Tituly představují z hlediska konstrukce − jak dokládá poetika titulů uměleckých děl – 
obvykle nejnáročnější a nejsložitější část mediálního textu. Mají totiž ctižádost koncentro-
vaně, názorně a atraktivně vyjádřit námět, smysl a poslání mediálního textu. Jinak řečeno 
snaží se na extrémně malém jazykovém textovém prostoru konceptualizovat poznání, které 
nabízí celý text. Schopnost vyjádřit syžetovou (vypravěčskou) výstavbu a fabulační (dějo-
vou) osu mediálního textu ovšem nemají deskriptivní tituly, ale tituly interpretační, tzn. ty, 
které postihují základní smysl vyprávění a příběhu obsaženého v mediálním textu.  

U lineárního mluvního, literárního nebo filmového textu by bylo možné dospět k vhod-
nému interpretačnímu titulu až po postupné, nejednou i několikahodinové percepci, kon-
zumaci a analýze a interpretaci celého textu. Rovněž u statického nelineárního i lineárního 
obrazově vizuálního textu rámovaného plochou, kterou lidské senzorium obsáhne v jednom 
záběru, je možné dospět k zjištění, jaká je motivická výstavba textu, jaký je zde prezento-
ván příběh a jaký je jeho smysl, až prostřednictvím analýzy a interpretace textu.  

Zásadní rozdíl mezi těmito typy narativních textů je v tom, že percepce a konzumace 
dlouhého mediálního textu vyžaduje postupné, opakující se, dlouhodobé a nejednou přeru-
šované analytické a interpretační úsilí, zatímco percepce a konzumace rozsahem nevelkého 
obrazově vizuálního mediálního textu je řádově několikavteřinová a obvykle je v tomto 
časovém horizontu také interpretačně završená. Z tohoto důvodu je u rozsahem nevelkých 
obrazově vizuálních mediálních textů obtížné od sebe oddělit jednotlivé fáze percepce, 
analýzy a interpretace textu, čili je obtížné popsat jednotlivé části procesu směřujícího 
k formulaci obsahů mediovaných textem.  

To je rovněž případ analyzovaného textu Sklenice se zubními kartáčky a zubní protézou. 
Ten představuje jednoduchý obrazově vizuální text složený z velmi omezeného počtu iko-
nických znaků integrovaných v prostoru členěném do šesti oddílů (kapitol). V důsledku 
toho všechna ikonická slova a především ikonické věty plní v oblasti kompozice roli moti-
vů. To má za následek, že znaková a motivická struktura mediálního textu se prostupují. 
Motivicky koncentrovaný mediální text dále signalizuje, že jeho syžetová a fabulační vý-
stavba se prolínají a že sdělení (obsah, smysl), které zprostředkovává, postihuje interpre-
tační název Život v zkratce.  

Tímto názvem byla opatřena elektronická verze digitálního mediálního textu, kterou 
jsem obdržel e-mailem. Otázkou však je, zdali danou interpretaci podpoří, anebo naruší či 
vyvrátí reflektovaná analýza syžetové a fabulační struktury mediálního textu. O analýzu 
a interpretaci textu se pokusím v následujících pasážích studie. 
 

4.4 Syžetová a fabulační výstavba mediálního textu 
Motivy jsou základními stavebními jednotkami nejen tématické a námětové, ale také 

syžetové a fabulační výstavby textu. Prostřednictvím distribuce, posloupnosti a propo-
jenosti motivů se buduje jednak syžetová, jednak fabulační rovina textu. Jde o propojené, 
podmíněné a funkčně odlišně orientované osy, kolem kterých oscilují motivy.  
  

                                                                                                                                                          
jednak vypravěč-opice, jednak adresáti vyprávění, kteří již v obrazově vizuálním textu ikonicky znázor-
něni nejsou − žáci-opice, kteří vyprávění učitele či svého spolužáka poslouchají, popř. dále učitel-opice, 
který zkoušenému žáku naslouchá.  
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Syžet a fabule20 jsou dané a prezentované odlišnou strukturací motivů obsažených v textu. 
Syžet (syžetová rovina textu) prezentuje vyprávění, fabule (fabulační rovina textu) děj. 
Syžet normuje rétorika vyprávění daná komunikačními strategiemi vypravěče, fabuli nor-
muje logika děje daná časovou posloupností a kauzální podmíněností událostí. 

Syžetová výstavba představuje výchozí textovou realitu. Struktura znakového textu se 
překrývá, ale není totožná se syžetovou výstavbou textu. Syžet nabízí prezentaci motivů 
představujících události, z nichž se tvoří vyprávění. Syžet vytvářejí posloupnosti motivů 
seřazených v lineárním textu za sebou, anebo v nelineárním textu vedle sebe. Motivy po-
stupně za sebou uvádějí na scénu lineární texty statické (např. literární a komiksové) i dy-
namické (např. divadelní, rozhlasové, filmové a televizní). Tyto texty jsou rámcovány 
svým počátkem a koncem. Lineární texty stanovují, jakým směrem se má konzument při 
jejich konzumaci ubírat.  

Statické nelineární texty (např. výtvarné sochařské, malířské, grafické anebo fotografic-
ké) uvádějí na scénu motivy seřazené vedle sebe a za sebou v několika směrech, buď 
v dvourozměrném, anebo trojrozměrném prostoru. Trojrozměrné sochařské texty rámcují 
vnější okraje materiálního komunikačního média, dvourozměrné nástěnné, malířské, kres-
lířské a grafické texty vymezuje plocha textu, prostorový formát média, na kterém je text 
umístěn, popř. rám. U těchto typů textů má obvykle konzument možnost začít proces kon-
zumace na více místech, u těch znaků-motivů, které v procesu konzumace upoutají jeho 
pozornost. V průběhu konzumace má nicméně konzument obvykle možnost volby z ně-
kolika možností, kterým směrem se ubírat.  

V případě vizuálně obrazového textu Sklenice se zubními kartáčky a zubní protézou 
nelze začít proces recepce textu na kterémkoli místě, neboť jednotlivé části mediálního 
textu jsou bílým pruhem na vnitřních stranách separovány a členěny do šesti „kapitol“ a ty 
jsou číslovány postupně od „1“ do „6“. Již na samém počátku konzumace textu je tedy 
zřejmé, že jde o statický lineární text, který začíná v levém horním rohu mediálního textu, 
u prvního vymezeného celku označeného číslicí „1“ a který končí u šestého celku v dolním 
pravém rohu označeného číslicí „6“. Konzumace každé jednotlivé části mediálního textu 
však může začít u kteréhokoli ikonického slova či kterékoli ikonické věty mediálního textu. 
Analýzu první kapitoly textu je tudíž možné začít buď u sklenice, anebo u modrého kartáč-
ku na zuby. Tyto ikonické věty současně představují hlavní stavební prvky jak motivické 
a tématické, tak syžetové a fabulační výstavby textu. Naopak ikonická věta skleněná plocha 
poličky představuje vedlejší motiv. Jeho absence v textu by nezměnila ani neovlivnila po-
dobu příběhu (konstrukci fabule − viz dále), který mediální text nese. 

Syžet (text) nese a většinou také skrývá fabuli (příběh). Přesněji řečeno, vyprávění, 
představující syžetový plán textu, nese a většinou skrývá příběh, fabulační plán textu. Syžet 
je dán faktickým rozložením motivů a témat v textu, k fabuli je možné dospět až na základě 
analýzy a prostřednictvím interpretace syžetového plánu textu, a to poté, co jsou odhaleny 
kauzální a časové vztahy mezi motivy (událostmi), tématy a postavami, které fungují jako 
principy organizující motivický a fabulační plán textu, neboť se stávají aktéry a nositeli 

                                                           
20 V této práci vycházím z pojetí syžetu a fabule, které v knižním souboru studií nazvaném O teorii prózy 

(Leningrad 1925) vyložil ruský formalista V. Šklovskij (ŠKLOVSKIJ, 2003). Chápu jej však v rámci 
Gennettova konceptu vyprávění (récit), které má tři roviny-plány „příběh“ (histoire), „text“ (récit) 
a „vyprávění“ (narration). Má nejen „příběh“ − narativní obsah, představený jako sled chronologicky 
uspořádaných událostí, čili fabuli, a „text“, který představuje jedinou složku narativní reality, jež je čte-
náři jako mluvená nebo psaná promluva přímo dostupná, čili syžetový plán, ale dále „vyprávění“ chápa-
ném jako akt vyprávění a produkce textu (GENNETT, 1972).  
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děje. Jinak řečeno, fabule (příběh) představuje „abstrakci vyprávěných událostí a jejich 
účastníků z textu“ (RIMMON-KENANOVÁ, 2001, s. 14). 

Z těchto důvodů konzument − pokud ovšem nedisponuje extrémně vyvinutou pamětí 
(v daném případě tzv. fotografickou pamětí) − je s to zapamatovat si pouze vyextrahovanou 
a o vedlejší motivy okleštěnou a časovými a kauzálními vztahy formovanou fabuli, ale 
nikoli složitou a v řadě směrů rozvinutou syžetovou výstavbu narativního textu.21 Syžet 
literárního textu totiž tvoří posloupnost všech jeho jazykových výrazů (slov), syžet obrazo-
vě vizuálního textu prostorové uspořádání a podoba všech jeho ikonických slov. 

U Sklenice se zubními kartáčky a zubní protézou není fabule skryta v syžetové výstavbě 
textu. V důsledku extrémní koncentrace výpovědi zde naopak dochází k průniku syžetové-
ho a fabulačního plánu textu, obdobně jako tomu bývá např. u žánru letopisů či kroniky. 
Příběh je zarámován do šesti po sobě následujících kapitol. Prostor, ve kterém se příběh 
odehrává, vymezuje průhledná sklenička umístěná na torzu plochy odkazující k nosnému 
sklu koupelnové poličky na zubní potřeby. Hlavními motivy syžetu jsou zubní kartáčky 
a zubní protéza. Jejich prezentace a posloupnost v šesti kapitolách textu současně předsta-
vuje hlavní konstrukční prvky fabulační výstavby textu.22 

 
4.5 Reálný autor, recepční autor a cílové publikum mediálního textu 
S mediálním textem je spjata řada kategorií, které odkrývají jeho znakové a komu-

nikační funkce. Reálný historický autor (addresser) je producentem textu, který může, ale 
také nemusí být, pokud např. cizí text je replikován, reprodukován nebo citován, skuteč-
ným odesilatelem (sender) textu. Reálný historický adresát (addressee) představuje kon-
krétní osobu či konkrétní skupinu osob, kterým je text adresován. U uměleckých děl je 
historický autor obvykle součástí samotného mediálního textu, výjimečně − jsou-li opatře-
na dedikací − může umělecký text obsahovat také jméno či jména, jimž je text adresován. 
U dopisu je naopak součástí textu − nejde-li např. o anonymní anebo otevřený dopis − jak 
reálný autor, tak i reálný adresát.  

Reálným, historickým příjemcem (receiver) textu není ovšem pouze jeho adresát, ten se 
dokonce z různých důvodů vůbec nemusí k textu dostat, naopak je jím ten, kdo mediální 
text konzumuje. V průběhu masové komunikace mediální texty konzumují jednak konkrét-
ní reální konzumenti (consumers), jednak reálná historická publika (audiences). Na empi-
rický výzkum orientovaná literární věda (SCHMIDT, 1991) i mediální studia vypracovala 
řadu metod, pomocí kterých může zkoumat strukturu, atributy i chování reálných publik 
(TRAMPOTA − VOJTĚCHOVSKÁ, 2010).23 

                                                           
21 Na fabuli (příběh) je možné nahlížet také z pozice kognitivních věd (THAGARD, 2001). Kognitivní 

aspekt a kognitivní funkce fabule (příběh) jsou specifické, vyhraněné a nezastupitelné. Fabule člověkovi 
slouží jako základní paměťově uchopitelný a katalogizovatelný formát archivující lidské vědění. Komu-
nity v příbězích formují a uspořádávají základní jednotky kognitivních sítí − koncepty. Koncepty jsou 
rezultáty příběhů, žijí v příbězích a díky příběhům se transportují z jednoho mediálního textu do druhé-
ho, a tím také do jiných sociálně kulturních časoprostorů. S pomocí a prostřednictvím příběhů a koncep-
tů je modelován lidský svět a uchovávána kontinuita sociálně kulturní reality. 

22 Mimo dosah a oblast zájmu narativní analýzy je problematika původu příběhu, tzn. skutečnost, zdali 
tento příběh − obrazně řečeno − psal život, anebo fantazie autora. Sémiotická a naratologická analýza 
neodhalí, zdali text nabízí reálný, anebo fiktivní příběh. Tuto problematiku zkoumá diskurzivní analýza 
(PAVELKA, 2006).  

23 Mediální studia jsou s to zkoumat zejména strukturu publika, návštěvnost a sledovanost médií (mediál-
ních textů). 
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Reálný, historický autor, adresát, odesilatel, příjemce či konzument i reálná historická 
publika představují mimotextové složky masové komunikace, jsou napojeny na text, a pro-
to se mohou se stát objektem empirického výzkumu. Jiná situace vzniká např. u recepčního 
autora a cílového publika.24 Ty naopak představují textové, naratologické konstrukce.25 

Recepční autor je představa, kterou si v průběhu konzumace textu vytváří o autorovi je-
ho konkrétní konzument (čtenář, posluchač, divák) a zřejmě i konkrétní historické publi-
kum. Konzument nachází recepčního autora v mediálním textu. Konstruuje si ho jako po-
stavu autora-tvůrce, kterému uděluje na základě signálů obsažených v textu, ale také svých 
představ a přání mj. věkové, genderové, sociální, charakterové, intelektuální a názorové 
atributy a komunikační záměry a strategie a s nímž se také jako s komunikačním subjektem 
dorozumívá. Konzument se podle indicií obsažených v textu mj. rozhodne, zdali ho autor 
chce např. informovat, poučit, pobavit, zesměšnit, urazit, přesvědčit, zmanipulovat, pod-
vést. Tento proces probíhá, ať již je reálný autor textu konzumentovi znám, anebo neznám.  

Cílovým publikem je představa, kterou si o potenciálních adresátech svých sdělení 
zprostředkovaných v masové komunikaci mediálním textu, o jejich komunikačních kompe-
tencích, potřebách, zájmech, hodnotových orientacích, vytváří již na samém počátku tvorby 
textu jejich reálný autor a − v případě, že jde o kolektivní dílo − reální autoři. Nalézt 
a zkonstruovat vhodné a početné cílové publikum patří k nejnáročnějším úkolům stejně 
náboženské a politické, jako umělecké a marketingové (reklamní) komunikace. Reálný 
autor jednak šije text na míru svým potenciálním adresátům, jednak promítá do textu před-
stavu svého cílového publika.  

Mediální text se stává nástrojem masové komunikace bez ohledu na podobu autorské 
konstrukce a konzumentské rekonstrukce cílového publika. Komunikace je však neúspěšná 
anebo méně úspěšná, pokud konstrukt cílového publika, který je spjat s očekávanými me-
diovanými obsahy, na mediálním trhu neodpovídá žádnému segmentu reálného publika, 
popř. pokud tento konstrukt má v reálném publiku malé zastoupení. Obdobně neúspěšná 
anebo méně úspěšná je komunikace, pokud médium (mediální organizace) mediální text 
dobře nenasměřuje na ty segmenty publika, které jsou kompatibilní s autorskou konstrukcí 
cílového publika.  

Recepční autor a cílové publikum vykazují interpretačně subjektivní dimenzi, neboť vy-
kazují závislost na komunikačních kompetencích buď reálného konzumenta, nebo reálného 
autora. Současně ale mají také objektivní, textovou dimenzi. Jsou totiž rámcově dány tex-
tem, jsou fixovány v textu, anebo − jinak řečeno − text více nebo méně předznamenává, 
formuje a predikuje podobu těchto kategorií. Je to způsobeno skutečností, že reálný autor 
se záměrně stylizuje vzhledem k cílovému publiku nebo projektuje do textu a prozrazuje 
v něm, komu text adresuje, a tomuto adresátovi také text přizpůsobuje (srov. např. dětskou 
tvorbu, televizní seriály typu soap opera nebo odbornou literaturu). Obrazně řečeno, text 
staví směrovky a zanechává stopy vedoucí jak k recepčnímu autorovi, tak cílovému pub-
liku.  

                                                           
24 Další naratologickou kategorií je fiktivní adresát. Fiktivním adresátem je postava vyprávění a příběhu, 

ke které se vztahuje vypravěč jako k adresátovi, nikoli ale reálný autor. Fiktivnímu adresátovi je sice 
vyprávění adresováno (tak je tomu např. u epistulárního románu), avšak autor jej fakticky určuje širší-
mu, cílovému publiku. Analyzovaný text nemá fiktivního adresáta. 

25 Bipolaritu vztahů mezi mimotextovými skutečnostmi a textovými naratologickými kategoriemi vyjadřu-
je U. Eco prostřednictvím kategorií „empirický čtenář“, tzn. reálný, historický čtenář, a „modelový čte-
nář“, kterého definuje jako publikum, jemuž je text adresován a které jistou podobu textu očekává 
(ECO, 1997). 
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Postavení reálného autora v procesech geneze textu je zásadní a určující, což doložily 
již na konci 19. století pozitivisticky orientované výzkumy mj. literární historiografie. Text 
– nazíráme-li na něj jako na produkt reálného autora − je autorskou projekcí, i když skrývá 
skutečné názory autora. Mediální texty nicméně prozrazují svého skutečného autora, a to 
i v případě, kdyby text byl prezentován jako anonymní udání anebo jako umělecký podvrh, 
kdyby byl připsán jinému autorovi, anebo kdyby se hlásil svým vznikem do vzdálené mi-
nulosti. Mediální texty prozrazují rovněž skutečné postoje a názory autora, a to i v za-
kázkové pajánové tvorbě, jejímž cílem je přesvědčit publikum o autenticitě autorem vyja-
dřovaných hodnot a postojů. Mediální texty totiž obsahují záměrné i nezáměrné složky − 
nejen informace, hodnoty a postoje, které autor chtěl záměrně vyjádřit, ale také nezáměrné 
položky, hodnoty a postoje, které neměl v úmyslu sdělovat (MUKAŘOVSKÝ, 1966). 

Mediální texty, včetně textů pocházejících z nejstaršího období vývoje lidské komuni-
kace, pravěku, i „kolektivního“ evropského raného středověku, mají vždy svého konkrétní-
ho reálného autora anebo – pokud se na jeho produkci podílí více tvůrců − konkrétní auto-
ry. Reálného autora, anebo − lépe − kolektiv reálných autorů lze předpokládat také u me-
diálních textů některých druhových a žánrových oblastí, u nichž je obvyklé, že jsou trado-
vány anebo prezentovány jako texty širšího, např. etnického, národního nebo sociálního 
kolektivu (viz např. židovské anekdoty, lidovou tvorbu anebo městský folklór).  

Faktem ale je, že nejen u nejstarších mediálních textů a u velkého množství slavných 
mediálních textů více nebo méně vzdálené minulosti nejsou jejich autoři známi. Tak je 
tomu např. u mediálních textů raného středověku. Texty získávají status anonymního textu. 
To je rovněž případ textu Sklenice se zubními kartáčky a zubní protézou.26 Daný text patří 
do specifické komunikační oblasti volné „anonymní“ digitální výtvarné tvorby, do níž se 
zapojily tisíce jednotlivých nápaditých autorů a jejichž produkce je volně přístupná na 
stovkách síťových portálů a individuálních webových stránkách. Nové komunikační médi-
um, internet, vytvořilo totiž prostor pro masovou postmoderní obrazově vizuální lidovou 
tvorbu, do níž také vstupuje analyzovaný text.  

Médium (internet), daný typ tvorby (masová postmoderní obrazově vizuální lidová 
tvorba) a podoba mediálního textu predikuje také cílové publikum. Cílové publikum, kte-
rému je text určen, je neobyčejně široké, neboť výtvarný obrazově vizuální kód mediálního 
textu Sklenice se zubními kartáčky a zubní protézou přesahuje jazykové, národní a státní 
hranice euroamerické kulturní oblasti. Základní komunikační bariérou mediálního textu je 
jeho sémiotická výstavba, založená na kulturních symbolech, vycházejících z institucionál-
ního a rituálového zázemí euroamerické kultury, konkrétně na instituci rodiny a domác-
nosti tvořené rodiči a dětmi a na hygienických rituálech spjatých s koupelnou jako jedním 
funkčním segmentem lidského obydlí. Díky globální kultuře se však daná instituce a daný 
rituál dílem staly obecně známé, dílem se rozšířily také do jiných kulturních oblastí.  

Skutečnost, že interpretovi i konzumentské obci nejsou reální autoři mnohých mediál-
ních textů známí, nikterak nesnižuje postavení reálných historických autorů v procesech 
produkce mediálních textů. Jako producenti jsou totiž odpovědni za podobu mediálních 
textů a za obsahy mediované texty. Proto jsou za své autorské produkty zaživa i posmrtně 

                                                           
26 Text získává status anonymního textu, i když je prezentován pod pseudonymem (tak je tomu např. u au-

torů graffiti) anebo v případě, že jméno reálného autora je součástí mediálního textu, ale konzumentovi 
a interpretovi textu není známo z dřívějších dorozumívacích aktivit.  
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„souzeni“: jejich díla se stávají objekty nezájmu, jsou zatracována, anebo oslavována a au-
toři pak jsou kvůli nim také kritizováni, adorováni a ti neanonymní někdy rovněž trestáni.27 

Pokud cílem této studie je analýza a interpretace narativních struktur textu ukrytých 
v mediálním textu Sklenice se zubními kartáčky a zubní protézou, pak není nezbytně nutné 
vědět, kdo je jeho reálným autorem, kdy a jak text vznikl a jaký typ média text původně 
nesl. Podstatné je, že daný text je na internetu volně přístupný, je kopírován, upravován 
a začleňován do řady komunikačních procesů a kontextů, včetně e-mailové pošty. O to 
důležitější se stává v procesech interpretace recepční autor a cílové publikum. 

Recepční autor vstupuje do procesů interpretace mediálního testu vždy, s ním se inter-
pret fakticky dorozumívá jako s autorským komunikačním subjektem. Reálný autor spadá 
do zcela odlišné komunikační oblasti, do oblasti produkce textu. S ním interpret komuniku-
je pouze v případě, je-li mu znám, tzn. zná-li dobu, ve které autor žil, a zná-li jeho osudy 
a názory anebo jeho další mediální texty.  

Recepčního autora textu Sklenice se zubními kartáčky a zubní protézou lze zkonstruo-
vat. Recepčním autorem se v dané fázi analýzy stává, a to nejen ve vztahu ke čtenáři a in-
terpretovi Jiřímu Pavelkovi, ale zřejmě také ve vztahu k většině konkrétních příslušníků 
západní civilizace, které využívají síťovou komunikaci, genderově nevyhraněná osoba ve 
věku nad 15-18 let, žijící v současné době v euroamerické kulturní oblasti, disponující tvůr-
čím nadáním, smyslem pro ironii a nadsázku, znalostí fungování instituce klasické rodiny 
a hygienických rituálů a ovládající produkční vizuální digitální technologie.  

 
4.6 Časoprostor a vypravěč příběhu obsaženého v mediálním textu 
Čas a prostor jsou základní naratologické kategorie, které rámcují syžetovou a fabulační 

výstavbu textu. Reálný autor ukotvuje příběh obsažený v mediálním textu v konkrétním 
časoprostoru, buď v tom, ve kterém žije a který dobře zná, anebo ve více nebo méně vzdá-
leném a jen zprostředkovaně známém, minulém anebo fiktivním budoucím sociálně kultur-
ním časoprostoru. V našem případě reálný autor umísťuje příběh vyprávěný neosobním 
vypravěčem, tzn. vyprávění, za jehož vypravěče lze považovat recepčního autora, zřejmě 
do svého životního časoprostoru. Vypravěč − na rozdíl od reálného autora − je naratologic-
ká konstrukce, a to i v případě, že je ztotožňován s reálným autorem (milostná lyrika, auto-
biografie, rozhlasové zprávy). 

Prostor, ve kterém se odehrává příběh obsažený v textu Sklenice se zubními kartáčky 
a zubní protézou, ukotvují zobrazené kulturní produkty − průhledná sklenice, plastové 
kartáčky na zuby a zubní protéza. Plastové kartáčky jsou produkty euroamerické kulturní 
oblasti uplynulých šedesáti let.28 V tomto časoprostoru nepochybně žije rovněž neznámý 
reálný autor tohoto textu, neboť ten k vytvoření mediálního textu využil digitální produkční 
technologie objevené teprve před dvěma desítkami let. Analyzovaný text tudíž neobsahuje 
žádné informace, které by narušovaly jeho časoprostorovou integritu. Nedochází zde 
k rozdvojení, ale naopak k prolnutí časoprostoru reálného autora, recepčního autora 
a časoprostoru příběhu. 

Příběh má vždy také svého vypravěče. Svého vypravěče má mediální text, ať již nese 
příběh a děj, anebo mu příběh a děj chybí. Dosud vytvořených vypravěčských pozic je 

                                                           
27 Kategorie autorství je historicky proměnná a zahrnuje řadu odlišných sociálních a komunikačních insti-

tucí. Do této kategorie spadá mj. pseudonym, malířská dílna, grafické studio.  
28 Umělými, nylonovými vlákny nahradila přírodní zvířecí štětiny v zubních kartáčcích americká chemic-

ká společnost DuPont v roce 1938 (viz http://en.wikipedia.org/wiki/Toothbrush). K jejich rozšíření bylo 
zapotřebí nejméně dalších deseti, dvaceti let. 
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značné množství, z hlediska základní typologie však lze tyto pozice rozčlenit do dvou 
hlavních oblastí. První oblast tvoří ich-vypravěčské pozice, druhou er-vypravěčské pozice.  

Výrazem nízké mediální gramotnosti je, že konzumenti mediálních textů ztotožňují au-
tora s vypravěčem anebo s některou z postav příběhu. Vypravěč, i když se stylizuje do 
postavy vyprávějícího autora, představuje účelovou narativní konstrukci! Vypravěč je vý-
razovým textovým prostředkem, nástrojem, pomocí kterého jsou naplňovány a dosahovány 
funkce a cíle sledované textem. Vypravěčem textu Sklenice se zubními kartáčky a zubní 
protézou je neosobní vypravěč, který především vypráví události a jejich prostřednictvím 
příběh. 

Narativní výstavba textu Sklenice se zubními kartáčky a zubní protézou připomíná 
kompozici komiksu či letopisu, neboť také zde dochází k prolnutí syžetové a fabulační 
roviny textu. Vyprávění v neosobní er-formě prezentuje aktuálně se odehrávající příběh. 
Průhledná sklenice stojící na skleněné desce rámcuje prostor, ve kterém žijí postavy příbě-
hu – zubní kartáčky a protéza. Příběh se tedy odehrává na jedné scéně, v jednom prostoru, 
ale v šesti časově oddělených a po sobě následujících situacích − obdobích. Jinak řečeno, 
sklenice plní roli integrující složky vyprávění. Jsou s ní spjaty všechny zbývající výtvarné 
znaky mediálního textu (slova, věty, odstavce a oddíly) v roli motivů. 
 

4.7 Konstrukce a interpretace příběhu v rámci mediálního textu 
Vědomostní kompetence nezbytné k interpretaci významu textu a jeho příběhu 

Dříve než se pokusím postupně popsat proces, ve kterém je konstruována fabulační osa 
mediálního textu Sklenice se zubními kartáčky a zubní protézou, je třeba si položit otázku, 
jaké informace, koncepty a normy vstupují jako komunikační kompetence do procesu in-
terpretace mediálního textu. Jaké hermeneutické předrozumění vstupuje jednak do orien-
tačního dorozumívání se jednotlivce s prostředím koupelny, jednak do procesů konzumace 
a interpretace mediálního textu Sklenice se zubními kartáčky a zubní protézou? 

Obecným vědomostním předpokladem nutným pro konzumaci daného textu je znalost 
instituce evropské rodiny v druhé polovině 20. století a znalost konceptu obydlí, v němž 
moderní rodina bydlí (dům, byt). Euroamerické populace druhé poloviny 20. století již 
v předškolním věku získávají poznatky o tom, že standardní součástí bytové kultury jsou 
koupelny a že součástí péče o lidské tělo (lidské hygieny) jsou rituály čistění zubů zubními 
kartáčky a zubní pastou. Součástí daných, v raném věku získaných poznatků patří také 
informace (příběhy − mýty) o tom, že zubní kartáčky jsou osobní hygienické nástroje (ne-
půjčují se), že velké kartáčky patří dospělým a malé dětem a že zubní kartáčky se obvykle 
v koupelnách umísťují do skleniček a ty do poličky nad umyvadlo koupelny.  

Tyto poznatky (mýty) jsou utvrzovány díky každodennímu orientačnímu dorozumívání 
se s prostorem koupelny a opakujícím se rituálem čistění zubů. Dané mýty a rituály patří 
k živým a produktivním složkám dobové euroamerické kultury. Z hlediska teorie dorozu-
mívání spadají dané poznatky, hodnoty, normy a technologie do oblasti vědomostních 
kompetencí, rituály provozování čistění zubů spadají do oblasti dovednostních kompetencí. 
 
Hrdina a postavy mediálního textu 

Analyzovaný mediální text − jak již bylo konstatováno v úvodu studie − mohl vznik-
nout na základě „sochařských“ produkčních technologií koláže a asambláže jako ready 
made, tzn. mohl vzniknout sestavením z již hotových produktů kultury (sklenice, kartáčky, 
zubní protéza) a materiálních objektů přírody (voda). V daném případě by dílo tvořilo šest 
„sousoší“, která by byla utvořena ze sady šesti sklenic, šesti zubních kartáčků, jedné zubní 
protézy a vody. K proměně materiálních přírodních a kulturních produktů v texty mediální 
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dochází v situacích, kdy tyto produkty a objekty vstupují do procesů mezilidské komunika-
ce. Materiální kulturní produkty a objekty přírody získávají sémiotický status také tím, že 
jsou zobrazeny v jiných médiích, např. malířských, fotografických či digitálních. Pomocí 
digitálních technologií vznikl zřejmě také text Sklenice se zubními kartáčky a zubní pro-
tézou. 

Žádný z ikonických znaků obsažených v mediálním textu Sklenice se zubními kartáčky 
a zubní protézou není v evropské kulturní oblasti začleněn do systému kulturních symbolů, 
není spjat s kulturně symbolickým významem. Symbolickou hodnotu lze objevit pouze 
u jedné výtvarné věty. Jako symbol stáří lze vnímat zubní protézu. V tomto případě však 
nejde o kulturní symbol, který dlouhodobě vznikal a formoval se v jedné konkrétní kulturní 
oblasti, ale o univerzální symbol indexového původu, který je založen na věcné souvislosti 
mezi znakem (zubní protézou) a tím, co označuje, totiž skutečnost, že umělý chrup nosí 
staří lidé.  

Ikonické znaky obsažené v digitálním textu Sklenice se zubními kartáčky a zubní proté-
zou nesou doslovný, ikonický význam, označují to, co znak zobrazuje. Prvoplánově lze 
jednotlivé kapitoly mediálního textu vnímat jako manýristické zátiší. To platí také pro iko-
nický znak zubní protéza. 1. kapitolu mediálního textu tak lze chápat jako zátiší se sklenicí 
a modrým kartáčkem, 6. kapitolu jako zátiší se sklenicí, vodou a zubní protézou. V tomto 
případě by mediální text žádný příběh neobsahoval. 

K proměně sémiotického statusu mediálního textu dochází v situaci, kdy konzument 
a interpret přiřadí ikonickým znakům symbolický význam. Takto postupovala také většina 
studentů, kterým jsem daný text promítl datavideoprojektorem na filmové plátno.29 Také 
v mé interpretaci je velkému modrému a červenému kartáčku přiřazen symbol ženy a muže 
a malým kartáčkům symbol dětí. Sklenice v ní symbolizuje prostor (byt, obydlí, domác-
nost). V něm se odehrává příběh zubních kartáčků.  

Dlužno poznamenat, že toto symbolické přiřazování nemá oporu v již existujících sym-
bolických okruzích euroamerické kulturní oblasti, ale je důsledkem proces symbolizace, 
který probíhal na úrovni komunikace konzumenta s textem. Oporu v dané oblasti má pouze 
psychologická symbolika barev.30 Ta totiž modrou barvu31 přiřazuje relativně jednoznačně 
ženskému pokolení, červenou barvu32 mužskému pokolení. Z těchto důvodů velkým kar-
táčkům může být také přisouzena pozice muž-milenec-manžel-otec nebo žena-milenka-
manželka-matka-vdova. 

Tutéž distribuci významů potvrzují a sehrávají proxémické znaky, konkrétně proxémic-
ký znak vyjadřující pasivní pozici ženského těla „na zádech“ a aktivní vztah naklánějícího 

                                                           
29 Jednalo se o studenty kurzů Základy studia kultury, (FSS MU v Brně) a Umění a média a Kultura a ko-

munikace (FMK UTB ve Zlíně). Na základě dotazů, které jsem čtenářům položil, a následných rozhovo-
rů s nimi, jsem také mohl rekonstruovat jejich interpretace. V následujícím textu nabízím jejich shrnutí. 
Čtenáři nechápali digitální text jako sérii zátiší, ale naopak jej shodně interpretovali jako příběh lidského 
života rozfázovaný do šesti kapitol. Shodně dospěli k názoru, že mediální text nabízí šest kapitol repre-
zentujících základní fáze lidského života. Tento typ symbolické reprezentace tak mění popisný název 
textu Sklenice se zubními kartáčky a zubní protézou ve výkladový, interpretační název – Základní fáze 
lidského života. 

30 Studenti – až na výjimky – nepracovali s psychologickou symbolikou barev. 
31 Modrá barva „znamená klid, důvěru, tradice, stálost přetrvávající na věky, matriarchát“ (FRÁŇOVÁ, 

[citované 2011 - 08 - 29]). 
32 Červená barva je „vzrušující, energická, prudká až náruživá, silná, mocná, spojená s představami ohně, 

krve, nebezpečí, lásky, hluku. Zároveň je vznešená, je symbolem energické akce, změny, přetváření 
a pronikání vpřed, dobývání, energie a sebevědomí, výstrahy“ (FRÁŇOVÁ, [citované 2011-08- 29]). 
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se mužského těla nad ženským tělem. Velký modrý kartáček v tomto kontextu označuje 
ženu, velký červený muže. Zda se, že proxémika sehrává v procesech artikulace a inter-
pretace významu mediálního textu důležitější roli než symbolika barev. 

Za tohoto předpokladu lze příběh lidského života číst následujícím způsobem: Žena ve 
své 1. životní fázi je sama, žije (v bytě) bez muže. Žena ve své 2. životní fázi (2. kapitola) 
již má muže. Muž, kterého symbolizuje červený kartáček, se s ní spojuje fyzicky (sexuálně) 
i zřejmě psychicky, což vyjadřuje vzájemné propojení štětinek kartáčku, čili hlaviček kar-
táčku. 3. životní fází ženy se stává život s dětmi, které symbolizují malé zubní kartáčky. 
Proxémický znak vyjadřující spojení ženského a mužského těla se v 3. fázi života ženy 
nemění. Ke změně vztahu mezi mužem a ženou dochází až ve 4. fázi života ženy, kdy žije 
s mužem sama, neboť obydlí/rodinu opustily dospělé děti, a kdy mezi ženou a mužem již 
nedochází k intimnímu spojení, proxémický znak nejspíše signalizuje, že muž se o ženu 
opírá. V 5. fázi života žena již žije opět sama (modrý kartáček zůstává ve sklenici opět 
sám), opouští ji také muž, anebo ona sama muže opustila. Není podstatné, zdali žena zůsta-
la sama v důsledku rozvodu, nebo proto, že muž zemřel.  

Na interpretovi mediálního textu dále je, jak pátou fázi ženského života interpretuje. 
Demografické statistiky přinášejí argumentační podklady pro obě interpretační varianty. 
Chápe-li interpret mediální text obecně jako text zachycující fáze ženského života, pak 
opodstatněná je první interpretační varianta. Ženy se totiž obecně dožívají vyššího věku 
než muži. Pokud ale interpret mediální text chápe v kontextu současného života západní 
civilizace, tedy jako fáze života současné moderní ženy, lze přijmout i druhou interpretační 
variantu. Významné procento manželství se rozvádí poté, co domov opustí děti. 
 
Kolize v syžetové výstavbě mediálního textu a její vliv na konstrukci fabule 
mediálního textu 

Konstrukční báze 6. kapitoly se vymyká směru, kterým se ubírala dosavadní interpreta-
ce textu. Dosavadní směr interpretace by potvrdilo, kdyby v 6. kapitole byl ve sklenici 
spolu se zubní protézou umístěn zubní kartáček. Jinak řečeno, 6. kapitola narušuje kontinu-
itu motivické výstavby 1 až. 5. kapitoly, založené na symbolické roli kartáčků. Pokud by 
měl být zachován směr vyprávění, daný pěti prvními kapitolami textu, ve kterých kartáčky 
symbolizují členy domácnosti, logickým pokračováním a vyústěním příběhu by byla zcela 
prázdná sklenice. Ta by symbolizovala opuštěnou domácnost, skutečnost, že v dané do-
mácnosti již nežije ani její poslední člen – samotná/opuštěná žena, symbolizovaná modrým 
kartáčkem. Tato konstrukce znakového textu by dovolila opatřit příběh vyprávěný textem 
stejně doslovným názvem „Základní etapy v životě ženy“ jako obecnějším názvem „Život 
v kostce“ či „Základní etapy lidského života“.  

6. segment mediálního textu však tvoří sklenice naplněná vodou, v níž je ponořena zub-
ní protéza. Neosobní vypravěč mediálního textu v er-formě nabídl čtenáři působivou poin-
tu: poslední člen domácnosti, žena, již nemá zuby, a proto nosí zubní protézu. Daná pointa 
ale vznikla za cenu narušení symbolické konstrukční linie vyprávění a jisté interpretační 
kolize. Vypravěč tím, že do textu uvedl novou „postavu“ – zubní protézu, negoval symbo-
lický status kartáčků. Dosáhl toho, že interpret musel přehodnotit jejich sémiotický status, 
skutečnost, že kartáčky v prvních pěti kapitolách symbolizují ženu, muže a děti.  

Zubní protéza v 6. kapitole totiž evidentně znamená pouze fakt, že vlastník protézy to-
tožný s vlastníkem modrého kartáčku si již nečistí zuby, protože mu s velkou pravděpo-
dobností vypadly, anebo byly vytrhány. Protéza a rovněž kartáčky se tedy neprezentují jako 
symbolické, ale jako indexové znaky. Kartáčky v prvních pěti kapitolách tedy nemají sym-
bolickou hodnotu, neoznačují členy domácnosti, ale vyjadřují kauzální indexový vztah 
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k označované skutečnosti. Odkazují na to, že si jimi v daném časoprostoru čistí zuby kon-
krétní lidé, velkými kartáčky dospělí (zřejmě muž a žena), malými děti. Kartáčky, stejně 
jako zubní protéza, získávají indexovou hodnotu. Zubní protéza (konstrukčně jde o ikonic-
ký znak) prozrazuje, že ji používá starý člověk. Kartáčky a protéza se tak stávají výstavbo-
vými jednotkami téhož konstrukčního typu a funkčního zaměření. Prozrazují, že v šesti 
oddělených prostorech žije jistý, proměňující se počet jednotlivců, kteří si jednak čistí zu-
by, jednak nosí zubní protézy. 

Jistým konstrukčním nedostatkem textu není skutečnost, že text má indexovou struktu-
ru, ale to, že indexová struktura se odhaluje až v závěru na úrovni analýzy a interpretace 6. 
kapitoly mediálního textu. Teprve z této pozice je zpětně přehodnocen sémiotický status 
textu a pozměněny vyjadřovací a sdělovací potence základních stavebních jednotek obra-
zově vizuálního textu. V důsledku toho se však nemění aktéři (postavy) vyprávěného pří-
běhu ani příběh sám a rovněž není narušena plynulost vyprávění.  

I za této situace mediální text prezentuje základní etapy v životě muže a ženy, počínaje 
obdobím, kdy člověk bydlí sám. Text informuje o tom, že i lidé žijící na počátku 21. století 
v euroamerické kultuře si v průběhu téměř celého svého života čistí zuby.33 Je tomu 
v období, kdy člověk žije sám (1. kapitola), kdy si najde partnera, který se k němu přestě-
huje (2. kapitola), kdy muž a žena zplodí děti a ty s nimi žijí v jedné domácnosti (3. kapito-
la), kdy děti domácnost rodičů opustí a rodiče žijí sami (4. kapitola) a kdy jeden z partnerů 
domácnost opustí, takže původní, první obyvatel domácnosti opět žije sám (5. kapitola). 
V závěrečné fázi svého života (6. kapitola) si osamocený člověk zuby již nečistí, neboť je 
nemá, a proto nosí zubní protézy.  

Syžetovou výstavbu lze hodnotit dvojím způsobem. Pokud na ni nahlížíme z hlediska 
interpretace mediálního textu, tak ji lze hodnotit jako kolizní − retardující a narušující ply-
nulost konzumace textu. Pokud však na syžetovou výstavbu nahlížíme z hlediska působení 
na konzumenta, pak se zařazení protézy do šesté kapitoly jeví jako dobrý persvazijní tah 
vypravěče. Veřejná prezentace zubní protézy, tedy intimní a tabuizované součásti lidského 
těla, založila provokativní, naturalistickou pointu, která s ironickou nadsázkou upozornila 
na neúprosnost plynutí fyzikálního času a na nepříliš lákavé perspektivy a konce lidského 
života.  
 
5 Závěr 

Internetová komunikace je ideálním nástrojem sloužícím stejně občanským aktivistům 
jako politickým extrémistům, stejně charitativním organizacím jako PR agenturám nebo 
byznysu, stejně známým profesionálním umělcům jako desetitisícům neznámých jednotliv-
ců, pro něž tvorba mediálních textů, z nichž mnohé si dělají umělecké ambice, je přede-
vším zábavou a koníčkem. Internetová komunikace umožnila stejně e-learning, sociální 
sítě, flashmobs, virální marketing, internetový obchod i internetovou kriminalitu. 

Internet vytvořil globální komunikační prostředí, v němž se zejména obrazově vizuální 
mediální texty mohou šířit jako anonymní, nebo autorsky či studiově ukotvené kulturní 
chřipkové viry − internetové memy, a to bez ohledu na kulturní oblasti a jazykové bariéry. 
Čím více replik digitálního textu se na internetu objeví, čím více hypertextových linek si 
daný text je s to vybudovat a čím známější a luxusnější budou portály a servery, v nichž se 
zahnízdí, tím větší má šanci na delší životnost.  

                                                           
33 Mimo rámec příběhu se ocitá období kojeneckého věku a věku batolat. 
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Šanci na jistou, delší životnost má také anonymní text Sklenice se zubními kartáčky 
a zubní protézou, který s hořkou humornou nadsázkou zachycuje „v kostce“ šest vývojo-
vých etap lidského života. I když životnost mediálních textů určují především diskurzivní 
kontexty, které v dané studii vzhledem k jejímu cíli a k použitým interpretačním metodám 
nebylo možné zahlédnout, tajemství úspěchu textu Sklenice se zubními kartáčky a zubní 
protézou je skryto v nápadité motivické, syžetové a fabulační struktuře. Svými funkcemi se 
text blíží žánru kresleného vtipu beze slov, který v anekdotické zkratce zprostředkovává 
gnómické poznání týkající se proměnlivosti a konečnosti lidského života. 

Dá se předpokládat, že konzumenti budou tomuto mediálnímu textu rozumět a budou 
ochotni jej konzumovat také v budoucnu. Bude tomu ovšem pouze do té doby, dokud bu-
dou v sociální praxi aktivně provozovány rituály, na nichž je text založen, tzn. dokud si lidé 
budou zuby čistit zubními kartáčky, dokud bude existovat instituce rodiny tvořené matkou, 
otcem a dětmi a pokud manžel a manželka a později matka a otec a v počáteční fázi svého 
života také jejich děti budou žít v jedné domácnosti.  
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KONZUM VO VEKU HYPERMODERNY 

 

CONSUMPTION IN AGE OF HYPERMODERNITY 
 

Zuzana Slušná 
 
ABSTRAKT 

V ére masovej produkcie je čoraz problematickejšie rozlíšiť konzum od percepcie. Na konzum nie je 
možné nazerať len ako objektivizovateľný predmet analýzy, pretože je procesom, na ktorom často partici-
pujeme. Niektoré rituály konzumu sa stávajú reprezentatívnymi a ako reprezentácie sú značkovačmi iden-
tity jednotlivcov aj subkultúrnych kolektívov. Štúdia tematizuje rozmanité stratégie konzumu ako súčasť 
vzorcov spôsobu života človeka v období hypermoderny/supermoderny.  
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

kultúra, konzum, vzorce spôsobu života 
 
ABSTRACT 

In an age of mass production, it has become increasingly difficult to distinguish the consumption from 
perception, especially in realm of culture. As this paper demonstrates, consumption can no longer be 
considered simply as an object of analysis, because, in contemporary world, it is process in which we 
participate. Selected ceremonies of consumption are chosen as representative. As representation they 
become identity markers to both individual (person) and particular social groups. This article discusses 
lifestyle patterning and status positioning as the main features of consumption in age of hypermodernity/ 
supermodernity.  
KEY WORLDS 

culture, consumption, lifestyle patterning  
 
 
Človek doby konzumnej je špecifický tým, že chce stále viac a viac: vlastniť, užívať si, 

zažiť a byť „pri tom“. Erich Fromm vo svojom citovanom bonmote konštatuje, že je mani-
pulovaný, aby si kupoval veci, ktoré nepotrebuje, za peniaze, ktoré nemá. V dnešnej spo-
ločnosti je človek konzumný nielen rozšírený, ale integruje sa do záujmových skupín, 
značkuje a privlastňuje si konkrétne sociokultúrne zóny a súťaží s inými v okázalosti. Pod 
diktátom všeobjímajúceho trhu sa sformoval vzorec globálneho a univerzálneho konzu-
menta, ktorý si vyberá z ponuky kultúrneho supermarketu podľa momentálnej nálady spo-
ločnosti, seba ale aj trhu. Konzum je súčasťou aktuálne konštruovaného a komunikovaného 
obrazu Ja a konzumovaním si konzumujúci kultivuje nielen apetít, ale aj imagináciu. 

Konzum je natoľko signifikantnou aktivitou, že mnohým teoretikom poskytuje dôkaz 
opodstatnenosti nazývať súčasnú spoločnosť hyperkonzumnou. Súčasná podoba konzumu 
sa doteraz v minulosti neopakovala, je v porovnaní s predchádzajúcimi etapami jedinečná, 
ale zároveň je odpoveďou na výzvu predchádzajúcich etáp. Postmoderna zanechala svojim 
dedičom príťažlivo prezentované výrazové identifikátory životného štýlu, ktoré sa priamo 
podieľajú aj na stylingu súčasnosti: fragmentárnosť, epizodickosť, dobrodružnosť, premen-
livosť, módnosť a účelovosť. Tento styling sa už niekoľko desaťročí neobmedzuje na ima-
ge, ale zmocnil sa aj kultúry ako takej a hodnôt, ktoré generuje. Súčasná kultúra je systé-
mom estetizovaných znakových signifikácií (Baudrillard): komodity sa stali nositeľmi 
významov, ktoré už v súčasnosti žijú svojimi vlastnými signifikačnými procesmi, stali sa 
SEBAREFERUJÚCIMI/ SEBAREFERENČNÝMI. Komodity odlišujú sociálne pozície 
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nositeľov, signifikujú ich stav, status, pozície, príslušnosť alebo členstvo v kluboch a zo-
skupeniach. Stali sa z nás živočíchy konzumné a konzumujúce.  

Pre človeka obývajúceho globálnu ekuménu (U. Hannerz) vo veku hypermoderny pred-
stavuje konzum kľúčovú aktivitu, ktorú v momentálne prezentovanej forme umožnilo rea-
lizovať sociokultúrne a hospodársko-ekonomické prostredie urbánno-priemyselnej spoloč-
nosti. Jednu z najbrilantnejších analýz tohto fenoménu priniesol Jean Baudrillard (1970: La 
société de consummation). Konzum vníma ako pre súčasnú spoločnosť nezastupiteľný 
komunikačný systém, so špecifickými sociálnymi a kultúrnymi funkciami, ktoré iné (po-
dobné ako aj odlišné systémy) nenapĺňajú. Konzum vníma ako kolektívny, štrukturálne 
organizovaný fenomén, ako systém výmeny viac obsahov ako tovarov, produkujúci 
špecifické odlišnosti. Konzum ako autonómny kultúrny a sociálny systém je špecifický 
vlastnou morálkou, vlastnými hodnotami, vlastnými rituálmi a vlastnými špecifickými 
významami. Konzum teda nemôžeme interpretovať výlučne ako bláznivé nakupovanie 
nadbytku tovaru, ako pôžitkárske užívanie si, ako ošiaľ oslobodzovania potrieb, ako vypĺ-
ňanie vyprázdneného Ja, hoci tieto znaky sú súčasťou konzumných aktov.  

Konzum je dynamickým a zároveň autonómnym procesom. Môžeme ho vnímať ako 
symbolické konštruovanie posolstiev o sebe cez kumulovanie a kultivovanie kultúrneho 
a symbolického kapitálu. Zygmund Baumna považuje za cieľ konzumu komodizáciu kon-
zumenta (BAUMAN, 2007, s. 57). Súčasná spoločnosť vyžaduje, aby hráči na sociálnom 
poli hrali svoje role konzumentov. V spoločnosti sa medzi sebou navzájom posudzujeme 
a hodnotíme podľa toho, AKO svoju hru hráme a napĺňame. Konzum hypermodernej spo-
ločnosti sa od konzumu predchádzajúcich typov spoločností líši dôrazom, prisudzovaným 
týmto praktikám a prioritami, konkretizujúcimi jeho momentálnu podobu a jeho momen-
tálne funkcie. Podľa Michela Maffesoliho je konzum variantom archaických orgií, ktorý 
nadobudol ideálom civilité poznačenú formu: neústi do vlastnenia produktov, ale nachá-
dza svoje opodstatnenie v samotnej aktivite (MAFFESOLI, 1993). V spoločnosti, individu-
alizovanej do takej miery, aká doteraz nenastala, predstavuje kolektívne realizovateľný 
fenomén, ktorý roztriešteným používateľom-konzumentom umožňuje prostredníctvom 
rituálov a praktík na orgiastických hypermoderných dionýziách spájanie sa do neo-kmeňov 
(MAFFESOLI, 1996, s. 97). 

Konzum predstavuje sociálne aj kultúrne konštruovanú ritualizovanú praktiku (M. 
de Certeau), pričom jej aktívne a kreatívne praktikovanie (ak chápeme konzum ako orgias-
tický, ale zároveň netabuizovaný akt normalizovaný ako súčasť civilité) je novou sociálno-
kultúrnou kompetenciou. Je aktivitou indivídua, ale svoj funkčný význam nadobúda, ak je 
predvádzaná verejne a svoje konečné komunikačné naplnenie nachádza až v aktoch 
oceňovania a uznávania. Nesie znaky súčasného kultúrneho milieu: je zábavný, krátkodo-
bý, náležitý, dočasný a prchavý, dynamický a akčný, impulzívny a dráždivý. Je jedným 
z najdosiahnuteľnejších dobrodružstiev a zážitkov. Spôsoby jeho praktikovania sú odpove-
ďou konzumentov na dynamiku súčasnej doby: človek nemá čas venovať čas aktivitám, 
ktorých konečné naplnenie vyžaduje čas. Trvanie konzumného aktu sa počíta v takých 
jednotkách, ktoré nám vzácny voľný čas neskrátia – čas, strávený konzumom, (zdanlivo) 
nechýba. Baudrillard upozorňuje, že „márnenie času“ konzumom je teda v spoločnosti, 
kde je ČAS jednou z kľúčových hodnôt, aktom prestíže. Čas, ktorý konzument môže trá-
viť konzumom, signalizuje jeho sociálny status a jeho pozíciu v systéme. Čas hyperkon-
zumnej spoločnosti je iný ako čas spoločnosti modernej. Kde moderná spoločnosť ešte 
pripúšťala reálnosť večnosti (napríklad vo vzťahoch) ako mysliteľnej časovej jednotky, 
nastupuje radikálne TU a TERAZ. Zygmunt Bauman si pomáha metaforou životopisu, 



Zuzana Slušná/ 

KONZUM VO VEKU HYPERMODERNITY 

155 

ktorý je svojou podstatou podobne ako náš život procesom: je síce úplný, ale zároveň 
fragmetárny, epizodický a otvorený (BAUMAN, 2001, s. 21).  

Konzum je špecifickým semiotickým univerzom. Jean Baudrillard považuje konzum 
za systém znakov, ktoré už dlho neodkazujú na používané hodnoty, ale na kolobeh/cirku-
láciu konotácií (BAUDRILLARD, 2005, s. 9–17). Grant McCracken dopĺňa, že 
v súčasnom dynamickom a nestabilnom semiotickom univerze je nemysliteľné pracovať 
s tézou fixného významu. Význam v akte konzumu nie je vopred daný, vzniká TU 
a TERAZ. Významy plávajú medzi tromi typovo základnými lokáciami, za ktoré považuje 
kultúrne konštruovaný svet (kam zahŕňa aj reklamu a módny priemysel), svet konzumných 
komodít a svet individuálneho konzumenta. Momentálnu signifikáciu významu konzumné-
ho aktu dotvára celé okolité semiotické univerzum: inštitúcie konzumu, rituály 
a hráči/aktéri. Základnú semiotickú triádu konzumu predstavujú kultúra – komodity – 
konzumenti (McCracken 1990).  

Konzum je „zrkadlom“ dynamiky sociokultúrnej reality: je aktívnym procesom v takej 
miere, že významy praktikovaných aktivít musia byť fixné a flexibilné zároveň. Ich fixácia 
je predpokladom kategorizácie a klasifikácie, a teda podmienku interpretácie a porozume-
nia, ich flexibilita je priepustkou do sveta, hnaného diktátom módnosti. Akt konzumu svoj 
úplný význam nadobúda v konzumnom akte, v jeho ritualizovanej forme. Konzumovať 
znamená privlastňovať si: kupovať, platiť a urobiť z konzumovaného exkluzívne vlastníc-
tvo konkrétneho jedinca a tak zabrániť komukoľvek inému používať privlastnené bez do-
volenia. Zygmunt Bauman upozorňuje, že akt privlastnenia je zároveň aktom zničenia 
podstaty konzumovaného. V akte konzumácie, keď sa konzumované stane vlastníctvom 
a je použité/požité, prestáva byť lákadlom, stráca auru, nevzbudzuje ďalej túžbu, nepriťa-
huje pozornosť a v kontexte hyperkonzumnej spoločnosti prestáva spĺňať svoju základnú 
funkciu: zvádzať ku konzumu. Konzum, jeden z dominantných trendov, princípov a vzor-
cov súčasnej spoločnosti, je podľa Baudrillarda špecifickým donucovacím mechaniz-
mom, ktorého moc spočíva v zvádzaní. Súčasný človek si nevypestoval dostatočnú odol-
nosť voči jeho zvodom alebo mu dokonca podlieha rád. Podstata zvádzania spočíva v hre, 
v napätí medzi mať - nemať. Ak ju niekto nechce hrať a nechce zvádzať a byť zvedený, je 
to preto, že už je mŕtvy (BAUDRILLARD, 1996). Aj preto Zygmunt Bauman konštatuje, 
že komodity, ktoré prestanú byť objektom túžby, sa pre súčasnú kultúru stanú mŕtvymi. 

Komodity teda v súčasnej spoločnosti nadobudli nové funkcie. Sú to práve komodity, 
čo robí našu kultúru konkrétnou, pretože sú zviditeľnými predstavami a túžbami. Bau-
man upozorňuje na dôležitú zmenu vo vnímaní túžob a predstáv. V tradičnej spoločnosti 
bol konzum limitovaný motívom biologického prežitia – v momente, ako došlo k nasýteniu 
potreby, nebol dôvod k nadbytočnému konzumu. Pre porozumenie konzumnej spoločnosti 
nie je kľúčovým kritériom interpretácia aktu konzumu, ale vedomie faktu, že oslobodenie 
tohto aktu z pút funkčnosti je hnacím motorom dynamiky doby. Hyperkonzumná spoloč-
nosť vyrástla na oddelení potrieb a túžob. Kým POTREBY vníma Bauman ako fixované 
a štruktúrované, základným znakom TÚŽBY je procesuálnosť a EFEMÉRNOSŤ. Ako 
zdôrazňuje, túžba je svojou podstatou non-referenčný fenomén a nevyžaduje súdy 
alebo ospravedlnenia za to, že je hedonistická a narcistická. Je sama sebe objektom, 
tajomstvom jej bytia je nenásytnosť a podstatou konzumujúca túžba konzumovať 
(BAUMAN, 2001,s. 13). Predpokladom nástupu etapy hyperkonzumu nie je regulácia a sti-
mulácia túžob, ale OSLOBODENIE CHTIVÝCH FANTÁZIÍ. Ako poznamenáva na inom 
mieste: túžba netúži po uspokojení, pretože túžba túži túžiť (BAUMAN, 2004, s. 205).  

Efemérna túžba musí byť nevyjadriteľná slovami - k jej verbalizácii dochádza cez 
vlastníctvo komodít. Konzumenti túžia po čomsi prachovom a neuchopiteľnom, ale jeho 
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podstatu nesmú byť schopní jednoznačne artikulovať/verbalizovať. Hyperkonzumná spo-
ločnosť pre svoje prežitie potrebuje, aby konzumenti boli pripravení byť presvedčení, zve-
dení a očarení a aby neustali v hľadaní možností a zážitkov, kde budú môcť byť presvedče-
ní, zvedení a očarení. Konzum je aktom, na ktorom jedinec vedome participuje. Ako po-
znamenáva Grant McCraken: vyhnúť sa tlaku konzumnej spoločnosti môže iba pustovník. 
Konzum zvádza, aby mohol očariť, pohltiť a utopiť v chvíľkovej slasti. Z jeho lepkavých 
osídiel je ťažké vymaniť sa, pretože strácame (alebo sme už stratili) schopnosť vnímať 
z diaľky. Bez kritického odstupu, dištancie, sa toho, čo bolo pôvodne znakmi, zmocňujeme 
podobne ako idolov pop-kultúry: cez akty fetišizácie. Situácia je v hyperkonzumnej spo-
ločnosti o to závažnejšia, že pre používateľov sa STALA kultúrou POP-KULTÚRA. Pred-
stavuje ten súbor predstáv, ideí, vier, presvedčení, túžob a artefaktov, ktorý je pre väčšinu 
používateľov funkčným a ktorým väčšina rozumie, vie ich používať, túži po nich, produku-
je ich, participuje na nich a konzumuje ich (podrobnejšie PLENCNER, 2009, s. 43). Ko-
modity populárnej kultúry manifestujú kultúrne kategórie a kultúrne princípy, verbalizujú 
základné „pravdy“ kultúry ale aj politicky kontroverzné posolstvá. V súčasnej kultúre sú 
komodity synekdochou, časťou zastupujúcou celok: jeden nepatrný objekt môže evokovať 
celý systém alebo rozsiahly komplex významov. Konzument teda nekonzumuje komoditu, 
ale zložito štruktúrovaný celok konotácií, semiotické univerzum komodity. Jeho nezastupi-
teľnou súčasťou sú očarenia a túžby, ktoré komodita vzbudí, skúsenosť a zážitok zo získa-
nia komodity, slasť z prchavého okamihu jej vlastnenia a vyprchanie očarenia, ktoré je 
hneď nahradené iným očarením a prísľubom ďalšej slasti.  

Momentálna slasť je len epizódou medzi ďalšími skladačkami príbehu, umožňujúcimi 
konzumentom prezentovať svoje momentálne Ja. Základom príbehu je špecifické dobro-
družstvo, rovnako akčné a prirodzene umelé, ako dobrodružstvo na dobrodružnej dovolen-
ke, organizovanej cestovnou kanceláriou. Chceme, aby nás dovolenkové dobrodružstvo 
vytrhlo z pút každodennosti a sme pripravení a ochotní tento zážitok si kúpiť. Zároveň 
vyžadujeme, aby kupovaná komodita bola únikom z chaosu a stresov našej každodennosti. 
Dovolenkové dobrodružstvo má byť predvídateľné, kalkulovateľné, efektívne a kontrolo-
va(teľ)né. Má vzbudzovať istotu bezpečného prístavu, aký predstavuje pre konzumného 
turistu uprostred kultúrne cudzieho sveta vývesný štít McDonaldu. Má sa odohrávať upros-
tred nikdy-nikde, teda v krajine „za siedmimi horami a siedmími dolami“, v ktorej sú sa-
mozrejmosťou čisté splachujúce toalety a horúca voda, odkiaľ nie je taxíkom (alebo autom) 
ďaleko do nákupného centra a reštaurácií a okolitá divočina je dobre zmapovaná a dostup-
ná na GPSkách. Prípadné hrozby v podobe živých zvierat musia byť viditeľné a aranžované 
tak, aby umožnili ostrý a páčivý záver, ale zamknuté a upevnené tak, aby neohrozili koneč-
ný cieľ dobrodružstva: happy-end a následné prezentovanie dobrodružstva ostatným.  

Konzumovaný zážitok-dobrodružstvo je takto pevne ukotvené v kultúrnej pavučine sve-
ta, z ktorého odvodzuje svoje konotácie a opodstatnenie. Jeho čaro spočíva v pocite, zážit-
ku a pôžitku z okamihu slasti a nastupujúcej túžby po nahradené vyprchanej slasti. Dobro-
družstvo a zážitok z aktu konzumu dávajú šedivému každodennému TU a TERAZ význam, 
poskytujú mu štruktúru (pretože ho organizujú do vnímateľných a zapamätateľných epi-
zód), vytvárajú priestor pre stretávanie sa a komunikáciu o bytí, ktoré sa zdá byť v prchavej 
chvíli konzumu rovnako reálne ako epizóda obľúbeného seriálu. Formálne znaky konzu-
movateľného zážitku, dobrodružstva, podujatia a udalosti poznamenali všetky dimenzie 
sociálneho a kultúrneho života (pozri PRAVDOVÁ, 2009, s. 61). V tejto forme sprostred-
kovávajú kultúrne obsahy aj masové médiá, ktoré ich ale prezentujú cez optiku zábavnosti 
(LEHOCZKÁ, 2010, s.147, PRAVDOVÁ, 2009, s. 116). 
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A tak sa človek v pavučine karnevalizovaných významov túla, túžobne nakúka a civí na 
udalosti vystavené vo výkladoch kultúrneho supermarketu a privlastňuje si ich motivovaný 
logikou prestíže, pod tlakom, aby mu nič z ponúkaných udalostí neuniklo. Subjekt, tak ako 
ho razantne ostrými kontúrami kriticko-ironicky portrétuje Paul Virilio, nemá čas žiť reál-
ne, pretože by zmeškal zážitky, ktoré sú mu vo forme komodít ponúkané práve dnes. Zajtra 
už bude v móde a ponuke niečo nové, niečo, čo nanovo zvádza a okúzľuje a sľubuje ďalšiu 
dávku slasti. Výsledkom je baudrillardovská hypertélia tvorená simuláciami a simulákrami, 
ktoré sú síce lákavým matrixom „materiálnych rajov“ (lebo aj tie musia byť pluralitné), 
zvádzajúcimi cez možnosť vyhnúť sa peklu apatie a indiferentnosti smrteľne nudného oby-
čajného života, ale majú svoje ALE. Čo s kultúrou v štádiu, keď byť udalosťou znamená 
stať sa ilúziou?  
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O FALOŠNÝCH ARGUMENTOCH V JAZYKU  

MEDIÁLNEHO POLITICKÉHO DISKURZU 

 

ON FALSE ARGUMENTS  

IN THE LANGUAGE OF POLITICAL MEDIA DISCURSE 
 

Marián Macho 
 

ABSTRAKT 

V príspevku sa zaoberáme jednotlivými podobami logických chýb v argumentácii, nevhodnými, falošnými 
argumentmi či argumentačnými klamami v jazyku mediálneho politického diskurzu. Ich použitie dokladu-
jeme príkladmi zo slovenského i neslovenského kontextu. Usilujeme sa postihnúť príčiny i dôsledky ich 
využívania a hľadáme odpoveď na otázku, prečo ich recipienti akceptujú ako relevantnú súčasť argumen-
tačných stratégií politických komunikantov.  
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

argumentačný klam, argumentácia, falošný argument, politický diskurz, pragmatika presvedčovania, 
sylogizmus 
 
ABSTRACT 

In the paper we deal with the individual forms of logical errors in argumentation; with improper, false 
arguments; or false argumentative representations in the language of political media discourse. We illus-
trate their usage through the examples from Slovak and non-Slovak context. We try to seek for the causes 
and consequences of their usage and we are looking for the answer of the question: why recipients accept 
them as a relevant part of the argumentation strategies of political communicants.  
KEY WORDS 

false argumentative representations, argumentation, false argument, political discourse, pragmatics of 
persuasion, syllogism 

 
 
Argumentačnosť ako vlastnosť textov v rámci politického diskurzu stojí v komplemen-

tárnom postavení k persuazívnosti. Argumentovanie je totiž postup, ktorý napomáha persu-
azívnosť a prispieva k persuazívnosti komunikátu. Ide o taký „druh explikácie, výkladu, 
v ktorom sa vo vzťahoch a súvislostiach uvádzajú prvky, ktoré sú spochybniteľné, preto je 
potrebné ich objasnenie, odôvodnenie a dokazovanie alebo vyvracanie“ (Slančová, 2001, s. 
160). 

Z pohľadu novej rétoriky chápeme argumentáciu (aj v politickom diskurze) ako súčasť 
komunikačného procesu, ako zložku diskurzu, ktorý je realizovaný prirodzeným jazykom, 
ktorého podstatou je vágnosť a významová ambivalencia (o týchto javoch pozri napr. prácu 
Ludwiga Wittgensteina Filozofické skúmania). Argumentovať znamená v priebehu komu-
nikácie zdôvodňovať pravdivosť istého tvrdenia, ospravedlňovať určitý názor alebo kona-
nie, resp. vyvracať tvrdenia. Cieľom argumentácie je tematizácia konfliktných názorov na 
riešenie problému. Niekedy táto tematizácia spočíva vo vyhrotení opačných stanovísk 
(napr. v období pred voľbami, keď sa chcú jednotliví politici, resp. politické subjekty od 
seba výrazne odlíšiť, aby pred verejnosťou vystupovali ako individualizované, neopakova-
teľné a jedinečné entity, ako „jediní“ reprezentanti určitého programu a hodnotového spek-
tra), inokedy ide o prejav úsilia o dosiahnutie konsenzu (situácia sa náhle mení po voľbách, 
keď si strany, ktoré boli pred voľbami v antagonistickom vzťahu, hľadajú povolebných 
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partnerov, a to aj z radov tých subjektov, voči ktorým sa pred voľbami vymedzovali nega-
tívne) /bližšie pozri Kraus, 2003, s. 31n/.  

Argumentačný komunikát je súčasťou komplexného procesu, do ktorého patrí (porov. 
ibid., s. 166): 

a) komplex argumentačných komunikátov – v politickom diskurze môže ísť napríklad 
o predvolebnú kampaň, širšiu diskusiu o návrhu zákona – napríklad o zákone o interrup-
ciách, o zákone o preukazovaní pôvodu majetku a pod., 

b) argumentačný komunikát – jeden konkrétny komunikát, napríklad prejav politického 
komunikanta na predvolebnom zhromaždení, vystúpenie politického komunikanta/poslanca 
na parlamentnej schôdzi, prejav politického komunikanta na zhromaždení/zjazde/sneme 
politického subjektu a pod., 

c) argumentačná jednotka – logická výstavba argumentu, v ktorej sú relevantné tri zá-
kladné súčasti – téza, argumentácia, zhrňujúce tvrdenie. 

� Téza je „obsahom, informáciou či myšlienkou“ (Šuša, 2006, s. 132), je to sformulo-
vaná myšlienka, ktorú treba dokázať (ak k nej má politický komunikant afirmatívny postoj) 
alebo vyvrátiť (ak s ňou politický komunikant nesúhlasí). Dôležité je, aby jej formulácia 
bola jasná, výstižná, precízna, logicky správna. 

� Argumentácia je časťou argumentačnej jednotky, v ktorej politický komunikant 
odôvodňuje, klarifikuje tvrdenie z tézy a usiluje sa pôsobiť (persuazívne) na recipienta tak, 
aby ho získal na svoju stranu. Argument sa chápe ako dôvod, prečo tvrdíme, že určitá téza 
je platná, ako dôkaz podopierajúci platnosť tézy.  

� Zhrňujúce tvrdenie je záver, konklúzia, zhrnutie, riešenie vzťahu medzi tézou 
a argumentovaním. Zhrňujúce tvrdenie môže takisto naznačiť ďalšie možnosti riešenia. 

V kontexte politického diskurzu, no, prirodzene, nielen v tomto kontexte, treba mať na 
pamäti, že nie všetky použité argumenty môžeme nivelizovať. V rámci stratégie presved-
čovania a manipulácie v politickom diskurze totiž treba odlišovať: 
a) racionálne tvrdenia podložené argumentmi a 
b) tvrdenia s logickými chybami a falošnými argumentmi (argumentačné chyby, nevhodnú 

argumentáciu, resp. argumentačné klamy). 
V ďalšej časti príspevku sa zameriame výlučne na druhú z uvedených skupín.  

 
Racionálna argumentácia operuje – na základe diferenciácie slovnej zásoby zo štylistic-

kého hľadiska – nocionálnymi výrazmi, t.j. pomenovaniami pojmovými, nie emotívnymi, 
metaforickými alebo nedefinovanými. Je zameraná ad rem. Porušenie pravidiel racionálnej 
komunikácie vedie k argumentačným chybám, ktoré poznala už klasická rétorika. 

Argumentačnými klamami sa zaoberal o. i. anglický utilitaristický filozof Jeremy Ben-
tham (bližšie pozri Hrapko, 2007, s. 50-51). „Klamom sa v argumentácii nazýva tvrdenie, 
ktoré sa používa ako platný argument, ale v skutočnosti je teoreticky alebo prakticky chyb-
né a často s diskutovaným problémom vôbec nesúvisí“ (ibid., s. 50). Používanie argumen-
tačných klamov je podľa Benthama motivované nekalými záujmami, t. j. takými záujmami, 
ktoré sú síce v rozpore so záujmami spoločnosti, no zároveň sú v prospech komunikantov, 
ktorí klamy používajú.  

Najčastejšie sa argumentačné chyby/klamy objavujú o. i. v týchto prípadoch (porov. 
Slančová, 2001, s. 170): 

a) Ak sa za argument pokladá také tvrdenie, ktoré samo potrebuje dôkaz (v politickom 
diskurze sme napríklad zaznamenali „argument“ v prospech zavedenia eura, podľa ktorého 
treba euro zaviesť preto, lebo spoločná európska mena zabezpečí krajine ekonomický rast). 
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b) Ak tvrdenie platí iba za určitých podmienok, no uvádza sa ako platné za všetkých 
podmienok (napríklad „argument“ že zavedenie eura bude automaticky znamenať zvýšenie 
cien tovarov a služieb, čo sa potvrdilo napr. v Slovinsku, no na Slovensku nie). 

c) Ak sa z argumentov vyvodzujú nepravdivé dôsledky, ktoré sa potom aplikujú na tézu 
(napríklad z argumentu ľavicové politické subjekty majú tendenciu zvyšovať dane a od-
vody, aby mohla vláda vo väčšej miere prerozdeľovať finančné prostriedky, môže byť 
vyvodený nie vždy sa potvrdzujúci dôsledok „pravica šetrí, ľavica míňa“, ktorý slúži na 
podporu tézy „pravicová vláda je a priori lepšia ako ľavicová“). 

d) Ak sa vychádza z nesprávneho alebo prekrúteného tvrdenia. Niekedy sa v politicko-
diskusných reláciách stretávame s konfliktom medzi komunikantmi založeným na tom, že 
jeden z nich pripisuje druhému výrok, ktorý buď nevyslovil, alebo ho vyslovil v inej podo-
be. Napríklad: 

„Veď to, že dnes spochybňovať to, že Smer tvrdil, že zruší reformy, tak to je absurdné. 
Veď to si všetci pamätáme“ (I. M., TV Markíza,1. júna 2008). 

Reakcia politického oponenta: „My sme nehovorili o rúcaní reforiem, ale o zásadných 
zmenách, kde je to potrebné, o korigovaní, kde je to takisto potrebné, ale aj o nadviazaní, 
kde je to možné“ (M. M., ibid.). 

Politickí komunikanti sa vtedy bránia apelom: „Citujte ma presne...“ 

e) Ak sa dospieva k nedostatočne podloženému záveru (napríklad predseda vlády SR sa 
stretol s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom a líbyjským vodcom Muam-
marom Kaddáfím, z čoho médiá vyvodili záver, že R. F. nemá problém stretávať sa s dik-
tátormi). 

f) Ak sa téza dokazuje pomocou tej istej, no odlišne formulovanej tézy (bližšie pozri ar-
gumentácia v kruhu). Eklatantným príkladom je odpoveď komunikanta na otázku, kto fi-
nancoval jeho zahraničnú cestu do Kanady: 

„Cesta je financovaná tým, že ideme do Kanady a vraciame sa späť. Náklady sú hrade-
né práve týmto“ (M. K. II, cit podľa Bartošek, 1993, s. 37).  

 
g) Ak sa ako argument používa útok na osobné vlastnosti partnera v komunikácii alebo 

iného človeka (tomuto typu falošného argumentu sa budeme podrobnejšie venovať pri cha-
rakteristike argumentu ad hominem).  

 
Teraz poukážeme exaktnejšie na najčastejšie logické chyby v argumentácii, na nevhod-

né argumenty, falošné argumenty či argumentačné klamy (klasifikáciu pozri in: Bartošek, 
1993, s. 34-37). 

 
1. Argumentácia v kruhu. V minulosti bola známa najmä v oblasti teológie, keď sa te-

ológovia usilovali dokázať existenciu Boha na základe svedectva Svätého písma. Táto chy-
ba vzniká vtedy, ak politický komunikant dokazuje nejakú tézu pomocou rovnakej tézy, len 
inak formulovanej.  

Pozrime sa na citát z Vyjadrenia Národnej rady Slovenskej republiky k sťažnosti On-
dreja Dostála a spol. vo veci namietaného porušenia ich základného práva zúčastňovať sa 
na správe verejných vecí. Ondrej Dostál a spol. argumentovali, že parlament schválil 
Zmluvu o Ústave pre Európu bez toho, aby zároveň v súlade s Ústavou SR bol potvrdený 
vstup Slovenskej republiky do štátneho zväzku s inými štátmi referendom. V stanovisku 
NR SR sa o. i. uvádza:  
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„Tiež treba zvážiť, či je prebratie zmluvy prostredníctvom ústavného zákona vhodné 
vzhľadom na priamy účinok niektorých ustanovení zmluvy, ktorá má prednosť pred právom 
členských štátov podľa čl. I-6 zmluvy a ktorú svojou judikatúrou potvrdzuje Súdny dvor 
(napr. C-6/64 „Costa v. ENEL“, C-11/70 „Internationalle Handelsgesellschaft“, C-48/71 
„Komisia v. Taliansko“)“ /Vyjadrenie Národnej rady Slovenskej republiky k sťažnosti 
Ondreja Dostála a spol. vo veci namietaného porušenia ich základného práva zúčastňovať 
sa na správe verejných vecí, 25. augusta 2005/.  

Ide o typický príklad argumentácie v kruhu, pretože NR SR sa pri určovaní spôsobu ra-
tifikácie Zmluvy o Ústave pre Európu odvoláva na čl. I-6 tejto zmluvy, ktorá však ešte 
nebola ratifikovaná, nenadobudla platnosť, a teda sa na všeobecnú zásadu v nej uvedenú 
nemožno ani teoreticky odvolávať pri riešení otázky, akým spôsobom má byť táto zmluva 
ratifikovaná.  
 

2. Argumentácia falošnou autoritou. Politickí komunikanti sa jej dopúšťajú vtedy, 
keď využívajú prestíž/autoritu určitej inštitúcie alebo osobnosti v určitom odbore tak, že 
citujú alebo uvádzajú jej postoje týkajúce sa odborov, v ktorých táto osoba/inštitúcia auto-
ritou nie je. 

Ukážkovým príkladom v politickom diskurze je odvolávanie sa na názory prezidenta 
ČR Václava Klausa spochybňujúce vplyv človeka na klimatické zmeny. Václav Klaus je 
autoritou v oblasti ekonómie, to však neznamená, že je autoritou v oblasti klimatológie či 
environmentalistiky.  
 

3. Argumentácia falošnou analógiou. Nedostatkom tohto typu argumentu je, že ne-
možno automaticky, kauzálne predpokladať, že ak sa nejaké javy zhodujú v istých zna-
koch, budú sa zhodovať aj v ostatných znakoch (porov. Svobodová, 2002, s. 91). 

Zaujímavým príkladom argumentácie falošnou analógiou je argumentácia predsedu Ob-
čianskej demokratickej strany v Českej republike, ktorý pred parlamentnými voľbami v ro-
ku 2006 niekoľkokrát zdôraznil, že Česká republika potrebuje reformy, ktoré sa uskutočnili 
na Slovensku v rokoch 2002-2006. Možno súhlasiť s tým, že ČR potrebuje reformy v ob-
lasti hospodárstva, zdravotníctva či sociálneho systému, pričom sa môže inšpirovať Slo-
venskom, ako to dokumentuje nasledujúce vyjadrenie:  

„Slovensko je dnes príkladom reformných krokov pre celú Európu a celú Európsku 
úniu. A je, samozrejme, príkladom aj pre nás“ (M. T., brífing M. Dz. a M. T., 19. novem-
bra 2005).  

Nemožno však automaticky aplikovať ten istý typ reforiem, ktoré sa uskutočnili v jed-
nej krajine, v iných podmienkach (ČR má inú štruktúru hospodárstva, iný hrubý domáci 
produkt, inú mieru evidovanej nezamestnanosti a pod.). Vyjadrenie M. T. o tom, že jeho 
vláda bude robiť „Dzurindove reformy upravené Ficom“ (.týždeň, 13. októbra 2007), preto 
vychádza z nesprávnej analógie. 
 

4. Argumentum ad hominem. V politickom diskurze sa tento typ falošnej argumentá-
cie objavuje vtedy, keď sa „namiesto o veci pochvalne – častejšie však hanlivo – hovorí 
o osobe“ (Bartošek, 1993, s. 36). Názoru politického protivníka sa oponuje tým, že sa zne-
váži jeho osoba.  

V kampani pred prezidentskými voľbami v roku 2009 politický komunikant použil na 
adresu kandidátky opozície slová, ktoré môžeme označiť za argumentum ad hominem par 
excellence: 
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„Viete čo, ja chcem povedať, že neviem, kedy pani Radičová vstúpila do politiky... pred 
štyrmi alebo piatimi rokmi? Ani neviem. Osobne si myslím, že to by už potom mohla hoci-
jaká predavačka byť prezidentkou tohto štátu“ (J. S., TV Markíza, 9. marca 2008). 

Argumentum ad hominem môžeme dokumentovať aj vyjadreniami politického komuni-
kanta na adresu ministerky zahraničných vecí Maďarskej republiky: 

„Táto strapatá pani by sa radšej mohla viac starať o svoj zovňajšok“ (J. S., PLUS 7 
dní, 13. júna 2008). 

„... tá strapatá pani, ktorá je skutočne strapatá, sa tu vyhráža, dáva otázky predsedovi 
vlády, ktorému nesiaha ani po podpätky jeho topánok. Jedna chudera. (…) To, čo oni ro-
bia, je vrchol neslušnosti, arogancie. Môžem to prirovnať k henleinovcom a k tomu fúzaté-
mu mužíkovi z mníchovskej pivnice, ktorý, myslím si, mal tú istú rétoriku ako tá pani. (...) 
Možnože už jej tiež rastú tie fúziky“ (J. S., SME, 6. októbra 2008).  

 
5. Argumentum ad ignorantiam. Tento typ argumentu je založený na tom, že komu-

nikant sa pokúša dokázať platnosť tvrdenia poukázaním na to, že dosiaľ nebolo spochyb-
nené alebo popreté, resp. dosiaľ nebol dôveryhodne preukázaný opak.  

Tento druh argumentu používajú politickí komunikanti najmä vtedy, keď sami vedia, že 
im chýba racionálny argument na potvrdenie svojich vyjadrení, resp. neexistuje dôvery-
hodná autorita, ktorá by potvrdila správnosť konania politického komunikanta. (Platí však 
aj to, že ak niektoré tvrdenie dosiaľ nebolo dokázané, nemusí to automaticky znamenať, že 
je nepravdivé.) 

Zaznamenali sme o. i. tieto príklady argumentov ad ignorantiam: 

„Vláda SR sa pripojila k vyhláseniu koalície v Iraku, podľa ktorého nebude ustupovať 
teroristom. Smer toto rozhodnutie, ktoré vláda s nikým neprediskutovala, odmietol. Urobil 
tak aj preto, lebo na vojnu v Iraku sa nedíva ako na boj s terorizmom. Táto verzia je dnes 
odmietaná aj v USA, pretože napriek snahe sa nepreukázalo prepojenie Husajnovho režimu 
a al-Káidy“ (R. F., www.obroda.sk, 12. augusta 2004).  

 „Stretli sme sa na mieste, kde v historických zlomových dňoch pôsobila VPN. Cieľom 
stretnutia bolo dokázať, že si vieme aj po rokoch porozumieť. Nikto nespochybnil správnosť 
toho, čo sme prežili“ (J. B., SITA, 18. novembra 1989).1 

 
6. Argumentum ad populum. V politickom diskurze je tento argument veľmi populár-

ny. Jeho podstatou je odvolávanie sa politického komunikanta na názor ľudí. Najmä v po-
litickom diskurze realizovanom v demokratickom politickom systéme sa objavuje tenden-
cia považovať za argumentačne správne to, čo akceptuje majorita. (Takýto názor sa násled-
ne prijíma ako fakt, hoci vôbec nemusí ísť o fakt.) „Politik si zároveň obhajobou takéhoto 
názoru získava sympatie tých ľudí, ktorí ho zastávajú“ (Hrapko, 2007, s. 50). 

Argumentum ad populum v politickom diskurze je napríklad tvrdenie, že monopoly sú 
škodlivé a a priori zneužívajú svoje postavenie. Politickí komunikanti vedia, že majorita 
spoločnosti si to myslí. V regulárnej argumentačnej diskusii by bolo potrebné dokázať, že 
monopoly sú skutočne škodlivé, a následne vyargumentovať, že slovenské monopoly svoje 
postavenie naozaj zneužívajú. Až následne by vláda mala tlačiť na monopoly, aby naprí-

                                                           
1 Podotýkame, že autora výroku zaregistrovala Štátna bezpečnosť ako agenta v roku 1979 a v jej zozna-

moch sa objavil s krycím menom Domovník (Plus 7 dní, cit. podľa http://plus7dni.pluska.sk/plus7dni/ 
zaujalo-nas/nezmar.html, 2. 1. 2010). 
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klad znížili ceny svojich komodít. Zaznamenali sme však opačný postup. Najprv politický 
komunikant použitím expresívneho prirovnania obvinil monopoly zo zneužívania svojho 
postavenia: 

„Ja odmietam to, aby sa správali monopoly ako ten známy strýko Držgroš, že len sa im 
točia doláre v očiach. Nič iné, nič iné ich nezaujíma... Odmietame rešpektovať zderstvo, 
toto odmietame“ (R. F., tlačová konferencia, 30. augusta 2006). 

Až o tri dni neskôr iný politický komunikant (člen vlády, ktorej predsedal autor pred-
chádzajúceho výroku) v tej istej súvislosti uviedol: 

„Spravodlivú cenu určí analýza“ (Ľ. J., SME, 2. septembra 2006). 

Na základe sukcesie výrokov dospievame k záveru, že politický komunikant (autor pr-
vého výroku) najskôr obvinil monopoly zo zderstva (v súlade s presvedčením majority 
obyvateľov o zneužívaní postavenia zo strany monopolov) a až následne sa zisťovala spra-
vodlivá cena energií, ktorú údajne monopoly umelo/neodôvodnene zvyšovali.  

Typické príklady argumentu ad populum frekventované v politickom diskurze sú argu-
menty prítomné v diskusii o treste smrti. Dá sa predpokladať, že majorita spoločnosti tento 
trest považuje za správny, ak sa naň odsudzujú páchatelia obzvlášť závažných trestných 
činov. Medzinárodnoprávne záväzky (Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a zá-
kladných slobôd) však Slovenskej republike neumožňujú opätovne ho zaviesť do svojho 
právneho systému. Politickí komunikanti ale vedia, že revitalizáciou požiadavky opätovné-
ho zavedenia tohto trestu získajú podporu verejnosti, preto túto otázku pravidelne tematizu-
jú v politickom diskurze, a to najmä vtedy, keď podľa aktuálnych prieskumov verejnej 
mienky klesá podpora ich politického subjektu. 

Na ilustráciu uvádzame dva výroky, ktoré zároveň kladieme do formálnej opozície na 
osi nocionálnosť – expresívnosť: 

„Keď sme v roku 1990 zrušili trest smrti, tak sme ho rušili v príkrom rozpore s verejnou 
mienkou. Verejná mienka bola, je a vždy bude na prospech trestu smrti a posledné výskumy 
verejnej mienky, ktoré máme k dispozícii, hovoria, že to je až 80 – 85 % občanov Sloven-
skej republiky, ktorí by si vedeli predstaviť trest smrti v našom trestnom systéme. Tu nejde 
o trest smrti za bežné trestné činy, ale za výnimočné trestné činy vrážd spáchané za priťa-
žujúcich okolností, resp. trestné činy teroristických vrážd a organizovaného zločinu. Dnes 
stojíme pred otázkou, ktorá nás môže čoskoro stretnúť a spočíva v tom, že ak sa v blízkej 
budúcnosti na Slovensku objaví nejaká masová vražda, objaví sa niečo také, ako bolo na-
príklad v Dunajskej Strede – hoci Dunajská Streda je špecifická v tom, že išlo o vybavova-
nie si účtov medzi mafiami –, ak sa stane obeťou vraha viacero ľudí, som presvedčený, že 
na Slovensku začne pôsobiť obrovský tlak smerom k návratu trestu smrti“ (R. F., 14. schô-
dza NR SR, 12. mája 1999).  

Okrem argumentácie ad populum, ktorá je z hľadiska vecného i jazykovokultúrneho 
kultivovaná, politickí komunikanti pri tomto type argumentu často používajú aj expresívne 
vyjadrenia: 

„Tento rok, najneskôr na jeseň, dáme poslanecký návrh zákona na znovuzavedenie tres-
tu smrti. Ja budem pod ním podpísaný. Trestu smrti sa budú musieť obávať najmä mafiáni, 
vrahovia a pedofili, ktorí opakovane spáchali vraždu alebo sadisticky vykonávali násilie na 
deťoch. Niekoľkonásobných vrahov jednoducho zavesíme na mašľu, nepotrebujeme na to 
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nejaké špeciálne súdy. Hociktorý okresný súd bude mať bez problémov nástroj v rukách, 
aby ho odsúdil“ (J. S., SITA, 28. mája 2009).2 

V slovenskom politickom diskurze sme zaznamenali aj ďalší typ použitia argumentu ad 
populum. Politickí komunikanti ho používajú vtedy, keď svoje individuálne presvedčenie 
prezentujú ako všeobecne akceptovaný názor, proti ktorému nemá zmysel oponovať, preto-
že oponenti by sa ocitli v pozícii iracionality (t. j. sami by sa na osiach sémantických opo-
zícií súdnosť – strata súdnosti, resp. rozumnosť – nerozumnosť vmanévrovali na nelichoti-
vú pravú stranu).  

Evokovanie či sugerovanie presvedčenia o tom, že ak je recipient „súdny“ či „rozumný“ 
človek, bude akceptovať jeho argumentáciu, zároveň politickému komunikantovi umožňuje 
vyhnúť sa dlhej logickej argumentácii v prospech svojich tvrdení: 

„Každý súdny človek dnes totiž jasne vidí výsledky dnešného vládnutia – rozkradnuté 
verejné financie, zadlžovanie ďalších generácií a rekordne rastúca nezamestnanosť v po-
rovnaní so všetkými ostatnými krajinami v strednej Európe. Tento trend sa nezmení žiad-
nymi pokusmi, ale len zásadnou zmenou vedenia našej krajiny“  (I. Š., www.HNblog.sk, 31. 
augusta 2009). 

„ Čím viac Fico s Počiatkom bojujú (proti hospodárskej kríze – pozn. autora), tým väč-
šie obavy musia chytať každého súdneho človeka“ (I. M., www.hnonline.sk, 31. augusta 
2009). 

„Súdny človek, ktorý nás pozerá, vie, ako mi veľmi záleží na bezpečnosti Slovenska“ 
(M. Dz., TA3, 23. marca 2003). 

„Každý rozumný človek dnes uzná, že sme spravili dobre“ (Dzurinda, 2002, s. 18). 
 
7. Argumentum ad baculum. Ide doslova o argument „palicou“. V súčasnom politic-

kom diskurze je skôr ojedinelý, pretože je to „veľmi hrubý pokus o argumentáciu a v sluš-
nej spoločnosti ho nemožno odporúčať“ (Svobodová, 2002, s. 93). Je charakteristický pre 
nedemokratické politické režimy, ktoré svojich oponentov zastrašujú či dokonca väznia 
alebo popravujú (napr. Bielorusko, Kuba, Barma, Severná Kórea, Irán…). Napriek tomu 
sme sa s ním pri analýze jazyka politického diskurzu, samozrejme, v miernejšej modifiká-
cii, stretli. Politický komunikant V. M. bezprostredne po revolučných udalostiach v roku 
1989 na námestí v Bratislave vyhlásil, že väznice sú prázdne. Ďalším prípadom, ktorý vy-
volal verejnú diskusiu a ktorý môžeme autenticky dokladovať, bol výrok člena vlády adre-
sovaný opozičnému poslancovi: 

„Pôjdeš do basy, ty hajzeľ. (...) Taký človek musí skončiť v base“ (Š. H., SITA, 4. sep-
tembra 2008).  

Prvá časť výroku je silne expresívna, v exponovanej miere sa tu uplatnila emocionálna, 
expresivizačná a ventilačná funkcia vulgarizmu. Výrok odznel v rokovacej sále Národnej 
rady Slovenskej republiky vo vypätej atmosfére počas rozpravy k návrhu na odvolanie 
ministra spravodlivosti.3 
Ďalší výrok z kategórie argumentov ad baculum je takisto expresívny, založený na hy-

perbolizácii, pričom charakterizuje idiolekt politického komunikanta: 

                                                           
2 Politický subjekt, ktorý komunikant reprezentuje, do 1. 9. 2010 nepredložil do NR SR návrh na zavede-

nie trestu smrti do právneho systému SR. 
3 Poznámka: Napriek zvukovému záznamu zachytávajúcemu tento výrok politický komunikant Š. H. 

dlhodobo odmietal potvrdiť jeho autentickosť.  
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„Keď takéto niečo povie na Trianonskú zmluvu, ktorá v podstate založila nový právny 
stav v usporiadaní v Európe po prvej svetovej vojne, a keď toto niekto neguje, mal by se-
dieť v base na 300 rokov“ (J. S. o poslancovi SMK M. D., www.aktualne.sk, 30. novembra 
2008). 

 
8. Argumentácia pomocou alegorických idolov. V Benthamovej koncepcii (pozri 

Hrapko, 2007, s. 50) sú to abstraktné pojmy slúžiace na obhajobu stanoviska. Sú to veľmi 
všeobecné pojmy, ktoré sa v politickom diskurze (takmer alebo vôbec) nespochybňujú, 
napríklad sloboda, demokracia, solidarita, rovnosť, prosperita, spravodlivosť, bezpečnosť 
a pod. Obsah týchto výrazov je však vágny, a preto nimi možno v politickom diskurze 
označiť aj protichodné, inkompatibilné javy.  
Napríklad: 

a) demokracia – za demokratické krajiny sa v časoch studenej vojny považovali krajiny 
tzv. západného bloku, za ľudové demokracie sa však označovali aj krajiny tzv. východného 
bloku (dodnes je oficiálnym názvom totalitného štátu na Kórejskom polostrove Kórejská 
ľudovodemokratická republika); 

b) solidarita – znárodňovanie (nesolidárne a nespravodlivé násilné odnímanie majetku) 
sa zdôvodňovalo o. i. potrebou solidarity majetných s nemajetnými; politickí komunikanti 
argumentujú alegorickým idolom solidarity napr. vtedy, keď majú zdôvodniť preferovanie 
niektorých sociálnych skupín pred inými pri prerozdeľovaní verejných prostriedkov (napr. 
zvyšovanie odvodového zaťaženia verzus vianočné príspevky pre dôchodcov, zavedenie 
tzv. šrotovného na autá verzus nezvýhodnenie kúpy iných tovarov alebo služieb); 

c) rovnosť – napr. rovná daň síce znamená na jednej strane matematicky identickú mie-
ru daňových odvodov všetkých daňovníkov, no na druhej strane jej odporcovia poukazujú 
na „nerovnosť“ rovnej dane – majetní nie sú nútení prispievať na potreby spoločnosti vo 
vyššej miere, hoci si to môžu dovoliť, kým nemajetní musia prispievať na potreby spoloč-
nosti vo vyššej miere, než je pre nich niekedy sociálne únosné;  

d) bezpečnosť – vedenie mnohých vojenských operácií (t.j. znižovanie miery bezpeč-
nosti) sa zdôvodňuje a ospravedlňuje snahou o zvýšenie miery bezpečnosti a stability 
v tom-ktorom regióne a pod. /Americký prezident Truman nazval vojnu v Kórei „policaj-
nou akciou“, prezident Nixon nazval inváziu do Kambodže „nájazdom“, prezident Reagan 
označil ničivú raketu MX pomenovaním „udržovateľ mieru“ a napadnutie Granady „zá-
chranná misia“, vojnu USA proti Iraku označovali politickí komunikanti v USA eufemiz-
mami „akcia“, „konflikt“, „operácia“, „oslobodzovanie obyvateľstva“ (porov. Jaššová, 
2008, s. 85-86)/. 

 
Pri uvažovaní o používaní falošných argumentov v mediálnom politickom diskurze by 

sme si mali položiť otázku, prečo recipienti akceptujú nielen racionálne tvrdenia podložené 
argumentmi, ale aj tvrdenia s logickými chybami a s falošnými argumentmi. Jeremy Ben-
thamna základe svojich pozorovaní hovorí, že to svedčí o slepej poslušnosti, nezáujme, 
apatii publika, t. j. recipientov, ktorí klamlivé argumenty akceptujú. „Zároveň osoba, ktorá 
argumentačné klamy používa, sa netají názorom na svojich poslucháčov, keďže automatic-
ky predpokladá, že nie sú schopní vytvoriť si vlastný úsudok a dajú sa zviesť takýmto kla-
mom“ (pozri Hrapko, 2007, s. 51). 

Nemožno sa však obmedziť výlučne na paušálne prijatie vysvetlenia, že recipienti ak-
ceptujú tvrdenia s logickými chybami a s falošnými argumentmi len pre svoju slepú po-
slušnosť alebo apatiu. Treba vziať do úvahy aj skutočnosť, že bežná komunikácia predsa 
nie je postavená na sylogizmoch. Pragmatika presvedčovania má činnostný a znalostný 
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aspekt. Činnostného aspektu sa dotýka otázka, čo sa deje pri presvedčovaní, keď osoba X 
pôsobí na osobu Y argumentmi, aby osoba Y uznala, že niečo je pravdivé/správne/dob-
ré/nevyhnutné (alebo naopak). Na znalostnú stránku sa vzťahuje otázka, o aké znalostné 
predpoklady sa opierajú aktéri presvedčovania. Juraj Dolník (2009, s. 323) upozorňuje, že 
„logická argumentácia je založená na znalostiach inej kvality ako rétorická argumentácia. 
Vychádzajúc z kvalitatívnej odlišnosti znalostí v oblasti nepremenlivého (epistémy) a zna-
lostí v oblasti premenlivého (doxy) […], pri deduktívnom usudzovaní ako kľúčovom pro-
striedku presvedčovania sa rozlišuje medzi striktným logickým sylogizmom, pri ktorom 
premisy obsahujú zákony, a pragmatickologickým sylogizmom, ktorého premisy sa vyzna-
čujú pravdepodobnosťou“. Uplatňovanie pragmatickologického sylogizmu (entyméma) je 
typické pre rétoriku. Entymematické usudzovanie je pritom založené na typických súvis-
lostiach. Tie sa aj inventarizovali a zahrnuli do učenia o toposoch, čiže o typických súvis-
lostiach, ktoré rečník využíva pri kreovaní argumentov. Možnosť presvedčovania pomocou 
toposov vyplýva z toho, že „prostredníctvom nich rečník aktualizuje empirické znalosti, 
ktoré ho spájajú s poslucháčstvom“ (ibid.). Rétoricky (čiže nie prostredníctvom sylogizmu) 
argumentuje opieraním sa o túto spoločnú argumentačnú bázu aj nejeden politický komu-
nikant. Aj táto skutočnosť preto môže v nemalej miere ovplyvniť afirmatívne prijatie faloš-
ných argumentov recipientmi.  

Príjemcovia komunikátov v rámci politického diskurzu by mali diferencovať, aké typy 
argumentov politickí komunikanti používajú, a zamýšľať sa nad ich relevanciou, resp. lo-
gickou výstavbou. Politickí komunikanti sú si však vedomí toho, že nie každý recipient 
disponuje dostatočnými informáciami či dostatočným intelektom, ktorý by mu umožnil 
identifikovať v argumentácii nedostatky (nehovoriac o prípadoch, keď do hry vstupujú 
emócie a apriórne pozitívny či negatívny postoj k politickému komunikantovi, čo sú okol-
nosti v politickom diskurze evidentne frekventované). Bez nároku na hodnotenie použí-
vania tvrdení s logickými chybami a falošných argumentov preto konštatujeme, že v poli-
tickom diskurze budú s najväčšou pravdepodobnosťou – často intencionálne – naďalej 
frekventované.  
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MARKETINGOVÝ VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA KULTURNÍ ASPEKTY 

V TELEVIZNÍ REKLAMĚ 

 

MARKETING RESEARCH FOCUSED ON THE CULTURAL ASPECTS IN THE 

TELEVISION COMMERCIALS 
 

Eliška Kubíčková 
 
ABSTRAKT 

Tento příspěvek se zabývá metodikou marketingového výzkumu, jehož cílem je analyzovat kulturní 
aspekty odrážející se v televizní reklamě. Je využito sedmi různorodých produktových kategorií z důvodu 
podchycení odlišností v pohledu respondentů. Metodika vychází z poznatků z výzkumu uskutečněného na 
vzorku odborné veřejnosti a dále rozvíjí plán výzkumu laické veřejnosti, který musí být přizpůsoben zna-
lostem o této skupině respondentů a jejich povědomí o zkoumané problematice. Předmětem příspěvku 
nejsou konkrétní výsledky zkoumání. 
KLÍČOVÁ SLOVA 

Marketingový výzkum, televizní reklama, respondent, produktová kategorie, kulturní aspekty 
 
ABSTRACT 

This paper discusses the methodology of marketing research, which aims to analyze the cultural aspects 
reflected in television commercials. It used seven diverse product categories due to capture differences in 
perspective of the respondents. The methodology is based on results from research carried out on a sample 
of experts and further develop the research plan for the general public, which must be adapted to the 
knowledge of this group and their awareness of these problems. This paper does not deal with specific 
research results. 
KEY WORDS 

Marketing research, television commercials, respondent, product categories, cultural aspects 
 
 
1 Úvod do problematiky výzkumu 

Výzkum, jehož cílem je zmapovat kulturní aspekty užité v české a zahraniční televizní 
reklamě vysílané na českém území, byl zahájen v únoru 2007. Původně obsahoval dvě 
části, a to výzkum české a zahraniční reklamy z pohledu převažujících kulturních aspektů 
u cílové skupiny odborná veřejnost. Důležitým momentem pro zhotovení obou částí vý-
zkumu bylo vzájemné srovnání použitých apelů u jednotlivých produktových kategorií. 
Těchto kategorií je celkem sedm a jejich výběr byl záměrně uskutečněn s důrazem na co 
nejvyšší rozmanitost. Důvodem bylo hledání významných rozdílů mezi produktovými 
kategoriemi jako takovými a poté i při srovnání české reklamy se zahraniční.  

K získání potřebného vzorku dat bylo využito dotazníkového šetření, které probíhalo 
formou focus group. Tento druh marketingového výzkumu se řadí k výzkumům kvalitativ-
ním, neboť se soustřeďuje na nalézání důvodů chování lidí, jeho motivy a příčiny (Foret, 
2006, str. 87). Konkrétní dotazování se v první fázi uskutečnilo na Fakultě multimediálních 
komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a probíhalo formou několika půldenních 
monotematicky zaměřených testování.  

Skupina vybraných respondentů byla složena pouze z odborníků v oboru marketingo-
vých komunikací. Toto hledisko může z pohledu většinové populace působit jako diskrimi-
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nační faktor a bylo proto považováno za možný kritický bod práce. Z tohoto důvodu byla 
v rámci projektu IGA/78/FaME/10/D navržena metodika pro výzkum, jehož cílovou skupi-
nou je právě laická veřejnost a její pohled na kulturní aspekty užité v televizní reklamě. 
 

2 Rozdíly ve výzkumu odborné a laické veřejnosti 
Výzkum názorů odborné veřejnosti na danou problematiku vycházel z předpokladu, že 

pokud budou získání respondenti, kteří se orientují v oblasti marketingových komunikací 
a mají zkušenost s problematikou kulturních aspektů v reklamě, poté může být výzkum vy-
soce specificky zaměřený. Z tohoto důvodu byla vybrána skupina respondentů skládající ze 
čtyř osob. Jejich profesní kvalifikace je následující: vysokoškolský pedagog, který se dlou-
hodobě zabývá touto problematikou, pracovnice médií, která se reklamě věnuje již přes 
deset let a zároveň byla v dané době externí studentkou doktorského studijního programu, 
a dvě studentky prezenční formy doktorského studijního programu, které se touto proble-
matikou teoreticky i prakticky zabývají po celou dobu svého studia na Fakultě multimedi-
álních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.  

 

Obr. 1 Dotazník č. I – Odborná veřejnost (Apel) 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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První fáze výzkumu byla zaměřena na zjištění názorů na české televizní reklamy. Pro 
tuto fázi byla zvolena mechanika focus group, založená na promítání televizních spotů, 
následné diskuzi a vyplňování dotazníků. Po promítnutí každého spotu se diskutovalo 
o shlédnuté reklamě a poté vyplnili všichni účastnici testování vlastní dotazník.  

V druhé fázi se jednalo o výzkum zahraniční TV reklamy. S ohledem na technologické 
možnosti bylo využito on-line dotazníkové formy, přičemž došlo k omezení komunikace 
v šíři, kterou nabízí metoda focus group. Ovšem výhodami byla rychlost, individuální časy 
shlédnutí reklamy a následného vyplnění dotazníku u jednotlivých respondentů a také in-
teraktivnost on-line formy dotazníku, která nabízela možnost shlédnout již vyplněné dotaz-
níky u ostatních kolegů, a tak v případě potřeby korigovat vlastní odpovědi. 

Dotazník pro odbornou veřejnost byl identický pro výzkum českých i zahraničních TV 
reklam a měl podobu několika tabulek, do nichž byly zaznamenávány názory jednotlivých 
respondentů. (Viz. obrázky č. 1-5) 

 

Obr. 2 Dotazník č. I – Odborná veřejnost (Informační kategorie) 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Obr. 3 Dotazník č. I – Odborná veřejnost (Strategie reklamního sdělení) 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. 4 Dotazník č. I – Odborná veřejnost (Formát) 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 

Obr. 5 Dotazník č. I – Odborná veřejnost (Provedení) 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Pro třetí fázi výzkumu, jehož cílovou skupinou bude laická veřejnost je připravován do-

tazník a metodika výzkumného postupu. V minulosti bylo již s laickou veřejností pracová-
no, a to v úplně počáteční, předvýzkumné fázi. Při mapování možností výzkumu byla zku-
šební focus group složena jak z laické, tak i odborné veřejnosti. Avšak po vyhodnocení 
tohoto pretestu nebylo tehdejším školitelem doporučeno s laickou veřejností nadále praco-
vat, neboť docházelo k nekvalifikovanému zacházení s odbornými termíny, a tudíž i ke 
zkreslení výsledků šetření.  

V průběhu času se však ukázalo, že názory laické veřejnosti, která je příjemcem reklam-
ních sdělení v televizi, jsou pro výzkum velmi cenné a navíc lze předpokládat, že se tyto 
názory budou od odborníků značně odlišovat. Z tohoto důvodu je připravována další fáze 
výzkumu zaměřená na práci s touto cílovou skupinou respondentů. Nyní je nutné najít 
správnou podobu a metodiku výzkumu, tak aby vše bylo pro laiky srozumitelné a odpovědi 
tak mohly být považovány za relevantní. 

Na obr. 6 a 7 je ukázka podoby zjednodušeného dotazníku, který bude součástí vý-
zkumného šetření u laické veřejnosti.  
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Obr. 6 Dotazník č. II – Laická veřejnost (1. strana) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. 7 Dotazník č. II – Laická veřejnost (2. strana) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při porovnání dotazníku č. I a II lze vypozorovat značné změny, které se týkaly přede-
vším eliminace těchto skupin otázek: 
a) otázka týkající se reklamních apelů byla zredukována ze 30 původně možných odpově-

dí na 14 a byla nabídnuta volná odpověď, 
b) otázka sledující informační kategorie byla také zredukována, a to na 5 nejčastějších 

odpovědí (původně bylo nabídnuto 11 odpovědí), i zde zůstala možnost volné odpovědi, 
c) otázky týkající se strategie reklamního sdělení a popisu formátu reklamy byly zcela 

vypuštěny, tyto otázky již zabíhají do velmi specifických oblastí, a proto nelze u laiků 
předpokládat znalosti a smysl pro rozpoznání takovýchto nuancí v televizní reklamě, 

d) otázky zabývající se provedením reklamy zůstaly totožné, pouze u kategorie užití hu-
moru v reklamě byla otázka zjednodušena na pouhé rozlišení, zdali je humoru využito 
k upoutání pozornosti či nikoli. 

K volbě otevřených odpovědí bylo přistoupeno po prostudování odborné literatury týka-
jící se problematiky výzkumných šetření a její správnost potvrzuje také názor Dismana 
(1993): „Největší silou otevřených otázek je jejich schopnost minimalizovat nezbytnou 
redukci informací. To je ovšem v protikladu s podmínkami kvantitativního výzkumu. Ten 
je schopen testovat hypotézy jen na omezeném počtu proměnných a tyto proměnné mohou 
mít jen velice omezený počet formálně dobře definovaných kategorií. Počet kategorií je 



Eliška Kubíčková/ 

MARKETINGOVÝ VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA KULTURNÍ ASPEKTY V TELEVIZNÍ REKLAMĚ 

175 

omezen velikostí vzorku. Kdybychom měli příliš mnoho kategorií, v každé z nich by bylo 
jen velice málo jedinců, vznikly by tak pouze nízké četnosti a statistika takových dat je pak 
nutně zkreslená.“ (Disman, 1993, str. 150) 

V době od července do srpna 2010 byl proveden pretest tohoto nově navrženého dotaz-
níku na respondentech z řad laické veřejnosti zastupujících tři různé věkové kategorie, rele-
vantní připomínky byly do podoby dotazníku zapracovány.  
 
3 Vzorek zkoumaných reklamních spotů 

První fáze výzkumu, zaměřená na českou TV reklamu, se uskutečnila v období od úno-
ra 2007 do srpna 2008. Bylo zkoumáno sedm produktových kategorií a celkem 398 reklam-
ních spotů.  

V druhé fázi výzkumu se jednalo o reklamní spoty pocházející ze zahraničí, avšak vy-
sílané na českých televizních kanálech. Tento druh reklamy bývá označován jako rekla-
ma adaptovaná, tedy přizpůsobená divákovi dané země například v rovině jazykové, či 
změnou názvu produktu, přepočtem ceny v dané měně atd. Realizace této fáze proběhla 
v období od ledna 2009 do října 2009 a byla podpořena prostředky z Interní grantové 
agentury Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně.  

Původně mělo být zkoumáno také sedm produktových kategorií, ovšem vyskytla se 
zde objektivní překážka u produktové kategorie zahrnující pivo. Český spotřebitel piva je 
velmi úzce svázán s českými značkami piva, a přestože některé z těchto značek již spada-
jí pod nadnárodní společnosti, co se piva týče je stále vařeno v českých pivovarech, točí 
se v českých hospodách a i reklama vzniká primárně pro českého konzumenta. Tedy ne-
přebírá se reklama ze zahraničí, která by byla pouze adaptovaná na české podmínky. 
Pouze nepatrný zlomek televizní reklamy na pivo, konkrétně jediná reklama v dané době 
využívala adaptovaného spotu. Jedná se však o sponzorskou znělku, která se řídí speci-
fickými nařízeními, a tudíž by byla tak i tak z výzkumu vyřazena. (Pozn. jedná se o znač-
ku Stella Artois.) Celkem bylo tedy zkoumáno 49 reklamních spotů ze šesti produkto-
vých kategorií. Ke každému spotu jsou tedy k dispozici čtyři unikátně vyplněné dotazníky, 
v celkovém součtu se jedná o bezmála 1 800 dotazníků s velmi vysokou reliabilitou.  

 

Tabulka 1Struktura zkoumaných TV reklamních spotů 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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4 Popis zkoumané problematiky 
Analýza byla zaměřena na jednotlivé prvky kreativní strategie, přičemž mezi základní 

součásti reklamní kreativní strategie byly zahrnuty: reklamní apel, informační obsah, for-
mát reklamy a způsob realizace reklamy.  

Výzkum se zaměřuje na jednotlivé prvky reklamní kreativní strategie, ovšem jednotná 
definice tohoto termínu je poněkud komplikovaná. Ve struktuře rozličných strategií, kte-
ré by na sebe měly navazovat a postupovat od obecného ke konkrétnímu, není jednodu-
ché se orientovat. Základní schéma naznačuje hierarchii a vztahy mezi jednotlivými stra-
tegickými kroky.  

 

 
Obr. 8 Hierarchické schéma strategických kroků 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Základem reklamní strategie je marketingový a reklamní plán. Cílem reklamního plá-

nu je najít pro určenou cílovou skupinu potenciálních zákazníků zajímavé sdělení a to 
efektivně komunikovat vhodnou formou prostřednictvím správného média. Existuje řada 
způsobů, jak vyjádřit strategii reklamního sdělení. Všechny způsoby se shodují v jed-
nom. Pokud má být reklamní strategie úspěšná a efektivní, musí zahrnovat dvě části: 
marketingovou a kreativní strategii. Marketingová strategie vychází především z prove-
dené analýzy prostředí, stanovených marketingových cílů a z nich vyplývajících komu-
nikačních cílů, zvolené cílové skupiny a její charakteristiky, umístění a konkurenčního 
postavení produktu. Na strategii marketingovou následně navazuje strategie kreativní. 
Marketingová strategie dává reklamě hlavní směr, nikoliv její podobu a obsah. Dát správ-
nou podobu a obsah sdělení je svým způsobem umění. Proto poté, co je schválena marke-
tingová strategie, je dalším důležitým krokem její tvořivé řešení, které vdechne reklam-
nímu sdělení život. Jde o to, aby pro někoho možná někdy nudné marketingové zásady 
byly transformovány do přitažlivé, zapamatovatelné, často umělecké podoby. Mezi zá-
kladní prvky kreativní strategie patří: strategie reklamního sdělení, reklamní apel, infor-
mační obsah reklamy, formát reklamy a způsob její realizace (Světlík, 2005, str. 82-83). 

Přestože podobně silný vliv jako kulturní aspekty mohou mít v reklamě i psychogra-
fické faktory jako např. životní styl nebo přináležitost k určité sociální skupině, byl tímto 
výzkumem učiněn alespoň základní krok ke zjištění specifik české reklamy, dokázal čás-
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tečně zaplnit jednu dosud neznámou mezeru spočívající v podchycení kulturních vlivů na 
volbu reklamní strategie a tvorbu televizní reklamy. 

 
REKLAMNÍ APEL  

Jednou z nejrozsáhlejších skupin otázek uvedených v dotaznících je kategorie reklam-
ních apelů. Přestože byla v dotazníku pro laickou veřejnost značně zkrácena a zjednodu-
šena, stále tvoří téměř polovinu obsahové části dotazníku.  

Reklamní apel činí produkt obzvlášť atraktivním nebo zajímavým, odráží totiž hodnoty 
sdílené cílovou skupinou jako celkem. Vyjadřuje skryté základní hodnoty a tím i motivaci 
cílové skupiny reklamního sdělení. Jeho cílem je připoutat pozornost k propagovanému 
produktu či reklamnímu sdělení. Při definování apelů vhodných pro výzkum byla zvolena 
kombinace modelů Pollaye (Pollay, 1987) a Chenga a Schweitzera (Cheng, Schweitzer, 
1996). Na jejich základě byl sestaven seznam 30 nejvíce využívaných reklamních apelů 
pro dotazník směřující k cílové skupině odborná veřejnost, v dotazníku pro veřejnost 
laickou byly na základě výsledků analýzy odpovědí odborné veřejnosti vybrány nejvyu-
žívanější odpovědi a byla doplněna také odpověď otevřená, v níž může respondent dopl-
nit svoji charakteristiku apelu, pokud si nebude schopen vybrat z nabídky apelů uvede-
ných v nabídnuté odpovědi. 

Dílčí výsledky výzkumu týkající se reklamních apelů poukazují na silnou vazbu mezi 
reklamními apely, produktovými kategoriemi a českými kulturními hodnotami. Z tohoto 
závěru plyne, že zahraniční reklama adaptovaná na české podmínky nemusí u českých 
diváků a potenciálních spotřebitelů najít takovou odezvu, jako reklama, která je Čechům 
ušita takzvaně „na míru“. Podle Dahla jsou odlišnosti v reklamních strategiích a apelech 
velmi rozdílné nejen stát od státu, ale také v produktových kategoriích. Liší se informační 
obsah, kreativní strategie, formát a styl reklamy (Dahl, 2001). 

Apely, tedy hnací motory motivace pro koupi výrobků, zohledňují české národní zvyk-
losti a nebyly by patrně účinné v zahraničí, stejně tak jako je tomu i při opačném postupu. 
Národní specifika jsou nenahraditelná, vytvářejí vlastní identitu daného národa a dobrá 
reklama je dokáže zohlednit ve svůj prospěch. Tento předpoklad potvrzuje i Usunier: „Re-
klamní strategie musí zohledňovat místní (národní) kulturní podmínky při utváření infor-
mačního obsahu a vlastního stylu reklamního sdělení“ (Usunier, 2000, str. 462). 

 
INFORMAČNÍ KATEGORIE  

Prvním systematickým hodnocením informačního obsahu reklamy se zabývali Resnik 
a Stern. Dle jejich názoru je informační obsah dané reklamy (tj. množství informací, které 
reklama přináší) značně ovlivněn kulturou konkrétní země. Liší se nejen charakter předá-
vaných informací, ale také vysílací čas, druh produktu a reklamní médium. Ačkoli druh 
produktu a jiné okolní faktory mají prokazatelný vliv na informační obsah, nejdůležitějším 
aspektem zůstává kultura, která určuje množství a druh komunikovaných informací. Napříč 
různými kulturami zůstává platné tvrzení, že tisková reklama přináší mnohem více infor-
mací než rozhlasová a televizní (Usunier, 2000, str. 458-462). 

Výzkumů zaměřených na podchycení kulturních vlivů na objem a charakter informač-
ních kategorií existuje jen velmi málo. De Mooij dává informační obsah reklamního sdě-
lení do souvislosti s vysokým a nízkým komunikačním kontextem, tak jak jej definoval 
Hall. Mimo jiné tvrdí, že „ve vztahu k reklamě může být kultura s vysokým komunikač-
ním kontextem rozpoznána dle užití nepřímé komunikace s menším množstvím textu 
a více symboly. Kultura s nízkým kontextem se v oblasti reklamy vyznačuje větším ob-
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jemem textu, argumentací, fakty a konkrétními údaji“ (de Mooij 1998, s. 158). Podobně 
je dáván větší informační obsah reklamního sdělení do souvislosti s vyšší hodnotou di-
menze vyhýbání se nejistotě. „Protože informace snižují nejistotu, kultury s vysokou 
hodnotou této dimenze, jakou je například německá kultura, budou vždy mít tendenci 
požadovat více informací než kultury, které mají hodnotu této dimenze nižší“ (Usunier 
2000, s. 461).  

V současnosti je zřejmě nejrozšířenějším způsobem zjišťování informačního obsahu 
v reklamním sdělení metoda, kterou vypracovali právě Resnik a Stern. Tato metoda se 
zakládá na analýze obsahu zjišťující typ a množství tzv. informačních kategorií (informa-
tion clue), kterými rozumíme jednotku informace o propagovaném produktu nebo službě. 
V klasifikačním systému jsou uvedeny faktory, jež jsou klíčové pro potenciálního zákaz-
níka při rozhodování o koupi produktu. Tato typologie reprezentuje čtrnáct následujících 
informačních kategorií: cena, kvalita, výkon, komponenty (nebo obsah), dosažitelnost, 
speciální nabídky, chuť, nutriční obsah, obal (tvar), záruky, bezpečnost, nezávislý vý-
zkum, podnikový výzkum, nové náměty (de Mooij, 1998, str. 238-239). 

 
STRATEGIE REKLAMNÍHO SD ĚLENÍ  

Patti a Frazer definovali sedm základních strategických přístupů při stanovení strate-
gie sdělení. Frazer definuje tuto typologii následovně: „jedná se o metodu popřípadě 
řídící princip, který specifikuje obecnou podstatu a charakter tvorby reklamního sdělení“. 
Při tomto rozhodování není nutné se dogmaticky držet pouze jedné strategie sdělení. Je 
často lepší uvažovat s těmito strategiemi jako překrývajícími se volbami, ve kterých exis-
tuje možnost využít smíšené kombinace jednotlivých strategií (Frazer in Světlík, 2005, 
str. 84-85). 

Kromě této teorie se však v praxi i odborné literatuře často setkáváme se strategiemi, 
které původně definoval Simon již počátkem sedmdesátých let minulého století. Popsal 
celkem deset strategií reklamního sdělení. Obě strategie reklamního sdělení jsou v reklam-
ních výzkumech využívány. 

Strategie dle Pattiho a Frazera:   
1. Generická       
2. Preventivní       
3. Specifická nabídka prodeje (USP)    
4. Brand image      
5. Positioning/umístění     
6. Rezonance       
7. Emoce  

Strategie dle Simona: 
1. Informace 
2. Argument 
3. Motivace psychologickým apelem 
4. Opakované tvrzení 
5. Požadavek 
6. Důvěryhodný vztah ke značce 
7. Symbolické tvrzení 
8. Imitace 
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FORMÁT REKLAMY  

Formát reklamy je základním stavebním kamenem při formulaci reklamního sdělení. 
Podle informačního obsahu, který by měl být v reklamě obsažen, se poté volí nejpříhodněj-
ší reklamní formát. Jeho výběr záleží také na primární cílové skupině, které má být sdělení 
komunikováno. Služby bankovního sektoru zcela jistě nebudou propagovány zábavnou 
formou, stejně jako naopak nebude reklama na kolový nápoj založena na přednášce zahrnu-
jící faktické informace o produktu. Produktová kategorie piva je vstřícná vícero možnostem 
použití různých formátů.  

Předem definované odpovědi, mezi nimiž se respondenti v dotazníku rozhodovali, vy-
cházejí z typologie reklamních formátů dle Francena (Dahl, 2001) v kombinaci s některými 
formáty, které definovali Koudelová a Whitelock (2001, str. 286-301).  

Formát reklamy představuje základ pro formu reklamního sdělení, které je komuniko-
váno cílové skupině. Jako nejvhodnější z pohledu vyjádření kulturních vlivů se jeví mo-
del osmi základních formátů, které definoval Francen.Do základních reklamních formátů 
zahrnuje: sdělení, vystavení, asociaci, lekci, příběh, zábavu, fantazii a specielní efekty. 
Jednotlivé základní formáty nemají při tvorbě reklamního sdělení výjimečné postavení, 
je běžné, že se často vzájemně doplňují. Obvykle to znamená, že jedna z forem má v rea-
lizaci reklamy dominantní postavení, zatímco jiné formáty či podskupiny hrají v přísluš-
né reklamě spíše doplňující roli. De Mooij podrobila osm základních Francenových for-
mátů výzkumu v různých kulturně odlišných zemích a došla k názoru, že tyto formáty 
existují ve všech kulturách, liší se ovšem v počtu jejich zastoupení a způsobu realizace.  

Jiným pohledem se na reklamní formáty dívají Leiss, Kline a Jhally, kteří je rozdělují 
do čtyř skupin: informace o produktu, image produktu, zosobňování (personalizace) a ži-
votní styl. Formát poskytující informace o produktu klade důraz na podstatu produktu, na 
jeho benefity, použití a racionální důvody pro jeho koupi. Formát zaměřující se na image 
výrobku zahrnuje symbolické informace respektující produkt v jeho typickém prostředí, 
obojí (symbol i typické prostředí) pomáhá zákazníkovi správně interpretovat reklamní 
sdělení. V personalizované reklamě vystupují lidé mluvící o produktu a formát zobrazu-
jící životní styl ukazuje spojení mezi produktem, člověkem a užíváním výrobku, kombi-
nuje zábavné a neobvyklé scény s běžným životem normálních lidí.  

Dle názoru Appelbauma a Halliburtona reklamní formát definuje, jak je reklamní sdě-
lení prezentováno, strukturováno a doručeno recipientovi. Rozdělují formáty do pěti di-
menzí podle charakteru reklamy. Jedná se o reklamy využívající humor, reklamy argu-
mentační (přímo oslovující diváka) versus narativní (nepřímé oslovení využívající vyprá-
vění), soutěživé (obsahují narážky na soutěživost) versus nesoutěživé (bez soutěživých 
narážek), reklamy zaměřené na prodej – hard sell versus reklamy zaměřené na atmosféru, 
náladu – soft sell, reklamy využívající přímý komunikační styl (informace o produktu 
jsou sdělovány slovy) versus reklamy využívající nepřímý komunikační styl (informace 
jsou komunikovány pomocí vizuálních prostředků) (de Mooij, 1998, str. 238-240). 

V této souvislosti je nutno zmínit i význam humoru, který je možné zařadit do Fran-
cenova formátu „zábava“. Význam humoru pro reklamu spočívá především ve zvýšení 
vnímání a k získání pozornosti příslušného reklamního sdělení. Podle Vysekalové a Ko-
márkové humor vyvolává příjemné pocity, díky kterým lze efektivněji dospět k těmto 
reklamním cílům: dosáhnout pozornosti diváka, podpořit jméno značky a zvýšit o ni zá-
jem, déle si danou reklamu zapamatovat, podpořit přechod od jedné značky ke druhé. 
Ovšem humor již nepodporuje proces přesvědčování, může poškodit značku v obecném 
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pohledu a je nevhodný v kontextu s citlivým zbožím nebo službami (Vysekalová, Ko-
márková, 2002, str. 148). 

O schopnosti humoru použitého v reklamě přesvědčit k nákupu je možné uvažovat pou-
ze u humoru, který má k příslušnému produktu určitý vztah a současně i v případě, kdy 
produkt vyvolává u cílové skupiny nižší zaujetí. Humor využívá kulturních konvencí, které 
jsou známé a pochopitelné pouze pro obyvatele daného národa, proto je v multikulturních 
kruzích již notoricky známá a opakovaná věta, že humor nerad cestuje. Humor v reklamách 
je možné nejčastěji nalézt u kultur s nízkou obavou z nejistoty. S parodií se můžeme setkat 
v kulturách s nízkou vzdáleností mocenských pozic a například britský humor je založen na 
antiautoritářském přístupu (de Mooij, 1998, str. 206-258). 

 
PROVEDENÍ (EXEKUCE ) REKLAMY  

Posledním základním prvkem kreativní strategie je rozhodnutí o způsobu realizace, 
provedení příslušné reklamy. Pokud chtějí brát její tvůrci do úvahy kulturní faktory (a to 
by zejména v oblasti mezinárodní reklamy měli), musí zvažovat několik aspektů, které 
mohou být pro její konečný efekt velmi důležité. Dle Usuniera (2000, str. 462-470) jsou 
při samotné realizaci reklamy nejpodstatnější tyto aspekty:  
1. Jazyk reklamy. Zde je důležité zvolit správnou počáteční frázi, jejímž úkolem je reci-

pienta přilákat, upoutat jeho pozornost. Dále ve většině případů následuje popis pro-
pagovaného produktu a v závěru reklamy bývá umístěn slogan. 

2. Užití humoru. Ačkoli humor funguje jako univerzální „poutač“ recipientovy pozornosti 
ve všech kulturách, odlišují se preference různých kultur k jednotlivým typům humoru. 

3. Lidé a jejich role v reklamě. Při volbě vhodného herce do reklamního spotu je brán 
v úvahu věk, vzhled, charakterové rysy, které má hlavní postava ztvárnit, oblečení, 
zkrátka vše, co je pro danou cílovou skupinu podstatné. Reklama v tomto směru tvoří 
zrcadlo společnosti, v níž vzniká.  

4. Ostatní vlivy. Rozhodujícím momentem je taktéž výběr vhodných symbolů, jejichž 
pomocí bude komunikováno hlavní sdělení o produktu.  
 

5 Závěr 
Cílem příspěvku bylo shrnout nejdůležitější kroky marketingového výzkumu, který 

slouží jako podklad k analýze kulturních aspektů využitých v české a zahraniční televizní 
reklamě. Výzkum probíhá kontinuálně již od roku 2007 a v průběhu jednotlivých výzkum-
ných fází došlo k několika změnám, jež ovlivnily směr bádání a celkovou podobu výsledků 
výzkumu. Nyní je připravována další výzkumná část, která se zaměří na názory laické ve-
řejnosti, poté snad bude možno prohlásit, že je výzkum kompletní. Avšak z předchozích 
zkušeností lze předpokládat, že se objeví další neprobádaná oblast, v níž by bylo možné 
realizovat další vědecká bádání. Výsledky tohoto rozsáhlého výzkumu nejsou předmětem 
tohoto článku, avšak jsou po částech publikovány v rámci odborných příspěvků na konfe-
rencích a v monografiích. 
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ABSTRAKT  

Vzhľadom na aktuálny vplyv integračných a globalizačných posunov v súčasnej, médiami tvarovanej 
spoločnosti, ktoré rozhlasovú komunikáciu ženú k postmoderným formám, treba hľadať východisko pre-
dovšetkým vo verejnoprávnom princípe – v komunikácii podmienenej interkultúrnou identifikáciou, ako aj 
rešpektáciou špecifických prvkov kultúrnej identity. Vysielanie vo verejnom záujme, v informačno-
sprostredkujúcej službe má za cieľ zabezpečovať kvalitu a profesionalitu v spektre národných, kultúrnych 
a civilizačných hodnôt.  
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Rozhlasová komunikácia, civilizačné trendy, verejnoprávne kontexty vysielania, kultúrne hodnoty, Slo-
venský rozhlas, Rádio Devín, programová služba, rozhlasová umelecká tvorba 
 
ABSTRACT 

Considering the current impact of integration and globalization movements in contemporary, media-
shaped society, by which radio communication is driven toward the post-modern colage forms, is necessa-
ry to search some cultivating solutions, mainly in the field of public decision-making principles – especial-
ly in crosscultural conditioned communication and identification in population, as well as by respect to 
specific elements of cultural identity. Broadcasting in the public interest aims to provide quality and pro-
fessionalism in the entire range of values of ethnicity, culture and civilization. 
KEY WORDS 

Radio communication, civilization trends, public broadcasting contexts, cultural values, Slovak Radio, 
Radio Devin, program service, radio artworks 

 
 

Súvislosti aktuálnych trendov duálneho systému 
Pôvodnú masmediálnu líniu rozhlasovej komunikácie tvarovanú spoločensko-kul-

túrnymi tradíciami – slúžiť na kvalitné informovanie spoločnosti – pohlcujú prevlá-
dajúce trendy komerčných zámerov, pričom tento fenomén nielen ohrozuje verejno-
právny priestor, ale postupne aj do jeho vnútra zasahuje a spôsobuje jeho deštrukciu. 
Úspešnosť vývoja rozhlasového trhu, podmieneného ekonomicko-politickými a kultúrno-
spoločenskými súvislosťami, je ovplyvňovaná mnohými faktormi. K rozhodujúcim krité-
riám kvality systému, v zmysle cieleného prospechu voči informačno-vzdelávacej báze 
spoločnosti, patria predovšetkým vyvážená licenčná politika ako vplyvný mechanizmus 
smerovania regulácie rozhlasového trhu (legislatívne princípy a normy pre vysielateľov), 
ako aj reálne špecifiká pre verejnoprávnych a súkromných vysielateľov v oblasti rozhlaso-
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vého vysielania v rámci kultúrno-civilizačných potrieb spoločnosti, spoločenských skupín, 
ako aj zásadných názorových prúdov spoločnosti1. 

Rozvoj komerčného rozhlasového vysielania priniesol celý rad negatívnych zásahov do 
systému rozhlasovej komunikácie predovšetkým vo forme koncentrácie trhu a dominantné-
ho presadzovania zábavných žánrov v programovej ponuke. Nastolený konzumný životný 
štýl a komercializácia ako oporný pilier dominantného fenoménu masmédií vyživujú reťa-
zovú reakciu systematickej premeny mienkotvornej verejnosti na homogénnu masu kon-
zumentov. Súčasné záujmy nadnárodných mediálnych konglomerátov cielene zasahu-
jú do procesu oslabovania pozície tradičnej kultúry ako aj ohrozovania kultúrnej 
identity. Ukazuje sa, že takto nastavený manažment médií môže napokon viesť aj k hlbším 
zásahom do samého fundamentu globalizujúcich sa kultúr – formou šírenia „negatívnej 
sémantiky“,2 aj keď tento fenomén je nateraz charakteristickým prvkom „iba“ v bulváre. 
Súkromno-komerčný kapitál vo väčšine vysielajúcich subjektov preferuje postmodernú 
univerzálnosť s minimálnym zameraním vo verejnom záujme. Absentuje tu sprostredkova-
né informovanie na úrovni kultúrnej výchovy a vzdelávania, ktoré má nasmerovať auditó-
rium k poznaniu súvislostí diania a výziev súčasného sveta. Vyváženie tlaku a rastúceho 
vplyvu mechanizmov trhu a reklamy vo vnútri mediálneho systému, v realizácii duálneho 
princípu, má zabezpečovať systém verejnoprávnych vysielateľov. Poslanie vysielať v záuj-
me širokej verejnosti3 (na rozdiel od väčšiny súkromných rádií, kde je ziskovej stratégii 
podriadená komplexná programová ponuka do takej miery, aby oslovila čo najväčšiu časť 
auditória, na princípe masovosti) je cieľom podporovať širokú platformu záujmov všetkých 
skupín obyvateľstva a prispievať k ich rozvoju a k posilneniu kultúrnych a sociálnych hod-
nôt. Vychádzajúc z princípov a špecifík rozhlasovej komunikácie treba podčiarknuť aktu-
álnu spoločenskú potrebu priamej väzby s výchovno-vzdelávacím procesom, ktoré aktuálna 
verzia komerčných rádií neguje pod vplyvom trhových zákonov. „Vyžadovaným trendom 
sa preto stáva presadzovanie takých aktivít, ktoré prostredníctvom kultúry vzdelávajú a cez 
vzdelávanie zároveň kultivujú“4. 

Pre verejnoprávne médiá by nemal byť určujúci kvantitatívny ukazovateľ v podo-
be počúvanosti, či sledovanosti, ale možnosť širokej ponuky kvalitnej alternatívy súk-
romnému, resp. silnému komerčnému sektoru, ktorý sa primárne orientuje na pseu-
dohodnoty konzumu a masy. V meniacom sa prostredí však verejnoprávne médiá čelia 
vážnym výzvam, ktoré ohrozujú dokonca aj ich samotné prežitie5. Ak má verejnoprávne 
vysielanie plniť svoj účel, musí mať dostatočnú váhu na trhu súčasného fenoménu počúva-
nosti. Sumarizujúci podiel vysielajúcich rozhlasových subjektov verejnej služby by preto 
nemal klesnúť pod konštantnú hodnotu, resp. hranicu v konkurenčnom poli so súkromno-

                                                           
1 Pôvodné formulácie verejného systému vysielania pramenia z teórií sociálnej a ekonomickej regulácie vo 

verejný prospech, pričom primárny pojem verejnoprávnosť ako faktor spoločenskej kvality vyspelej ci-
vilizovanej formácie pôvodne prezentoval kulturológ a mediálny teoretik Raymond Williams. 

2 VALČEK, P. Murdochův stín – explorace a negativní sémantika bulváru. In: Kultura – média – komuni-
kace, 2009, roč. 1. č. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 75-82. 

3 Verejnosť ako spoločenský fenomén, aby mohol existovať, skúmať verejný záujem, diskutovať o ňom 
a konať, potrebuje spoločenský priestor ako potenciálne nosiče verejnej aktivity prostredníctvom komu-
nikácie, najmä ak slúžia na ochranu verejného záujmu. 

4 SLUŠNÁ, Z. Nové podoby dialógu v kultúrno-osvetovej práci. In: Európa – interkultúrny priestor. Acta 
Culturologica. Zv. 18. Bratislava: Národné osvetové centrum, 231. 

5 Európska konferencia ministrov zodpovedných za médiá a nové komunikačné služby. Nový pohľad na 
médiá. Island: Reykjavik. 2009. Dostupné na internete: http://www.culture.gov.sk/media-audiovizia/ 
europska-konferencia-ministrov-island-maj-2009-novy-pohlad-na-media. 
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komerčnými vysielateľmi v horizonte krajiny, štátu. Hodnota vysielajúcich subjektov v ro-
vine verejných služieb na vyspelých európskych trhoch by sa mala pohybovať v rozpätí 
30%-50%.  

Technologický rozvoj, globalizácia, stupňujúce sa nároky postmoderného masové-
ho publika, konzumný štýl života, ako aj slabnúce priority tradi čného hodnotového 
mechanizmu v programoch národných vlád spôsobili vznik nového nazerania na tieto 
médiá, čo vyústilo do otvoreného spochybňovania nutnosti existencie vysielania verej-
nej služby. Stupňujúci sa tlak neskrytej komodifikácie informačných obsahov prináša de-
generáciu hodnoty a kultúrneho rozmeru sprostredkovanej informácie6. Teoretický diskurz 
o spoločenskej funkčnosti a zodpovednosti rozhlasových médií v komunikácii s verejnos-
ťou, vzhľadom na princípy informovanosti, objektívnosti, vyváženosti vysielania, reflekto-
vania rozmanitosti spoločnosti, v dobe prudkého rozvoja telematických médií v americkom 
i európskom kontexte, teda i v slovenských podmienkach, pod tlakom reality trhového 
mechanizmu sa rozchádza do mnohých modelových variantov. Ak sa dnes zo všetkých 
strán, dokonca aj medzi mladou generáciou ozývajú kritické stanoviská ku kultúrnemu 
úpadku v médiách, jednu z hlavných príčin treba hľadať v tom, že nebol dostatočne využitý 
potenciál, ktorý je schopný produkovať práve nielen verejnoprávna, ale aj súkromná sféra 
vysielania. Zároveň je potrebné konštatovať, že všeobecné povedomie súčasnej verej-
nosti v postmodernej spoločnosti o hodnote verejnej služby vo vysielaní rozhlasu na 
Slovensku do značnej miery absentuje. Verejný záujem sa často nesprávne interpretuje 
ako pozostatok štátneho totalitárneho zriadenia. Ide o nedostatok v oblasti poznania o sfére 
vysielania masmediálnych inštitúcií verejnoprávneho typu, na ktoré sa nemôžu mechanicky 
vzťahovať zákony trhu v porovnaní s komerčným sektorom, ktorý nemôže plnohodnotne 
nahradiť kultúrno-umeleckú tvorbu, vzhľadom na jeho primárnu orientáciu na zisk, nie na 
verejný záujem.  

Opodstatnenosť existencie duálneho systému, vychádzajúc z vývojových tendencií 
– v súvislosti s procesom transformácie štátnych rozhlasových inštitúcií na verejno-
právne subjekty – je nepopierateľná vzhľadom na vyspelý demokratický princíp práv 
občana v spektre auditória slobodne sa rozhodovať pri výbere zo širokej ponuky 
oboch typov vysielajúcich rozhlasových subjektov podľa individuálneho spôsobu 
zmýšľania, názorových postojov a kultúrneho cítenia, bez účelového nátlaku a obme-
dzovania. Význam a prínos fungujúceho princípu duálneho systému v demokratických 
podmienkach principiálne nemožno spochybňovať. Markantný nárast masovosti publika 
komerčného vysielania jednoznačne podčiarkuje potrebu zachovania verejnoprávneho 
pendanta, pričom rozhodujúcim princípom je identifikácia jasnej a pevnej koncepcie exis-
tencie verejnoprávnych inštitúcií. Na slovenskom rozhlasovom mediálnom trhu sa však 
stretávajú rôzne záujmy. Sú to záujmy štátu a spoločnosti, ale aj záujmy komerčnej, eko-
nomickej podnikateľskej a spotrebiteľskej sféry. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že tieto 
skutočnosti sa stali jedným z podnetov uplatňovania duálneho systému vo svete, ktorý 
zahŕňa spomínané dve zásadné alternatívy vysielania. Alternatívu verejnoprávnosti využíva 
štát a má priamo povinnosť zabezpečiť ju, aby uplatnil svoje povinnosti vyplývajúce z jeho 
podstaty ako garanta istých štátnych, spoločenských, kultúrno-civilizačných priorít a po-
vinností.  

Argumenty na podporu vysielania verejnej služby v dobe globalizácie, komerčné-
ho predaja programových obsahov a prostredia regulovaného mechanizmami marke-
tingu a trhu, sú predovšetkým garancia profesionality a obsahovej kvality a vierohod-
                                                           
6 PRAVDOVÁ, H. Determinanty kreovania mediálnej kultúry. Trnava: FMK UCM, 2009 ,s. 333. 
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nosť poskytovaných informácií. Funkčným východiskom je podmienka inštitucionálnej 
autonómie a redakčnej nezávislosti rozhlasového média (s vylúčením finančnej kontroly) 
v súvislosti s realizáciou univerzálnej informačno-sprostredkujúcej služby pre širokú verej-
nosť kultúrno-spoločenskej bázy. V zmysle podpory národnej a kultúrnej identity, vyváže-
nej objektivity, etického kódexu, profesionalizmu, ako aj dostupnosti spektra pravdivých 
spoločenských informácií a vyjadrovania názorov s rozmanitým systémom foriem spolo-
čenskej kontroly (prostredníctvom nezávislých a verejnosť suplujúcich inštitúcií – rozhla-
sové rady), by mali prispievať k rozmanitosti médií a pomáhať vyvážiť riziko zneužitia 
moci v prostredí silnej koncentrácie médií a nových komunikačných služieb.  

Služba verejnosti v rozhlasovom vysielaní sa spolupodieľa na vytváraní kultúry 
jazyka, kultúry komunikácie, kultúry myslenia, kult úry voľného času, kultúry prie-
storu a krajiny, ako aj politickej kultúry.  Prienik všetkých rovín spoločenského systé-
mu, ktorý sa podieľa na tvarovaní mediálnej kultúry, výrazne formuje úroveň poslucháčov. 
Možnosti riešenia pre ozdravenie smerovania spoločnosti v zmysle upevňovania kultúrno-
spoločenských hodnôt sa nachádzajú i v pozitívnej sile pôsobenia mediačného vplyvu ve-
rejnoprávneho vysielateľa, inštitúcie, s dlhodobo tvarovanou kultúrnou úrovňou, ktorá 
nemá alternatívu v rozhlasovom prostredí, na báze spolupráce so sférou kultúry v pôsobení 
na adresáta s využitím kombinácie silnej tradície moderných technologických možností, 
finančné riešenia nevynímajúc. 

 
Európska platforma vysielania verejnej služby 

Fundamentom vysielacieho modelu v európskom kontexte je koncepcia služby verej-
nosti, verejného záujmu, ktorý reprezentuje široká plocha regulačných noriem, pričom 
konštantná veličina finančného zdroja má mať verejnoprávny pôvod. Realizácia, zabezpe-
čenie a podpora vysielania na verejnoprávnom princípe predstavuje jeden z najvýraznej-
ších, historicky podmienených kultúrno-civilizačných pilierov spoločenskej zodpovednosti 
európskych krajín. Smerovanie masmediálnej politiky vyspelej Európy (zákonné modely 
mediálno-kultúrnych tendencií Rady Európy a Európskej únie) má predovšetkým za cieľ 
stlmiť tendencie k monopolizácii v komerčnom sektore, ktoré stoja v rozpore s verejným 
záujmom, pričom je nevyhnutná podpora zo strany štátu v zmysle korektnej regulácie ko-
merčného sektora. Verejnoprávne médiá v snahe udržať kultúrne poslanie a tradíciu hodnôt 
vo vysielaní – v opozícii voči rozvinutému komerčnému systému, sformovali spoločnú 
základňu pravidiel súhrnne prezentovaných na konferencii v Bruseli, v dokumente EBU, 
pod názvom Verejnoprávne vysielanie – príležitosť pre Európu7. Toto spoločne zdieľané 
smerovanie verejnoprávneho vysielania, budované na verejne akceptovaných fundamen-
toch, ako fenomén v systéme spoločenského a kultúrneho rozvoja, ktorý má za cieľ rešpek-
tovanie a podporovanie všetkých zásad civilizovanej a vzdelanej spoločnosti v informačno-
komunikačných súvislostiach, sa historicky uplatňovalo v rôznych spoločenských pod-
mienkach, taktiež nadobúda rôzne formy. Významnou podporou systému sa stalo prijatie 
Protokolu o systéme verejnoprávneho vysielania v členských štátoch Európskej únie ako 
súčasti Amsterdamskej zmluvy z roku 1997. Tento dokument podčiarkuje význam a posla-
nie vysielania verejnej služby, v súlade s napĺňaním cieľov civilizačno-kultúrnej vyspelej 

                                                           
7 Deklarácia o verejnom vysielaní bola prijatá v Bruseli 30. 11.1993, pričomna ňu následne nadväzoval 

celý rad rezolúcií a ďalších deklarácií na úrovni Rady Európy a Európskej únie. Bližšie pozri dokumen-
ty Rady pre vysielanie a retransmisiu dostupné na internete: http://www.rada-rtv.sk/ a dokumenty Rady 
Európy dostupné na internete: http://www.radaeuropy.sk/?49. 
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spoločnosti8. Posilnenie účasti občanov na kultúre, tvarovaní kultúrnych hodnôt znamená 
posilnenie ich občianskej schopnosti zaangažovať sa na verejnom živote a na tvarovaní 
vlastného prostredia. 

Požiadavka upevnenia pozície verejnej vysielacej služby je nielen bezprostrednou 
reakciou na charakter súčasnej informačnej doby, v súvislosti s jej hodnotovou orien-
táciou, cieľmi, ale je predovšetkým vyjadrením a výzvou k zodpovednosti voči kul-
túrnym tradíciám, ich zachovávaniu a rozvoju na zásadách kultúrnej identity i vyvá-
ženej multikultúrnej výchovy a celoživotného vzdelávania. V európskych štátoch 
podporujú rozhlasové médiá kultúru v rozličnej miere uplatňovania princípov tradičného 
hodnotového systému, počnúc literárno-dramatickou produkciou až po nové sféry virtuál-
nych umení. Rada Európy v tejto súvislosti na svojich parlamentných zasadnutiach z roku 
20049 podporila požiadavku voči vládam členských krajín, aby posilnili a upevnili svoje 
ambície v zmysle udržiavať životaschopné a nezávislé verejnoprávne vysielanie, ktoré je 
zároveň potrebné prispôsobiť požiadavkám digitálneho veku a k efektívnemu fungovaniu 
duálneho systému vysielania10. Európska konferencia ministrov zodpovedných za médiá 
a nové komunikačné služby (Island, Reykjavik 28.-29. máj 2009 ) pod názvom Nový po-
hľad na médiá poukázala na význam a dôležitosť venovať sa podpore úlohy verejnopráv-
nych médií v každej demokratickej spoločnosti v rámci únie11.  

 
Verejnoprávne kontexty ako kľúčový princíp interkultúrnej komunikácie  

Verejnoprávne rozhlasové vysielanie napĺňa tri mediačné roviny v komunikačnom prie-
store: sprostredkúva kultúrne hodnoty, rozvíja kultúrnu úroveň poslucháčov a poskytuje 
priestor súčasným kultúrnym a umeleckým aktivitám. Treba zdôrazniť, že systematický 
interkultúrny dialóg v spoločnosti prostredníctvom masmediálnej komunikácie verejno-
právnych médií sa stáva nevyhnutným predpokladom pre kvalitatívne tvarovanie hodnôt 
v moderno-tradičných a kultúrno-civilizačných rámcoch vo vnútri štátu, krajiny, národa, 
ale aj v rámci EÚ. Dominantný podiel na masmediálnom šírení kultúry (v hodnotovo-
civilizačnom kontexte vývoja spoločnosti), resp. na reprodukcii i originálnej produkcii 
kultúrnych a umeleckých hodnôt, na rozvíjaní národnej kultúry a kultivácie, s cieľom 
napomáhať zvyšovať kvalitu života a rozširovať poznanie, majú zo zákona verejno-
právne médiá.  

Podstatou vyspelého verejnoprávneho vysielania je poskytovať kultúrno-spoločenské 
obsahy všetkým občanom vzhľadom na výchovno-vzdelávací princíp. Služba verejnosti na 
základe zákona predstavuje realizáciu programovej služby, ktorá je priamo prepojená na 

                                                           
8 Protokol EÚ o verejnoprávnom vysielaní vyústil z priamych vývinových súvislostí a tendencií voči 

demokratickým, spoločenským a kultúrnym potrebám jednotlivca a spoločnosti, ako aj k potrebe zacho-
vávania zásad plurality vysielajúcich masmédií. 

9 Odporúčania parlamentného zhromaždenia 1641 z 27. januára 2004 Zdroj: Materiály Rady Európy. 
Dostupné na internete: http://www.radaeuropy.sk/?41. 

10 Rada Európy systematicky preveruje a aktualizuje princípy zamerané na udržaniu ich významu verejno-
právnych médií, najmä pod vplyvom trendov zmien na mediálnej scéne.  V súvislosti so smerovaním 
Európskej únie je potrebné podčiarknuť rokovania zamerané na podporu verejnoprávnych systémov 
v jednotlivých krajinách, pričom významnou súčasťou sú konferencie ministrov, ktoré sa konajú v pra-
videlnej periodicite a orientujú  sa aj na otázky vysielajúcich masmédií v zmysle strategických návrhov 
a smerovania Rady Európy v oblasti masmédií. 

11 Bližšie pozri: dostupné na internete:  http://www.ministerialconference.is/agenda/conference-
documents/. 
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široké možnosti prezentácie kultúrnych hodnôt smerom k poslucháčovi, rozvíja kultúrnu 
úroveň poslucháčskeho auditória. Jej cieľom je poskytovať priestor kultúrnym a umelec-
kým hodnotám, aktivitám, nevyhnutný pre formovanie spoločenskej (na báze národnej) 
identity, na vyjadrenie názorov, postojov, ale aj umožňovať prístup k informáciám a dis-
kusiám, na ktorých musí byť založená kultúrno-demokratická spoločnosť. Aby tento prie-
stor mohol plniť svoju funkciu, musí byť čo najviac nezávislý od skresľujúcich vplyvov 
ekonomickej alebo štátnej moci, preto má byť financovaná najmä z verejných prostriedkov.  

Na druhej strane, ak zameriame pozornosť na kvalitu a vyspelosť spoločnosti, poslu-
cháčska verejnosť má právo vyberať si zo širokej ponuky oboch sektorov podľa svojho 
uváženia, spôsobu zmýšľania, kultúrneho cítenia. Rovnako aj vysielajúci rozhlasový sub-
jekt má v zmysle zákona právo na primeraný spôsob interpretácie názorov a postojov, (pri-
čom situácia objektívneho a slobodného postoja komerčného vysielateľa k aktuálnej spolo-
čenskej realite, bez vyvíjaných účelových tlakov na adresáta, existuje iba v teoretickej 
rovine). Vychádzajúc z aktuálneho stavu, podmienok a mechanizmu na trhu médií je nevy-
hnutné jestvujúci systém naďalej podporovať a vytvárať pre verejnoprávne médiá primera-
né podmienky predovšetkým v bazálnej legislatívnej sfére, ktorá tvaruje realitu vysielania 
rozhlasových médií, s cieľom podporiť ich spoločenskú funkciu, nezávislosť, profesionálnu 
kvalitu a efektivitu vysielania. 

Rozvoj umenia a kultúrnych foriem, ich miesto v masmediálnej komunikácii sú 
úzko späté s celkovým civilizačným vývojom spoločnosti. Vyváženosť v tomto systéme 
predpokladá predovšetkým dostatočnú ponuku kvalitných produktov v pestrej palete 
druhov a foriem pre všetky vrstvy populácie, s cieľom podporovať tvorivý potenciál 
myšlienok, kreativity a kultúrnych hodnôt.  

Verejnoprávne médiá majú zo zákona markantný podiel (v celoeurópskom kontexte) na 
mediálnom šírení a sprostredkovaní kultúry, ako i na produkcii originálnych kultúrnych 
a umeleckých diel, v tej súvislosti na rozvíjaní národnej kultúry, vzdelávania a poznania 
v oblasti umenia. Problematika kultúrno-umeleckého vysielania, jeho miesta, pozície 
v súčasnej dobe dominantného vplyvu komerčných masmédií sa stáva čoraz aktuál-
nejšou. Do popredia vystupujú najmä otázky spoločenského dosahu nedostatku kul-
túry a umenia v programoch šírených, sprostredkovaných rozhlasovými vlnami. 

Definovanie súčasných verejných služieb a povinností vysielajúcich rozhlasových 
(elektronických) médií, vychádzajúc z legislatívy a dokumentov Európskej únie, ako aj zo 
zákonom stanovených práv na informáciu a komunikáciu možno v širšom chápaní zosuma-
rizovať do zásadných podmienok. Praktická aplikácia zákonných a regulatívnych princípov 
rozhlasových masmédií, orientovaných na službu verejnosti, predstavuje variabilné spek-
trum zásadných priorít, ktoré je tvarované variantmi národno-kultúrnych kvalít, tradícií, ale 
i politicko-ekonomických špecifík. Treba podčiarknu ť, že popri informačnej dostup-
nosti pre širokú verejnosť krajiny rezonuje uplatňovanie práva na prístup ku kultúr-
nym hodnotám a účasť na kultúre, podpora národnej a kultúrnej identity,  zviditeľ-
ňovanie národnej a kultúrnej identity, tradi čných civilizačných hodnôt sprostredko-
vanie kultúrnych a umeleckých hodnôt a účasť na kultúrno-umeleckej realizácii 
a tvorbe. Úspešná realizácia verejnoprávneho rozhlasového vysielania predpokladá reš-
pektovanie dvoch podstatných principiálnych rovín – koncepcie verejnoprávnosti a zároveň 
strategickej orientácie na aktuálnom rozhlasovom trhu – keďže súčasný trh je preplnený 
komerčnými koncepciami, je náročné presadzovať kvalitu nad vládnucou kvantitou. V tejto 
súvislosti treba podčiarknuť, že význam verejnoprávnej rozhlasovej komunikácie nespočí-
va iba v samotnej distribúcii informácie, ale predovšetkým v mediačnom tvarovaní vysie-
lania s cieľom udržiavať zmysluplnosť civilizácie a tradičných kultúrnych hodnôt. 
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Špecifiká verejnoprávneho rozhlasového vysielania na Slovensku  
Od roku 1926, od začiatku pravidelného rozhlasového vysielania na území Slovenska 

z bratislavského štúdia českej spoločnosti Rádiojournal, sa verejnoprávne smerovanie 
v programových koncepciách vysielacej štruktúry tvarovalo postupne, predovšetkým v zá-
vislosti od jednotlivých spoločensko-politických etáp, ako aj ekonomicko-právnych pod-
mienok krajiny. Rozhlasový fenomén, jeho rozvíjajúce sa vysielanie smerom k verejno-
právnym tendenciám nadobúdali podporu širokej kultúrnej verejnosti, ktorá už v období 
počiatkov ocenila možnosti nového typu masového média.  

Obsahová štruktúra vysielania sa od počiatkov vysielania rozširovala v kultúrno-vzdelá-
vacom smerovaní, vďaka čomu získaval rozhlas širokoplošnú popularitu verejnosti. Prvot-
né možnosti verejnoprávneho princípu, v zmysle sprostredkovania kultúry vo podobe 
hudobných, literárnych a umelecko-dramatických prejavov sa postupne rozrastalo na 
širší rámec foriem, žánrov a spoločenských podnetov o relácie zábavné, športové 
i vzdelávacie, taktiež pribudlo vysielanie pre národnostné menšiny12.  

Rozhlas na našom území pôvodne šíril slovo a hudbu len na jednom vysielacom okru-
hu, neskôr v povojnových desaťročiach sa vysielacie okruhy špecializovali – celoštátny 
okruh reprezentovala stanica Československo (od roku 1952), neskôr Československo 1, od 
roku 1971 pod názvom stanica Hviezda a od novembra 1962 umelecké vysielanie zastrešila 
stanica Československo II (predchodca Rádia Devín). Významným medzníkom pre napĺ-
ňanie verejnoprávnych kontextov v rovine kultúrno-umeleckého tvarovania rozhlasového 
vysielania znamenalo v roku 1972 vytvorenie programového okruhu Devín, zameraného na 
náročnejšieho poslucháča, s vysielaním klasickej hudby a literárno-dramatickej tvorby 
a vysielania.  

Zásadný prelom do verejného, spoločenského a kultúrneho života, ako aj v realizácii 
verejnoprávnych princípoch rozhlasového vysielania priniesol rok 1989/1990 v podobe 
celej sústavy významných zmien. V konečnom dôsledku mali širokospektrálny dosah na 
formu existencie a ďalší vývoj duálneho a z toho vyplývajúceho verejnoprávneho systému 
na Slovensku. Slovenský rozhlas nadobudol jedinečnú pozíciu v zmysle národnej in-
formačnej, kultúrnej a vzdelávacej rozhlasovej inštitúcie, ktorá poskytuje službu ve-
rejnosti v oblasti rozhlasového vysielania.13 K prioritným funkciám s plným kultúrnym 
významom patria predovšetkým tieto zásady : 
• rozvíjanie kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky (bez ohľadu na pohlavie, 

vek, farbu pleti, rasu, náboženstvo a pod.), 
• prezentácia klasických i súčasných dramatických diel slovenských i svetových autorov, 

tvorba pre deti a mládež,  
• vysielať spoločensko-kultúrne a informačno-vzdelávacie relácie do zahraničia 
• zriaďovanie a riadenie umeleckých telies a súborov, 
• archivovanie dokumentov z oblasti vlastného rozhlasového vysielania, zabezpečovanie 
činnosti archívu Slovenského rozhlasu, ich ochrana a sprístupňovanie, 

• zabezpečovanie ochrany diel umeleckých výkonov v odvysielaných programoch, 

                                                           
12 Od roku 1928 začalo vysielanie v maďarskom jazyku a od roku 1930 nepravidelné vysielanie pre Vý-

chodné Slovensko a Podkarpatskú Rus v ukrajinskom jazyku. 
13 K verejnoprávnej báze, resp. k programovej službe vo verejnom záujme v zmysle uspokojovania infor-

movanosti a kultúrnych potrieb verejnosti Slovenského rozhlasu bližšie pozri: Zákon o Slovenskom 
rozhlase č. 619/2003, Z. z., paragraf 2, ods. 1, paragraf 3, ods. 3. 
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• zúčastňovanie sa na činnosti medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti vysiela-
nia, 

• vydavateľská činnosť zameraná na rozhlasovú dokumentáciu tvorby a realizácie vysie-
lania z hľadiska historických, vývinových a spoločensko-kultúrnych významov. 
Existencia duálneho systému a vznik súkromných médií kreovali podobu Slovenského 

rozhlasu ako podstatného sprostredkovateľa kultúrnych hodnôt. Prvý január 1993 sa stal 
pre Slovenský rozhlas významným medzníkom aj vzhľadom na začlenenie do Európskej 
vysielacej únie v Ženeve – European Broadcasting Union (EBU), ako významnej platformy 
na výmennú profesionálnu rozhlasovú spoluprácu, výmenu informácií, pričom sa do tejto 
združenej vysielacej únie začlenila aj celá organizácia Organisation Internationale de Ra-
diodiffusion et de Télévision (OIRT)14. 

Výmena programov a účasť v medzinárodných organizáciách je podstatnou sú-
časťou pri tvarovaní, príprave a realizácii verejnoprávneho kontextu rozhlasového 
programu, s konečným cieľom prispievať k posilneniu identity členských štátov a ná-
rodov, v súlade so zachovávaním a podporou ľudských práv, hodnôt tolerancie. Treba 
zdôrazniť, že na práci v orgánoch EBU sa Slovenský rozhlas od začiatkov spolupráce ak-
tívne zúčastňuje. Vzhľadom na technickú bázu prepojenia na organizačnú centrálu v Žene-
ve má možnosti širokej kooperácie a programovej spolupráce s členskými rozhlasovými 
inštitúciami v rámci EBU pri obstarávaní vzájomnej výmeny ako aj participácie na bilate-
rálnych a multilaterálnych projektoch, predovšetkým hudobných relácií, či priamom spro-
stredkovaní koncertov cez satelit.  

Od 4.1.1993 bolo obnovené vysielanie do zahraničia15. Dominantným poslaním Radio 
Slovakia International (RSI), ktoré vzniklo z pôvodnej bratislavskej pobočky Radia Praha, 
resp. zahraničného vysielania Československého rozhlasu na Slovensku, sa stala prezentá-
cia Slovenska ako samostatnej európskej krajiny s kultúrno-historickým zázemím, pričom 
jeho program ponúka široké možnosti analytickej i umelecko-dokumentárnej publicistiky16. 
V nových spoločenských podmienkach dramaturgia Slovenského rozhlasu vytvorila (od 
roku 1996) založila fórum na prezentáciu rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mládež 
vo forme Medzinárodného festivalu rozhlasových hier pre deti a mládež Prix Ex Aequo, 
ktorý sa každé dva roky koná v Bratislave. Zúčastňuje sa tiež na rôznych medzinárodných 
festivaloch, kde prezentuje svoju slovesnú a hudobnú tvorbu. To, že Slovenský rozhlas má 
naozaj vysokú úroveň v oblasti umeleckej tvorby, svedčia aj mnohé ocenenia, ktoré na 
týchto festivaloch získal. 

Od apríla 2003 začal Slovenský rozhlas vysielať podľa inovovanej programovej štruk-
túry, ktorá mala za cieľ zdynamizovať, žánrovo i obsahovo skvalitniť vysielanie. Úlohou 
kultúrno-umeleckého vysielania na Rádiu Devín bolo zvýrazniť jeho klubový charakter 
a špecifikáciu programu pre náročného poslucháča. Taktiež na Rádiu Regina a Rádiu Patria 
z celkového pomeru publicistiky pomer kultúry vo vysielaní predstavoval 45,1 % a tvorila 
ho literárna a umelecko-dokumentárna tvorba, dramatická tvorba a seriály a hudobné prog-
ramy.  

                                                           
14 OIRT vznikla ako organizácia združujúca rozhlasové a televízne inštitúcie krajín bývalého sovietskeho 

bloku ako aj niektoré iné krajiny, pričom Československo bolo jej dominantným prvkom. 
15 Zahraničné rozhlasové vysielanie vzniklo v roku 1936 v bývalom Československu pod názvom Rádio 

Praha.  
16 od roku 2000  ako programový okruh vysielajúci na krátkych vlnách a prostredníctvom satelitného pre-

nosu informuje o dianí na Slovensku v zahraničí v šiestich jazykoch – je šírené do celej Európy, Sever-
nej a Južnej Ameriky i Austrálie. 
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Cieľom rozsiahlej zmeny programovej štruktúry (od januára 2007) bola predovšetkým 
revitalizácia programovej služby v súlade s novou organizačnou štruktúrou SRo, so situá-
ciou v mediálnom prostredí európskych verejnoprávnych subjektov – zvýrazniť odlišnosť 
a jedinečnosť verejnoprávnych okruhov a zamedzenie vzájomnej konkurencie programo-
vých okruhov SRo ich jasnejším vyprofilovaním a odstránením programových duplicít, 
stabilizácia počúvanosti hlavných programových okruhov a zabezpečenie jej postupného 
nárastu. Rádio Devín sa tak ukotvilo v pozícii reprezentatívnej rozhlasovej stanice, 
šíriacej kultúrne a umelecké hodnoty v širokospektrálnom zábere foriem a metód 
rozhlasovej tvorby, s tradičnými princípmi tvorby (výberovosť a náročnosť). Značka 
Rádia Devín sa stala rešpektovaným a vyhľadávaným partnerom pre organizátorov 
tých najvýznamnejších festivalov a kultúrnych podujatí. 

Pre oblasť šírenia kultúry v rámci programovo-realizačných centier Slovenské rozhlasu 
(v ktorých sa pripravujú a realizujú všetky typy programu a relácií dodávaných pre jednot-
livé vysielacie okruhy od 1. augusta 2006) treba spomenúť predovšetkým: 
• Literárno-dramatické centrum, ktorého cieľom je pokračovať a nadviazať na tradíciu 

produkovať umeleckú tvorbu pre náročnejších poslucháčov, ktorí sa zaujímajú o drama-
tické umenie, rozhlasové hry a literárnu tvorbu, formou umelecko-dokumentárnej pub-
licistiky. Ambíciou do budúcnosti je vytvoriť bázu produkčného centra, v ktorom vzni-
ká najmä pôvodná dramatická a literárna tvorba. Je to jedinečné tvorivé pracovisko 
v rámci SR, v mediálnom aj mimomediálnom kontexte, ktoré pravidelne vytvára konci-
povanú dramatickú tvorbu17.  

• Centrum hudby, ktorého cieľom je systematicky upevňovať pozíciu súčasného hudob-
ného umenia a ponúknuť aktuálne možnosti vysielania súčasného hudobného umenia, 
od aktuálnej publicistiky o dianí v slovenskej i svetovej hudobnej kultúre cez analytické 
a umelecko-dokumentárne publicistické žánre. Centrálne pripravuje do vysielania hu-
dobné relácie pre štyri okruhy Slovenského rozhlasu18. 

• Centrum Archív. Fondy a zbierky Archívu Slovenského rozhlasu tvoria zvukové a pí-
somné dokumenty z rozhlasovej činnosti súčasnej inštitúcie ako aj jeho predchodcov. 
Sú to významné kultúrnohistorické pramene, ktoré dokumentujú o historickej dobe 
a kultúrno-civilizačnej báze vysielania.  
Vývoj Slovenského rozhlasu, ako verejnoprávnej základne tradičnej kultúry a profesio-

nálnej rozhlasovej tvorby po racionalizačným zmenám organizačnej a programovej štruktú-
ry nového vedenia od augusta v súčasnosti smeruje k novým formám charakteru inštitúcie. 
Ponúka ďalšie možnosti rozšírenia programovej služby vo forme digitálnych projektov 
Rádio Klasika a Rádio Litera. 
• Rádio Litera je orientované na programy umelecko-dokumentárnych a literárnych žán-

rov, ponúka rozhlasové produkty pôvodnej tvorby z tvorivej dielne Slovenského roz-
hlasu, rozhlasové pásma, rozhlasové hry a archívne dokumenty. Dramaturgická línia je 
vystavaná na prezentácii širokého spektra žánrov umeleckého slova a všetkých historic-
kých období a smerov od čítaných textov, svetovej drámy, poézie, až po esej.  

• Rádio Klasika je venované arteficiálnej hudbe. Je zamerané na výberové počúvanie 
vážnej hudby, predovšetkým z ponuky žánrov symfonickej hudby a klasickej hudby, 
organových koncertov, koncertných programov ako aj opery. 

                                                           
17 Koncepcia rozvoja programovej služby. Bratislava: Slovenský rozhlas. 2008, s. 23. 
18 Koncepcia rozvoja programovej služby. Bratislava: Slovenský rozhlas. 2008, s. 25. 
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Významným faktorom pôsobenia a napĺňania verejnoprávnych súvislostí vo vysielaní 
Slovenského rozhlasu sa stal dokument – Zmluva č. Mk – 78/09/m o obsahoch, cieľoch 
a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania na roky 2010-2014, 
ktorá bola uzatvorená podľa § 21a zákona č.619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení 
neskorších predpisov medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (zastupujúcim štát 
Slovenskú republiku) a Slovenským rozhlasom. Tento dokument predstavuje programový 
záväzok Slovenského rozhlasu vo verejnom záujme realizovať pôvodné (prvýkrát teres-
triálne odvysielané) programové formy umelecko-publicistického, dokumentárneho, dra-
matického a hudobného charakteru, pričom kultúra a vzdelávanie má v tomto projekte 
výrazné zastúpenie. Záväzok štátu poskytnúť Slovenskému rozhlasu zo štátneho rozpočtu 
v dohodnutom rozsahu úhradu výdavkov na zabezpečenie odvysielania programov, ako aj 
investičných projektov vysielanie do zahraničia v sume na základe zákona o štátnom roz-
počte na príslušný rok.  

 
Záver 

Rozhlasové médiá s programovou službou verejnosti sa nachádzajú v súčasnosti v situá-
cii prehodnotenia úloh a funkcií, predovšetkým s ohľadom na vývoj situácie v globalizač-
ných súvislostiach. Verejný diskurz je orientovaný na niekoľko zásadných súvislostí, 
v trendoch nastupujúcich premien verejnej služby rozhlasových subjektov, pričom popri 
politickej nezávislosti je to otázka hľadania efektívneho modelu zachovania vysielania. 
Argumenty na podporu vysielania verejnej služby v dobe globalizácie, komerčného predaja 
programových obsahov a prostredia regulovaného mechanizmami marketingu a trhu pod-
čiarkujú zmysluplnosť jeho existencie pre súčasnosť ako aj pre budúce tvarovanie spoloč-
nosti, v zmysle podpory otvoreného kultúrneho komunikačného priestoru. Vzhľadom na 
stav presýteného trhu a narastajúceho stupňa komercializačných tendencií podčiarkujeme 
zmysluplnosť existencie masmédií verejnej služby pre súčasnosť, ako aj pre budúce tvaro-
vanie spoločnosti v zmysle podpory otvoreného kultúrneho komunikačného priestoru, pre-
dovšetkým vzhľadom na podporu tradičných kultúrnych hodnôt spoločnosti. Práve systém 
verejnoprávnych vysielateľov má garanciou profesionality a obsahovej kvality prispievať 
k rozvoju a posilneniu kultúrnych a sociálnych hodnôt na úrovni národnej i globálnej. 

Slovenský rozhlas za vyše osem desaťročí, v priebehu celého radu vývojových pre-
mien, napriek nepriaznivej finančnej situácii, postupne nadobudol stabilný charakter 
vyspelého európskeho rozhlasového média. Je budovaný na zásadách verejnoprávnos-
ti, pri čom treba podčiarknu ť, že miera verejnoprávnosti je priamoúmerná podmien-
kam doby, resp. kvalitatívnej úrovne kultúrno-spoločenského prostredia v mediálno-
komunikačnej rovine. Vytvorenie kvalitnej a úspešnej programovej štruktúry Slovenské-
ho rozhlasu principiálne bazíruje predovšetkým na využití dlhodobých programových skú-
seností slovenského rozhlasového vysielania postaveného na tradícii predchodcov Sloven-
ského rozhlasu a je v záujme vyrovnanej ponuky pre väčšinového aj menšinového poslu-
cháča, pričom oslovenie a získanie si mladej populácie patrí k najnovším trendom verejno-
právneho rozhlasu. Značka špecifického vysielania kultúry a umenia – Rádia Devín sa 
stala rešpektovaným a vyhľadávaným partnerom pre organizátorov tých najvýznam-
nejších festivalov a kultúrnych podujatí. 
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MANIPULÁCIA V HISTORICKÝCH KONTEXTOCH – PRÍKLAD FOTOGRAFIE 

 

MANIPULATION IN HISTORICAL CONTEXTS – AN EXAMPLE  

OF PHOTOGRAPHY 
 

Alena Feriancová – Peter Mikuláš 

 

ABSTRAKT 

Príspevok sa zaoberá fotografiou ako médiom, ktoré je pomerne často – predovšetkým vo významných 
historických momentoch – zneužívané na manipulatívne ciele. Dôraz kladieme na najhrubšie manipulatív-
ne metódy využívané v Sovietskom zväze počas vlády J.V. Stalina, kedy z fotografii pomocou retuše mizli 
nepohodlní ľudia. Svoj záujem vztiahneme aj na socialistické Československo, ktoré tento stalinistický 
model v mnohom napodobňovalo. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Manipulácia v médiách, fotografia ako médium, Stalin, Československo, retuš vo fotografii, formy mani-
pulácie vo fotografii 
 
ABSTRACT 

The paper deals with photography as a medium, which is quite often - especially at important historical 
moments - used for manipulative purposes. We focus on the strongest manipulative methods used in the 
Soviet Union during the reign of Stalin, when using the photo retouching helped to remove uncomfortable 
people. We also focuse on the socialistis Czechoslovakia, a country where the Stalinist model was emula-
ted in several ways. 
KEY WORDS  

Manipulation in the media, photography as a medium, Stalin, Czechoslovakia, retouching of photography, 
manipulation techniques in photography 

 
 
Fotografie môžu byť zapamätateľnejšie ako video, pretože sú jemným rezom časom, nie jeho 
tokom. Televízia je prúd podriadených obrazov – každý nasledujúci ruší predošlý.  
Fotografia je však zachytením privilegovaného okamihu, pretransformovaného na tenký objekt, 
ktorý si možno odložiť a kedykoľvek sa k nemu vrátiť. 

Susan Sontag: On Photography 
 
Manipulácia s fotografiou je len o málo mladšia ako toto médium samotné a dnes sa 

tento fenomén rozvíja čo do kvantity (Lábová, Láb, 2009), aj do kvality (Lábová, Láb, 
2009, Wojciechowski, 2009). Spôsobov, ako manipulovať je viacero. Na jednej strane sa 
môže navodiť situácia, ktorá nezodpovedá realite a je umelo vytvorená už pri samotnom 
fotografovaní, na druhej strane sa môžu robiť zásahy do fotografie následne už po jej zrea-
lizovaní. Okrem umeleckých alebo estetických zámerov sa tak často deje z politických 
dôvodov.  

Manipulácia pomocou fotografií so sebou prináša celú škálu komunikačných efektov – 
od zdanlivo neškodných (napríklad zdokonaľovanie modelov a modeliek), cez tie, ktoré 
ovplyvňujú verejnú mienku (zobrazovanie vojenských konfliktov), až po extrémne prípady, 
kedy fotografia – Georgom Orwellom povedané – maže ľudí z dejín alebo naopak, necháva 
ich ožiť na miestach, kde nepatria. Manipulácia vo fotografii rámcovo vychádza zo štyroch 
intencií, ktoré sa často vzájomne prekračujú a dopĺňajú: 
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1. vytváranie ideálov (krása, hrdinstvo a i.) 
2. kontinuita, potvrdzovanie a upevňovanie spoločenských ideológií, 
3. senzačné odhalenia, 
4. vytváranie post-konštruktu sveta. 
 

Spôsoby, akými k manipulácii s fotografiou dochádza, možno rámcovo rozdeliť na: 
1. Kompozitnú fotografiu (obr. 1) 
2. Retušovanú fotografiu (obr. 2, 4-20) 
3. Zinscenovanú dokumentárnu fotografiu (obr. 3) 
4. Fotografia v nesprávnom kontexte 
5. Fotografia plne vytvorená počítačom 
 
Cieľom manipulácie, ktorá sleduje politické ciele je systematické a cieľavedomé riade-

nie a formovanie vedomia, myšlienok a pocitov ľudí (Reifová a kol, s. 127.) Pri médiách 
ide o skresľovanie, zadržovanie prípadne neadekvátne doplňovanie informácií. Manipulo-
vané osoby si často ani neuvedomujú, že sú manipulované. V kontexte príspevku je mani-
pulácia chápaná predovšetkým ako prostriedok politickej propagandy. 

Zdanlivo neškodnou by sme mohli nazvať manipuláciu vedúcu k zdokonaľovaniu fy-
zickej krásy, ktorú však často možno vnímať v politickom kontexte. Predtým, než pozor-
nosť upriamime na módnu fotografiu, siahneme hlboko do dejín tohto média, približne do 
roku 1860, kedy neznámy autor nahradil hlavu právnika Johna C. Calhouna hlavou americ-
kého prezidenta Abraháma Lincolna (obr. 1). Autor využil heroický postoj a fyzické dispo-
zície Calhouna a vytvoril jeden z Lincolnových najznámejších a najpopulárnejších portré-
tov vôbec.  

 

 
Obr. 1 

 
Dnes sa vylepšovanie fyzického výzoru používa hlavne v politickom marketingu 

a reklamnej fotografii. Dôsledky, ktoré takáto manipulácia prináša, však môžu byť často 
krát ďalekosiahle (snaha mediálneho publika podobať sa vysnívaným, reálne vlastne ani 
neexistujúcim vzorom môže viesť nielen k psychickým, ale aj fyzickým problémom, ako 
napr. bulímia alebo anorexia). Tento princíp vytvárania krásy, ktorý nie je vo sfére médií 
a marketingu nijak nový, dekonštruovala spoločnosť Dove v kampani Dove za skutočnú 
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krásu. Táto kampaň je výnimka potvrdzujúca pravidlo, že médiá len veľmi neradi hovoria 
o sebe samých, o technikách, ktoré používajú – predmet ich záujmu sa takmer výlučne 
sústreďuje mimo nich. 

 

 
Obr. 2 

 

Ďalšou kategóriou je manipulácia s fotografiou slúžiaca na udržiavanie vedúcich ideo-
lógií. Slávna fotografia (obr. 3), na ktorej niekoľko amerických vojakov vztyčuje americkú 
vlajku na ostrove Iwo Jima1 pred koncom 2. sv. vojny, je dlhodobo predmetom špekulácií. 
Fotografia má silný propagandistický náboj, je z nej cítiť hrdinstvo, napätie, odhodlanie, jej 
kompozícia je ideálna, v USA patrí k najčastejšie reprodukovaným fotografiám vôbec. Jej 
autorovi sa však vyčíta, že scénu naaranžoval, nainscenoval pre potreby vytvorenia aktu, 
ktorý by v USA vzbudil pozitívne reakcie. Autenticita aktu je spochybňovaná samotným 
faktom, že slávne vztýčenie vlajky bolo vztýčením číslo dva – americká vlajka na danom 
mieste viala už predošlý deň. Fotografiu si z agentúrneho servisu AP vybrala väčšina ame-
rických novín, čím sa vytvorila jedna z hlavných ikon 2. sv. vojny v USA, ktorá poslúžila 
k žiadanému zarámcovaniu úlohy amerického vojska v nej. 

 

 
Obr. 3 

                                                           
1 Zaujímavosťou fotografie je, že jeden z vojakov na nej zachytených bol rodák zo Slovenska, Michael 

Strank, seržant, ktorý velil celej skupine. Strank niekoľko dní nato zahynul. Autorom fotografie je Joe 
Rosenthal, fotograf Associated Press, ktorý za ňu získal Pulitzerovu cenu za fotografiu. Fotografia 
vznikla 23. februára 1945. 
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Emocionálne silná fotografia má potenciál nielen upevňovať, ale aj meniť postoje reci-
pientov. Tento fakt možno ilustrovať na fotografii z prostredia vojny vo Vietname (obr. 4), 
na ktorej dievčatko poliate napalmom, nahé a plačúce beží smerom k fotografovi. Podľa 
mediálnych teoretikov (napr. Sontag, 1977) mala táto fotografia na americkú spoločnosť 
silnejší účinok, ako množstvo reportáží v televízii a významne prispela k obratu verejnej 
mienky v Amerike vedúcej ku koncu vojny.  

Fotografia na obr. 4 nie je podľa dostupných prameňov zmanipulovaná a bezprostredne 
vychádza z dokumentovanej udalosti. Jej zarámcovanie vytvára v porovnaní s obr. 3 úplne 
odlišný obraz a rola amerického vojaka sa posúva do nového kontextu. Statočný vojak, 
osloboditeľ, je nahradený agresorom ubližujúcim nevinným deťom. 

 

 
Obr. 4 

 
Najradikálnejším prípadom manipulácie s fotografiou je jej zneužitie na tvorbu post-

konštruktu sveta. Pod touto kategóriou máme na mysli najhrubšiu formu manipulácie so 
skutočnosťou, ktorá je typická pre totalitárne štátne režimy. Manipulácia fotografiou patrí 
podľa francúzskeho neomarxistu Louisa Althussera (1971), ktorý rozlišuje represívny štát-
ny aparát (RSA) a ideologický štátny aparát (ISA), do kategórie ISA. Ideologický aparát 
totalitne riadenej spoločnosti je tvorený množstvom rôznych inštitúcií, ktorých aktivity sú 
latentne prítomné nie len vo verejnej sfére, ale prenikajú aj do súkromnej sféry. Ich činnosť 
môže byť niekedy ťažko identifikovateľná. Totalitný režim je zvláštna forma, kde sa ideo-
logický štátny aparát stará o to, aby boli dodržiavané zásady štátnej ideológie. ISA je zväč-
ša nenásilná. Totalitná spoločnosť je extrémnym príkladom uplatňovanie RSA aj ISA. 
Manipulovaná fotografia je potenciálne jedinečným historickým prameňom (Kratochvíl 
2003, s. 44-45). Pokiaľ ide o historické hľadisko, tieto fotografie sa náročne hľadajú, preto-
že nie vždy je k dispozícii originál, ktorý by dokázal v akom rozsahu a ako presne bola 
fotografia pozmenená. Vyžaduje si to náročnú archívnu prácu.  

Manipulovanie fotografie s cieľom pozmeniť vnímanie skutočnosti, ktorá bola na pô-
vodnom obrázku zachytená, sa uplatňovalo vo veľkej miere v Sovietskom zväze. S podob-
nými pokusmi sa stretávame už počas Leninovho života. Tieto prvé fotografie však skôr 
manipulujú kontexty a okolnosti, majú za cieľ zmeniť priebeh udalosti ako takej (obr. 5-6). 
Tak sa zo zhromaždenia vojakov protestujúcich proti vojne počas februárovej revolúcie 
1917 na území cárskeho Ruska stáva skupina žiadajúca pád monarchie („Pád monarchii – 
nech žije republika“) a nápis na budove, pôvodne označujúci zlatníctvo sa mení na vyhlá-
senie o boji za práva („Bojujte za svoje práva“). Udalosť tak vďaka doplneným nápisom 
nadobúda nový kontext a pôsobí revolučnejšie, než v skutočnosti bola.  
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Obr. 5 a 6 

 

Najsignifikantnejšie príklady manipulácie s politickým podtextom pochádzajú z čias 
Stalinovej vlády. Stalin vyhlásil boj všetkým odporcom, záškodníkom, agentom, poburo-
vačom a nepriateľom režimu. Kto do takejto kategórie spadal zväčša určoval sám, alebo 
pomocou rozsiahlej siete agentov, tajnej polície a rozvetveného bezpečnostného aparátu. 
Okrem toho tu bola aj ideologická časť boja, ktorá bola prenášaná do oblasti tlače, kníhtla-
če a fotografií. Média ovládla cenzúra, presne určené orgány schvaľovali čo môže byť 
publikované a čo nie. Zaobchádzanie s fotografiami poukazuje na fungovanie režimu. Špe-
cifikom bolo, že tieto fotografie, ktoré pôvodne neboli chápané ako „škodlivé“ sa v prie-
behu niekoľkých rokov stali nepoužiteľnými najmä preto, že na nich boli zachytení nepo-
hodlní ľudia. Fotografie však často mali pre režim veľkú hodnotu, pretože zachytávali 
dôležité medzníky a udalosti, preto sa najdrastickejším prejavom manipulácie stalo vyma-
zanie nežiaducej osoby z fotografie. Fotografia tak následne získala aj sekundárny účel - 
meniť kolektívne vedomie o nejakej udalosti a napomáhať interpretácii dejín, udalostí 
a osobností tak, ako to práve vyhovovalo vládnucej elite. 

Sovietskom zväze sa zrejme najčastejšie „vymazávanou“ osobou stal Lev Davidovič 
Bronštejn (Trockij), dlhoročný člen strany, aktívny účastník boja o prevzatie moci, 
v prvých rokoch po uchopení moci boľševikmi bol vysokým funkcionárom, zastával post 
komisára pre zahraničné veci či stál na čele Červenej armády. Výrazne sa podieľal na etab-
lovaní režimu a bol dlho vnímaný ako možný potenciálny nástupca Lenina v straníckej 
štruktúre. Po Leninovej smrti sa dostal do konfliktu s ďalšími ambicióznymi predstaviteľmi 
strany, najmä Stalinom. Boj o moc prehral a bol nútený opustiť krajinu. Stal sa z neho štva-
nec, ktorého Stalin, ako svojho úhlavného nepriateľa vyháňal z jednej krajiny za druhou, až 
sa usadil v Mexiku, kde za dodnes nie celkom vyjasnených okolností, bol zavraždený. Jed-
na z teórii hovorí, že vrahom bol Stalinov agent. Stalin sa však neuspokojil s Trockého 
vyhnanstvom. Najvyššie orgány strany v roku 1935 rozhodli o tom, že Trockého práce bu-
dú odstránené z knižníc po celom ZSSR (Ruman et al, s. 407-418). Bývalý prominentný 
boľševik musel zmiznúť z pamäte, rovnako jeho zásluhy na budovaní režimu a podiel pri 
prevzatí moci. Trockého diela boli zlikvidované, dostali sa na zoznamy zakázaných kníh, 
mizli stopy, ktoré dokazovali jeho činnosť. Jednou so sprievodných aktivít bolo jeho vy-
mazanie z fotografií, najmä tých, kde stál po boku Lenina. Išlo o doklady činnosti ikony 
revolúcie, preto neprichádzalo do úvahy, aby boli zničené. Trockij tak zmizol z fotografií, 
kde stál po boku Lenina, napríklad počas osláv druhého výročia „Októbrovej revolúcie“ na 
červenom námestí (obr. 7-8). 
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Obr. 7 a 8 

 

Trockij sa objavil na niekoľkých fotografiách, ktoré sa stali symbolom „revolučného 
Ruska“ a kde stál priamo po boku Lenina. Napríklad fotografia z mája 1920, kde Lenin 
rečnil k davu a vyzýval na boj proti Poľsku (obr. 9-10). Fotografia sa stala akýmsi symbo-
lom práve kvôli okamihu, v akom sa Lenina podarilo zachytiť – v revolučnom nasadení. 
Trockij, ktorý stál de facto po jeho boku musel byť z fotografie odstránený. Podobný osud 
postihol aj Kameneva, ktorý stál po Leninovej ľavici, pri Trockom.  

 

 
Obr. 9 a 10 

 

Trockij nebol jediným z prominentných boľševikov z čias prevzatia moci, ktorý bol 
vymazaný z fotografií. Podobný osud postihol aj ďalších revolucionárov, napr. Kameneva 
a Zinovjeva, ktorí boli súdení a následne popravení v rámci moskovských monsterpro-
cesov. 

Stalin vládol v krajine pevnou rukou. Absolútnu moc mu pomáhala vykonávať rozsiahla 
sieť agentov tajnej polície, ktorá vyhľadávala tzv. nepriateľov ľudu, štváčov, buržujov a iné 
skupiny, ktoré boli z hľadiska vládnej moci nepriateľské. Okrem snahy o prepísanie minu-
losti sa „strácali“ ľudia aj z fotografií, ktoré primárne nemali dokumentačný charakter a za-
chytávali Stalina pri pomerne bežných aktivitách. Tentoraz to boli ľudia, ktorí z nejakého 
dôvodu už neboli hodní toho, aby sa nachádzali po Stalinovom boku. Tak zmizol z fotogra-
fií Nikolaj Ježov. Výzorom nenápadný muž nižšieho vzrastu, šéf NKVD (sovietskej tajnej 
polície) v časoch veľkých čistiek, zodpovedný za zatýkanie a popravy v ťažko predstavi-
teľnom rozsahu, ktorý sa predpokladá na státisíce. Stal sa výkonnou rukou teroru obrov-
ských rozmerov. Počas rokov 1936-1938, keď stál na čele NKVD, sa v krajine šíril strach. 
Ani Ježov, napriek svojej revolučnej horlivosti a ochote urobiť pre Stalina čokoľvek, sa ne-
vyhol jeho nemilosti.  
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Obr. 11 a 12 
 

Z fotografie, ktorá zachytáva Stalina počas prechádzky popri Volge, bol Ježov vymazaný 
(obr. 8). Na tomto príklade možno dokumentovať aj ďalší cieľ sledovaný manipuláciou. 
Keďže nejde o fotografiu, ktorá by Stalina zachytávala pri nejakej historickej udalosti, ale 
skôr o fotografiu, ktorá ho má prezentovať ako múdreho vládcu, odstránenie Ježova mohlo 
pôsobiť aj ako zastrašenie pre Stalinovo okolie. Ježov bol dva roky jeho blízkym spolupra-
covníkom a napriek tomu zmizol. Mohlo to teda byť myslené ako zastrašenie pre ďalších 
ľudí zo Stalinovho okolia. Jeho aktuálna priazeň neznamenala priazeň naveky. Možno sa 
len domnievať, prečo bývalý Stalinov proteržant musel zmiznúť. Pravdepodobne jeho hrô-
zovláda a aktivity mohli poškodiť aj starostlivo budovaný imidž Stalina, možno vedel príliš 
veľa, alebo len ako v prípade iných ľudí na podobných miestach Stalin urobil zmenu v úra-
de. Ježov bol v priebehu roku 1940 bez súdu zastrelený.  

 

Okrem politického kontextu a fotografií, z ktorých mizli známe tváre, aj v časoch sta-
linského režimu sa robili úpravy aj z estetických dôvodov, ktoré primárne nesledovali 
zmiznutie človeka, ale v prípade, že bol na fotografii „navyše“, bol odstránený. To je prí-
klad fotografie, kde bol odstránený človek, ktorý Stalinovi ukazoval cestu. Táto zmena ne-
mala primárne politický kontext, ale menila obraz Stalina, okrem toho, že na poopravenej 
fotografii vynikla jeho postava, Stalin predsa nepotreboval, aby mu niekto ukazoval cestu, 
mýtus neomylného a múdreho Stalina bol budovaný s veľkým nadšením (obr. 13-14). 

 

 
Obr. 13 a 14 
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Aj prostredníctvom fotografie sa Stalin usiloval mať kontrolu nad dejinami a interpretá-
ciou dejín, ale aj nad zásluhami a skutkami ľudí zo svojho okolia. Vďaka fotografiám bolo 
možné meniť, zahmlievať historické udalosti. Stalin sa usiloval prepísať dejiny, sám seba 
pozicioval do pozície nástupcu Lenina, jeho prirodzeného nasledovníka. Manipulované fo-
tografie tak boli súčasťou kultu osobnosti. Bol to spôsob ako ovládať dejiny. Tieto praktiky 
slúžili na budovanie kultu osobnosti. Manipulácie sa dostalo skôr len fotografiám, ktoré bo-
li z nejakého dôvodu chápané ako dôležité. Vymazanie nejakej osoby z fotografie zväčša 
neznamenalo iba tragédiu jedného konkrétneho človeka, ale často celej rodiny.  

 

Pokiaľ si kladieme otázku, kto mal na starosti manipuláciu, možných odpovedí je nie-
koľko. Predstava môže byť úzko spojená s predstavou Winstona Smitha sediaceho v bu-
dove Ministerstva pravdy, kde spolu s ním na opravovaní pravdy pracuje niekoľko stoviek 
ľudí na zmeny a opravujú údaje podľa aktuálneho zadania. Fungovanie cenzúry a teda aj 
cenzúry fotografie je zatiaľ stále predmetom skúmania. Sú známe prípady, keď sám autor 
bol vyzvaný, aby zmenil svoje dielo. To je príklad umelca a fotografa Alexandra Rodchen-
ka. Ten pripravil do knižného vydania niekoľko kníh fotografií. Jednou z nich bola aj kniha 
Desať rokov Uzbekistanu. O niekoľko rokov prišla Stalinova čistka, ktorá sa nevyhla ani 
Uzbekistanu a Rodchenko bol vyzvaný, aby z knihy a z fotografií odstránil ľudí, ktorí sa 
stali nepohodlnými (King, s. 10-11). Sám autor tak bol nútený vyretušovať osoby, ktoré sa 
medzičasom stali nepohodlné. Nie je ani jednoduché povedať, aký rozsah mal tento typ 
manipulácie. Bez toho, aby bol k dispozícii originál je dnes ťažko určiť, ktorá fotografia 
bola retušovaná. Sú prípady, keď sa možno iba domnievať, že fotografia bola retušovaná, 
ale je takmer nemožné určiť, k akému zásahu došlo. Špecifickým fenoménom, s ktorým sa 
možno stretnúť aj v ďalších krajinách je autocenzúra.  

V Sovietskom zväze tieto praktiky nabrali značné rozmery. Po skončení druhej svetovej 
vojny sa podobne ako množstvo ďalších postupov rozšírili aj do krajín tzv. sovietskej sféry 
vplyvu. Výnimkou nebolo ani Československo. Po februári 1948 prišlo do krajiny niekoľko 
stoviek sovietskych poradcov, ktorí pomáhali etablovať systém vlády jednej strany a so-
vietske vzory. Desiatky poradcov mierili do oblasti bezpečnosti a pomáhali pripravovať 
politické procesy a organizovať totalitný život v krajine. Sprievodným javom bolo aj pre-
hlbovanie spolupráce a závislosti na Sovietskom zväze. Súčasťou budovania režimu bola aj 
aplikácia postupov „osvedčených“ v Sovietskom zväze do Československa. Krajina tak 
bola konfrontovaná s budovaním monopolu moci na rôznych úrovniach. Súčasťou bolo 
posielanie poradcov, ako prví prišli poradcovia do oblasti bezpečnosti. Jednou z praktík, 
ktorá sa začala v Československu využívať, bol aj retuš fotografie.  

Aj v Československu bolo niekoľko mužov, pôvodne ústredných postáv, ktoré zmizli. 
Jedným z nich bol Rudolf Slánsky, pôvodne prominentný komunista, dokonca prvý tajom-
ník strany, súdený a odsúdený na trest smrti spolu s ďalšími členmi „spikleneckého cen-
tra“. Podobne ako v prípade moskovských politických procesov, aj v Československu išlo 
často o ľudí, ktorí boli často dlhoročnými, či dokonca zakladajúcimi členmi KSČ. Z foto-
grafie z augusta 1949 bol vyretušovaný Rudolf Slánsky, ktorý sa dostal do nemilosti, po-
dobný osud postihol aj Zděnka Fierlingera (obr. 15-16). Je však neisté prečo bol vymazaný 
aj tento muž, keďže on nikdy do nepriazne režimu neupadol. Možno len špekulovať, či išlo 
o chybu cenzora. 
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Obr. 15 a 16 

 

Známa je fotografia zachytávajúca pri prejave predsedu KSČ, predsedu vlády a budúce-
ho prezidenta Klementa Gottwalda z februárových dní roku 1948. Z fotografie zmizol Vla-
dimir Clementis, ktorý už počas dvadsiatych rokov patril k ľavicovým intelektuálom. Bol 
súdený a odsúdený v procese so Slánskym, a preto zmizol aj z fotografie, kde bol po boku 
Gottwalda. Z fotografie zmizol aj fotograf Karel Hájek, ale je pravdepodobné, že ten bol 
odretušovaný z estetických dôvodov (obr. 17-18). 

 

 
Obr. 17 a 18 

 

Okrem drastického vymazania konkrétnej osoby sa v socialistickom Československu 
uplatňovali aj ďalšie techniky retušovania. Išlo napríklad o doplnenie davu po voľbe prezi-
denta. Prezident Antonín Zápotocký vyšiel na balkón Pražského hradu po voľbách v roku 
1953. Udalosť však nevyvolala väčší záujem. V novinách by však fotografia prezidenta 
mávajúceho de facto prázdnemu námestiu nepôsobila dobre. Preto sa vďaka retuši na praž-
skom hrade objavil jasajúci dav (obr. 19-20). 
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Obr. 19 a 20 

 

Retušovanie fotografie bolo ťažšou cestou, najjednoduchšia by bola likvidácia fotogra-
fie, ktorá by bola ireverzibilná. Pokiaľ už došlo k nariadeniu, že musí byť opravená, sledo-
val sa tým nejaký cieľ. Nástroje v prvej polovici dvadsiateho storočia používané na mani-
pulovanie fotografií boli jednoduché. Išlo najčastejšie o skalpel, prípadne ostrý nôž, 
lepidlo, trochu farby, prípadne atrament, malá striekacia pištoľka. Tieto dostupné 
a jednoduché nástroje mohli zabezpečiť, že zmizli nežiaduce osoby alebo situácie. Už vte-
dy sa vďaka precíznej práci dali robiť presvedčivé zásahy do fotografie, bez viditeľných 
hrán. Niekedy však mohlo dôjsť k opačnému prípadu kedy z nepozornosti, časovému stresu 
alebo ako zámer autora retuš nebol dokonalý. Okrem toho existovala možnosť odrezať časť 
fotografie, alebo možnosť spojiť dve fotografie. Vzhľadom na prostriedky, ktoré boli k dis-
pozícii to boli obdivuhodné výkony. Čo v prvej polovici dvadsiateho storočia ešte nebolo 
možné, bolo doplniť niekoho na fotografiu. Na tento účel slúžili iné druhy umenia, ktoré 
Stalin používal. V Sovietskom zväze sa s fotografiami manipulovalo s cieľom meniť deji-
ny, upravovať fakty či podčiarkovať kult osobnosti. Menej často sa tak dialo z estetických 
dôvodov. Už samotný fakt, že pozmenené fotografie boli publikované, znamenal vyslanie 
signálu. V Československu o príkazoch na retuš vieme málo, existuje minimum písomných 
dokladov, príkaz mohol byť ústny, alebo telefonický. Pokiaľ ide o miesto, kde sa úpravy 
vykonávali, mohlo sa tak diať priamo v redakciách, alebo môžeme len predpokladať, či sa 
tak dialo v priestoroch ministerstva vnútra či ŠTB.  

Problematika manipulácie fotografie je veľmi širokou témou, ktorá dnes súvisí predo-
všetkým s digitálnou úpravou fotografií (pozri napr. Lábová a Láb, 2009). V príspevku sme 
sa snažili poukázať na to, že tento fenomén je úzko prepojený so samotným faktom jestvo-
vania fotografie ako mediálneho prostriedku, a taktiež na širšie ideologické pozadie motí-
vov manipulácie s fotografiou v konkrétnom historickom období. 
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VÝZNAM KOMUNIKÁCIE A MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE 

V PSYCHOLÓGII 
 

THE ROLE OF COMMUNICATION AND MASS MEDIA  

COMMUNICATION IN PSYCHOLOGY 
 

Jana Porubcová 

 
ABSTRAKT 

Komunikácia a masmediálna komunikácia sa stali predmetom skúmania rôznych vedeckých odborov, ale 
sú aj súčasťou spoločenského života. Ich vplyv na spoločnosť je jasne preukázateľná. Psychológia ako 
kreatívny vedecký odbor, ktorý sa v súčasnosti implementuje do všetkých oblastí života , a to aj osobného 
aj pracovného, pre svoju činnosť využíva najnovšie poznatky masmediálnej komunikácie, pre zefektívne-
nie svojej činnosti v oblasti pomáhania, ale aj informovanosti. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

médiá, komunikácia, spoločnosť, osobnosť, psychológia, pomáhanie, vplyvy  
 
ABSTRACT 

Communication and Mass Media Communication has become a subject of research in many different 
fields, as well as they have been a common part of social life. Their influence on society is provable. 
Psychology – as a creative discipline nowadays implemented in many areas of life, both personal and 
business area – uses the newest findings of Mass Media Communication for increasing its work in the 
range of helping and providing information. 
KEY WORDS 

media, communication, society, personality, psychology, helping, influence 
 
 
Vďaka závratnému rozvoju technológií nadobudli masovokomunikačné prostriedky mi-

moriadne možnosti, čím však zároveň vzbudili nové a doteraz neznáme otázky a problémy. 
Rozhodujúcim spôsobom prispeli napríklad k odstráneniu analfabetizmu a k socializácii, 
ako aj k rozvoju demokracie a dialógu medzi národmi.  

Bez ich podstatného prínosu by bolo skutočne ťažké napomôcť k zlepšeniu porozume-
nia medzi národmi, oživiť mierové dialógy na celej planéte, zaručiť človeku primárne dob-
ro na prístup k informáciám a zároveň zaistiť slobodné šírenie myšlienok, najmä pokiaľ ide 
o ideály solidarity a sociálnej spravodlivosti. Médiá môžu byť aj nástrojom v službe spra-
vodlivejšieho a solidárnejšieho sveta. Nezaobíde sa to však bez rizika, že sa zmenia na 
systémy usilujúce sa podrobiť človeka diktátu prevládajúcich záujmov dneška. Máme na 
mysli komunikáciu, ktorá je používaná na ideologické ciele, alebo na odbyt konzumných 
produktov prostredníctvom vnucujúcej sa reklamy. Pod zámienkou zobrazovania reality ide 
v skutočnosti o snahu legitimizovať a prinášať deformované stereotypy osobného, rodinné-
ho a spoločenského života. Existuje aj možnosť, že sa prostredníctvom médií prezentujú 
a podporujú také rozvojové modely, ktoré namiesto toho, aby prispeli k zmenšeniu rozdielu 
medzi bohatými a chudobnými krajinami v oblasti technológií, skôr ho zväčšujú.  

Mimoriadny vplyv médií na život jednotlivcov a spoločnosti je všeobecne známy, no 
dnes sa poukazuje na radikálny zlom. Súčasnosť poukazuje na čoraz zrejmejšie fakty, že 
komunikačné prostriedky nechcú len zobrazovať realitu, ale vďaka svojej sile a príťažli-
vosti chcú o nej aj rozhodovať.  
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Napríklad je jasné, že pri niektorých udalostiach sa médiá nepoužívajú len na konkrétnu 
úlohu šírenia informácií, ale aj na vytvorenie samotnej udalosti. Mediálna realita odráža 
skutočnosti, hlboko zasahujúce do všetkých oblastí ľudského života (morálnej, intelektuál-
nej, náboženskej, vzťahovej, citovej a kultúrnej) a zároveň ohrozujúce dobro ľudskej oso-
by. Treba však zdôrazniť, že nie všetko, čo je technicky možné, je tiež eticky prípustné.  

Vplyv komunikačných prostriedkov na život súčasného človeka preto vyvoláva nevy-
hnutné otázky, ktoré si vyžadujú rozhodnutia a neodkladné odpovede 

A to je podstata komunikácie a masmediálnej komunikácie, ktorá sa v časnosti musí 
považovať za integrálnu súčasť „antropologickej otázky“, považovanej za kľúčovú výzvu 
tretieho tisícročia. Podobne ako je to v oblasti ľudského života, manželstva a rodiny, 
i v rámci veľkých súčasných tém týkajúcich sa mieru, spravodlivosti, tak aj vo sfére spolo-
čenskej komunikácie sú v hre základné rozmery človeka a pravda o ňom samom.  

Keď komunikácia stratí etický základ a unikne spod spoločenskej kontroly, nakoniec 
stratí zo zreteľa aj centrálne postavenie ľudskej osoby a jej nedotknuteľnú dôstojnosť. Ris-
kuje, že bude mať negatívny vplyv na svedomie ľudí, ich rozhodnutia a definitívne pod-
mieni ich slobodu i samotný život.  

Preto je nevyhnutné, aby spoločenské komunikačné prostriedky úzkostlivo bránili ľud-
skú osobu a naplno rešpektovali jej dôstojnosť prispievať k poznaniu pravdy o človeku, 
brániac ju pred tými, ktorí sa usilujú ju popierať alebo zničiť. Možno dokonca povedať, že 
hľadanie a odovzdávanie pravdy o človeku predstavuje najvyšší zmysel spoločenskej ko-
munikácie.  

 
Sociálna komunikácia 

Otázkami sociálnej komunikácie sa ľudia zaoberali od nepamäti. Dokladom o tom sú 
dejiny rétoriky. V polovici 20. storočia však prichádza k zmenám.  

Zatiaľ čo v klasickej rétorike sa dôraz kládol na rečníka a jeho verbálny prejav (kto to 
hovorí a čo hovorí), tak v súčasnosti je to celý rad otázok podľa Vybírala 2000: 

Kto to hovorí – hovorí len za seba alebo vyjadruje názory určitej skupiny ľudí, hovorí z titulu 
určitej role, je to ten skutočne „pravý“ človek, ktorý by to mal hovoriť a pod. 

Čo to hovorí – aké slová používa, ktorým výrazom sa vyhýba, čo hovorí a čo zamlčuje, čo svojím 
vystupovaním hovorí o sebe a čo o tých, ktorým je to určené, hovorí podstatné veci alebo sa 
rozplýva v množstve nepodstatných vecí, hovorí niečo nové, dôležité, akú hodnotu má to, 
o čom hovorí? 

Kedy to hovorí – čo predchádzalo tomu, kým to povedal, kedy to mal povedať a kedy to už povedal? 
Kde to hovorí – pred kým to hovorí a pred kým nehovorí, za akej situácie s tým prichádza? 
Ako to hovorí – ako zrozumiteľne to hovorí, ako mu záleží na tom, aby ho bolo rozumieť, akým 

hlasom hovorí, ako sa pri tom správa, aký je jeho prejav reči tela, aká je jeho mimika, gestiku-
lácia, haptika, paralingvistika atď. pri komunikácii? 

Prečo to hovorí – z akých dôvodov to hovorí, čo ho k tomu vedie, za akým účelom to hovorí, kde 
mieri, čo tým chce dosiahnuť? 

Aký je účinok toho čo hovorí – aký efekt tým dosiahne? 

 
Základné charakteristiky sociálnej komunikácie 
Sociálna komunikácia sa vyznačuje tým, že: 

� prebieha vždy ako permanentná interakcia, 
� uskutočňuje sa aj vtedy, keď zdanlivo nekomunikujú všetci zúčastnení, 
� je vždy ohraničená a modifikovaná konkrétnou situáciou, v ktorej prebieha, pričom 

táto situácia je neopakovateľná. 
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Základnými zložkami sociálnej komunikácie sú: 
� účastníci komunikačného procesu, 
� komunikačná situácia, 
� forma kontaktu, 
� výrazové prostriedky, 
� komunikačný zámer. 
Stále významnejšími sa stávajú nelingvistické a paralingvistické zložky reči (rýchlosť 

reči, sila hlasu, spektrálne zloženie hlasu, pauzy v reči, fonetická stránka verbálneho preja-
vu, chyby v reči a pod.) a neverbálne prejavy sprevádzajúce reč (reč očí, úst, výraz tváre, 
mimika, gestikulácia, postoj tela, pohyb a pod.). 

V sociálnej komunikácii sa stále väčšia pozornosť venuje rozhovoru, dialógu, štruktúre 
vedenia rozhovoru, konkrétnym jednaniam a ich štruktúre, organizácii porád, schôdzí, za-
sadnutí a pod. 

Významnou sa stáva tzv. masová komunikácia realizovaná prostredníctvom televízie, 
rozhlasu, výpočtovej techniky, novín a časopisov a ďalších masovokomunikačných pro-
striedkov a tzv. sebareflexná reč, kedy človek, obrazne povedané, hovorí sám so sebou, 
premieta si v pamäti to, čo počul, uvažuje, rozhoduje sa, medituje nad tým, s čím sa stretá-
va, a tak si vytvára svoj názor, postoje a podobne. 

 
Význam komunikácie v psychológii 

Umenie komunikovať sa považuje za jeden z najdôležitejších atribútov sociálneho pra-
covníka. Nemožno viesť tím a motivovať pracovníkov bez toho, aby neprišlo k osobnému 
kontaktu a rozhovoru. Psychológ komunikuje nielen s podriadenými spolupracovníkmi 
a kolegami, ale zároveň sa zúčastňuje na rôznych jednaniach so zástupcami rôznych orga-
nizačných jednotiek, ale aj mimo vlastnú organizáciu. Musí teda vystupovať ako profesio-
nál a tým aj reprezentant sociálnej skupiny . 

Jedným z klasických problémov je vytvorenie rovnováhy medzi tlakom na zabezpeče-
nie krátkodobých úloh a potrebou dlhodobého prehľadu, a to nielen z pohľadu riešenia 
a realizácie rozhodnutí, ale aj plánovania, predvídania a pod.  

Psychológovia musia pracovať v podmienkach politickej reality ich organizácií 
a poznať potrebu vybudovania silných základov odolávajúcich vplyvu iných a prostredia. 
To znamená, že musia budovať dôveru vo svoje osobné a profesionálne skúsenosti a musia 
byť schopní komunikovať s inými kolegami a zároveň ich aj ovplyvňovať. 

Pri pohľade do budúcnosti možno konštatovať, že komunikácia v psychologickej praxi 
začína nadobúdať nové dimenzie. 
Z množstva cieľov, ktoré musí v komunikácii zabezpečiť možno vybrať nasledovné: 
� Prijímanie a odosielanie informácií, podporovanie, kontrola, podávanie návrhov, kon-

frontovanie. 
� Komunikovanie na hierarchicky rôznych úrovniach – s jednotlivcami, skupinami, odde-

leniami a externe aj s inými odborníkmi. 
� Využívanie obidvoch druhov komunikácie: 

a) formálnej – mítingy, správy, návrhy, záznamy, 
b) neformálnej – poradenstvo, rozhovory s ostatnými zamestnancami a pod. 

� Zastávanie rôznych funkčných miest – ako predseda, vedúci projektu, analytik, kolega 
a podriadený. 

� Hodnotenie komunikácie – sú to fakty, skúsenosti, reči. 
� Budovanie siete reálnych informácií. 
� Pokúsiť sa vplývať na ľudí príkladom a nie silou. 
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Psychológovia potrebujú efektívne komunikovať za účelom dosiahnutia pozitívnych 
výsledkov v súčasných organizáciách. 
Ľudia, s ktorými komunikujú sú rôzni. Potrebujú poznať a pochopiť príčiny zmien 

a snažia sa modifikovať interpersonálne správanie a vyrovnať sa s ním. Psychológ ako 
individualita, musí mať nielen jasný pohľad na svet, svoju organizáciu, svoju prácu, ale aj 
pracovať v prostredí iných ľudí .  

 
Médiá v procese vzdelávania psychológie. 
 

Doplňovanie vzdelania prostredníctvom médií 

Dnešný svet je preplnený informáciami. Človek sa v tomto informačnom boome musí 
vedieť nielen orientovať, ale musí sa mu aj prispôsobiť. Ukazuje sa, že formálne vzdelanie 
nie je dostačujúce pre život, pre kariéru, pre napredovanie jednotlivca a spoločnosti. Sa-
motné formálne inštitúcie vzdelávania dospelých sú tiež iba náhradou či doplnkom klasic-
kého vzdelania. Človek je nútený vyhľadávať poznatky aj z iných zdrojov  

Samoštúdium je pomerne náročné, najmä na čas, preto sa najrýchlejšia a najpohodlnej-
šia forma dopĺňania si informácií a poznatkov zdá byť forma sledovania masovokomuni-
kačných prostriedkov. Tie poskytujú človeku aktuálne i všeobecné informácie, populárno-
vedeckými formami podávajú poznatky, o ktorých by mal mať aspoň povrchné znalosti.  

Existuje však aj isté nebezpečenstvo. Ak jedinec sleduje vždy len jeden typ informácií, 
(napr. pozerá televízne správy jedinej stanice, pričom nečíta noviny, ani nepočúva rozhlas), 
nastane situácia, že takmer bezvýhradne prijíma tieto informácie a znižuje sa jeho prah 
kritickosti. Aj keď to vyznieva, v tomto svete preplnenom informačnými zdrojmi, ako fan-
tazmagória, je to veľmi bežný jav. Napr. niektorí dôchodcovia (a samozrejme nielen oni), 
sledujú svetové dianie iba cez svoj starý televízor, ktorý zachytí iba príjem jedinej televíz-
nej stanice. 

Komunikácia je základným spojovacím článkom medzi ľuďmi v procese riadenia. Nie 
všetci účastníci komunikačného procesu, aj napriek tomu, že ju denne využívajú, dokážu 
komunikovať efektívne. Len prostredníctvom komunikácie môžu ľudia v každej organizá-
cii pracovať efektívnejšie ako celok. 

Efektívnosť komunikácie, ako aj úspešná prezentácia manažérov organizácií na pracov-
ných rokovaniach a obchodných jednaniach s domácimi a zahraničnými partnermi je 
ovplyvnená niekoľkými činiteľmi, ku ktorým patria odborné vedomosti, pohotovosť mys-
lenia, kultivovanosť vyjadrovania, samotné správanie, presvedčivé vystupovanie v zmysle 
zásad spoločenského styku a podobne. 

Účinnosť týchto činiteľov sa riadi nielen stupňom vedomostí a zručností, ale aj vedo-
mosťami účastníkov komunikačného procesu z niektorých odborov psychológie. Najmä 
psychológie osobnosti, skúmajúcej faktory, ktoré osobnosť človeka utvárajú: Triedi a cha-
rakterizuje rôzne vlastnosti osobnosti, hľadá cesty a metódy jej poznávania. Psychológie 
činnosti, konania a správania, ktorá študuje podmienky a druhy ľudských činností, ovplyv-
ňujúcej ľudskú aktivitu, podmienky, zložky a fázy vôľového konania a rozhodovania, sprá-
vanie človeka v konfliktných situáciách). Sociálnej psychológie, študujúcej charakter vzá-
jomných vzťahov ľudí v skupinách a v kolektívoch, postavenie osobnosti v týchto skupi-
nách. Hľadá činitele, ktoré ovplyvňujú spoločenskú aktivitu ľudí a vysvetľuje ich.  
Psychológie práce, ktorá skúma psychologické základy pracovnej činnosti, hľadá vhodné 
predpoklady a vlastnosti na výkon určitého druhu práce alebo povolania, inžinierskej (eko-
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nomickej) psychológie, ktorá skúma vzájomné prostriedky v sústave človek – stroj a psy-
chológie obchodu, ktorá zahŕňa reklamu, predaj a spotrebiteľa. 

Komunikácia človeka s človekom je v centre pozornosti nielen psychológov, sociálnych 
pracovníkov, ale aj predstaviteľov iných odborov – sociológov, ekonómov, filozofov, práv-
nikov, učiteľov a ďalších. 

Prostriedky masovej komunikácie sú nositeľmi informácií. Pod pojmom informačná 
činnosť rozumieme množinu komunikačných úkonov, výkonov, stykov, procesov sprístup-
ňovania a vyžívania prameňov a informácií s cieľom uspokojovať informatické potreby, 
záujmy a požiadavky jednotlivcov, kolektívov, organizácií, inštitúcií a spoločnosti. 

V informatickom procese základ tvorí informácia. V najvšeobecnejšom zmysle slova je 
poznanie, zdroj, obsah, ktorým pôsobíme na príjemcu s určitým cieľom a to tak, aby si ju 
osvojil a porozumel jej obsahu, aby sa to odrazilo i v jeho konaní. Cieľavedomosť a zame-
ranosť informácií vystupuje do popredia hlavne v propagandistickom procese. Informácie 
sa stávajú poznávacou, tvorivou, formatívnou a regulatívnou silou. 

Systém masovokomunikačných prostriedkov má spoločensko-ideovú povahu. Je aktív-
nym spolutvorcom spoločenského vývoja, súvisí s technickou stránkou rozvoja spoločnos-
ti, má veľké možnosti formatívneho vplyvu. Posilňuje kontakt jednotlivca so skutočnosťou, 
jeho spoločenskú aktivitu.  

Tieto prostriedky prispievajú k všestrannému rozvoju človeka ako zdroja informácií, 
poučenia a zábavy a tiež pôsobia ako prostriedky v zjednocovaní a koordinovaní výchov-
ných vplyvov celej spoločnosti. Masovokomunikačné prostriedky sú aj významným mien-
kotvorným činiteľom. Dôležitou funkciou masovokomunikačných prostriedkov je zábavná 
funkcia. Človek využíva masovokomunikačné prostriedky väčšinou vo voľnom čase, preto 
sa stávajú prirodzenou súčasťou odpočinku a uvoľnenia a tým plnia i funkciu oddychovo-
relaxačnú. Funkcie masovokomunikačných prostriedkov sa neuplatňujú jednotlivo a nezá-
visle od seba, ale ako celok.  

Médiá sú zdrojom moci, aréna, na ktorej sa odohrávajú udalosti z verejnej sféry. Sú 
zdrojom výkladu sociálnej reality, primárnym kľúčom k sláve a popularite jednotlivco-
va priestorom, na ktorom sa určuje, čo je normálne a čo odchýlka podľa verejnej mienky. 
Médiá ovplyvňujú aj spôsob trávenia voľného času. 

Masovokomunikačné prostriedky zohrávajú v moderných dejinách ľudstva dôležitú 
úlohu a ich význam zrejme ešte porastie. Priamo či nepriamo ovplyvňujú nielen vysokú 
politiku, hospodársku a kultúrnu sféru, ale aj každodenný život občana. Sú nezastupiteľ-
ným civilizačným faktorom bez ohľadu na to, v akom štáte a politickom systéme pôsobia.  
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DOKÁŽU MÉDIA MANIPULOVAŤ VEREJNÚ MIENKU? 

 

ARE MEDIA ABLE TO MANIPULATE THE PUBLIC OPINION? 
 

Mária Mešťánková – Lenka Štepaneková 
 
ABSTRAKT 

Masové médiá a ich manipulačná schopnosť sú nezanedbateľnými fenoménmi, ktoré pôsobia v dnešnej 
spoločnosti. Vplyvu médií sú vystavení viac či menej dobrovoľne všetci jej členovia od raného veku. 
Manipulácia je účinnejšia v skupine ľudí, ktorá je pre narušené sociálne kontakty náchylnejšia uveriť 
mediálnej pravde a dať sa zmanipulovať. Ak by do starostlivosti o väzňov bola zahrnutá aj mediálna vý-
chova zhubné manipulačné účinky médií by boli do značnej miery eliminované. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: 

média, opinion leader, agenda setting, manipulácia, propaganda, sociálny systém, spoločnosť, verejná 
mienka, interpersonálna komunikácia 
 
ABSTRACT 

Mass media with their ability to manipulate are phenomena of present-day society that should not be 
neglected. Every member of society is being exposed from the early age more or less voluntarily to the 
influence of media. Manipulation is more efficient in the group of people with disrupted social contacts. 
Group like this tend to believe the so called media verity and is easier to manipulate. If the media educa-
tion was a part of jailhouse care, the manipulative effects of media would be eliminated to a substantial 
extent. 
KEY WORDS: 

media, opinion leader, agenda setting, manipulation, propaganda, social system, society, public opinion, 
interpersonal communication. 
 
 

E. Katz, P. Lazarsfeld, B. Berelson a R. K. Merton zmietli predstavy o všemocnosti 
masmédií. Dospeli k zisteniu, že na človeka významne pôsobí interpersonálna komunikácia 
a masmédiá pôsobia len ako akýsi sprostredkovateľ informácie. Ich štúdie ukázali, že 
v spoločnosti existujú ľudia s prirodzeným vplyvom na svoje okolie, ktorí viac ako iní 
sledujú, hodnotia a diferencujú masmédia, k nadobudnutým informáciám pridávajú svoju 
vlastnú interpretáciu a názor a takto pretransformované informácie šíria vo svojich sociál-
nych skupinách. Komunikácia teda prebieha medzi verejnosťou a masmédiami ako dvoj-
stupňový tok informácií – two-step flow, kde sprostredkujúcim článkom je tvorca mienky – 
opinion leader. Táto koncepcia súhlasila s tým, že masmédium síce dodáva informácie, ale 
pre zmenu postojov a správanie je dôležitejšia medziľudská komunikácia, interpersonálne 
vzťahy, to znamená, že istí členovia sa spolupodieľajú na vytváraní efektu a pôsobenia 
masmédií. 

Názorový vodca zastáva v interpersonálnej komunikácie významnú pozíciu. V priro-
dzenom sociálnom prostredí je ním autorita, ktorej názory sú vysoko cenené a ktoré slúžia 
ako vzor pre menej angažovaných jedincov.  

Ideologická zložka teórie osobného vplyvu spočíva v predpoklade, že „...jednotlivci sú 
pred manipuláciou chránení silou osobných pút a skupinovou štruktúrou, v rámci ktorej 
získavajú znalosti a vytvárajú si úsudky.“1 Z toho možno vyvodiť, že ak sú osobné putá 

                                                           
1 McQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace .s. 383 
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oslabené, jedinec sa stáva náchylnejším uveriť mediálnej pravde a nechá sa médiami skôr 
ovplyvniť pri vytváraní si názoru na udalosti a medializované problémy. 

Bez ohľadu na sociálnu skupinu v ktorej sa nachádzajú, tvoria konzumenti mediálnych 
obsahov publikum. V Malom masmediálnom slovníku je publikum definované ako „mno-
žina recipientov spojená s procesmi verejnej alebo masovej komunikácie, pri ktorých špe-
cializované politické a kultúrne inštitúcie pôsobia na verejnosť, získavajú prijímateľov ko-
munikátov.“2 

Už z elementárnej definície je jasné, že byť súčasťou publika znamená byť vystavený 
pôsobeniu politických, kultúrnych a iných vplyvov. Odolávať tomuto pôsobeniu je pre 
jednotlivca nezriedka komplikované, zvlášť ak sú jeho sociálne vzťahy narušené.  

Denis McQuail rozdeľuje publikum do štyroch základných kategórií, z ktorých každú je 
možné ešte ďalej deliť. Presné rozdelenie publika a zaradenie do niektorej z kategórií však 
podľa neho niekedy nemusí byť vôbec jednoduché. 

Prvým vyčleneným typom je sociálna skupina, ktorá v podstate zodpovedá existujúce-
mu sociálnemu zoskupeniu (napr. lokálna komunita, politická či náboženská menšina). 
„Jej členovia zdieľajú sociálne charakteristiky miesta bydliska, sociálnej triedy, politických 
názorov, kultúry a pod. Pre publikum tohto typu môže byť použitý aj pojem verejnosť...“ 3 

Dôležité je, aby táto skupina bola aktívna, interaktívna a relatívne autonómna a aby sa 
sformovala na základe nejakého spoločného záujmu, cieľa alebo skúsenosti. Takéto publi-
ká majú podľa McQuaila sklon aktívne reagovať na mediálne obsahy a vďaka pevným väz-
bám bývajú stálejšie v čase. 

Druhým typom publika je súbor založený na uspokojení, ktorý je množinou jednotliv-
cov s rovnakým spotrebiteľským správaním. Tento typ publika sa formuje „... na základe 
určitého individuálneho zámeru alebo potreby, ktoré existujú nezávisle na médiách a týkajú 
sa napríklad politických alebo spoločenských otázok.“4 Z uvedeného vyplýva, že takéto 
publikum môže, ale aj nemusí byť sformované médiami. Za spotrebiteľské správanie však 
možno podľa nás považovať aj „nákup informácií“ na mediálnom trhu a preto s týmto ty-
pom publika treba počítať aj v súvislosti s vplyvom masových médií. 

Treťou skupinou je skupina fanúšikov, alebo kultúra vkusu. Tento druh publika sa utvá-
ra na základe záujmu o určitého autora či žáner, prípadne na základe určitého kultúrneho 
a intelektuálneho vkusu. Takéto publikum nie je zreteľne sociálne vymedzené a jeho zlože-
nie sa časom mení. „Jeho existencia je úplne závislá na ponúkanom obsahu a ak sa zmení, 
musí sa takéto publikum rozptýliť alebo inak reformovať.“ 5 

Typ fanúšikovského publika médiám vyhovuje, pretože potvrdzuje ich silu a manipu-
lačnú schopnosť. Často sa stáva, že z pôvodnej skupiny založenej na spoločnom vkuse sa 
stane sociálna skupina, charakterizovaná spôsobom obliekania, reči a štýlom života.  

Posledným typom publika je publikum kanálu či média, ktoré je získané a udržované lo-
jalitou k určitému médiu – novinám, časopisu, televízii alebo rádiu. Takéto publiká sú po-
četné a rôznorodé, médiá ich často podporujú pre svoje obchodné záujmy. „Aj keď sa pub-
likum tohto typu vytvára spontánne, postupom času alebo vďaka snahe manažmentu médií, 
môže mu jeho lojalita dodať niektoré z charakteristík verejnosti alebo sociálnej skupiny – 
stálosť v čase, ohraničenosť a vedomie identity“6 

                                                           
2 GRYCZ, I.: Malý masmediálnyslovník.s. 156 
3 McQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikac . s. 321 
4 McQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace. s. 322 
5 McQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace. s. 322 
6 McQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace. s. 323 
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Práve členovia publika jednotlivého média sú zaujímaví. Z ponuky svojho obľúbeného 
média si zároveň vyberajú témy, ktorým venujú svoju pozornosť. Na úrovni spravodajstva 
je táto selekcia podľa nášho názoru výraznejšia pri čitateľoch dennej tlače ako pri divákoch 
televízneho vysielania.  

Pre zistenie vplyvu médií na publikum, sme vykonali výskum, v ktorom sme venovali 
pozornosť porovnaniu vzorky respondentov, ktorá žije na slobode a jej sociálne väzby sú 
nenarušené a skupiny väzňov vo výkone trestu, ktorí boli vytrhnutí zo svojho prirodzeného 
prostredia, čím ich osobné putá oslabili.  

Výsledky výskumu pritom naznačujú, že práve títo sú pre narušené sociálne kontakty 
náchylnejší uveriť mediálnej pravde a dať sa zmanipulovať. 

V takej úzko uzavretej sociálnej skupine, akou väzni nepochybne sú, je riziko podľah-
núť vplyvu špirály mlčania ešte väčšie. Aj v otvorenej spoločnosti sa ľudia boja, že ich 
názory sa nebudú zhodovať s názorom väčšiny a oni sa tak stanú terčom odsúdenia a po-
smechu. Preto radšej mlčia, ak nemajú istotu, že ich názor je zároveň názorom väčšinovým.  

Tento jav je podľa nás ešte výraznejší vo väzení, preto aj výsledky prieskumu ukázali 
podstatne menšie percento odsúdených, ktorí informácie z médií konzultovali so svojim 
okolím a v súčinnosti s ním si aj vytvárali názory. Aby sa väzni vyhli posmechu, radšej 
prijímajú za svoje názory prezentované v médiách a medzi sebou sa o nich rozprávajú len 
minimálne. 

V jednej z otázok nás zaujímalo, ako respondenti nakladajú s informáciami, ktoré sa 
z médií dozvedia. Ich odpovede sme opäť skúmali podrobnejšie, rozdelené podľa pohlavia 
a podľa života na slobode alebo vo väzení. 

Pri rozdelení na ľudí vo výkone trestu a na slobode sa ukázalo, že sociálne prostredie 
hrá významnú úlohu pri ďalšom nakladaní s informáciami z médií. Informácie si necháva 
pre seba výrazne viac väzňov (26%) ako slobodných ľudí (12,05%). Rovnako je vyššie per-
cento väzňov (19%) ako ľudí na slobode (15,66%), ktorí médiám nedôverujú a informácie 
nimi sprostredkované neberú vážne.  

 
 
Tieto zistenia by mohli napomôcť v penitenciárnej pedagogike, ktorá „je zameraná na 

výchovu a vzdelávanie osôb predovšetkým v reedukačných domovoch pre deti a mládež 
a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody.“7 

                                                           
7 https://data.juls.savba.sk/std/penitenci%C3%A1rna%20pedagogika. 12.4.2009 
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Slovenský väzenský systém sa po roku 1989 transformoval na humánny a demokra-
tický, súčasťou výkonu trestu odňatia slobody sa stali aj psychologické a pedagogické se-
denia. Zmena filozofie je v tomto prípade nemysliteľná, bez akceptovania a využívania 
psychologických metód.  

„Pri zaobchádzaní s odsúdeným sa na splnenie cieľov programu zaobchádzania využí-
vajú formy a metódy pedagogického a psychologického pôsobenia, metódy sociálnej práce, 
ústavný poriadok, disciplinárna právomoc, zamestnávanie, vzdelávanie a kultúrno-osveto-
vá činnosť.“ 8 

Navrhujeme, aby do tejto starostlivosti bola zahrnutá aj mediálna výchova, ktorá by 
uľahčila orientáciu v informáciami nasýtenom svete. Manipulácia je účinnejšia v skupine 
ľudí, ktorá si nepripúšťa, že by nimi mohlo byť manipulované. Ak by si tejto možnosti boli 
väzni vedomí, zhubné manipulačné účinky médií by boli do značnej miery eliminované. 

Pracovať s odsúdenými vo výkone trestu odňatia slobody by mohlo byť užitočné aj 
vzhľadom na ich jednoduchší návrat do sveta za bránami väznice. Začlenenie sa do reálne-
ho života by bolo podľa nášho názoru plynulejšie, ak by väzni počítali s tým, že realita 
vykreslená médiami nemusí zodpovedať tej skutočnej, pretože ako nám vyšlo z výskumu, 
ľudia vo väzení čerpajú informácie prevažne z médií a za ich pomoci si formujú a vytvára-
jú názory; interpersonálna komunikácia v ich prípade nezohráva takú významnú úlohu pri 
zaujímaní postojov; vyberajú si skôr bulvárne témy, nakoľko nemusia primárne riešiť exis-
tenčné problémy. 

Ako sme už spomínali, odolať mediálnej manipulácii je pre človeka jednoduchšie v pri-
rodzenom sociálnom prostredí, ktorého základnou jednotkou je rodina. Ak je človek z také-
hoto prostredia vyčlenený, jeho dôvera voči okolitému svetu je oslabená a aj schopnosť 
podeliť sa o informácie klesá. Pocit stratenosti a nezačlenenosti môže viesť aj k strate dô-
very k médiám.  

 
Záver 

Masové médiá a ich manipulačná schopnosť sú nezanedbateľnými fenoménmi, ktoré 
pôsobia v dnešnej spoločnosti. Vplyvu médií sú vystavení viac či menej dobrovoľne všetci 
jej členovia od raného veku. 

Nesmieme opomínať význam interpersonálnej komunikácie. Ten je čoraz väčší, najmä 
ako súčasť ochrany pred mediálnym nátlakom. Našu hypotézu o väčšom priamom vplyve 
médií na ľudí, ktorí sú vytrhnutí zo svojho prirodzeného sociálneho prostredia, potvrdil aj 
dotazníkový výskum. 

Na rovnako veľkej vzorke respondentov na slobode a vo výkone trestu odňatia slobody 
sme ilustrovali a dokázali význam medziľudských vzťahov ako obranného štítu pred me-
diálnou manipuláciou. Vychádzajúc z literatúry sme tak zároveň potvrdili teóriu Denisa 
McQuaila. 

Zistili sme, že ľudia sú náchylnejší podľahnúť vplyvu špirály mlčania, ak nemajú vy-
tvorené dostatočné zázemie. Tento jav sa ukázal byť vyhrotený vo vzorke väzňov, ktorí 
z obavy pred výsmechom a vyčlenením z kolektívu informácie z médií konzultujú so svo-
jim okolím menej a častejšie zvyknú preberať medializované názory. 

                                                           
8 LOBODÁŠ, O.: Aktuálne úlohy v penitenciárnej psychológii po zmene trestno-právnych predpisov. In: 

Európske impulzy pre rozvoj psychológie práce, organizácie a riadenia po vstupe do Európskej únie. s. 
10.   
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Toľko diskutovaná potreba mediálnej výchovy nie len na školách, ale aj v ústavoch, sa 
podľa našich zistení ukazuje ako opodstatnená. Médiá zasahujú do životov jednotlivcov 
ešte viac, ako si je ktokoľvek z nás schopný a ochotný pripustiť. 
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ABSTRAKT 

Vztah sociologie a marketingu lze identifikovat ve dvou dimenzích. V první dimenzi marketing využívá 
řadu sociologických poznatků a metod k aplikacím v marketingové praxi. V druhé dimenzi marketingové 
aktivity záměrně či nezáměrně nenavazují na jiné sociologické hypotézy a poznatky. Jako hlavní předmět 
sociologie marketingové komunikace můžeme označit marketingovou komunikaci jako intervenční faktor; 
marketingovou komunikaci jako prostředek formování životního stylu; marketingovou komunikaci jako 
faktor proměn hodnotových struktur; její kritiku nežádoucích vedlejších efektů v oblasti sociální sféry 
a možnosti identifikace a měření vedlejších sociálních efektů marketingové komunikace. 
KLÍČOVÁ SLOVA 

Sociologie, marketing, marketingová komunikace, sociologie marketingové komunikace 
 

ABSTRACT 

Relationship marketing and sociology can be identified in two dimensions. In the first dimension Marke-
ting uses a variety of sociological knowledge and methods to applications in marketing practice. The 
second dimension of marketing activities intentionally or unintentionally, is not bound to other sociologi-
cal hypotheses and evidence. As the main object of sociology marketing communication might be seen 
marketing communications as an intervention factor, marketing communication as a means of shaping the 
lifestyle, marketing communications as a factor of changes in value structures, its criticism of unwanted 
side effects in the social sphere and the possibility of identifying and measuring the social side effects of 
marketing communication. 
KEY WORDS 

Sociology, marketing, marketing communication, sociology of marketing communication, 
 
 
O vztahu sociologie a marketingové komunikace  

Vztah obsahu sociologie a marketingové komunikace lze na nejvyšší míře zobecnění 
sledovat ve dvojí rovině. Za prvé je zcela zřejmé, že sféra marketingu jakožto výrazný 
komplement ekonomiky představující bohatý soubor lidských činností dokáže efektivně 
využívat řadu sociologických poznatků a metod jejich zjišťování. Za druhé je důležité vě-
dět, že řada dalších v sociologii formulovaných hypotéz, koncepcí, přístupů a orientací 
myšlení nenacházejí v oblasti marketingu uplatnění – jednak se o nich mezi marketingo-
vými odborníky nemusí vědět, jednak zde nemusí být na straně marketingových specialistů 
o tyto přístupy zájem, neboť se mohou jevit pro bezprostřední využití v marketingové praxi 
jako neaplikovatelné či dokonce odporující samotným principům snažení marketingové 
komunikace. Vztah sociologie a marketingu je bipolární – na straně jedné marketing účelo-
vě sdílí se sociologií řadu dílčích poznatků a výzkumných metod („pól kladný“), na straně 
druhé marketing pro potřeby praktického uplatňování nenavazuje na řadu sociologických 
poznatků a reflexí sociálních proměn („pól záporný“). 
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„Kladný pól“ 
Sociologie je pro marketingovou komunikaci zpravidla nejvyužitelnější v rámci své po-

znávací a sociotechnické funkce. Jde o tu sumu sociologických poznatků, které by měly být 
samozřejmou součástí kvalifikace každého manažera a odborníka v oblasti marketingové 
komunikace. Cenné poznatky zde pro oblast řízení a fungování marketingových firem 
a dalších subjektů poskytuje například sociologie organizace, sociologie řízení či sociolo-
gie mezilidských vztahů. Běžně pak využívají marketingoví specialisté poznatky o stavu 
a proměnách sociální struktury společnosti nebo výsledků zkoumání posunů v hierarchiích 
hodnot, životních cílů a individuálních očekávání. Marketingová komunikace podobně čer-
pá sociologická zjištění o životním způsobu lidí, proměnách kulturních návyků, změnách 
v povaze chování, mezilidských vztazích apod. Vedle řady sociologických poznatků teore-
tické i empirické povahy pak slouží potřebám marketingové komunikace nejrůznější kvan-
titativní a kvalitativní sociologické metody poznávání, techniky sběru dat a postupy jejich 
analýz. Právě vybrané sociologické metody a techniky empirického zkoumání tvoří vhodný 
fundament dalším specializovaným marketingovým výzkumům (Foret, 2006, s. 93-142).  

Jsme-li schopni identifikovat konkrétní okruhy sociologických poznatků, oblastí bádání 
a výzkumných metod, které se v marketingové praxi uplatňují, můžeme z toho vyvozovat 
nějaký společný rys „kladného pólu“ vztahu sociologie a marketingové komunikace? Nej-
prve je třeba si připomenout, že marketingová komunikace využívá především ty sociolo-
gické poznatky a metody, sloužící jako vhodný instrument k přípravě a realizaci úspěšné 
marketingové akce s cílem – přesvědčit a získat zákazníky, realizovat marketingové akce 
se záměrem působit na změny či posilování spotřebního chování, efektivně cílit komuni-
kační strategie na vybrané segmenty potenciálních zákazníků, inovovat a vytvářet produkty 
v souladu s trendy životního stylu apod. Úspěšnost či neúspěšnost každé marketingové 
akce se při tom posuzuje čistě ekonomickým efektem v podobě zisků a ztrát. Právě aplika-
ce sociologických poznatků a metod pro potřeby marketingové komunikace by měla pozi-
tivně podporovat a posilovat ekonomicky měřitelné výsledky. Smysl „kladného pólu“ tak 
spočívá zejména v pragmatické orientaci marketingové komunikace na sociologické infor-
mace využitelné k relevantním záměrům marketingových strategií. 

Koneckonců ideový základ „kladného pólu“ spočívající v Comteovském „poznat a ří-
dit“ 1 a obecně racionálně- pragmatické orientace nejsou patrné až v samotné marketingové 
praxi. Pravděpodobně se objevují podle některých zkušeností již dříve ve fázích odborné 
přípravy a získávání profesních znalostí budoucích „marketérů“ na úrovni pedagogického 
procesu středního a vysokoškolského vzdělávání. Pragmatické orientace ovšem nelze spe-
cificky přisuzovat pouze studentům a posluchačům různě zaměřených oborů marketingu, 
jde zřejmě o obecnější společenský jev, který by jistě zasloužil podrobnější sociologickou 
analýzu. Zůstává otázka, s jakými očekáváními přicházejí budoucí marketingoví specialisté 
do vzdělávacího systému a jak silně se v těchto očekáváních promítají jejich pragmatické 
prostoje v podobě primárního úsilí o získání praktických receptů na to, jak snadno, rychle 
a efektivně dosáhnout sledovaného cíle. Je „kladný pól“ vztahu sociologie a marketingové 
komunikace skutečně tak pragmatický a racionálně účelový již u těch, kteří se na marketin-
govou praxi teprve připravují? Spoléhají budoucí marketéři více na praktické komunikační 
dovednosti a vyjednávací schopnosti, reálně fungující sítě kontaktů a konexí, nebo jsou 

                                                           
1 Jak trefně poznamenává prof. Zich (2010), v pracovních poznámkách k obsahovému pojetí sociologie 

marketingové komunikace jako úsekové disciplíny  
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častěji přesvědčeni o významu získání teoretických znalostí oboru a sociologickém poznání 
stavu společnosti?  

 
„Kladný pól z blízka“ 

Přibližme si konkrétněji předcházející úvahy na základě vybraných aktuálních empiric-
kých zjištění získaných v rámci dlouhodobého sledování sociálního profilu studentů praž-
ské Vysoké školy finanční a správní – 1. soukromé ekonomické univerzity. V rámci roz-
sáhlého dotazníkového šetření zaměřeného na posluchače 1. ročníků prezenční a kombino-
vané formy studia jsme se na katedře Marketingové komunikace v akademickém roce 
2008/2009 mimo jiné zajímali též o to, jaký by měl být podle respondentů ideální profil 
absolventa VŠFS, tedy jakými dovednostmi a znalostmi by se měl vyznačovat, aby byl 
úspěšný ve své budoucí profesi. Položili jsme za tímto účelem v dotazníku otázku „Na čem 
podle Vašeho názoru závisí úspěšnost absolventa vysoké školy v praxi?“, přičemž respon-
denti měli za úkol do připravené tabulky libovolně uvést podíly jednotlivých faktorů tak, 
jak je vnímají podle důležitosti pro úspěšné uplatnění absolventa vysoké školy. Celkový 
procentuální podílu vedených faktorů při tom musel dosahovat hodnoty 100 %. 

Na otázku odpovědělo celkem 996 posluchačů (tj. 81 % základního souboru) 1. ročníku 
bakalářského studia z větší části ekonomicky orientovaných oborů- Marketingová komuni-
kace, Řízení podniku (menším podílem respondentů dále Veřejná správa a Aplikovaná 
informatika). Je třeba poznamenat, že uvedené poměry se nijak statisticky neliší v souvis-
losti s oborovou specializací, tedy je lze aplikovat samostatně i na obor Marketingová ko-
munikace. 

 
Jak je zřejmé z uvedeného grafu, posluchači hodnotí vybrané okolnosti ovlivňující 

úspěch absolventa vysoké školy velmi vyrovnaně. Největší podíl odpovědí konstatujeme 
u faktoru reálné zkušenosti získané z praxe (podíl činí 16,4 %), podobně jsou podle po-
sluchačů důležité také měkké dovednosti (komunikace, asertivita) – jejich podíl činí 
14,2 %. Jako třetí nejdůležitější vnímají studenti kontakty s lidmi, známosti (13,7 %), 
hned poté umění jednat s lidmi v pracovním týmu (13,6 %). Teoretické znalosti studo-
vaného oboru jsou s podílem 12,3 % na pátém místě. Již ne tak podstatné při uplatnění 

Okolnosti úspěchu absolventa VŠ (v %) 

reálné zkušenosti z praxe
16,4 % 

jiné dovednosti 
1,6 % náhoda, štěstí 

7,1 % 

kreativita, tvůrčí schopnosti 
10,2 % 

znalosti o realitě, stavu  
společnosti 
10,9 % 

teoretické znalosti  
studovaného oboru 

12,3 % 

umění jednat s lidmi, pracovat v týmu 
 

13,6 % 

kontakty s lidmi, známosti 
13,7 % 

měkké dovednosti 
(komunikace, asertivita) 

14,2 % 
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absolventa školy jsou dle studentů znalosti o realitě a stavu společnosti (10,9 %), kreati-
vita a tvůrčí schopnosti (10,2 %) a nakonec náhoda a štěstí (7,1 %). Jiné, blíže nespeci-
fikované dovednosti dosáhly podílu 1,6 %. 

Srovnání dosažených výsledků se šetřeními z minulých let nabízí následující tabulka. 
Jsou v ní uvedeny průměrné hodnoty dosažené pro jednotlivé faktory ovlivňující úspěch 
absolventa na trhu práce a jejich pořadí podle celkové významnosti. 

 
Úspěšnost absolventa v praxi – srovnání v letech 2007-2009 

Úspěšnost absolventa v praxi 
srovnání 2007–2009  

2007 2008 2009 

průměr 
v %  pořadí průměr 

v %  pořadí průměr 
v %  pořadí 

reálné zkušenosti z praxe x 0 x 0 16,4 1 
měkké dovednosti (komunikace, 
asertivita) 

17,7 1 20,1 1 14,2 2 

kontakty s lidmi, známosti 14,4 2 15,5 2 13,7 3 
umění jednat s lidmi, pracovat v týmu 10,4 7 x 0 13,6 4 
teoretické znalosti studovaného oboru 12,7 3 13,9 4 12,3 5 
znalosti o realitě, stavu společnosti 12 6 14,4 3 10,9 6 
kreativita, tvůrčí schopnosti 12,7 4 13,5 5 10,2 7 
náhoda, štěstí 8,8 8 5,6 6 7,1 8 
jiné dovednosti x 0 x 0 1,6 9 
teoretické znalosti v oblasti společen-
ských věd 

6,5 9 7,9 7 x 0 

dovednost pojmenovat složitý pro-
blém  

12,4 5 x 0 x 0 

 
Z tabulky je zřejmé, že vedle reálných zkušeností z praxe, je jasný trend oceňovat 

především tzv. měkké dovednosti a kontakty s lidmi z praxe – tyto okolnosti jsou opa-
kovaně vyzdvihovány ve všech minulých šetřeních a co do ocenění důležitosti převažují 
nad teoretickými znalostmi studovaného oboru, kreativitou či náhodou a štěstím. 

Na základě uvedených dílčích výsledků empirického zkoumání sociálního profilu stu-
dentů VŠFS2 lze usuzovat na jistou pragmatickou orientaci v přístupu ke studiu, od něhož 
respondenti očekávají, že jim poskytne v relativně krátké době mnoho praktických infor-
mací, rad a „technických“ návodů, jak být úspěšný ve výkonu svého povolání. Při tom 
spoléhají zejména na prakticky využitelné zkušenosti z praxe a „soft – skillové“ schopnos-
ti. Naopak teoretické znalosti oboru a hlubší vědomosti o stavu společnosti nejsou prefero-

                                                           
2 Uvedená data jsou získána v rámci projektu „Systematické zkoumání sociálního systému VŠFS – studen-

ti, absolventi, zaměstnanci “ – jde o projekt zahájený v roce 2007 a financovaný v rámci interní granto-
vé agentury (IGA VŠFS). Realizaci výzkumného projektu zajišťuje badatelský tým katedry Marketin-
gové komunikace – Fakulty sociálních studií. Ústředním záměrem projektu je dlouhodobé sledování 
sociálního profilu studentů VŠFS. Jde mimo jiné o zjišťování motivů k zahájení studia, očekávání od 
studia, hodnocení kvality studia, materiálního zázemí školy, hodnotové orientace a životní cíle studentů 
apod. Tyto poznatky slouží zejména pro účely zvyšování kvality pedagogické práce a efektivnější mar-
ketingovou a propagační práci školy.  
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vány zřejmě proto, že nevedou k rychlým efektům a nejsou nástrojem akcí s bezprostředně 
viditelným výsledkem. 

Můžeme se tedy pokusit o vyslovení předběžné charakteristiky „kladného pólu“ vztahu 
sociologie a marketingové komunikace – tu vystihuje jistá racionalita, účelovost a pragma-
tismus objevující se jak v marketingové praxi využívající pro úspěšné dosahování svých 
záměrů pečlivě vybraných sociologických poznatků a metod. Podle předpokladů jsou po-
dobně pragmatická i očekávání budoucích aktérů marketingových aktivit během pedago-
gického procesu při získávání odborné kvalifikace. 

 
„Záporný pól“ 

Pokud se sociologie obrací k marketingové komunikaci s ambicí zkoumat její důsledky 
a sociální efekty, a to v podobě jak záměrných tak v podobě nezamýšlených dopadů v ob-
lasti sociálních vztahů, sociálního chování, hodnotových struktur či způsobu života, zamě-
řujeme svou pozornost k „pólu zápornému“. „Kladný pól“ je ve vztahu k sociologii spolu-
určován její funkcí sociotechnickou a poznávací, „záporný pól“ vztahu sociologie a mar-
ketingové komunikace navazuje nejspíše její funkcí kritickou. „Záporný pól“ je místem 
dalších potenciálních průniků sociologie a marketingu, oblastí dalších témat a formulacích 
možných hypotéz. Zatímco „kladný pól“ je konstituován za účelem propracovanějších, 
rafinovanějších, efektivnějších a sofistikovanějších podob marketingu s cílem dosahovat 
zřetelných ekonomicky měřitelných výstupů, je „záporný pól“ vztahu sociologie a marke-
tingové komunikace v situaci „méně viditelných“ forem vztahu, a to zejména s ohledem na 
racionální marketingové využití. Domníváme se, že existuje řada dalších sociologických 
poznatků a hypotéz, k níž jsou postoje aktérů marketingové komunikace vědomě či nevě-
domě pasivní. Důvodem toho může být jednak to, že některé sociologické informace a pří-
stupy zde nejsou relevantní vzhledem k nízké praktické využitelnosti a aplikovatelnosti 
k pragmatickým záměrům nejrůznějších marketingových aktivit. Některá sociologická 
témata jsou navíc postavena na hypotézách a úvahách principiálně odporujícím primárním 
snahám marketingově uspět, tedy dosáhnout pozitivního ekonomického výsledku. Jinými 
slovy některé sociologické úvahy a postřehy jsou vůči záměrům a principům snažení mar-
ketingové komunikace jakoby v opozičním postavení ve smyslu kritického zpochybňování 
nejrůznějších sociálních dopadů a efektů marketingových intervencí. Mnozí sociologové 
často kriticky upozorňují na řadu rizikových jevů ve společnosti způsobených často jedno-
strannou podporou tržního chování ve společnosti (Keller, 1993, 2009; Bauman, 2002 aj.). 
A právě zde marketingová komunikace v řadě svých projevů sehrává významnou, ne-li 
klíčovou roli – jde například o kritiku negativních dopadů na životní prostředí, intenzifika-
ce spotřebního chování a ideologii „růstu Růstu“, nezamýšlené dopady marketingových 
kampaní na zdravý životní styl, manipulaci lidí apod.  

Pokud si například klademe otázky toho, co je etické v pozdní průmyslové společnosti 
nevyjadřujeme pouze zásadní filozofickou pochybnost o smyslu modernosti, ale dotýkáme 
se i některých možných obsahů toho, co tvoří „záporný pól“ vztahu sociologie a marketin-
gové komunikace. Právě řada etických problémů soudobé pozdně moderní společnosti má 
své zdroje v principech tržních mechanismů spotřební společnosti a idejích neomezeného 
konzumu podporovaných právě sférou globálně fungujícího marketingového průmyslu. 
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„Záporný pól z blízka“ 
Když německý sociolog Claus Offe zachycuje soudobou společenskou situaci metafo-

rou růstu ledu a páry, přesně vystihuje nejen hluboký rozpor pojetí lidské svobody v pozd-
ně moderní společnosti, ale i kriticky upozorňuje na některé nezamýšlené negativní dopady 
efektů marketingové komunikace3. 

V čem spočívá tato Offeho metafora? Není pochyb, že se jako příslušníci pozdně mo-
derních společností můžeme ve srovnání s ostatními kulturami cítit svobodni v jedinečném 
smyslu – je i zásluhou marketingu, že žijeme ve světě téměř neomezeného počtu možností 
voleb a alternativ výběrů – může jít o zboží, ideje, informace, životní styly, zážitky nebo 
identity. Můžeme více mít, více vědět, více rozhodovat, více prožívat. Tyto jednotlivé vol-
by čehokoli, aby byly pro nás racionální a přehledné, jsou ovšem nabízeny v různých 
„sjednocujících strukturách“, logických a srozumitelných formách, jako jsou například 
firmy zaměřené na prodej adrenalinových zážitků nebo hypermarkety prodávající kosme-
tické zboží. Jsou pak hypermarkety předmětem svobodné volby podobně jako jsou šampó-
ny vystavené v regále? Jsou firmy nabízející za úplatu služby v podobě nevšedních zážitků 
předmětem svobodné volby ve stejném smyslu jako typ dobrodružství, který si kupujeme? 
Hypermarkety, firmy na zážitky, podobně jako další podobné struktury představují cosi 
s vysokou technicko-sociálně-politickou setrvačností, které nelze jednoduše změnit nebo 
odstranit. Tyto struktury při tom nejsou výsledkem tržních mechanismů, ale vznikají v rám-
ci národních států pod globálním tlakem nadnárodních zájmových skupin. Na jedné straně 
jsme dostatečně svobodni si volit v rámci těchto struktur, na straně druhé podřídit tyto 
struktury vlastní vůli již nelze, jednoduše odolávají našemu svobodnému rozhodování. Na-
še svoboda je tedy v tomto směru vykoupena vedlejšími procesy probíhajícími paralelně při 
úsilí rozšiřovat prostor svobody volby. Podle Clause Offeho je soudobá pozdně moderní 
společnost typická současně růstem ledu a páry: páry v podobě těkavosti, kdy nám reklam-
ní průmysl slibuje stále více rozptýlení a svobody volit, možností libovolně se rozhodovat 
v nabídce služeb a zboží. Není pochyb, že právě marketing oslavuje páru jako přednost 
moderní společnosti a výraz emancipace nezávislosti a svobody rozhodování. Těkavá pára 
se pak stává pýchou veřejného prostoru průmyslových společností a měřítkem lidské auten-
ticity a svobody. Žijeme však v době, kdy je růst páry doprovázen i růstem ledu, o ledu se 
však mlčí. Ledu při tom můžeme rozumět jako nezamýšlenému vedlejšímu produktu raci-
onálně plánovaného úsilí o zajištění svobody volby. „Nikdo nechce vidět neprolomitelný 
led, který se tiše hromadí pod nohama hrdinů těkání“ (Bělohradský, 2009, s. 236). V rámci 
těchto úvah můžeme obsah „záporného pólu“ chápat jako snahu angažovat se za zviditel-
nění ledu, úsilí tento led zobrazit, vyslovit jej a změřit. Jde o to „slyšet ledy růst“ a pociťo-
vat strach z těkavých par kolonizujících náš žitý svět. 

Obecně vzato, posláním „záporného pólu“ vztahu sociologie a marketingové komuni-
kace je identifikace záměrných (plánovaných) a nezamýšlených (neplánovaných) efektů 
marketingové komunikace v oblasti sociálního života a hledání možností exaktního zkou-
mání a měření sociálních dopadů marketingové komunikace. Jde tedy o snahu odhalit me-
chanismy působení marketingové komunikace jako záměrného intervenčního faktoru říze-
ní, regulace a podmiňování společenského chování a jednání. Taktéž jde o poznání neza-
mýšlených (ve smyslu nikým neplánovaných) vedlejších efektů marketingových aktivit 
v sociální sféře a jejich hodnocení z hlediska pozitivních a negativních vlivů ve společnos-
ti. Významné je též sledování a hodnocení důsledků sociálních efektů a pochopení procesů 

                                                           
3 Myšlenky C. Offeho viz Bělohradský (2009, s. 234-236)  
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kumulací a zřetězování těchto efektů tak, jak působí ve společnosti na úrovni života jednot-
livců a skupin. Vzniká otázka, jak významně intervenují efekty marketingové komunikace 
do „skrytých sociálních norem“ každodenního jednání a do jaké míry spoluurčují proměny 
hodnotových struktur lidí. Jak vstupují marketingové aktivity do procesu socializace, co 
a jak podmiňují v raných fázích rozvoje osobnosti, jak fungují v procesu osvojování spole-
čenských norem a pravidel chování. Jaký je podíl marketingové komunikace na sociálně-
patologických jevech  jako je násilí, krize rodiny nebo spotřebitelský hédonismus. 

 
Sociologie marketingové komunikace jako úseková disciplína 

Od základního vymezení vztahu sociologie a marketingu se nyní můžeme přesunout 
k pojetí sociologie marketingové komunikace. Jak tedy rozumět sociologii marketingové 
komunikace? Z pravidla se vedle obecné sociologické teorie a sociologie empirické setká-
váme s úsekovou nebo též odvětvovou sociologií. Máme tím na mysli nejrůznější sociolo-
gické disciplíny zaměřené na konkrétní části sociální reality v oblasti společenského života. 
Předmětem různě koncipovaných a orientovaných úsekových sociologií jsou různé institu-
cionalizované činnosti lidí, jejich funkce a efekty k nimž v důsledku těchto činností a akti-
vit dochází v konkrétním v sociálním prostoru. Tradičními sociologickými disciplínami 
jsou například sociologie vzdělávání, sociologie mládeže, sociologie organizace, sociologie 
politiky, sociologie kultury, sociologie sportu, sociologie literatury, sociologie práce, socio-
logie zdraví, sociologie města atd. V tomto jistě velice dlouhém výčtu možných sociolo-
gických disciplín lze identifikovat i ty, u nichž je odborná diskuze relativně mladá, kde se 
mnohdy publikační rezervoár odborných (zejména domácích) textů vyznačuje jistou „chu-
dokrevností“ a nedostatečnou koncentrovaností zásadních koncepcí, opěrných teoretických 
východisek nebo absencí poznatků z dlouhodobějšího systematicky orientovaného empi-
rického zkoumání. V těchto ohledech nalézáme do jisté míry nemalý badatelský potenciál 
jak v oblasti teorie i empirického zkoumání v rámci disciplíny, kterou můžeme označit jako 
sociologii marketingové komunikace. Jaká jsou možná hlediska sociologie marketingové 
komunikace?  

a) hledisko struktury p ředmětu a obsahu činností marketingové komunikace zahrnující 
charakteristiku odvětví marketingové komunikace, její typy, druhy, zaměření 

b) hledisko funkce a místa marketingové komunikace jako intervenčního faktoru místa 
a funkce (role) marketingové komunikace – funkce propagační, informativní, manipula-
tivní apod.  

c) hledisko výsledků činností marketingové komunikace: zamýšlené – nezamýšlené do-
pady, instituce a organizace (ekonomické, sociální, kulturní, politické, ekologické 
apod.) 

d) hledisko marketingové komunikace jako odvětví – zákony, kodexy, organizace (firmy), 
asociace 

e) hledisko nositelů marketingové komunikace (příslušníci) – profil aktérů, tvůrců, distri-
butorů či manažerů marketingových aktivit, jejich sociální profil, vzdělanostní struktura 
apod.  

f) hledisko objektů marketingové komunikace - lidé, instituce, podniky. 
 

Předmět sociologie marketingové komunikace 
Sociologie marketingové komunikace je z hlediska předmětu badatelského zájmu více 

či méně propojena s některými dalšími specializovanými sociologickými disciplínami. 
Společnou osou jsou nejčastěji otázky spojené s životním stylem, volným časem, hodnoto-
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vými strukturami, spotřebním chování a pod. Není pochyb, že jde o tradiční sociologická 
témata samostatně relativně solidně teoreticky vyztužená a empiricky hojně zabezpečená. 
Podobně bohaté poznatkové zdroje však nenacházíme v případech, chceme-li studovat na-
příklad efekty marketingových strategií na proměny životního stylu a hodnotových struktur 
aktérů, dopadů globálního marketingového průmyslu na utváření nových sociálních struk-
tur v podobě globálních subkultur a komunit nebo nezamýšlených důsledků marketingo-
vých intervencí producentů reklamy na volnočasové aktivity lidí. Domníváme se, že disku-
ze nad možnými otázkami a problémy v okruhu zájmu sociologie marketingové komuni-
kace není alespoň v domácím odborném prostředí dostatečně intenzivní. Pokusme se nyní 
nastínit v obecné rovině možné badatelské okruhy sociologie marketingové komunikace. 

1. Marketingová komunikace jako intervenční faktor – nástroj regulace a řízení společen-
ského chování a jednání (studium záměrných intervencí marketingové komunikace a je-
jich dopadů na sociální sféru); 

2. Kritika metod a působení marketingové komunikace ve smyslu nežádoucích vedlejších 
efektů v oblasti sociální sféry (sociálně-patologické jevy ve společnosti); 

3. Marketingová komunikace jako prostředek formování životního stylu v podmínkách 
akcelerujícího procesu individualizace; 

4. Marketingová komunikace a proměny hodnotových struktur;  
5. Možnosti identifikace a měření vedlejších sociálních efektů marketingové komunikace. 

Naznačené okruhy jsou pro sociologii marketingové komunikace jistě výzvou, neboť 
především nezamýšlené efekty marketingové komunikace představují jen nedostatečně 
probádanou oblast zkoumání. Znalosti o praxi marketingové komunikace jsou totiž před-
nostně zaměřeny na výsledky v podobě úspěchu propagace a prodeje služeb a produktů. Při 
tom jde o procesy pronikající významně jak do úrovně mikro-sociálního života naší každo-
dennosti, tak úrovně makro-sociálních struktur. Jde tudíž o velice komplexní jev, interve-
nující nejen do postojů, normativů chování a jednání, hodnot a životních stylů jednotlivců, 
ale i svým působením i do všudypřítomného veřejného prostoru. Efekty marketingové ko-
munikace navíc v pozdně moderní společnosti zesilují své účinky v podmínkách rozvoje 
moderních komunikačních technologií a akcelerujících globalizačních procesů.  
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ABSTRAKT 

V industriálnej spoločnosti sa fenomén zábavy posunul vďaka pôsobeniu filmu a televízie a čoraz väčšej 
komodifikácii celej spoločnosti do novej významovej roviny. Dnes tak možno vo väčšej miere hovoriť 
o kultúre vedy a techniky, nerozlučne zrastenej s ekonomikou. Hodnotou sa stáva vlastnenie najnovších 
produktov a hodnota kultúry sa meria konzumáciou v zmysle mať, konzumovať, zabávať sa. Predmetom 
príspevku je reflexia socio-kultúrnych dôsledkov mediálne prezentovanej zábavy. Všíma si zmenu kultúr-
nej situácie a metamorfózy vnímania reality u príjemcu mediálnej zábavy, ako aj negatívne a pozitívne 
aspekty jej pôsobenia.  
KĽÚĆOVÉ SLOVÁ 

Zábava. Televízia. Príjemca televíznej zábavy. Mediálna kultúra. Mediálny priemysel. Konzumná kultúra.  
 
ABSTRACT 

In industrial society the phenomenon of entertainment has shifted to a new level of meaning thanks to the 
influence of film and television, and the growing commodification of the whole of society. Today it is 
therefore possible to a greater extent to speak about a culture of science and technology, which has inalie-
nably grown together with economy. Ownership of newest products has become a value, while the value 
of culture is being measured by consumption in the sense of having, consuming and being entertained. The 
topic of the contribution is a reflection of sociocultural effects of entertainment presented via the media. It 
pays attention to the change in cultural situation and metamorphoses of perceiving reality by recipient of 
media entertainment, as well as to negative and positive aspects of its effects. 
KEY WORDS 

Entertainment. Television. Recipient of media entertainment. Media culture. Media industry. Consumer 
culture. 

 
 

Úvod 
O zábave možno uvažovať v rôznych kontextoch. Ide o fenomén tradičnej, rovnako aj 

modernej spoločnosti. Jej význam a formy sa menia v závislosti od úrovne civilizačného 
pokroku. V súčasnosti môžeme za jeden z hlavných zdrojov zábavy považovať aj elektro-
nické médium (televíziu) s jeho neprehliadnuteľným kontextom pôsobenia. 

O zábave však, samozrejme, možno uvažovať aj v rámci prostredia, ktoré nevyžaduje 
elektronický signál. Americký sociológ Neil Postman uvádza, že akákoľvek oblasť života 
spoločnosti je dnes určovaná povahou televízie, a teda nesie výrazné črty zábavy. Má tak 
na mysli hlavne oblasť vzdelávania. Zábava – po anglicky entertainment, sa stala základom 
pre početné novotvary ako edutainment, infotainnment, technotainment, pričom každý zo 
zmienených fenoménov do istej miery súvisí s využívaním novej technológie, nových mé-
dií a zároveň každý z nich mení sociálne skúsenosti človeka. 

V industriálnej spoločnosti sa fenomén zábavy posunul vďaka pôsobeniu filmu a televí-
zie a čoraz väčšej komodifikácii celej spoločnosti do novej významovej roviny. Pre reci-
pientov slúži televízna zábava ako hedonistický prostriedok, pretože je sledovaním si vy-
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tvára obranný mechanizmus vlastnej psychiky proti frustrujúcim situáciám, ktoré prináša 
každodenný život. Podľa H. Arendtovej si spoločnosť začala kultúru prispôsobovať na svoj 
obraz.1 Masová spoločnosť sa začala kultúry zmocňovať a začala ju utilitaristicky a hedo-
nisticky používať. Zábava sa stáva pečaťou kultúrneho prostredia a oslovuje čoraz širokos-
pektrálnejšie publikum.  

Televízia, domnieva sa Neil Postman má čisto zábavnú funkciu, diktuje posolstvá, čím 
formuje súdobú kultúru, naše vedomie a postupne si podriaďuje celú masovú komunikáciu. 
Televízna zábava je prítomná v spravodajských či publicistických reláciách náboženského, 
vzdelávacieho alebo politického charakteru.2 Televízia podľa Postmana vytvorila nového 
človeka – diváka, ktorého intelektuálneho a emocionálne schopnosti sa v priebehu života 
vďaka sledovaniu televízie nerozvíjajú, ale stagnujú. Rozklad kultúry vidí práve v jej 
schopnosti miasť ľudí triviálnosťami, ktoré ich vťahujú do kolobehu nekonečnej zábavy.  

Televízna zábava je produktom, ktorý vzniká v istom čase a istom kultúrnom priestore. 
Z hľadiska témy je vypuklý kontrast medzi dobrom a zlom, ktorého hlavní hrdinovia po-
skytujú divákom obrovský pôžitok zo zábavy. Filmy, telenovely, súťaže, reality show, talk 
show, spravodajské publicistické relácie majú takmer identickú dejovú líniu. Pri obsadení 
hlavnej postavy platí nemenné kritérium: krása, zaujímavosť, fyzická zdatnosť, mladistvý 
dojem atď. Vo výnimkách, ktoré potvrdzujú pravidlo, môže hlavná postava pôsobiť ohyzd-
ným dojmom. O smerovaní takéhoto vývoja mediálneho priemyslu, ktorého hlavným od-
vetvím sa stal práve zábavný priemysel, rozhodli trhové determinanty, preferovanie zábavy 
publikom a výška zisku.  

Zábava tvorí popri iných aktivitách integrálnu súčasť života každého človeka. Možno 
o nej hovoriť ako o voľnočasovej aktivite, ktorá na seba berie mnohé podoby aktívne či 
pasívne stráveného času. Pasívne formy zábavy pritom úzko súvisia s ponukou zábavného 
priemyslu s fokusom na jeho odnož v podobe mediálneho priemyslu. V rámci tohto pro-
stredia sa otvára množstvo teoretických problémov, nachádzajúcich svoju definičnú zá-
kladňu v rôznych vedeckých disciplínach. 

Kritika zábavného priemyslu konštruujúceho sa v médiách, vychádza najmä z toho, že 
médiá majú obrovskú schopnosť tvoriť i usmerňovať verejnú mienku, náladu, hodnoty 
a vzory recipientov, je im tiež vyčítané zníženie aktívnych foriem trávenia voľného času, 
nárast pasívneho spôsobu života, množiace sa prejavy agresivity, strata kritického postoja 
k mediálnej ponuke, zmena hodnotových postojov a sociálnych vzorov, rezignácia na tra-
dičné hodnoty.  

Naším cieľom je pomocou analytickej a komparatívnej metódy zmapovať a objasniť 
rozmanité názory na médiami prezentovanú realitu, socio-kultúrne dôsledky, konfrontovať 
pesimistické názory s optimistickými, potvrdiť, prípadne vyvrátiť niektoré mýty s nimi 
súvisiace.  

 
Zmena kultúrnej situácie 

Podľa Marty Žilkovej sa dnes dostáva hodnotné umenie na úkor medializácie trivialít 
do menšinového stavu, pričom konštatuje, že nejde o novodobý fakt, lebo do roku 1989 
bolo hodnotné umenie na Slovensku brzdené politizáciou. Istým pozitívom však bolo, že 
mediálne obsahy museli napĺňať určité funkcie, a to poznávacie, vzdelávacie, výchovné, 

                                                           
1 ARENDTOVÁ, Hannah: Krize kultury. Praha: Mladá fronta, 1994. 
2 POSTMAN, Neil: Ubavit se k smrt. Praha: Mladá fronta, 1999. 
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estetické a aj zábavné, pričom zmienený politický a svetonázorový aspekt v nich prirodze-
ne nesmel chýbať.3 

Dnes však vyššie uvedené aspekty absentujú a záujem tvorcov i príjemcov sa sústreďuje 
predovšetkým na oblasť zábavy. Umenie je tak brzdené zábavou a televízie si prostredníc-
tvom nej získavajú priazeň diváka. Žilková sa domnieva, že zábavné programy už dávno 
stratili ambície byť zároveň aj vzdelávacími, možno s výnimkou niektorých vedomostných 
súťaží. A my dodávame, že aj tieto formáty slovenské televízie takmer úplne eliminovali, 
keďže nedosahovali požadovanú sledovanosť. Diváci tým stratili nielen akú-takú možnosť 
finančného prilepšenia, ale predovšetkým možnosť konfrontácie svojich vedomostí so 
súťažiacimi. Slovenský divák si teda pred ako-tak intelektuálnymi súťažami typu Milionár 
vybral radšej „zábavné“ relácie typu „Aj múdry schybí“ (ktorú úspešne vysielala komerčná 
TV Markíza takmer od svojho vzniku (31.august 1996) až do roku 2010 a kde roky preve-
rovala „inteligenciu“ či skôr hlúposť slovenského národa). 

Dnešný model voľného času vyzerá asi tak, že sa účastník/televízny konzument „nechá“ 
zabávať bez vlastného prispenia, ak sa za samotnú činnosť nepokladá posielanie SMS či 
telefonáty.4 

Médiá však prinášajú aj ďalší negatívny fenomén: splývanie detstva a dospelosti. Neil 
Postman a Joshua Meyrowitz sa domnievajú, že je to práve kvôli elektronickým médiám. 
Postman vo svojej publikácii „The Disappearance of Childhood“5 uvádza ako dôvod pre-
dovšetkým to, že tlačené médiá ponúkali a ponúkajú štylisticky prepracované informácie, 
elektronické médiá naopak spontánne. Kód tlače možno zvládnuť len prechodom z nižšej 
úrovne na vyššiu – znalosť písma ako kódu, znaku. Sledovanie televízie si takýto osobný 
prístup nevyžaduje. Tlač môže navyše medzi riadkami obsahovať informácie, ku ktorých 
dekódovaniu potrebujeme mať vyvinutý istý stupeň intelektu. Dnes sa nám však prihovára 
najmä neosobný rozhlas, televízia, ktoré hovoria „jasným jazykom“, ktorý nevyžaduje 
veľkú mieru participácie. „Ľudia televíznej kultúry potrebujú po stránke sluchovej i vizuál-
nej „jasný jazyk“ ...“6 Tým sa oslabuje schopnosť využívať v konverzácii argumenty, pro-
tiargumenty, preverovanie predpokladov, vysvetlenia a definície tak, ako to bolo kedysi. 
Tento fakt postihuje aj Vladimír Števko so slovami, že v televízii absentuje dialóg ako 
základný komunikačný princíp. Konštatuje, že boli časy, kedy sa televízia považovala za 
kultúrne a kultúrotvorné médium, pričom v istej miere sa opierala o divadelné hry, adaptá-
cie hodnotových literárnych predlôh. Vyjadrovala sa obrazným jazykom – metaforizáciou 
výpovede, inotajmi, analógiami. Dnes však hovorí spomínaným „jasným jazykom“.  

Tlač, ako sme už uviedli, potrebuje k svojmu detskému dekódovaniu znalosť kódu – 
písma. Tento kód deťom v rannom období života ešte nie je vlastný. Preto tlač izolovala 
deti od dospelých. Televízia však nevyžaduje nijaký osobnejší prístup, a preto začlenila 
deti a dospelých do jedného informačného systému. Prijímané mediálne obsahy v mnohých 
prípadoch mladým predčasne sprostredkujú svet dospelých a minimalizujú u detí pocit han-
by. Postman to považuje za návrat do stredoveku, kedy sa s deťmi zaobchádzalo rovnako 
ako s dospelými, i keď medzi nimi boli značné rozdiely v istých schopnostiach. Detstvo 

                                                           
3 ŽILKOVÁ, M.: Dieťa v kontexte postmoderny. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofic-

ká fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 1999. 
4 ŽILKOVÁ, M.: Globalizačné trendy v mediálnej tvorbe. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 

Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2006. 
5 POSTMAN, N.: The Disappearance of Childhood, New York: Delacorte Press, 1982. 
6 POSTMAN, Neil: Ubavit se k smrti: Verejná komunikace ve věku zábavy. Praha: Mladá fronta, 1999, 

s.54. 
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ako sociálna štruktúra a psychologická podmienka bola podľa neho uznané až v 16. storočí. 
Televízia však spôsobila, že akceptáciu detstva znova potlačila a jedinou inštitúciou, ktorá 
dokáže zabezpečiť jeho rezistentnosť, je škola. Tá však podľa neho bude s televíziou zvá-
dzať ťažký boj. Technologické objavy, obsah médií zmenili štruktúru záujmov a postojov. 
Mladí ľudia preto uprednostňujú rýchle a ľahko zrozumiteľné podané informácie. 

Tiež možno čoraz častejšie reflektovať zmenu, ktorá nastala v tom, že už nie rodičia 
učia deti, ale naopak (aspoň čo sa obsluhy informačno-komunikačných technológií týka). 
Tým sa premenila vnútorná sila rodinných vzťahov. Opäť sa tu môžeme odvolať na zába-
vu, pretože tá si nároku vstupovať aj do najvážnejších sfér života spoločnosti. Autorita 
rodinných príslušníkov, politických i spoločenských funkcií, vedeckých autorít či učiteľov 
upadá. 

 
Zábava a mediálny priemysel 

Dynamika technologického vývoja industriálnej i informačnej spoločnosti začala stierať 
hranice dogiem, synkretizovať posvätné, svetské, duchovné, telesné, poznávacie aj zábav-
né. Zábava sa stala produktom nekontrolovateľného trhu so zábavou, začala byť umelo vy-
rábaná ako ktorýkoľvek iný produkt. Priemysel pritom nestimuluje tvorbu, ale podporuje 
eklekticizmus a tieto produkty vytláčajú umeleckú hodnotu na okraj spoločenskej pozor-
nosti.  

Zábavnosť je dnes hlavným kritériom všetkých artefaktov a priemyselná exploatácia 
nemá zábrany pred ničím, neobchádza ani hodnotu pojmu umenia. Neživé predmety, tech-
nológie, tak začali združovať atribút vlastný dlhé roky iba človeku – umenie a inteligenciu. 

Zábavnosť ako indikátor vzniku zábavného priemyslu sa stala prostriedkom k dosiahnu-
tiu maximalizácie ziskov kultúrneho priemyslu. Ako uvádza Hana Pravdová, „masová 
produkcia a výška zisku určujú smerovanie vývoja mediálneho priemyslu, ktorého hlavným 
odvetvím sa stal práve zábavný priemysel.“7 

Mediálny priemysel, pričom jeho záber môžeme tiež zúžiť na televízny, je inštituciona-
lizovaný systém v rámci sféry mediálnej kultúry. Hlavným znakom mediálnej kultúry je 
podľa nás fakt, že sa orientuje predovšetkým na konzum a zábavnosť. Mediálne produkty 
tak vo veľkej miere slúžia nielen k informovania (i keď táto funkcia sa podľa niektorých 
názorov zastiera), ale hlavne, ako sme už spomenuli, sú tiež prostriedkom pri využívaní 
voľného času najmä konzumom zábavných žánrov. Masová zábava je jedným z prejavov 
konzumného životného štýlu, je produktom zábavného priemyslu a médií. V súčasnosti 
často diskutovaný konzumný životný štýl je jedným z dôsledkov politickej a ekonomickej 
slobody. Ľudia v ekonomicky rozvinutých krajinách si vychutnávajú prosperitu v nebývalej 
miere: zdravotná starostlivosť, zvyšujúca sa priemerná dĺžka života, hojnosť jedla a relatív-
na bezpečnosť. Život nebol nikdy tak plný stimulujúcich zážitkov a vzrušenia. Napriek 
tomu, alebo práve preto, stále častejšie vychádzajú najavo známky citového otupenia stále 
väčšieho počtu ľudí. Ľudské mozgy sú presýtené a city omráčené lavínou podnetov, ktoré 
sa na nich valia predovšetkým z televíznej obrazovky. Masová zábava je priamo úmerná 
dopytu ľudských potrieb a trhová sloboda umožňuje, aby bol tento dopyt uspokojený. Zá-
bavný priemysel a s ním súvisiaca ponuka zábavných žánrov v médiách je produktom ľud-
skej potreby baviť sa.  

                                                           
7 PRAVDOVÁ, H.: Kritériá tvorby zábavného priemyslu v televíznom vysielaní. In: PRAVDOVÁ, Hana.: 

Kritériá tvorby zábavného priemyslu v televíznom vysielaní. In: ŽILKOVÁ, Marta. (edit.):  Vplyv glo-
balizácie na mediálnu kultúru. Nitra: FF UKF v Nitre, 2006, s. 258. 
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Marta Žilková konštatuje, že to, čo sa považuje za zábavné z hľadiska tvorcu, to závisí 
od názorovej sféry manažmentu a jeho rozhľadenosti a odvahy ísť do rizika, často pri tom 
prekračujúc mieru vkusu a hranice morálky či tradície.8 Mediokracia (manažéri mediálneho 
zábavného priemyslu) vedená svojimi egoistickými cieľmi povzbudzuje prostredníctvom 
marketingu dopyt po stále novej zábave. 

Mediálne produkty (v aplikácii na televízny priemysel – televízne seriály, filmy) sa vy-
rábajú ustáleným a zaužívaným spôsobom v mnohom pripomínajúcim pásovú výrobu. 
Prežiť môže len ten produkt, ktorý je už v praxi overený so zárukou, že bude marketingovo 
fungovať. Keďže sú v hre obrovské zisky, ale aj straty, pred uvedením na trh sa jednotlivé 
produkty skúšajú, vyvíjajú, upravujú a až následne uplatňujú na trh, a to na základe sofisti-
kovaného výskumu. Mediálne výrobné spoločnosti sa preto bez ohľadu na „kultúrny roz-
mer“ svojej inštitucionálnej existencie snažia minimalizovať obchodné riziká a čo najviac 
zhodnotiť vynaložené prostriedky na vývoj nových produktov. Výsledkom sú najmä 
úspešné pokračovania širokej škály seriálov, ale aj ich predčasné stiahnutie z mediálneho 
trhu, ak nedosahujú požadovanú sledovanosť a podiel na trhu. Ako uvádza Milan Kruml, 
vysoké náklady priniesli trend, ktorý televízna oblasť predtým nepoznala – výrazne sa 
skrátila životnosť nových projektov: „ešte v deväťdesiatych rokoch (20. storočia – pozn. 
autorky) si americké stanice objednávali seriály najmenej na pol sezóny. Čo znamená, že 
výrobca mal záruku, že sa odvysiela minimálne 12 dielov. To dnes už neplatí. Potreba tak-
mer okamžitého úspechu viedla k tomu, že niektoré série sú zastavené po dvoch, troch epi-
zódach a už sa na obrazovkách nikdy neobjavia.“9 

Zábava je endemickou súčasťou televízneho vyjadrenia. Jej formy sa teda ukážkovo 
menia v závislosti od opotrebovania a výšky sledovanosti. Preto stojí televízny biznis na 
veľmi tenkom ľade, závisí totiž od aktuálnym záujmoch a preferencií publika. Snaha zaistiť 
si pozornosť publika má nepochybne vplyv na povahu mediálnych produktov, ktoré sú to-
muto publiku ponúkané. Producenti preto musia uplatňovať rôzne stratégie. Pravidlá kultú-
ry (ak tu možno o kultúre uvažovať) sa blížia marketingu výroby priemyselných produk-
tov. Zábavnosť je zaručená násilnými úpravami materiálu (napr. umelý potlesk a smiech – 
najmä v sitcomoch typu Kutyil s.r.o, nákladná počítačová štylizácia, elegancia reklamy, 
farebnosť, estetizácia), uvádzaním celebrít výrobou škandálov, bulvarizáciou a pod. 

Mediálne produkty sú významným zdrojom kultúrnych významov, súčasne sú tiež vý-
sledkom priemyselnej výroby a v mnohom majú rovnaké vlastnosti ako iné priemyselne 
vyrábané komodity, pretože mediálne organizácie väčšinou fungujú ako iné priemyselné 
podniky.10 

Všeobecne možno o mediálnom zábavnom priemysle povedať, že vzniká v istom čase 
a v istom kultúrnom priestore. McQuail uvádza, že sublimuje hodnoty, normy, vkus, vzory, 
ale aj zmysel či mieru pre tvorbu, porozumenie zábavných obsahov a posolstiev. Hodnoto-
vé orientácie, normy, vzorce správania, skúsenosti tak dnes nová generácia získava hlavne 
prostredníctvom všadeprítomných médií. Z tohto dôvodu sa prirodzene objavujú mnohé 
obavy a negatívne názory na to, že zábava ako základná stavebná partikula obsahu médií 
znižuje najmä prah citlivosti ľudí a odvádza pozornosť od vážnych sociálnych problémov 
a nerovností.11 

                                                           
8 ŽILKOVÁ, M.: Vplyv médií na kultúru, nielen mediálnu. In: Romboid,č.7, roč. XXXXI., 2006, s. 7-11. 
9 KRUML, M.: Aktuální trendy v televizní zábavě. In: Média dnes. Reflexe mediality, médií a mediálních 

obsahů.  Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 390. 
10 MCQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. 
11 BURTON, Graeme – JIRÁK, Jan.: Úvod do studia médií. Brno: Principal, 2001. 
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Nemecký teoretik médií Dieter Prokop tvrdí, že hodnoty a sebakontrola sa nahradili se-
barealizáciou a zábavou. Anton M. Baggio zastáva obdobný názor, keď konštatuje, že na 
začiatku televíznej éry sa informácie a novinové správy podávali v „serióznom“ priestore 
zreteľne oddelenom od zábavných programov, no neskôr sa začali s týmito programami 
miešať, pričom dnes je tento spôsob miešania bežný a pre väčšinu divákov sa informácia 
stala súčasťou zábavy. Ak by sme sa stotožnili s nastolenou premisou, museli by sme kon-
štatovať (a tým aj zjednodušene obmedziť) médiá na mechanizmy transformujúce informá-
ciu do podoby produktu, ktorého primárnym cieľom je zabaviť auditórium. Tak sa zo skú-
senosti, ktorá bola donedávna hodnotená ako „vážna“ (napr. politické programy), stala 
skúsenosť, ktorá sa vyznačuje zábavnosťou. Obsah informácie osebe však zábavným nie je, 
takým ho robí až spracovanie a spôsob, akým je ponúknutý konzumentom. Jednoducho po-
vedané, „súčasná mediálna stratégia televízneho spravodajstva a publicistiky sa zameriava 
na postupnú premenu komunikácie, na masové show, (...) pričom práve showizácia prúdu 
informácií prekrýva vďaka ich povrchnosti akceptovanie a vnímanie prípadných intelektu-
álnych hodnôt.“12 Jednoducho ide o to, prostredníctvom komponentov show (predstavova-
nia, predvádzania) ovládnuť myslenie a emócie diváka, aby prostredníctvom naservírova-
nej intenzity zážitku zažil čosi šokujúce, nečakané, veľkolepé, príťažlivé, aby bol mediálne 
zhypnotizovaný, fascinovaný čímsi „iným“, čo ho vytrhne z letargie a monotónnosti.  

„Zmanipulovaný jednotlivec v takejto chvíli súhlasne prijíma pripravené a nepretržite 
uvádzané panely informácií lacnej kvality unifikované ako spotrebný tovar. Tento televízny 
priemysel „rýchlej spotreby“ premieňa seriózne alternatívne spravodajstvo na fascinujúce 
predstavenie, kde sa prestávajú rešpektovať pochybnosti, otázky alebo príčiny. Princípy 
show v publicistike ďalej predpokladajú prijatie zábavných šotov resp. celých programov 
osnovaných na divákovej recepcii rozmanitých abnormalít, rekordov, kuriozít, atrakcií 
a trivialít, a to znova s cieľom zabezpečiť si „odbyt“ pripravených informácií.“13 

Kritikou nešetrí ani Neil Postman, keď píše, že „televízia nám preukazuje najlepšiu 
službu, keď vysiela poklesnutú zábavu, a najviac nám škodí, ak si prisvojuje seriózny dis-
kurz – spravodajstvo, politiku, vedu, vzdelanie, obchod, náboženstvo – a obracia ich na 
zábavu.“14 

Televízny zábavný priemysel podľa McQuaila profituje najmä zo stereotypnosti svojich 
produktov. Opakujú sa témy, motívy, používajú sa žánrové vzorce, stereotypnosť pri výbe-
re aktérov, ikon ako napríklad obrazových a zvukových prvkov, cez ktoré môže divák iden-
tifikovať žáner, ustálené typizované vzory. Objavujú sa tiež stereotypné príbehy -úsmevné, 
poučné, smutné, drastické. Jednotlivé žánre zastúpené v programových typoch generujú 
témy a hodnoty, ktoré sú príznačné pre kultúrne prostredie tvorcov i recipientov. Bez tých-
to faktorov by medializované obsahy a posolstvá neboli zrozumiteľné, akceptované, a tým 
aj sledované. 

Marta Žilková uvažuje o komunikačnom stereotype v zábavnom priemysle televízneho 
prostredia. Komunikačný stereotyp zapríčiňuje vyprázdnenosť obsahu celých slovných 
spojení. Na úrovni obsahu, kompozície i jazyka mediálnej produkcie si všíma ustálené for-
my v správaní sa účinkujúcich a v ich reči. Žilková uvádza slovné spojenia, ktoré majú na-
vodiť emocionálny nádych a najčastejšie sa vyskytujú v televíznych seriáloch a telenove-

                                                           
12 SULÍK, Ivan: Televízna publicistika ako show. In: ACTA NITRIENSIAE 2. Nitra: FF UKF v Nitre, 

1999, s.205-206. 
13 Tamtiež, s. 205-206 
14 POSTMAN, Neil: Ubavit se k smrti: Verejná komunikace ve věku zábavy. Praha: Mladá fronta, 1999, 

s.168-169. 
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lách – „všetko bude v poriadku“, „ porozprávajme sa,“15 čo nikdy neznamená ani nepred-
znamenáva vážny rozhovor, ktorý by niečo vyriešil. Opäť sa iba zopakujú už mnohokrát 
riešené a nedoriešené spory a konflikty medzi postavami. Ale v tom je práve ukrytý kľúč 
nekonečného pokračovania seriálového príbehu. Podobne sa vyprázdnenými floskulami 
stávajú slovné spojenia typu „milujem ťa“. 

To znamená, že u recipientov pôsobí žánrové povedomie, ktoré „nasali“ spoločne so 
získavaním gramotnosti, a preto sú schopní dané obsahy a posolstvá nielen prijímať, ale ich 
aj identifikovať a dekódovať.   

Slabou stránkou mediálneho priemyslu však je, že jeho produkty začínajú častým opa-
kovaním nudiť. McQuail uvádza, že kultúrna činnosť producenta závisí od podnikateľskej 
činnosti, a preto je veľmi neistá. Producent, ktorý nenaplní potreby publika ohrozuje sám 
seba. To možno tvrdiť o akomkoľvek priemysle. Televízny producent musí ponúknuť vy-
vážený program pre všetkých, nezávisle od veku, rasy, pohlavia, vzdelania či sociálneho 
postavenia. Čím je vyšší počet divákov, tým je lepšia finančná situácia televízneho prie-
myslu. Vychádzajúc z profesora sociológie M. Cantora, McQuail konštatuje, že k maxima-
lizácii počtu divákov sa najviac hodí zábava, a tá je často aj hlavným motívom televízneho 
konzumu.  

Sociológ Jean Lohisse dodáva, že poslucháči, diváci aj čitatelia sa tak stávajú súčasťou 
kalkulácie, pretože ich priazeň je neustále skúmaná a meraná, aby činnosť producenta kul-
túrneho priemyslu čo najrýchlejšie zareagovala na zmenu potrieb publika, a tým vykazova-
la čo najväčší zisk.16 Preto Marshall McLuhan hovorí o médiách ako o dvojsečnej zbrani – 
s počtom chybných krokov v mediálnom priemysle priamo úmerne klesá dôvera recipien-
tov v ich produkty. Hana Pravdová postihuje fakt, že aj tento proces nevyhnutne predpo-
kladá účasť masovej komunikácie, ktorá tvorí s mediálnym priemyslom navzájom podmie-
nený, integrálny celok.  

Spôsob ako maximalizovať obchodný úspech mediálneho priemyslu je dosiahnuť kon-
trolu trhu, prípadne vytvoriť monopol. Dôležité je prepájanie záujmu výrobcov, rekla-
mných agentúr, bulváru a pod. V súvislosti s 21. storočím a rastúcou penetráciou internetu 
sa začali objavovať názory, že pôvodný televízny zábavný priemysel zanikne. Televízny 
priemysel je financovaný reklamou a reklama stráca svojich divákov. Internet a nové médiá 
umožňujú vynechávať reklamné spoty, a to rapídne narúša televízne príjmy, ktoré ak bude 
takýto vývoj pokračovať, nebudú subvencované reklamou. Internet tak oslabuje možnosti 
televízneho priemyslu a redefinuje televízne podnikanie.   

A tak môžeme konštatovať – vzhľadom na mediálnu prax v posledných desaťročiach, 
že sa opäť potvrdila kritická teória Frankfurtskej školy a jej téza, že spoločenské a ekono-
mické faktory zohrávajú v procese tvorby mediálnych produktov kľúčovú úlohu, pretože 
rozhodujú o realizácii mediálneho produktu, a tým podmieňujú jeho charakter, hodnotovú 
orientáciu, žáner, tému a v neposlednom rade aj akceptáciu u publika.  

„Trh, masová produkcia, zábava a zisk rozhodli o smerovaní vývoja mediálneho prie-
myslu. Jeho hlavným odvetvím sa stal zábavný priemysel, ktorý určil mediálnej produkcii 
charakter komodity. Zábava sa stala motívom, stimulom i cieľom komercionalizácie a ko-
modifikácie tiež v televíznom vysielaní.“17 

 
                                                           
15 ŽILKOVÁ, M.: Vplyv médií na kultúru, nielen mediálnu. In: Romboid,č.7, roč. XXXXI., 2006, s. 7-11 
16 LOHISSE, Jean: Komunikační systémy. Praha: Karolinum, 2003. 
17 PRAVDOVÁ, Hana: Priemysel zábavy v televíznej tvorbe. In: Významové a výrazové premeny v umení 

20. storočia. Prešov: Prešovská univerzita, 2005, s.265. 
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Zmena vnímania reality u príjemcu mediálnej zábavy 
Dnes už nie je pochýb o tom, že televízia je médiom, ktoré má schopnosť tvoriť 

i usmerňovať verejnú mienku, nálady, hodnoty a vzory veľmi príťažlivým spôsobom. Vý-
skumy sledovanosti televíznych programov v komparácii s inými druhmi médií svedčia 
tiež o tom, že televízia má najväčšiu obľúbenosť kvôli zážitku, ktorý ponúka audiovizuálna 
tvorba. Najobľúbenejšími programami vysielania televíznych staníc sú zábavné programy, 
ktoré tvoria viac ako tri štvrtiny televízneho vysielania.18 V rámci jednotlivých programo-
vých štruktúr netvoria iba najpočetnejšiu programovú skupinu, ale zábava sa stala bázou 
tvorivých prístupov aj u ostatných typov programov i rôznorodých žánrov.  

Pre recipienta je síce televízna zábava tiež istým druhom rituálu, ale slúži skôr ako 
veľmi účinný katarzný a hedonistický prostriedok. Konzument sledovaním rôznorodej 
ponuky zábavných programov prežíva pocit slasti a má aj tendenciu ponúknuté mediálne 
obsahy a posolstvá prispôsobovať vlastnému obrazu, tzn. svojim želaniam a ašpiráciám. 
Sledovaním zábavných programov si vytvára obranný psychický mechanizmus proti frus-
trujúcim situáciám, ktoré prináša každodenný život.  

„Ponára sa do fantazijného, imaginárneho, obľúbeného, či vytúženého sveta a uniká 
pred každodennou realitou. Podstatou jeho úniku je psychický proces, na základe ktorého 
mu je umožnené vniknúť a vcítiť sa do osudov zväčša hlavných postáv, alebo ich dotvárať 
podľa vlastných túžob a očakávaní.“19 

Celý život sa tak potom stáva predstavením a rozptýlením, ktoré je len odpútavaním sa 
od pravdy a od naozajstného hľadania seba samých. Život sa stáva zábavou, pri ktorej vy-
chádzame zo seba a zo svojej činnosti, aby sme sa stali niekým iným. Divák stráca zmysel 
pre realitu a vzťah, aký má s televíziou, sa stáva modelom pre vzťah s ľuďmi. „Televízny 
priestor je svet, v ktorom nežijeme, ale o ktorom si myslíme, že v ňom žijeme,“20 konštatuje 
A. M. Baggio. 

Umberto Eco ide v reflektovaní publika ďalej, keď si všíma fakt, že sledovaním televí-
zie v nej recipient nachádza svojich hrdinov, pretože uniká z reálneho sveta, kde je človek 
iba položkou v rámci organizácie, ktorá rozhoduje za neho a kde individuálna potencia je 
nahradená potenciou stroja. V takejto spoločnosti podľa neho vzrastajú psychologické 
poruchy a komplexy menejcennosti, človek sa cíti nahraditeľný, preto vyhľadáva mediál-
nych hrdinov, do ktorých sa často rád štylizuje, rád sa na nich (často s pocitom, že s nimi) 
zabáva. 

Médiá imitujú skutočnosť najmä v podobe zábavných diel, domnieva sa Johan Huizin-
ga, k čomu Marta Žilková dodáva, že ju tvarujú na svoj obraz, podľa svojich záujmov. Vy-
tvárajú tak novodobé mýty, predstavy, rituály, ideály, ako napríklad ideál milionára, ktorý 
sa stal leitmotívom celého radu zábavných i súťažných programov všetkých televíznych 
staníc.  

Predstavu o realite nám v nemalej miere vytvára aj dramatické spájanie presne a účelo-
vo zostrihaných záberov s použitím slova a hudby. Nie je to ale realita sama o sebe. S roz-
širujúcou sa ponukou médií i mediálnych obsahov nimi sprostredkovaných, sa mení aj 
štruktúra našej skúsenosti, pričom často prevažuje mediálna skúsenosť nad skúsenosťou 

                                                           
18 VOLEK, J.: Zábava. In: Reifová a kol.: Slovník mediální komununikace. Portál, s.r.o., Praha 2004, 

s.318. 
19 PRAVDOVÁ, H.: Kritériá tvorby zábavného priemyslu v televíznom vysielaní. In: ŽILKOVÁ, Marta. 

(edit.):  Vplyv globalizácie na mediálnu kultúru. Nitra: FF UKF v Nitre, 2006, s. 256. 
20 BAGGIO, A.M.: Hľadať si tvár. Slobodný človek v konzumnej spoločnosti. Bratislava: Nové mesto, 

1996, s. 33. 
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vlastnou, zažitou. To sa spätne prejavuje v správaní sa a v postojoch k realite. Stierajú sa 
rozdiely medzi realitou a fikciou, informáciou a zábavou, dobrom a zlom, reklamou a sku-
točnými hodnotami. 

Hádam najvýstižnejšie to reflektuje francúzsky sociológ a filozof Jean Baudrillard 
s koncepciou simulakra a hyperreality. Baudrillard vníma súčasnú fázu vývoja kultúry ako 
nepretržitú extázu komunikácie, čoho dôsledkom je fakt, že sa ľudia ocitli v duchovnej 
atmosfére „hyperreality“, tzn. vo virtuálnom svete simulácií, informácií a znakov, nehovorí 
iba o dôsledkoch, ale akcentuje, hoci nepriamo, aj sociokultúrny kontext pôsobenia mé-
dií.21 

Najväčšie nebezpečenstvo mediálnej kultúry tkvie podľa Postmana v tom, že je vizuál-
na. Vytvára obrazce, ktoré sa nachvíľu objavia, uchvátia, no vzápätí zmiznú do zabudnutia. 
Nebezpečenstvo a škodlivosť nastáva vtedy, keď človek začne žiť v iluzívnom svete vytvo-
renom médiami a považovať ho za skutočný. Postman upozorňuje, že prostredníctvom 
modernej technológie sa dá realita v médiách prifarbiť, predefinovať, aby videné objekty 
vyzerali maximálne dokonalo, pričom so skutočnosťou môžu mať len veľmi málo spoloč-
né. Oko však nedokáže rozlíšiť fikciu od skutočnosti. K tomu je však potrebný intelekt, ako 
aj odborné usmernenie.  

 
Negatívne a pozitívne dôsledky pôsobenia zábavy 

Z hľadiska pôsobenia vplyvov kultúrneho prostredia je dôležité upozorniť na stále aktu-
álnu polemiku v odborných kruhoch, ktorá vychádza z predstavy, že produkcia zábavných 
žánrov patrí do oblastí tzv. nízkeho vkusu, ktorý stojí v opozícii s vyšším vkusom.  

V súčasnosti sú často v odbornom diskurze prezentované názory, že elektronické médiá 
sa obracajú na „priemerného recipienta“, ktorému predkladajú spravidla obsahy na vše-
obecne zrozumiteľnej úrovni, s čím nevyhnutne súvisí zjednodušovanie, nepresné formulá-
cie či ich banálne dopĺňanie. Masmédiá tak podľa mnohých teórií predpisujú nielen modely 
zábavy, ale poskytujú aj príklady na uvoľnenie zásad, ktoré kedysi tvorili základ ľudskej 
spoločnosti. Ak by mali zhrnúť všetky kritické reflexie negatívnych dôsledkov pôsobenia 
médií, nestačila by nám na to ani celá táto štúdia. Pokúsime sa preto poukázať na tie javy 
a dôsledky, ktoré sa v teoretickej reflexii vyskytujú najčastejšie.  

Tadeusz Zasępa upozorňuje, že spôsob života za nekontrolovateľnej účasti pôsobenia 
médií vedie k izolovanosti človeka v spoločnosti, čo ústi do odcudzenia, s čím úzko súvisí 
nielen nízka úroveň komunikácie, ale aj citové otupenie, egoizmus, pragmatizmus a spotre-
biteľský životný štýl.22 

Podľa Vladimíra Štefka, televízia učí recipienta zmieriť sa s panujúcou realitou, prispô-
sobiť sa, nehľadať pod povrchom, tešiť sa, a užívať si. Návody na život dáva reklama, 
slogany bánk a obchodných reťazcov. Televízia ponúka nevhodné témy a zlé vzory, hrdi-
nom dnešných seriálov sa stáva vnútorne vyprázdnená osoba. Svet sa tak môže javiť ako 
rozbitý, nesceliteľný, bez poriadku a morálky, v ktorom niet času na úvahu a zamyslenie.  

Mediálne obsahy môžu tiež spôsobiť dezinformácie, skreslenie skutočnosti, zbavujú zá-
ujmu o čokoľvek iné, vyčítané im je hlavne to, že deti pod ich vplyvom prestávajú čítať. 
Bohuslav Blažek si však kladie otázku, či prestali ľudia vynájdením kníhtlače písať.23 

                                                           
21 BAUDRILLARD, J.: Simulace a hyperrealita: Kritická reflexe médií v díle Jeana Baudrillarda. In: 

Šebeš, M. a kol..: Médiá a realita. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s.72. 
22 ZASĘPA, Tadeusz.: Médiá v čase globalizácie. Bratislava: Lúč, 2002. 
23 BLAŽEK, B.: Tváří v tvář obrazovce. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 
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Podobný názor zastáva aj Neil Postman, ktorý tento fakt reflektuje slovami: „Písmo ne-
spôsobilo krach hovoreného diskurzu, premenilo ale funkciu reči a ľudskej pamäte. Rovna-
ko tak televízia neodstránila čítanie a písanie a telefón sa nestal dokonalou náhradou pí-
somnej korešpondencie.“24 Jedným dychom však dodáva, že podľa vzoru televízia sa naša 
politika, náboženstvo, spravodajstvo, šport, vzdelávanie aj obchod premenili na doplnok 
zábavy bez toho, aby proti tomu verejnosť protestovala, alebo to vôbec zaregistrovala.25 

Mnohé obavy, ktoré sa v súvislosti s pôsobením médií ďalej objavujú, sa dotýkajú ohro-
zenia kultúrnej identity. K problému sa vyjadruje Umberto Eco, ktorý uvádza, že prudký 
rozvoj mediálnej kultúry, tzn. dynamický vývoj tradičných masmédií, vznik nových médií 
zameraných na masovú produkciu kultúrnych hodnôt vedie síce k ich masovému rozšíre-
niu, vďaka jednoduchosti ich distribúcie, ale aj k nivelizácii kultúrnych hodnôt. Preto tvrdí, 
že o kultúrnej identite ako hodnote, alebo sume hodnôt viazanej na určitú konkrétnu pospo-
litosť sa dnes vôbec nedá hovoriť. Eco upozorňuje, že masmédiá narušili a ohrozili integri-
tu originálnych národných či regionálnych kultúr, napr. aj voľným tokom informácií, ideí, 
názorov, tvrdým presadzovaním produktov americkej kultúry – t.j. kultúrnym imperializ-
mom. Šíria tým jednotnú kultúru „homogénneho typu“, ktorá ničí kultúrne zvláštnosti jed-
notlivých etnických skupín.  
Ďalšie a asi najpočetnejšie kritiky sa objavujú v súvislosti s negatívnym pôsobením mé-

dií na deti. Médiá tak podľa týchto teórií šíria rôzne prejavy násilia, ktoré sa prejavujú zvý-
šenou mierou agresie. Blažek ale vyvracia tento mýtus nasledovne: 

„Televízne násilie nepôsobí na všetky deti rovnako. Je potrebné brať do úvahy vplyv in-
tervenujúcich premenných ako sú sociálne situácie a individuálne sklony dieťaťa.“26 

Blažek teda tvrdí, že agresiu u detí nespôsobuje samotný násilný obsah médií, alebo au-
toritatívny výchovný štýl, ale aj nedostatok komunikácie s v rodine. Deti sa tak stávajú 
nesociálne, kontaktu neschopné. Čím má však dieťa lepšie vzťahy s rodinou a okolím, tým 
je menšia pravdepodobnosť, že médiám prepadne. Zdroj násilia sa tak podľa neho ukrýva 
najmä v ľudskej duši, rodine, priateľoch, politickej a ekonomickej situácii.27 

Na násilie v médiách nazerá aj slovenský kulturológ Dalimír Hajko, ten však upozorňu-
je na nebezpečenstvo zjednodušeného prístupu k otázke mediálneho násilia:  

„Morálne škody spôsobené reprodukovaním faktov alebo fikcií týkajúcich sa reálneho 
násilia je zaiste ťažké porovnávať s omnoho väčšími škodami spôsobenými iným typom ná-
silia: násilím, ktorého sa dopúšťajú médiá – či lepšie povedané: ktorého sú nástrojom – pri 
ovládnutí, modifikovaní, deformovaní a „znásilňovaní“ postojov verejnosti, pri ich naťa-
hovaní na škripec mocenských záujmov a potrieb v rámci presviedčania a propagandy.“28 

ý sociológ Ivan Tesár vyzdvihuje televíziu pre vzájomné poznávanie a dorozumievanie 
medzi národmi. To, čo vidí človek na obrazovke, porovnáva so svojím osobným skúse-
nostným horizontom. Môže poznávať duchovný život iných krajín, pričom pozitívom je 
zbližovanie národov a prekonávanie rezídua nacionalizmu. Pozitívne je tak chápaná v po-

                                                           
24 MEYROWITZ, J.: Všude a nikde. .Vliv elektronických médií na sociální chování. Praha: Karolinum, 

2006, s. 28 
25 POSTMAN, N.: Ubavit se k smrti: Verejná komunikace ve věku zábavy. Praha: Mladá fronta, 1999, 

s.12. 
26 BLAŽEK, B.: Tváří v tvář obrazovce. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995, s.153-170. 
27 Tamtiež 
28 HAJKO, D.: Globalizácia a kultúrna identita. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2005, s. 30. 
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rovnaní s možným etnocentrizmom, nacionalimom alebo xenofóbiou uzavretých národ-
ných systémov.29 

 Mediálna kultúra teda prispieva k potenciálnemu kultúrnemu obohateniu. Pre niekoho 
môže znamenať rozšírenie kultúrnej ponuky a tiež otvorenie nových obzorov. Elektronic-
kým médiám sa prisudzuje aj schopnosť urýchlenia procesu modernizácie, tzn. prináša psy-
chickú mobilitu a pripravenosť na inovácie. Médiá môžu rozšíriť našu slovnú zásobu, i keď 
na druhej strane ich nadmerné pôsobenie sa môže negatívne prejaviť v podobe „sploštené-
ho“ rečového prejavu. 

Umberto Eco v súvislosti s mediálne prezentovanou zábavou tvrdí, že človek sa od ne-
pamäti rád zabáva, napríklad v minulosti na zápasoch s gladiátormi, medveďmi či v cirku-
soch. Táto forma zábavy je dnes len nahradená novými formami nízkej zábavy v závislosti 
od civilizačného pokroku a od existencie nových prostriedkov k jej docieleniu.  

Vzhľadom na obavy, ktoré súvisia s negatívnym vplyvom mediálne prezentovanej zá-
bavy, možno uviesť niektoré navrhované východiská ako daný stav zlepšiť, prinajmenšom 
usmerniť. Budeme vychádzať najmä z koncepcie Marty Žilkovej z Ústavu literárnej a ume-
leckej komunikácie v Nitre, ktorej názor je niekde na pomedzí. 

Médiá nekritizuje, ale ani nezastáva, navyše si je vedomá, podobne ako mnohí ďalší 
spomenutí teoretici, nevyhnutnosti zavedenia mediálnej výchovy do procesu vzdelávania. 
Domnieva sa totiž, že negovaním všetkých nevhodných podnetov v oblasti kultúry sa nič 
nevyrieši. Odsudzovanie, zakazovanie a ostatné pseudovýchovné pokusy by sa mali zmeniť 
na cieľavedomé vedenie mladého človeka k tomu, aby si dokázal poradiť s pluralitnou 
kultúrnou ponukou, aby si vedel vybrať, jednoducho, aby vedel rozlíšiť to, čo je pre neho 
užitočné od toho, čo ho ohrozuje. „Selekcia v postmodernom svete znamená nájsť v rozma-
nitosti možností tie, ktoré sú pre mňa výhodné, ku ktorým „sa hodím ja sám a ktoré mi 
otvárajú nové priestory rozvoja.“30 

Tvrdí, že existujú informácie, ktoré kazia vkus a morálku, ale sú aj také, ktoré vzdeláva-
jú. Masmédiá chrlia obrovské množstvo informácií a zábavy, čomu sa nedá vyhnúť, ne-
možno ho ani zakázať či obmedziť, je možné ho len istým spôsobom usmerniť či korigo-
vať. Škola a ostatné inštitúcie, vrátane rodiny, podľa nej, zatiaľ nevedia narábať s postom-
dernou pluralitou.  

„Problém masmediálneho vplyvu treba najskôr spoznať, zmocniť sa ho a následne nau-
čiť dieťa brániť sa mu. Nie zákazy, nie túžba po harmónii, ale pokus dostať sa nad vec 
samu, resp. naučiť sa žiť s ňou bez toho, aby nám ublížila alebo nad nami zvíťazila.“31 

Podobný názor zastáva aj slovenský kulturológ Vincent Šabík, ktorý tvrdí, že vývin je 
zbytočné negovať. Nemožno zastaviť vplyv masmediálnej a vizuálnej expanzie, odmietať 
ho v mene starých reglementácií (kultúrnych, etických, ideologických či didaktických). 
Demokracia podľa neho vychováva svoje deti sama, preto by v popredí výchovných cieľov 
mala byť schopnosť selektívnosti a kompetentnosti recepcie. Domnieva sa ale, že najskôr 
však treba „civilizovať“ samu spoločnosť, starať sa o dobré a spravodlivé spolunažívanie 
ľudí v kultúre a prehlbovať duchovné dimenzie.32 

Aj v McLuhanovom ponímaní sú síce médiá zbraňou, no nad každou zbraňou je možné 
získať kontrolu, ak sa človek naučí správny spôsob ako s ňou zaobchádzať. 

                                                           
29 In: KOL. AUTOROV: Kultura v televizi a televize v kultuře. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1983. 
30 ŽILKOVÁ, M.: Dieťa v kontexte postmoderny. Nitra: FF UKF v Nitre,1999, s. 10. 
31 Tamtiež, s. 47. 
32 ŽILKOVÁ, M.: Dieťa v kontexte postmoderny. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozo-

fická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 1999. 
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Dopady mediálnej zábavy 
V industriálnej a postindustriálnej spoločnosti sa fenomén zábavy posunul do novej 

významovej roviny. Túto situáciu spôsobili dva faktory: prvým je pôsobenie masovoko-
munikačných prostriedkov (predovšetkým filmu a televízie), druhým a podstatným je všet-
ky sféry prestupujúca komodifikácia a sekularizácia spoločnosti. Orientácia na trh, orientá-
cia publika na zábavu, masová produkcia a výška zisku, to sú hlavné determinanty vývoja 
mediálneho priemyslu, v rámci ktorého sa konštituoval aj zábavný priemysel. Mediálne 
produkty tak nadobúdajú charakter komodity, keďže zábava sa stala cieľom komercializá-
cie mediálneho priemyslu.  

 Produkty televízneho zábavného priemyslu vznikajú v istom čase a v istom kultúrnom 
priestore. Preto na nich kultúra, logicky, zanecháva svoju pečať – sublimuje hodnoty, nor-
my, vzory, vkus, ale aj zmysel i mieru pre tvorbu, ovplyvňuje divácke dekódovanie obsa-
hov a posolstiev. Jednotlivé žánre zastúpené v programových typoch generujú témy a hod-
noty, ktoré sú príznačné pre kultúrne prostredie tvorcov i recipientov.  

Mediálna zábava však v nezanedbateľnej miere ovplyvňuje kultúrne prostredie recipien-
tov a spôsobuje zmenu v systéme vzdelávania ako dôležitého enkulturačného činiteľa. 
Postoj k procesu vzdelávania totiž prechádza mohutnou premenou. Súčasní učitelia znižujú 
objem svojho výkladu na úkor vizuálnej stimulácie, domnieva sa Neil Postman. Škola sa 
pre neho stala miestom, kde sa usiluje o vysoko zábavný charakter vyučovania aj učenia. 
Zábava sa tak stala hlavným prostriedkom k prebudeniu záujmu študentov.  

Johan Huizinga naopak nevidí problém v znižovaní objemu výkladu na úkor zábavy 
(pretože o výučbe uvažuje v inom časovom období ako Postman), ale v tom, že poznanie 
každého druhu sa dnes sprostredkúva masám v množstve, aké predchádzajúce časy nepo-
znali. Tvrdí, že spracovanie tohto poznania v živote viazne a nespracované poznanie och-
romuje úsudok a stojí tak v ceste múdrosti.  

Zároveň si všíma fakt, že v čase osvietenstva boli ľudia fascinovaní ustupovaním neve-
domosti. Veda a vzdelávanie mohli mať len výchovný charakter a každý objav viedol 
k lepšiemu poznaniu sveta. Intelektuálne vedomie je podľa neho na ústupe, pretože človek 
objektívne nepremýšľa o veciach poznateľných rozumom.  

Postman vzniknutú situáciu prisudzuje práve vpádu vizualizácie, pričom tvrdí, že náplň 
školských osnov je určovaná povahou televízie a vzdelávanie sa prezentuje zábavnou for-
mou, ktorá ale nikdy nemôže vplývať na pravé poznanie. Človek dnes síce disponuje mno-
hými vedomosťami, no tým, že ich získal zábavnou formou, môže sa nimi prezentovať len 
v zábavných a súťažných reláciách, kde sú nesúvisiace a fragmentárne informácie cestou 
k úspechu.  

Huizinga ilustruje daný stav tvrdením, že „dnes je človek poučený o všetkom, do všetké-
ho sa zapája a má potrebu vyjadrovať sa aj k veciam, ktorým do hĺbky nerozumie. Povrch-
né poznanie vedie k oslabeniu súdnosti. Nadmerná ponuka triviálnych predstáv mu sugeru-
je nezdravý a falošný rámec vkusu a citov.“33 

Na podobu súčasného vzdelávania, kde sa do výchovno-vzdelávacieho procesu zapájajú 
médiá, nazerá Postman pomerne negatívne. K zavádzaniu a využívaniu médií v procese 
vyučovania je skeptický. V práci „The End of Education“34 požaduje nové alternatívy škol-
ské plány (uvažujúc o americkom kontinente), ktoré by podporovali zdravý intelekt, reš-
pekt k americkým tradíciám a oceňovali ich rôznorodosť. Vzdelávanie je dnes podľa neho 

                                                           
33 HUIZINGA, J..: Kultúra a kríza. Bratislava: Kaligram, 2002, s. 44. 
34 POSTMAN, N.: The End of Education: Redefining the Value of School. New York: Knopf, 1995. 
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vedené k dosiahnutiu ekonomickej prospešnosti, konzumu, využívaniu technológií a ďal-
ším falošným cieľom, čím nie je schopné zabezpečiť bohaté a trvalé vzdelanie.35 

Počítač a internet vstupujú do vzdelávania a spôsobujú zmeny v prístupoch k učeniu sa. 
Ako uvádzajú jednotlivé štúdie, učiaci sa prestáva byť objektom vzdelávacieho procesu, 
ale stáva sa jeho aktívnym subjektom s možnosťou alternatívnych spôsobov získavania 
informácií a osvojovania si nových poznatkov.  

Bohuslav Blažek sa domnieva, že škola už nemusí byť hlavným a výlučným zdrojom 
informácií, pretože študent si môže mnoho informácií doplniť prostredníctvom internetu. 
V tom vidí isté pozitívum, pretože získavanie vedomostí nie je ničím limitované. Úlohou 
školy by malo byť vedenie študentov k aktivite, tvorivosti a komplexnému rozvoju osob-
nosti. Tento vývoj však môže naraziť na prekážky, ak škola v duchu starých reglementácií 
odmieta využívanie informačno-komunikačných technológií vo výučbe.36 Tým môže byť 
zodpovedná za pasívny prístup žiakov k učeniu. Preto Blažek súhlasí so zavádzaním mo-
dernej technológie do výučby. Je však dôležité si uvedomiť problém, ktorý sa v súvislosti 
s týmto procesom môže objaviť. Pritom nie je dôležitá nielen výučba prostredníctvom mé-
dií, ale aj výučba kritickej reflexie mediálnej kultúry, a to formou mediálnej výchovy.  

 
Záver 

V industriálnej a postindustriálnej spoločnosti sa fenomén zábavy posunul do novej 
významovej roviny. Túto situáciu spôsobili dva faktory: prvým je pôsobenie masovoko-
munikačných prostriedkov (predovšetkým filmu a televízie), druhým a podstatným je všet-
ky sféry prestupujúca komodifikácia a sekularizácia spoločnosti. Orientácia na trh, orientá-
cia publika na zábavu, masová produkcia a výška zisku – to sú hlavné determinanty vývoja 
mediálneho priemyslu v rámci ktorého sa konštituoval aj zábavný priemysel. Mediálne 
produkty tak nadobúdajú charakter komodity, keďže zábava sa stala cieľom komercializá-
cie mediálneho priemyslu.  

Svet médií dokumentuje, aké parametre začínajú dominovať v medziľudskej komuniká-
cii na začiatku 21. storočia. Bolo by naivné myslieť si, že každodenná konzumácia televíz-
nych programov nás nedeformuje a nemení, že si zachovávame svoju nezávislosť a slobo-
du voľby. Sme „naočkovaní“ postojmi a názormi, s ktorými sa stretávame prostredníctvom 
obrazovky. Cez ňu na nás vedome a sústredene pôsobia mocenské systémy – politici, eko-
nómovia, vedci, či obchodníci. 

„Homo medialis nie je preto až taký vzdialený svojim predkom – skôr naopak. Túžba 
ovládnuť technológiu vlastného života ho, zdá sa, vracia na stredoveké námestie, kde práve 
začína veľký, permanentne trvajúci karneval, a možno až do rímskeho Kolosea, kde vrcholí 
gladiátorský zápas. Homo medialis žije konečne už aj na Slovensku a vek informačnej spo-
ločnosti začína odpočítavanie.“37 

                                                           
35 Postman navrhol niekoľko radikálnych inovácií smerom k väčšej efektivite vzdelávania. Ním navrhova-

né alternatívy by mohli nahradiť nadvládu ekonomiky a technológie ako aj zefektívniť proces vyučova-
nia 

36 Musíme však konštatovať, že toto odmietanie je podporené aj logickými argumentmi, keďže všetky ty-
py škôl sa musia vyrovnávať so zvýšeným plagiárstvom, ktoré internet podporuje. Do terminológie sa 
začína zavádzať pojem Copy Paste Syndrom (voľne preložené ako skopíruj a prilep), čo reflektuje au-
tomatické kopírovanie/vykrádanie internetových obsahov). 

37 RUSNÁK, J.: Karnevalizácia v mediálne šírenej popkultúre. In: ŽILKOVÁ, Marta. (edit.): Vplyv glo-
balizácie na mediálnu kultúru.. Nitra:  FF UKF v Nitre, 2006, s. Univerzita Konštantína Filozofa 
v Nitre,  Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2006, s. 283. 
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PRÍSTUP OSÔB K PERIODICKEJ TLAČI PODĽA TLAČOVÉHO ZÁKONA 
(SKUTKOVÉ TVRDENIE A HODNOTIACI ÚSUDOK V KONTEXTE PRÁVA NA OPRAVU 

A PRÁVA NA ODPOVEĎ) 
 

CITIZENS´ ACCESS TO PERIODICALS UNDER THE PRESS LEGISLATION  
 (THE STATEMENT OF FACT AND VALUE JUDGMENT IN THE CONTEXT OF THE RIGHT OF 

CORRECTION AND THE RIGHT TO ANSWER) 
 

Branislav Pecho 

 
ABSTRAKT 
Príspevok sa zameriava na prístup osôb k periodickej tlači (právo na opravu, právo na odpoveď, právo na 
dodatočné oznámenie). Zámerom je analýza teoretických a aplikačných problémov súčasnej právnej úpra-
vy ochrany osobnosti v podmienkach periodickej tlače na Slovensku na základe interpretácie a komparácie 
príslušných právnych noriem. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Periodická tlač, Ochrana osobnosti, Skutkové tvrdenie, Hodnotiaci úsudok, Právo na opravu, Právo na 
odpoveď, Právo na dodatočné oznámenie 
 
ABSTRACT 
The paper focuses on the access of citizens to periodicals (the right of correct, the right of reply, the right 
to a supplementary statement). The aim is to analyze the theoretical and practical problems of the current 
legislation protection of the citizens in terms of periodicals in Slovakia, based on a comparison with rele-
vant legal standards. 
KEY WORDS 
Periodicals, Personal protection, A statement of fact, Value judgment, The right of correction, The right to 
answer, The right to additional notice 
 
 
Pár slov na úvod 

V každej demokratickej spoločnosti masmédiá, periodická tlač, novinári zohrávajú dô-
ležitú úlohu. Spôsob a rozsah šírenia informácií v periodickej tlači sa, vzhľadom na súčas-
né otázky povinnosti a zodpovednosti, dostáva do pozornosti aj z pohľadu dodržiavania 
morálky, etických pravidiel a právnych noriem, ktoré všetky regulujú správanie svojím 
priznaným spôsobom.  

Považujeme za potrebné na začiatku upriamiť pozornosť na skutočnosť, že inštitúty 
ochrany osobnosti a práva na slobodu prejavu nie sú upravené výlučne jedným právnym 
predpisom, či dokonca predpismi jedného právneho odvetvia, resp. výlučne zákonmi, ale 
i inými prameňmi práva, ktoré sa môžu často uplatniť paralelne. Máme na mysli jednak 
zakotvenie týchto inštitútov v Ústave Slovenskej republiky, Listine základných práv a slo-
bôd a významných medzinárodných zmluvách, jednak pramene nižšej právnej sily, zákony 
v jednotlivých právnych odvetviach. Pre pochopenie aplikácie ustanovení právnych noriem 
na ochranu osobnosti je preto nutné porozumieť celkovej koncepcii hmotnoprávnej úpravy 
ochrany osobnosti z pohľadu ústavných a zákonných garancií, ako aj z pohľadu garancií 
jednotlivých právnych odvetví. Na tomto mieste súčasne poukazujeme na paralelnosť 
právnej úpravy, kedy napríklad predpisy trestného práva upravujú rovnaký objekt ochrany 
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ako predpisy správneho práva, respektíve súkromnoprávna úprava, samozrejme však inými 
právnymi prostriedkami. 

 
1 Prístup osôb k periodickej tlači 

V úvode môžeme, vzhľadom na právny status priznaný periodickej tlači a novinárom, 
priznať týmto subjektom právo robiť všetko, čo nie je zákonom zakázané. Súčasne je po-
trebné na začiatku tiež poznamenať, že je to vydavateľ, kto rozhoduje o obsahu periodickej 
tlače. Prístup ďalších subjektov k periodickej tlači je vzťahom súkromnoprávnym, v zásade 
ovládaným autonómiou vôle vydavateľa. Najviditeľnejšie pôjde o vzťahy obchodnoprávne, 
a to v prípade zadávania reklamy, respektíve vzťahy občianskoprávne pri súkromnej inzer-
cii. Podstata je však v oboch prípadoch v zásade rovnaká, periodická tlač poskytuje priestor 
tretím osobám, pričom otázka odplaty je z tohto pohľadu identifikácie právneho vzťahu 
nepodstatná. Naopak, z pohľadu tohto príspevku je podstatná otázka, či vydavateľ môže 
s obsahom periodickej tlače nakladať na základe svojej vôle absolútne neobmedzene, alebo 
existujú isté obmedzenia. 

Ak chceme aspoň rámcovo tieto obmedzenia identifikovať, prvým z nich sú obmedze-
nia práva hospodárskej súťaže, a to najmä z pohľadu možnej oligopolizácie mediálneho 
trhu. Na trhu periodickej tlače je viditeľné zoskupovanie periodickej tlače do vydavateľ-
ských zoskupení a preto napríklad otázka hospodárskej súťaže na trhu reklamy a inzercie sa 
môže stať otázkou aktuálnou a diskutovanou. Nie je nám známe, že by sa niekto na Slo-
vensku tejto špecifickej otázke v súčasnosti podrobne venoval.1 

Z pohľadu prístupu do médií a teda periodickej tlače je významný prípadný bojkot 
a diskriminácia súťažiteľa spôsobom zabránenia prístupu k periodickej tlači. Takéto kona-
nie by bolo podľa nás subsumovateľné pod právnu úpravu nekalej súťaže v zmysle gene-
rálnej klauzuly zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktorú Hajn označuje ako sud-
covskú skutkovú podstatu.2 Aby sme však mohli uvažovať o použití práva hospodárskej 
súťaže, bude v konkrétnom prípade potrebné preukázať hospodársku motiváciu takéhoto 
konania, ktoré má diskriminujúcu povahu.3 Z uvedeného pohľadu by sme odmietnutie 
z dôvodov estetických či morálnych mohli hodnotiť z pohľadu práva hospodárskej súťaže 
ako plne konformné. 
Ďalším možným limitom sú právne predpisy o ochrane spotrebiteľa. Spotrebiteľom sa 

v zmysle legálnej definície rozumie „fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje 
výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej 
domácnosti.“4 V prípade reklamy nie je možné uvažovať o statuse spotrebiteľa, v prípade 
súkromnej inzercie však takéto postavenie subjekt má5. V tomto prípade je teda možné 
uplatniť príslušné práva spotrebiteľa, tak ako ich upravuje príslušný zákon.6  

                                                           
1 Porov.: Lapšanský, L.: Verejnoprávna úprava oblasti periodickej tlače vo Francúzsku, Právny obzor, 5-

6/2002, s. 504; McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace, s. 191 a nasl. 
2 Hajn, P.: Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži, s. 134 
3 Porov.: Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J.: Kurs obchodního práva - obecná část, s. 339  
4 § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebuteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
5 Porov.: Hajn, P.: Soukromnoprávní prostředky ochrany proti nekalé souteži, s. 3 
6 Pozri § 3 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov  
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Súčasne je príslušným zákonom upravený zákaz diskriminácie.7 Nepochybne je však po-
trebné poukázať na skutočnosť, že vydavateľ môže vo svojich podmienkach prísnejšie 
stanoviť otázku prístupu k obsahu periodickej tlače, pričom v tomto prípade nemôžeme 
hovoriť o zásahu do slobody prejavu. 

V neposlednom rade to môže byť obmedzenie prístupu k periodickej tlači v prípade prí-
slušníkov profesijných združení vnútornými predpismi. V prípade Barthold proti Spolková 
republika Nemecko8 Európsky súd pre ľudské práva posúdil hranicu prístupu k periodickej 
tlači stanovenú vnútorným profesným predpisom. V tomto prípade sťažovateľ vykonávajú-
ci povolanie zverolekára poskytol v periodickej tlači interview, v ktorom dal okrem iného 
do pozornosti v naliehavých prípadoch dosiahnuteľnosť veterinárnych služieb v noci. Nie-
koľko jeho kolegov považovalo tieto informácie za vlastnú reklamu, ktorú zakazujú pravid-
lá profesijného správania veterinárov. Na základe ich sťažnosti združenie veterinárov zaká-
zalo sťažovateľovi poskytovať podobné informácie. Súd v tomto zákaze videl porušenie 
článku 10 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, pretože 
podobné opatrenie môže odradiť príslušníkov určitých povolaní od účasti na verejnej dis-
kusii a môže tlači znemožniť plnenie byť „ informátorom a verejným strážcom“ (obdobne 
Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 17.10.2002 vo veci Stambuk proti 
Nemecku, sťažnosť č. 37928/97)9 

 
2 Prístup osôb k periodickej tlači podľa tlačového zákona 

Osobitnými právnymi inštitútmi zabezpečujúcimi prístup fyzických a právnických osôb 
k obsahu periodickej tlače sú inštitúty upravené v zákone č. 167/2008 Z.z. o periodickej 
tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zá-
kon). Predmetnými právnymi inštitútmi sú právo na opravu, právo na odpoveď a právo na 
dodatočné oznámenie. V nasledujúcej časti sa tieto pokúsime objasniť aj so zameraním sa 
na možné teoretické a aplikačné problémy súčasnej právnej úpravy. 
 

3 Právo na opravu  
V zmysle tlačového zákona, ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje 

nepravdivé skutkové tvrdenie o osobe, na základe ktorého možno osobu presne určiť, má 
táto osoba právo žiadať o uverejnenie opravy nepravdivého skutkového tvrdenia10. 

Výkladom predmetného ustanovenia je teda zrejmé, že právo na opravu tak nachádza 
svoje uplatnenie voči nepravdivým skutkovým tvrdeniam, na rozdiel od práva na odpo-

                                                           
7 „Predávajúci je povinný vo vzťahu k spotrebiteľovi dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v po-

skytovaní výrobkov a služieb ustanovenú osobitným predpisom. Predávajúci nesmie odmietnuť predať 
spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo odmietnuť poskytnu-
tie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach.“ znenie ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 
250/2007 Z.z., ktoré v poznámke pod čiarou priamo odkazuje na zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom 
zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov 

8 Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 25.03.1985 vo veci Barthold proti Spolková repub-
lika Nemecko 

9 Svák, J. Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov ochrany práva), 
Poradca podnikateľa, 2006, ISBN: 80-88931-51-7, s. 767 

10 § 7 zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov (tlačový zákon) 
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veď11, ktoré v zmysle zákonnej úpravy požaduje skutkové tvrdenie, ktoré sa dotýka cti, 
dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby, na 
základe ktorého možno osobu presne určiť. 

V uvedenom ustanovení normatívneho právneho aktu vidíme však problematickú ob-
lasť, ktorú zákonodarca ponecháva na rozhodnutie vydavateľa, a to hodnotenie pravdivosti 
skutkového tvrdenia. Predmetnými ustanoveniami sa vydavateľ dostáva do role sudcu, kto-
rý má posúdiť uvedené skutočnosti, keď tieto sú obvykle spojené s pomerne obtiažnym 
dokazovaním na súde. Vydavateľ nielenže nemá prostriedky a čas uvedené náležite posú-
diť, ale mu zákon zveruje rozhodovanie o veciach, ktoré súčasne zveruje súdom.  

Všeobecná právna úprava § 11 a nasl. a § 19b ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka, ktorá 
upravuje všeobecné právne prostriedky na ochranu osobnosti fyzickej osoby alebo mena 
a dobrej povesti právnickej osoby zostala osobitnou právnou úpravou tlačového zákona 
nedotknutá. To v praxi znamená, že obe právne úpravy a nimi upravené právne inštitúty 
ochrany je možné uplatniť nezávisle na sebe. V tejto súvislosti však nie je možné úplne 
opomenúť konzumpciu práva na ochranu osobnosti v prípade zrealizovania práva podľa 
osobitnej právnej úpravy pri následnom uplatnení práva podľa všeobecnej právnej úpravy 
a naopak. Ak teda právo na ochranu osobnosti bolo plne uspokojené prostriedkami osobit-
nej právnej úpravy upravenými tlačovým zákonom, táto osoba sa podľa nás nebude môcť 
úspešne domáhať svojho práva prostriedkami všeobecnej právnej úpravy ochrany osobnos-
ti upravenými Občianskym zákonníkom a naopak. Výnimkou je jedine peňažná (materiál-
na) satisfakcia, ktorú je možné uplatniť prostredníctvom všeobecnej právnej úpravy ob-
siahnutej v Občianskom zákonníku. 

 
4 Predpoklady vzniku práva na opravu 

Predpokladom pre úvahy o vzniku práva na opravu je publikovanie skutkového tvrdenia 
v periodickej tlači. Právo na odpoveď vzniká uverejnením nepravdivého skutkového tvrde-
nia. Pojem skutkové tvrdenie má tendenciu byť vykladané zužujúco na písomné skutkové 
tvrdenia, s čím napríklad Sokol nesúhlasí12. Sokol tvrdí, že tento pojem je potrebné vykla-
dať nielen z pohľadu písomného vyjadrenia, ale aj vo forme fotografie, kresby, prílohové 
CD a pod. Súdy sa však pri výklade tohto pojmu obmedzili na výraznú redukciu a z pojmu 
skutkové tvrdenia vyňali napríklad fotografiu, ktorá patrí k bežnej forme informovania 
v periodickej tlači. Súd uvedené odôvodnil tak „rozdielom v slovnom vyjadrení“ Občian-
skeho zákonníka a tlačového zákona.13 

                                                           
11 „Ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje skutkové tvrdenie, ktoré sa dotýka cti, 

dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby, na zákla-
de ktorého možno osobu presne určiť, má táto osoba právo žiadať uverejnenie odpovede; právo na op-
ravu týmto nie je dotknuté“. § 8 zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) 

12 Sokol, T.: Tisk a právo, s. 72  
13 Rozsudok NS ČR zo dňa 19.02.2003, sp. zn. 28 Cdo 169/2002. Vo veci išlo o uverejnenie fotografie 

novorodeneckého inkubátora v súvislosti s prípadom, keď prišlo k požiaru inkubátora. Inkubátor, ktoré-
ho fotografia bola zverejnená bol však pre svoj vzhľad nezameniteľný a nemocnica v ktorej došlo k po-
žiaru inkubátora takýto inkubátor nevlastnila. Výrobca mal zato, že mohla byť poškodená jeho povesť, 
že ním vyrábaný výrobok bol prezentovaný ako chybný. Odvolací súd vyjadril právny názor, že obrazo-
vý snímok nie je vyjadrením obsahujúcim skutkové tvrdenie v zmysle tlačového zákona. Najvyšší súd 
ČR tento názor potvrdil. 
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Ďalším predpokladom práva na opravu je, že vyjadrenie sa týka fyzickej alebo právnic-
kej osoby, pričom táto osoba musí byť určiteľná, nemusí byť priamo menovaná, stačí ak je 
identifikovateľná.14 

Právo na opravu je možné uplatniť iba v prípade skutkového tvrdenia. Pre účely tejto 
časti sa uspokojíme s definíciou, že skutkové tvrdenie je tvrdenie, ktoré je možné objektív-
ne preukázať. Rahim hovorí o dokázateľnosti.15 

Právo na opravu naopak nevznikne ak bolo skutkové tvrdenie uverejnené na základe 
preukázateľného súhlasu osoby, ktorá sa domáha opravy. Táto výnimka smeruje k doda-
točnému upresňovaniu odpovedí v rozhovore, ktorý bol predtým autorizovaný. 

 
5 Právo na odpoveď 

V procese schvaľovania nového tlačového zákona zaznievalo najviac diskusií práve 
k otázke práva na odpoveď. Právo na odpoveď Rahim vníma ako „specifický tiskově právní 
nárok sui generis nemajetko-právního charakteru, k jehož uplatnění je otevřena cesta pros-
třednictvím civilního soudu“16. Súd sa vyjadril, že v tomto prípade ide o „realizáciu práva 
občana vyjadriť sa verejnosti.“17 Tento aspekt práva odpovedi považujeme za zásadný. 

Právo na odpoveď je kľúčové z pohľadu ochrany osobnosti. Právo na odpoveď považu-
je Sokol za jeden z nástrojov ochrany osobnosti. Sám však súčasne poukazuje na skutoč-
nosť, že v tomto prípade vzniku práva na odpoveď nepredchádza žiadne porušenie právnej 
povinnosti, aj keď uvažuje o klasickej konštrukcii zodpovednostného vzťahu a konštituo-
vanie pojmu tlačový delikt.18 V tomto však budeme so Sokolom polemizovať, nakoľko pri 
práve na odpoveď je podľa nás vhodnejšie poňatie zdôraznenia práva na informácie. Právu 
na odpoveď totiž nemusí predchádzať protiprávne konanie, právo na odpoveď nie je sank-
ciou, a má inú povahu ako povinnosť uverejniť ospravedlnenie na základe rozsudku vo 
veci ochrany osobnosti. Právo na odpoveď je v zásade realizovateľné bez zásahu súdu, hoci 
v praktickej rovine z pohľadu vynútiteľnosti práva Nerudová de lege ferenda už uvažuje 
o uplatnení skráteného súdneho konania, nakoľko sa v praxi pri uplatňovaní tohto práva 
môže strácať výhoda bezprostrednej reakcie.19 Domnievame sa, že v právnej úprave Slo-
venskej republiky je uvedené umožnené vydaním rozkazu na plnenie.20 

 
6. Predpoklady vzniku práva na odpoveď 

Tlačový zákon požaduje, aby skutkové tvrdenie sa dotýkalo „cti, dôstojnosti alebo súk-
romia fyzickej osoby, alebo názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby“21. Chránené sú 

                                                           
14 Doležílek, J.: Právo na odpověď a na dodatečné sdělení podle nového tiskového zákona, s. 434-435 
15 Rahim, M.: Německé tiskové právo - stručný přehled institutu odpovědi, s. 341 
16 Rahim, M.: Německé tiskové právo - stručný přehled institutu odpovědi, s. 340 
17 Rahim, M.: Německé tiskové právo - stručný přehled institutu odpovědi, s. 341 
18 Sokol, T.: Tisk a právo, s. 71 
19 Nerudová, V.: Úvahy nad některými aspekty vládního návrhu tiskového zákona, s. 9 
20 § 174b zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok: „Súd môže aj bez výslovnej žiadosti navrho-

vateľa a bez vypočutia odporcu vydať rozkaz na plnenie, ak sa v návrhu uplatňuje právo na plnenie inej 
povinnosti než zaplatenie peňažnej sumy, vyplývajúce zo skutočností uvedených navrhovateľom.“ 

21 § 8 ods. 1 zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov ( tlačový zákon)  
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v zásade tie isté hodnoty ako v ustanoveniach Občianskeho zákonníka.22 Rozdiel však je 
v tom, že v prípade zásahu do osobnostných práv ide o protiprávne konanie, v prípade prá-
va na odpoveď vzniká právo na uverejnenie odpovede, bez podmienky protiprávneho ko-
nania. Uvedené súčasne znamená, že skutkové tvrdenie nie je protiprávne, nie je možné 
uvažovať o použití právnych prostriedkov na zákaz publikovania, zakladá iba zásah dotk-
nutej osobe publikovať svoje vyjadrenie v periodickej tlači.  

„Ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje skutkové tvrdenie, ktoré sa 
dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu alebo dobrej povesti 
právnickej osoby, na základe ktorého možno osobu presne určiť, má táto osoba právo žia-
dať uverejnenie odpovede. ....; právo na opravu týmto nie je dotknuté“23.  

Z dikcie predmetného ustanovenia vyplýva, že v tomto prípade sa nevyžaduje existen-
cia nepravdivého skutkového tvrdenia, ale oprávnený subjekt sa môže domáhať uplatnenia 
práva na odpoveď aj v prípade „pravdivého“ skutkového tvrdenia, „ktoré sa dotýka“ cti, 
dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby. 
Máme zato, že právo na odpoveď vzniká aj vtedy, ak sa konkrétne skutkové tvrdenia nedo-
týkajú cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu alebo dobrej povesti 
právnickej osoby. Neškodnosť skutkového tvrdenia je totiž sporná, najmä ak tlač uvedie 
k skutkovému tvrdeniu difamujúci komentár, ktorý poškodí osobu v očiach verejnosti. 
Právo na odpoveď v uvedenom vykladáme preto extenzívne, aj keď súčasne pripúšťame, že 
náš názor môže byť sporný. 

Odpoveď sa má obmedziť len na skutkové tvrdenie, ktorým sa kvalifikované skutkové 
tvrdenie poprie, doplní, spresní alebo vysvetlí24. Z uvedeného použijúc argumentum 
a contrario vyplýva, že kvalifikované skutkové tvrdenie by tak malo byť nepravdivé, neú-
plné, nepresné a nevysvetlené. Gramatickým výkladom ustanovenia § 8 ods. 3 tlačového 
zákona by sme prišli k tomu, že zákon ako podmienku odpovede vyžaduje, aby skutkové 
tvrdenie bolo nepravdivé, neúplné, nepresné a nevysvetlené. Vzhľadom na uvedené je teda 
diskutabilné, či je právo na odpoveď možné proti každému skutkovému tvrdeniu, ktoré sa 
dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, názvu alebo dobrej povesti právnic-
kej osoby, alebo uvedené skutkové tvrdenie musí byť aj nepravdivé, neúplné, nepresné 
a nevysvetlené. V tejto súvislosti odvolávajúc sa na českú právnu literatúru uvádzame, že 
česká literatúra trvá na tom, že musí ísť o vyjadrenie nepravdivé alebo polopravdivé.25 
Argumentujú pritom práve gramatickým výkladom príslušného ustanovenia tlačového 
zákona.26 Sám Doležílek však pripúšťa, že ide skôr argumentáciu z donútenia. Sokol však 
naopak argumentuje tým, že v predmetnom ustanovení ide o úpravu náležitosti odpovede, 
nie vzniku práva na odpoveď. Domnievame sa však, že aj na pravdivom skutkovom tvrdení 
môžu byť skutočnosti, ktoré treba doplniť, spresniť či vysvetliť. V tejto súvislosti uvedenú 

                                                           
22 Porov. § 11 Občianskeho zákoníka „Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života 

a zdravia, občianskej cti a dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavou osobnej povahy.“ 
23 § 8 zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov (tlačový zákon) 
24 „Odpoveď sa obmedzí len na skutkové tvrdenie, ktorým sa skutkové tvrdenie podľa odseku 1 poprie, 

doplní, spresní alebo vysvetlí.“ (§ 8 ods. 3 tlačového zákona) 
25 Porov. Doležílek, J.: Právo na odpověď a na dodatečné sdělení podle nového tiskového zákona, s. 433, 

výnimkou je Tomáš Sokol (Sokol, T.: Tisk a právo, s. 74) 
26 Odpověď se musí omezit pouze na skutkové tvrzení, kterým se tvrzení podle odstavce 1 uvádí na pravou 

míru nebo neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení se doplňuje nebo zpřesňuje. (§ 10 ods. 2 tiskového 
zákona) 
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legislatívnu chybu teda opravuje samotná prax, nakoľko dotknutá osoba zväčša nájde as-
pekt, ktorý bol opomenutý. 

 
7 Náležitosti žiadosti o uverejnenie opravy a odpovede 

Povinnosť uverejniť opravu alebo odpoveď je treba posudzovať vo vzťahu ku konkrét-
nej žiadosti. Zatiaľ čo právo na opravu vzniká uverejnením nepravdivého skutkového tvr-
denia, právo na uverejnenie odpovede vzniká uverejnením skutkového tvrdenia, ktoré sa 
dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu alebo dobrej povesti 
právnickej osoby, na základe ktorého možno osobu presne určiť; povinnosť uverejniť opra-
vu a odpoveď vzniká včasným doručením žiadosti, ktorá má zákonné náležitosti. 

Výkladom zákona môžeme vyvodiť, že žiadosť o uverejnenie opravy a žiadosť o uve-
rejnenie odpovede by mala mať dve časti. V prípade žiadosti o uverejnenie opravy, prvá 
časť obsahuje „názov a deň vydania periodickej tlače alebo deň zverejnenia agentúrneho 
spravodajstva, ktoré obsahovalo nepravdivé skutkové tvrdenie, popis nepravdivého skutko-
vého tvrdenia s uvedením, kde v periodickej tlači alebo v agentúrnom spravodajstve sa 
nachádzalo“27 a v druhej časti musí byť „konštatovanie, že skutkové tvrdenie je nepravdivé 
a uvedenie pravdivého skutkového tvrdenia“. V prípade žiadosti o uverejnenie odpovede 
prvá časť obsahuje „názov a deň vydania periodickej tlače alebo deň zverejnenia agentúr-
neho spravodajstva, ktoré obsahovalo skutkové tvrdenie, popis tohto skutkového tvrdenia 
s uvedením, v čom sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu 
alebo dobrej povesti právnickej osoby, a kde sa toto skutkové tvrdenie v periodickej tlači 
alebo v agentúrnom spravodajstve nachádzalo“28 a v druhej časti musí byť písomné znenie 
odpovede. Odpoveď sa musí obmedziť len na kvalifikované skutkové tvrdenie, ktorým sa 
skutkové tvrdenie poprie, doplní, spresní alebo vysvetlí.29 

Vydavateľ periodickej tlače je povinný opravu uverejniť „tak, ako bola navrhnutá ale-
bo dohodnutá so žiadateľom o uverejnenie opravy, v rovnakej periodickej tlači, na rovno-
cennom mieste a rovnakým písmom, akým bolo uverejnené nepravdivé skutkové tvrdenie 
a s označením "oprava". K uverejnenej oprave nemožno uverejniť žiadny ďalší súvisiaci 
text obsahujúci hodnotiaci úsudok, a to ani na inom mieste vydania periodickej tlače alebo 
agentúrneho spravodajstva.30 

V tejto súvislosti poukazujeme, že zákon nestanovuje podmienku na rozsah opravy. 
Vzhľadom však na skutočnosť, že oprava sa musí obmedziť na nepravdivé skutkové tvrde-
nie, riziko rozsiahlych textov opráv eliminuje zákonná požiadavka, aby sa oprava obmedzi-
la len na popis nepravdivého skutkového tvrdenia, s uvedením, kde v periodickej tlači sa 
nachádzalo a konštatovanie, že skutkové tvrdenie je nepravdivé a uvedenie pravdivého 
skutkového tvrdenia.31 

Vydavateľ je povinný odpoveď uverejniť „tak, ako bola napísaná žiadateľom o uverej-
nenie odpovede, v rovnakej periodickej tlači alebo agentúrnom spravodajstve, na rovno-
cennom mieste a rovnakým písmom, akým bolo uverejnené skutkové tvrdenie a s označením 
"odpoveď", ku ktorému bude pripojené meno a priezvisko alebo názov žiadateľa o uverej-
nenie odpovede; označenie "odpoveď" s menom a priezviskom alebo názvom žiadateľa 

                                                           
27 § 7 ods. 3 tlačového zákona 
28 § 8 ods. 3 tlačového zákona 
29 § 8 ods. 3 tlačového zákona 
30 § 7 ods. 5 tlačového zákona 
31 § 7 ods. 3 tlačového zákona 
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o uverejnenie odpovede musí byť uverejnené rovnakým písmom, akým bol uverejnený nad-
pis textu obsahujúceho skutkové tvrdenie. K uverejnenej odpovedi nemožno uverejniť žiad-
ny súvisiaci text obsahujúci hodnotiaci úsudok, a to ani na inom mieste vydania periodickej 
tlače alebo agentúrneho spravodajstva.“32 Odpoveď sa musí obmedziť na skutkové tvrde-
nia, ktorým sa publikované skutkové tvrdenie uvádza na pravú mieru, doplňuje alebo 
spresňuje. Uviesť na pravú mieru znamená, že dotknutá osoba uvedie v odpovedi na uve-
rejnenú správu svoju vlastnú predstavu prostredníctvom protitvrdení. Účelom je tak umož-
niť verejnosti urobiť si ucelenú predstavu o skutočnosti obsiahnutej v uverejnenej správe. 
Odpoveď musí byť rozsahom primeraná textu, ktorého obsahom je skutkové tvrdenie 
a z neho vyplývajúci hodnotiaci úsudok33. Poukazujeme na skutočnosť, že tlačový zákon 
na tomto mieste rozlišuje medzi publikovaným skutkovým tvrdením a textom. V jednom 
publikovanom texte totiž môže byť obsiahnutých viac skutkových tvrdení. Je však otázkou 
čo zákon chápe pojmom text. Máme zato, že rozsahom textu sa rozumie rozsah článku. 
Tento náš prístup určite nie je nesporný, avšak vzhľadom na chýbajúcu legálnu definíciu 
pojmu text prijateľný. Máme zato, že ak na skutkovom tvrdení je postavený rozsiahly člá-
nok, bolo by neprimerané obmedziť odpoveď na veľkosť odseku, hoci by k spresneniu 
skutkového tvrdenia aj postačoval. 

V prípade neprimeranosti rozsahu opravy či odpovede výkladom vyššie uvedených 
ustanovení môžeme vyvodiť, že vydavateľ nie je oprávnený opravu či odpoveď krátiť34, 
v danom prípade môže opravu či odpoveď neuverejniť s poukazom na ustanovenie, že 
žiadosť o uverejnenie opravy či odpovede nemá zákonné náležitosti35.  
Čo sa týka interpretácie umiestnenia a formy, rovnocenné nie je možné interpretovať 

rovnaké miesto, ale je potrebné ho vykladať z pohľadu dopadu na príjemcu opravy alebo 
odpovede. V tomto je potrebné pokryť rovnaký okruh adresátov, ktorí boli vystavení kvali-
fikovanému skutkovému tvrdeniu. V tejto súvislosti môže byť problematické uverejnenie 
opravy či odpovede na prvej strane, avšak uvedené nevylučujeme ako oprávnené s pouka-
zom na zásah mimoriadnej intenzity, napriek tomu, že nepochybne pôjde o výrazný zásah 
do editorskej úvahy pri takto exponovanom mieste. Rovnocennosť je ďalej určovaná optic-
kým vzhľadom, veľkosťou písma a pod. Poukazujeme tiež na to, že pri uverejnení odpove-
de zákon osobitne požaduje, aby označenie "odpoveď" s menom a priezviskom alebo ná-
zvom žiadateľa o uverejnenie odpovede bola uverejnená „rovnakým písmom, akým bol 
uverejnený nadpis textu obsahujúceho skutkové tvrdenie“ 36. Uvedené môžeme interpreto-
vať ako zákonnú požiadavku na zachovanie rovnocennosti zbraní.  

V tejto súvislosti sa v praxi môže javiť ako problematické, ak by oprava či odpoveď bo-
la žiadateľom poslaná v inom jazyku, ako jazyk klasifikovaného skutkového tvrdenia. 
Vzhľadom na zákonnú požiadavku, že vydavateľ je povinný opravu a odpoveď uverejniť 
tak, ako bola navrhnutá žiadateľom, nemôže do obsahu opravy či odpovede nijak zasaho-
vať. Preklad by bol nepochybne zásahom do textu. Rovnako tak zaujímavou otázkou je 
oprava prípadných gramatických či iných chýb v písomnom znení opravy či odpovede. 

                                                           
32 § 8 ods. 5 tlačového zákona 
33 § 8 ods. 3 tlačového zákona 
34 § 7 ods. 5 tlačového zákona „opravu uverejniť tak, ako bola navrhnutá alebo dohodnutá so žiadateľom 

o uverejnenie opravy“ a § 8 ods. 5 tlačového zákona : „odpoveď uverejniť tak, ako bola napísaná žiada-
teľom o uverejnenie odpovede“. 

35 § 7 ods. 6 a § 8 ods. 6 tlačového zákona 
36 § 8 ods. 5 tlačového zákona 
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Doležílek37 túto možnosť pripúšťa. Dovolíme si s ním polemizovať, jednak s poukazom na 
striktné znenie predmetného ustanovenia zákona, ako aj s poukazom na to, že práve uvede-
ním gramatickej chyby, môže žiadateľ vyjadriť iný rozmer prípadu, satiru a podobne. 
V uvedenej veci je podľa nás len v prípade žiadosti o uverejnenie opravy možné žiadateľa 
upozorniť na gramatické chyby a dohodnúť so žiadateľom text opravy.38 

Otázka rovnocennosti je určujúca aj z pohľadu lehoty, v ktorej je vydavateľ povinný 
uverejniť opravu a odpoveď39, a to z pohľadu skutočnosti, ak kvalifikované skutkové tvr-
denie bolo uverejnené v rubrike s inou periodicitou vydania ako samotný denník, týžden-
ník, mesačník. Dôvodne sa predpokladá, že existujú pravidelní čitatelia uvedených rubrík, 
a z uvedeného dôvodu je potrebné dať prednosť rovnocennosti pred bezodkladným uverej-
nením opravy či odpovede. 

Žiadosť o uverejnenie opravy a odpovede musí mať písomnú formu a musí byť žiadate-
ľom podpísaná, pričom podľa nášho názoru postačuje zaslanie odpovede e-mailom,40 a to 
aj bez požiadavky na zaručený elektronický podpis41. 

Lehota na doručenie žiadosti o uverejnenie opravy a žiadosti o uverejnenie odpovede je 
30 dní od uverejnenia kvalifikovaného skutkového tvrdenia. Predmetná lehota je preklu-
zívna a vzhľadom na absenciu úpravy počítania lehôt v tlačovom zákone Sokol vylučuje 
použitie všeobecných pravidiel počítania času upravených v zákone č. 40/1964 Z.b. Ob-
čiansky zákonník. 42 V tejto súvislosti však s ním budeme polemizovať, nakoľko podľa 
nášho názoru absenciu počítania lehôt v tlačovom zákone je plne konformné riešiť použi-
tím analógie počítania času v Občianskom zákonníku. Na uvedenom nič nemení skutoč-
nosť, že nepochybne ide o lehotu hmotnoprávnu. 

Na záver tejto podkapitoly vo vzťahu k slobode prejavu poukazujeme na ustanovenie §8 
ods. 5 tlačového zákona, v zmysle ktorého k uverejnenej odpovedi nemožno uverejniť žiad-
ny súvisiaci text obsahujúci hodnotiaci úsudok, a to ani na inom mieste vydania periodickej 
tlače alebo agentúrneho spravodajstva. V tejto súvislosti je práve tu možné uvažovať, že 
zákonodarca neprimerane obmedzil právo na slobodu prejavu a právo na informácie, zaru-
čené v článku 26 odseku 1 Ústavy Slovenskej republiky.  

 
8 Výnimky z povinnosti uverejniť opravu a odpoveď 

Vydavateľ periodickej tlače nie je povinný uverejniť odpoveď, ak žiadosť o uverejnenie 
odpovede nemá zákonné náležitosti; ak odpoveď smeruje proti skutkovému tvrdeniu uve-
rejnenému na základe preukázateľného predchádzajúceho súhlasu žiadateľa o uverejnenie 
odpovede; alebo ak uverejnil odpoveď na žiadosť niektorej z blízkych osôb43 a dodržal 
pritom podmienky ustanovené zákonom na uverejnenie odpovede. V prípade opravy záko-

                                                           
37 Porov. Doležílek, J. Právo na odpověď a na dodatečné sdelení podle nového tiskového zákona. Právní 

rozhledy, 2000, č. 10, s. 436 
38 § 7 ods. 5 tlačového zákona „opravu uverejniť tak, ako bola navrhnutá alebo dohodnutá so žiadateľom 

o uverejnenie opravy“ 
39 Pozn. V prípade opravy do ôsmich dní, v prípade odpovede do troch dní odo dňa doručenia žiadosti 

alebo v najbližšom vydaní periodickej tlače pripravovanom po doručení žiadosti. 
40 „Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronic-

kými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny 
úkon urobila.“ (§ 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka) 

41 Pozri § 40 ods. 3 Občianskeho zákonníka. 
42 Sokol, T.: Tisk a právo, s. 88 
43 § 116 Občianskeho zákonníka 
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nodarca pridáva ešte situáciu, ak vydavateľ môže dokázať pravdivosť skutkového tvrdenia, 
o ktorého opravu sa žiada. 

V komparácii s českým tlačovým zákonom, vydavateľ nie je povinný uverejniť odpo-
veď tiež v prípade, ak by spáchal trestný čin, správny delikt alebo uverejnenie odpovedi by 
bolo v rozpore s dobrými mravmi. Napriek absencii uvedeného v slovenskom tlačovom 
zákone, uvedené výnimky z povinnosti uverejniť opravu či odpoveď môžeme čiastočne 
vyvodiť výkladom z príslušných právnych predpisov.44 Opakovane uvádzame, že uvedené 
však stavia vydavateľa opäť do role sudcu, ktorý má posúdiť uvedené skutočnosti, ktoré sú 
obvykle spojené s pomerne obtiažnym dokazovaním na súde. Vydavateľ by však v prípade 
povinnosti uverejnenia takto kvalifikovanej opravy či odpovede riskoval postih podľa prí-
slušných právnych predpisov. 

Súdna ochrana práva na uverejnenie opravy a odpovede je inštitútom podporným a do-
plnkovým. Cieľom právnej úpravy je dosiahnuť vymožiteľnosť predmetných ustanovení. 
V tejto súvislosti však poukazujeme na skutočnosť, že povaha tohto ustanovenia je skôr 
preventívna; efektívnejšia je totiž potom žaloba na ochranu osobnosti so širším poňatím. 
Z tohto pohľadu sú však významné dva aspekty. Nerudová uvažuje de lege ferenda, aby 
o žalobe z dôvodu zachovania bezprostrednosti súd rozhodoval v skrátenom konaní45. 
Domnievame sa, že v právnej úprave Slovenskej republiky je uvedené umožnené súdu 
ustanovením o rozkaze na plnenie. Druhým aspektom, ktorý zdôrazňuje Doležílek je, že 
súd nie je oprávnený zasahovať do textu navrhovanej odpovede (dodávame opravy) a v prí-
pade, že je znenie odpovede (opravy) v rozpore so zákonnými požiadavkami, súd musí 
žalobu zamietnuť46. S uvedeným názorom však môžeme tiež polemizovať. 

Pri komparácii s českým tlačovým zákonom si dovolíme poukázať na skutočnosť, že 
vydavateľ nemá právo, na rozdiel od úpravy v Českej republike, odmietnuť uverejniť opra-
vu či odpoveď v prípade, ak kvalifikované skutkové tvrdenie je obsahom reklamy či inzer-
cie, a to ani napriek tomu, že „vydavateľ periodickej tlače nezodpovedá za pravdivosť in-
formácie zverejnenej v inzercii a za klamlivú reklamu alebo porovnávaciu reklamu“47. 
Tlačový zákon súčasne uvádza, že „Právo na opravu, právo na odpoveď a právo na doda-
točné oznámenie nie tým dotknuté“48. Uvedené, aj vzhľadom na bezodplatnosť uverejnenia 
opravy či odpovede, je možné vyhodnotiť ako problematické. Jednak z dôvodu, že vydava-
teľ nemôže overiť pravdivosť údajov uvedených v reklame či inzercii, napokon ani v zmys-
le zákona nezodpovedá za jej pravdivosť; ako aj vzhľadom na možnosť zneužitia odpovede 
ako bezplatnej reklamy s poukazom na možnosť domáhať sa uverejnenia odpovede, ak 
reklama obsahuje skutkové tvrdenie, ktoré sa dotýka názvu alebo dobrej povesti právnickej 
osoby, na základe ktorého možno osobu presne určiť, napríklad v prípade porovnávacej 
reklamy.  
Ďalej pri porovnaní s českým tlačovým zákonom vidíme absenciu výnimky uverejniť 

odpoveď, ak kvalifikované skutkové tvrdenie je citáciou tretej osoby určeného pre verej-
nosť alebo jeho pravdivou interpretáciou a ako také sú tak označené alebo prezentované. 
Nemyslíme, že uvedené by bolo nutné z pohľadu de lege ferenda prijať aj v slovenskej 

                                                           
44 Zákon č. 300/2006 Z.z Trestný zákon, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákon č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník  
45 Nerudová, V.: Úvahy nad některými aspekty vládního návrhu tiskového zákona, s. 9 
46 Doležílek, J.: Právo na odpověď a na dodatečné sdělení podle nového tiskového zákona, s. 238 
47 § 5 ods. 3 tlačového zákona 
48 § 5 ods. 4 tlačového zákona 
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právnej úprave periodickej tlače. V tejto súvislosti Doležílek49 tvrdí, že ide iba o taký výrok 
tretej osoby, ktorá táto výslovne určila na uverejnenie alebo urobila za takých okolností, 
z ktorých je možné aj bez tohto výslovného súhlasu usudzovať, že je s uverejnením uzro-
zumená. V tejto súvislosti je však podľa nás skôr žiaduce, aby sa vydavateľ v tomto prípa-
de nemohol brániť uverejneniu odpovede s poukazom na skutočnosť, že autorom výrokov 
spôsobilých zasiahnuť do osobnostných práv je tretia osoba. Naviac, uvedené by smerovalo 
k prielomu právnej konštrukcie objektívnej zodpovednosti za uverejnené skutkové tvrdenia 
a malo by za následok iba to, že dotknuté osoby by sa domáhali ochrany svojho práva pro-
stredníctvom žaloby na ochranu osobnosti podľa Občianskeho zákonníka. Nepochybne 
uvedená výnimka zbavuje dotknutú osobu možnosti brániť sa uverejnením odpovedi, teda 
mocnej zbrane v podobe rýchlej obrany. Treba mať na zreteli, že súdna ochrana je zdĺhavá 
a plynutím doby aj prípadné zverejnenie rozsudku stráca sledovaný účel. Pritom skutkové 
tvrdenia, aj keď sú pravdivou citáciou alebo interpretáciou tretej osoby, môžu výrazne za-
siahnuť osobnostné sféru dotknutej osoby. 

 
9 Skutkové tvrdenie a hodnotiaci úsudok v kontexte práva na opravu 

a práva na odpoveď 
Správy sú informáciami o faktoch a údajoch, názory prinášajú úvahy, idey, hodnotiace 

úsudky, komentáre, poznámky k správam o aktuálnym udalostiam.50 Carles Prestwich 
Scott v tejto súvislosti povedal „v komentári má človek voľnú ruku, fakty sú však sväté.“51 

Pre úspešné uplatnenie práva na opravu a práva na odpoveď je nevyhnutná existencia 
kvalifikovaného skutkového tvrdenia, ktoré je súčasne v prípade práva na opravu nepravdi-
vé, v prípade práva na odpoveď spôsobilé dotknúť sa cti, dôstojnosti a súkromia určitej 
fyzickej osoby alebo mena či dobrej povesti právnickej osoby. 

Je zrejmé, že zákonodarca vylúčil úspešné uplatnenie týchto práv v prípade, ak uverej-
nená správa obsahuje hodnotiaci úsudok, názory, mienku, posudok, hodnotenie a kritiku 
javov a osôb, konania, vlastnosti či schopnosti týchto osôb, nakoľko v týchto prípadoch 
nejde o skutkové tvrdenie, ale o hodnotiace úsudky, ktoré majú subjektívnu povahu, t.j. 
vyjadrujú len názor toho, kto takéto úsudky vynáša a nemožno ich posudzovať z hľadiska 
pravdivosti či objektívnej správnosti, nie je možné ich objektívne dokázať a teda overiť. 

Takáto právna úprava nachádza svoje opodstatnenie aj s poukazom na prijaté rozhodnu-
tie Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva, konkrétne rozsudok vo veci Lingens proti 
Rakúsku zo dňa 8. júla 1986, keď Európsky súd pre ľudské práva zdôraznil nevyhnutnosť 
starostlivo „rozlišovať fakty a hodnotiace úsudky. Hoci pravdivosť faktov možno dokázať, 
hodnotiace úsudky nepripúšťajú dôkaz ich správnosti. Pokiaľ ide o hodnotiace úsudky, je 
však takáto požiadavka (t.j. dôkaz pravdy) nerealizovateľná a sama osebe útočí na slobodu 
názoru, ktorá je základným prvkom práva zaručeného článkom 10 Dohovoru.“52 

                                                           
49 Doležílek, J. Právo na odpověď a na dodatečné sdělení podle nového tiskového zákona. Právní rozhledy, 

2000, č. 10, s. 436-437 
50 Merill, J.  C.: The Elite Press. Great Newspapers.Of the World. New York – Toronto- London 1968, 

s.167, in: Šefčák, Ľ., Etika žurnalistiky. Slovenská spoločnosť pre propagáciu SOSPRA, Bratislava, 
s.164 

51 Merill, J. C.: The Elite Press. Great Newspapers.Of the World. New York-Toronto-London 1968, s.167, 
in: Šefčák, Ľ., Etika žurnalistiky. Slovenská spoločnosť pre propagáciu SOSPRA, Bratislava, s.165 

52 Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Lingens proti Rakúsku zo dňa 8.07.1986, č. sťaž-
nosti: 9815/82 
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V ďalšom zo svojich rozhodnutí sa Európsky súd pre ľudské práva vyslovil, že „kým 
existencia faktov by mala byť preukázaná, tak pravdivosť hodnotiacich výrokov nepodlieha 
dokazovaniu. Nemožno totiž splniť požiadavku na preukázanie pravdivosti hodnotiaceho 
výroku a takáto požiadavka sama o sebe porušuje slobodu prejavu, ktorá tvorí základnú 
súčasť práva chráneného článkom 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd. Rozšírením práva na opravu a práva na odpoveď i na hodnotiace úsudky by totiž 
mohlo viesť k neúnosnému obmedzovaniu vlastného tlačového spravodajstva v prospech 
dotknutej osoby a jej práva na opravu a práva na odpoveď a tým k nespôsobilosti periodic-
kej tlače plniť si svoju informačnú a kontrolnú úlohu.“53 

Ak by sa v správe objavilo tak skutkové tvrdenie ako aj hodnotiaci úsudok, využitie in-
štitútu práva na opravu či práva na odpoveď je možné iba pri skutkovom tvrdení, ktoré je 
nutné oddeliť od hodnotiaceho úsudku. V praxi však aplikácia predmetného ustanovenia 
môže spôsobovať značné problémy v prípadoch, keď nie je možné predmetnú správu takto 
rozdeliť, ak správa bude obsahovať zároveň skutkové tvrdenie i hodnotiaci úsudok, pričom 
iba ich vzájomné spojenie dáva správe zmysel. Hranice medzi skutkovým tvrdením a hod-
notiacim úsudkom sa aj v praxi často strácajú. Súdna prax v štátoch s historickou tradíciou 
využívania tohto inštitútu považuje takúto správu ako celok za hodnotiaci úsudok. V tejto 
súvislosti však uvádzame, že týmto nie je nijak dotknuté právo na ochranu osobnosti 
v zmysle § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. 

 
10 Právo na dodatočné oznámenie 
Ďalší špecifický právny prostriedok ochrany osobnosti, upravený výlučne v tlačovom 

zákone54, je právo na dodatočné oznámenie. Predmetné právo je dôležité nielen z pohľadu 
dodržania zásady „rovnosti zbraní“, ale je podstatné aj z pohľadu dodržania ústavne garan-
tovanej zásady prezumpcie neviny.  

Ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje „skutkové tvrdenie o konaní 
pred orgánom verejnej moci vedenom proti osobe, na základe ktorého možno osobu presne 
určiť, a toto konanie bolo ukončené právoplatným rozhodnutím, má táto osoba právo žia-
dať uverejnenie dodatočného oznámenia o konečnom výsledku tohto konania“55. 

Právo na dodatočné oznámenie je však podľa nás iba osobitým prípadom odpovedi. Zá-
konodarca ním reaguje na situáciu, keď médiá obšírne informujú o priebehu trestného, 
civilného či správneho konania, t.j. konania pred orgánom verejnej moci. Zákon nevyžadu-
je nepravdivé skutkové tvrdenie, ani skutkové tvrdenie, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti 
alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby. 

Nepochybne je úlohou tlače informovať verejnosť aj o konaniach pred orgánmi verejnej 
moci, ako aj ich komentovanie, ktoré za predpokladu, že nepresahujú hranice cti, dôstoj-
nosti alebo súkromia fyzickej osoby, názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby alebo 
nezasahujú do riadneho chodu orgánov verejnej moci (vrátane justície), prispievajú nepo-
chybne k uplatňovaniu zásady verejnosti konania a sú plne s požiadavkou článku 6 ods. 1 
Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.  

O informovaní verejnosti o priebehu súdneho konania prostredníctvom tlače rozhodoval 
Európsky súd pre ľudské práva, a to tak, že „úloha tlače zahrňuje aj informovanie o súd-

                                                           
53 Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Oberschlick proti Rakúsku zo dňa 23.05.1991, č. 

sťažnosti: 11662/85 
54 Zákon o vysielaní a retransmisii predmetný inštitút osobitne neupravuje. Je však možné použiť inštitút 

práva na opravu, ak ide o zákonom kvalifikovaný údaj. 
55 § 9 tlačového zákona 
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nych konaniach a ich komentovanie, ktoré za predpokladu, že nepresahujú isté hranice, 
najmä pokiaľ ide o povesť a práva iných alebo riadny chod spravodlivosti, prispievajú 
k verejnosti konania56. Avšak medze prípustného komentovania prebiehajúceho trestného 
konania nemôžu obsahovať výroky, ktoré by pravdepodobne poškodili, či už úmyselne ale-
bo nie, šance dotknutej osoby na spravodlivý súd, alebo by podkopali dôveru verejnosti 
v úlohu sudcov v chode spravodlivosti.“.57 

V prípade Worm proti Rakúsku58 sťažovateľ uverejnil v časopise Profil dva články, 
v ktorých informoval o priebehu trestného konania proti bývalému podpredsedovi a mi-
nistrovi financií rakúskej vlády Androschovi a hovoril o „ iluzórnej nevine obvineného“. Za 
uvedené bol sťažovateľ obvinený z neoprávneného ovplyvňovania trestného konania a na-
pokon aj vnútroštátnym súdom odsúdený na peňažný trest v alternácii s trestom odňatia 
slobody. Vnútroštátny súd vzal do úvahy pri svojom rozhodnutí napríklad nasledovný text 
uverejneného článku: „plynutie peňažných prostriedkov nepriznaných daňovým orgánom 
na sedem účtov a z nich, neumožňuje inú interpretáciu, než že pán Androsch svojím kona-
ním spôsobil úniky na daniach.“ Worm namietal porušenie článku 10 Európskeho dohovo-
ru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, argumentujúc, že išlo o proces s bývalým 
ministrom financií obvineným z daňových únikov spáchaných v čase, keď bol vo funkcii, 
a teda bolo nepochybne vo verejnom záujme informovať o tom verejnosť, a preto aj hrani-
ce povolenej kritiky mali byť širšie. Pokiaľ ide o riziko ovplyvnenia výsledku trestného 
konania, sťažovateľ uviedol, že časť, v ktorej sa zmieňuje o neskoršej zodpovednosti za 
daňové úniky, sa odvoláva na aktivity, za ktoré už bol pán Androsch odsúdený, a ktoré boli 
súdu dobre známe. V konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva vláda argumentova-
la, že sťažovateľovo konanie prekročilo hranice povoleného informovania o prebiehajúcom 
trestnom konaní. Ak v spornom bode sťažovateľ skutočne publikoval výroky verejného 
žalobcu, mal na tento fakt poukázať, to však neurobil. Európsky súd pre ľudské práva 
skonštatoval, že „Obmedzenia slobody prejavu povolené znením článku 10 ods. 2 Európ-
skeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd neoprávňujú štáty obmedziť 
všetky formy verejnej diskusie o prípadoch, počas ich prejednávania na súdoch. Všeobecné 
súdy zmluvných štátov nemôžu konať vo vákuu. Zatiaľ čo sú súdy miestom, kde sa rozhodu-
je o vine alebo nevine, neznamená to, že predtým, alebo súčasne s rozhodovaním, nemôže 
prebiehať verejná diskusia o podstate trestnej veci, či už v špecializovaných periodikách, 
všeobecnej tlači alebo na verejnosti. Samozrejme hranice prijateľnosti komentárov sú šir-
šie pokiaľ ide o politikov než pri súkromných osobách. Avšak verejné osobnosti majú právo 
na zabezpečenie garancií, ktoré stanovuje článok 6 Európskeho dohovoru, najmä právo na 
nezávislý súd, rovnako ako akékoľvek iné osoby.“59Sťažovateľ v článku však nielenže kriti-
zoval pána Androscha, ale zámerne viedol čitateľa k záveru, že pán Androsch bol vinný zo 
skutkov, z ktorých bol obvinený, a predpovedal tak jeho odsúdenie. Európsky súd pre ľud-
ské práva dospel k záveru, že národný súd posúdil článok sťažovateľa v celej jeho šírke 

                                                           
56 Pozn. Verejnosť súdneho konania je jednou zo základných zásad civilného aj trestného konania.  
57 Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci News Verlags GmbH & Co. KG proti Rakúsku zo 

dňa 11.01.2000, In:Doležílek, J. Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti, Praha, 2002 
58 Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Worm proti Rakúsku zo dňa 29.8.1997 č. sťaž-

nosti 22714/93 
59 Svák, J. Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov ochrany práva), 

Poradca podnikateľa, 2006, ISBN: 80-88931-51-7, s. 807 
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a na základe uvedeného súd rozhodol, že v tomto prípade nedošlo k porušeniu článku 10 
Európskeho dohovoru60. 

Európsky súd pre ľudské práva vo svojich rozhodnutiach zdôraznil, že článok 10 Eu-
rópskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd nezaručuje slobodu pre-
javu bez obmedzení, ale že v súlade s druhým odsekom výkon tejto slobody zahŕňa povin-
nosti a zodpovednosť, ktoré sa vzťahujú aj na tlač. Ich význam sa zvyšuje vtedy, ak existuje 
riziko ujmy na povesti jednotlivcov, či ohrozenie práv iných61. Európsky súd pre ľudské 
práva sa vyslovil, že každý má právo byť považovaný za nevinného až do preukázania 
viny, a toto právo je rovnako relevantné pre nájdenie rovnováhy protichodných záujmov, 
ako právo na slobodu prejavu. 

Aj v tejto súvislosti pozitívne hodnotíme znenie zákonného ustanovenia práva na doda-
točné oznámenie slovenského tlačového zákona. V komparácii s českým zákonom62 totiž 
upravuje právo na dodatočné oznámenie aj v prípade civilného súdneho konania, nakoľko 
práve v niektorých prípadoch civilného súdneho konania dochádza často k prejednávaniu 
otázok, ktoré sa dotýkajú osobnosti. Ako príklad môžeme uviesť konanie o určenie otcov-
stva, o náhradu škody, o vyhlásenie konkurzu a podobne. Ako problematické však hodno-
tíme prekluzívnu zákonnú lehotu na doručenie žiadosti o uverejnenie dodatočného oznáme-
nia. Žiadosť o uverejnenie dodatočného oznámenia sa musí doručiť vydavateľovi periodic-
kej tlače v prekluzívnej lehote do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie 
skončilo, inak právo na dodatočné oznámenie zaniká.63 V zmysle uvedeného teda osoba 
nemôže uvedené uplatniť, ak napríklad v periodickej tlači sa skutkové tvrdenie o konaní 
pred orgánom verejnej moci uverejní až po uplynutí uvedenej lehoty. De lege ferenda by 
sme preto navrhovali úpravu ustanovení o dodatočnom oznámení pre všetky prípady, keď 
dôjde k uverejneniu skutkového tvrdenia o konaní pred orgánom verejnej moci v perio-
dickej tlači, pričom by bolo nerozhodné, kedy boli právoplatne skončené. Na uvedenom nič 
nemení ani skutočnosť, že osoba v tomto prípade má možnosť využiť právo na odpoveď. 
Ďalším aspektom, na ktorý by sme chceli de lege ferenda upriamiť pozornosť, je sku-

točnosť, že tlačový zákon výslovne nepožaduje, aby žiadateľ predložil vydavateľovi prá-
voplatné rozhodnutie orgánu verejnej moci. Vzhľadom na absenciu úpravy povinnosti 
predložiť právoplatné rozhodnutie orgánu verejnej moci pri žiadosti o dodatočné oznáme-
nie, uvedené nie je možné žiadateľovi vykladať na ťarchu uplatnenia jeho práva, pritom 
však z povahy veci vyplýva, že nie je v moci vydavateľa, aby tieto informácie sám získal 
a overil tak žiadosť žiadateľa o uverejnenie dodatočného oznámenia. Máme zato, že sa-
motná skutočnosť, že žiadateľ tvrdí, že konanie pred orgánom verejnej moci skončilo urči-
tým výsledkom, by nemala byť bez všetkého dostačujúcim dôvodom na uverejnenie doda-
točného oznámenia. Z uvedeného dôvodu máme zato, že je de lege ferenda vhodné upraviť 
tlačový zákon v príslušnom ustanovení tak, aby žiadateľ o uverejnenie dodatočného ozná-
menia doložil svoju žiadosť aj príslušným rozhodnutím orgánu verejnej moci s vyznačenou 
doložkou právoplatnosti. 
                                                           
60 Svák, J. Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov ochrany práva), 

Poradca podnikateľa, 2006, ISBN: 80-88931-51-7, s. 807 
61 Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Bladet Tromso a Stensaas proti Nórsku, 1999, 

White proti Švédsku 2007 
62 „Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení o trestním řízení nebo o řízení ve věcech přestupků 

vedeném proti fyzické osobě, anebo o řízení ve věcech správních deliktů vedeném proti fyzické nebo 
právnické osobě...“ § 11 ods. 1 zákona č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodic-
kého tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) 

63 § 9 ods. 2 tlačového zákona 
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Na záver v súvislosti s prístupom osôb k periodickej tlači však považujeme za potrebné 
poukázať tiež na aspekt právne možnej dočasnej cenzúry v súvislosti s prípadným predbež-
ným opatrením vo vzťahu k možnému obmedzeniu slobody prejavu v periodickej tlači, 
a teda faktickému zavedeniu cenzúry, keď bude súdom zakázané dočasne publikovať člá-
nok.64 V uvedenej veci sa súd vyslovil, že „predbežné opatrenie, ktorým žalovanému bolo 
uložené zdržať sa v ním vydávanom denníku uverejňovania akýchkoľvek komentárov a in-
formácií týkajúcich sa osoby žalobcu, s výnimkou správ prevzatých od oficiálnych tlačo-
vých agentúr, do rozhodnutia vo veci samej, znamená reštrikciu slobody prejavu, ktorá je 
zaručená Listinou základných práv a slobôd. Ide pritom o jedno z najdôležitejších práv 
v demokratickej spoločnosti zahrňujúce slobodu názorov a slobodu prijímania a rozširova-
nia informácií verejnosti. Je samozrejmé, že sloboda prejavu nemôže byť celkom bezbrehá, 
že sú tu hranice vytvorené aj novinárskou etikou, ale s ohľadom na sledovaný cieľ nie je 
možné postupovať podľa ustanovení § 76 ods. 1 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku, 
a to ani za situácie, keď by sa dané obmedzenie netýkalo uverejňovania správ od oficiál-
nych agentúr.“65 

V závere nemôžeme samozrejme opomenúť uverejnenie ospravedlnenia v tlači na zá-
klade právoplatného rozsudku súdu, ako primárnej formy zadosťučinenia podľa Občian-
skeho zákonníka, ktorej problematike sa však budeme venovať v inom príspevku. 

 
Záver 

Pred prijatím tlačového zákona sa v odborných i laických kruhoch diskutovalo, či 
k účinnej ochrane osobnosti nebude postačovať doterajšia právna úprava obsiahnutá 
v Občianskom zákonníku, resp. trestnoprávnych predpisoch, ako aj samoregulačné mecha-
nizmy uplatňujúce sa v oblasti tlače.  

Podľa nás však bola správne zákonodarcom v mediálnej legislatíve zakotvená zásada 
audiatur et altera pars, ktorá našla vyjadrenie práve aj v spomínaných ustanoveniach tla-
čového zákona a nimi definovaných inštitútov práva na opravu, práva na odpoveď a práva 
na dodatočné oznámenie. Cieľom bolo v záujme dosiahnutia rovnosti vyvážiť určité privi-
legované postavenie tlače vo vzťahu k fakticky mediálne slabším fyzickým a právnickým 
osobám, a nepriamo tým aj zvýšiť tlak na väčšiu zodpovednosť novinárov. Takáto úprava 
by tiež mala zabezpečiť efektívnejšiu vynútiteľnosť práva na ochranu osobnosti ako jeho 
uplatňovanie súdnou cestou. 

Vzhľadom na uvedené je potrebné vyhodnotiť účelnosť práva na opravu, práva na od-
poveď a práva na dodatočné oznámenie z pohľadu in favorem subjektu do ktorého práva je 
zasahované, voči subjektom, ktorí do právom garantovaných a všeobecne v spoločnosti 
akceptovateľných práv zasahujú. Spomínané inštitúty totiž nijako neobmedzujú, práve 
naopak zabezpečujú možnosť získať väčšie množstvo informácií aj od dotknutej osoby. 

Význam inštitútu práva na odpoveď možno vidieť však aj v možnosti jeho uplatnenia 
v prípade nepriznania práva na opravu, čo z pohľadu postavenia dotknutej osoby zaručuje 
opäť pružnejšiu možnosť ochrany svojho práva, ako domáhať sa nápravy cestou zdĺhavého 
súdneho konania. 

                                                           
64 Európsky súd sa k uvedenej problematike vyjadril napríklad aj vo veci Observer Guardian proti Veľkej 

Británii, keď uznal ako legitímne dočasný zákaz iba v prípade, ak je tento zákaz obmedzený na nevy-
hnutnú dobu. „Správy sú tovar, ktorý sa rýchlo kazí.“. Rozsudok Európskeho súdu zo dňa 26.11.1991 
vo veci Observer Guardian proti Veľkej Británii, č. sťažnosti: 13585/88. 

65 Rozsudok Vrchného súdu v Prahe zo dňa 01.06.2001 , sp.zn. 3 Co 16/94, In. Jehlička, O. Švestka, J. 
a kol. Občanský zákoník. Komentář, deváte vydání. Praha:C.H.Beck, 2004, s. 100 
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Periodická tlač musí byť nielen slobodná, ale nepochybne aj zodpovedná a novinár si 
musí byť v každom okamihu vedomý, že jeho postavenie ho nielen oprávňuje, ale i zavä-
zuje. V tejto súvislosti je preto na mieste už na začiatku zvažovať, ktorému z kolidujúcich 
práv je treba dať v konkrétnom prípade prednosť.  
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RODOVO-CITLIVÝ ETICKÝ KÓDEX PRE NOVINÁROV/KY NA SLOVENSKU 

 

GENDER SENSITIVE ETHICAL CODEX FOR JOURNALISTS IN SLOVAKIA 
 

Božena Baluchová 
 
ABSTRAKT 
Európska komisia upozorňuje Slovenskú republiku na diskrimináciu, páchanú na ženách, najmä v zamest-
naní a na pracovnom trhu. Občianske združenia EsFem a Možnosť voľby hodnotia úroveň mediálnych 
obsahov, ako aj obsadenie jednotlivých redakcií v SR za rodovo-necitlivé. Národné inštitúcie nie sú dopl-
nené o štandardy z oblasti rodovo-citlivého prístupu v mediálnej práci. Úloha médií je pritom pri uplatňo-
vaní rodovo-citlivého prístupu v mediálnych výstupoch zásadná – výrazne môže ovplyvniť vývin sloven-
ského jazyka, ako aj mediálny obraz žien. V rámci rodových tréningov pod záštitou projektu EQUAL sa 
mladí novinári/ky pokúsili rodovo-citlivo prepracovať pre média dôležitý dokument – etický kódex Slo-
venského syndikátu novinárov (SSN). 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
rodové stereotypy, diskriminácia žien, rodovo-citlivý jazyk, mediálny obraz žien, médiá, etický kódex, 
Pekingská deklarácia a akčná platforma 1995, SSN, Slovensko 

 
ABSTRACT 
The European Commission warns, that there is still sex/gender discrimination in Slovakia, mostly in the 
employment and on the labour market. According to analysis made by gender experts from NGOs EsFem 
and Možnosť voľby (Possibility of Choice), media messages and constitution of media redactions in Slo-
vakia are gender-unequal. None of national institutions have completed standards by gender sensitive 
approach in a media work. Media play a vital role in the implementation of gender-sensitive approach in 
media contents – they can have positive influence on evolution of Slovak language as well as a media 
picture of women. Young journalists, covered by EQUAL project during their gender-sensitive trainings 
tried to transform/re-write ethical codex of Slovak syndicate of journalists (SSN) – very important docu-
ment for media. 
KEY WORDS 
gender stereotypes, discrimination of women, gender-sensitive language, media picture of women, media, 
ethical codex, Beijing Declaration and Platform for Action 1995, SSN, Slovakia 

 
 

Úvod 
Pred pár mesiacmi opäť pohrozila Európska komisia Slovenskej republike, že ju pože-

nie pred európsku justíciu – nakoľko do svojej legislatívy správne nepreviedla pravidlá 
Európskej únie (EÚ) týkajúce sa rovnosti pohlaví v zamestnaní1. Nejde však len o štruktúru 
zamestnanosti, ale aj o vzdelanostnú úroveň, sociálne zabezpečenie, podporu zdravia žien, 
riešenia domáceho násilia a najmä inštitucionálne mechanizmy na zabezpečenie rozvoja 
žien – kvantitatívne zastúpenie a kvalitatívne právomoci v rámci národných inštitúcií atď.) 

Keď sa pozrieme na oblasť prepojenia rodovej problematiky s médiami (uplatňovanie 
rodovo-citlivej žurnalistiky a prezentácie žien v mediálnych inštitúciách aj obsahoch) na 
Slovensku, zistíme, že SR neuplatňuje a ani sa nepokúša dodržiavať niekoľko ďalších zá-
sadných odporúčaní a nariadení nadradených orgánov (okrem iného: Odporúčanie 
1555/2002 Parlamentného zhromaždenia Rady Európy o Obraze žien v médiách, či kon-

                                                           
1 http://tvnoviny.sk/spravy/ekonomika/europa-vycita-slovensku-diskriminaciu-zien-v-praci.html 
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krétne články o oblasti médií v rámci Pekingskej akčnej platformy zo Svetovej konferencie 
žien v roku 1995). Toto možno za ďalší z dôvodov, prečo možno Slovensko nateraz nazvať 
rodovo necitlivou krajinou. 

 
1 Neuplatňovanie nariadení a odporúčaní 

Rozdiely v platoch mužov a žien sa opäť zväčšujú – ženy dostávajú už o štvrtinu men-
šie platy ako ich kolegovia mužského pohlavia (aj keď pracujú na rovnakých pozíciách). 
Priemerný rozdiel v odmeňovaní mužov a žien dosahuje v EÚ 18 %, pričom Slovensko je 
s 20,9 % na desiatom mieste. Európska komisia chce v snahe nápravy tohto stavu podporo-
vať najrôznejšie iniciatívy presadzujúce rovnosť oboch pohlaví a vývoj nástrojov na mera-
nie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov.2 

Podľa Moniky Bosej (odborníčky na rodovú problematiku zo združenia EsFem v SR) 
rodová diskriminácia na trhu práce nielenže pretrváva, ale objavuje sa v rôznych nových 
podobách a formách. Ženy v staršom strednom a staršom veku (vo veku 45+) sú v obzvlášť 
sťaženom postavení, a to v dôsledku kumulácie rodového a vekového znevýhodnenia (ro-
dové a vekové stereotypy), ako aj zoči-voči perspektíve postupujúcej feminizácie staroby 
a chudoby na Slovensku. Treba brať do úvahy aj to, že ohrozenie starších žien na trhu prá-
ce je spôsobené aj kumuláciou rôznych rodových znevýhodnení počas jednotlivých fáz 
života žien. 

Zásadný problém však predstavujú „neviditeľné“ a nevedomé bariéry spôsobované spo-
ločenskými predsudkami a negatívnym obrazom žien v týchto vekových kategóriách. Aj 
tradičné vnímanie žien ako primárne aktívnych v súkromnej sfére, či už ako matky a staré 
matky, prípadne ošetrovateľky členov/iek rodiny môžu viesť k neochote zamestnávate-
ľov/iek vnímať ženy v staršom strednom a staršom veku ako efektívne pracovníčky.3 

 
2 Rodovosť a nerodovosť jazyka  

Medzi európskymi jazykmi sú jazyky, ktoré viac alebo menej prihliadajú na dve pohla-
via v spoločnosti. Čo sa stavby koncoviek podľa pohlavia týka, môžeme rozlišovať jazyky 
úplne bez reflexie na pohlavie (príkladmi sú angličtina alebo maďarčina), jazyky s istou 
reflexiou pohlavnosti (nemčina), jazyky s väčšou reflexiou pohlavnosti (románske jazyky), 
a nakoniec jazyky, ktoré úplne rozlišujú pomenovanie pohlaví (v Európe sú to slovanské 
jazyky, medzi nimi aj slovenčina).  

Najväčšia polemika sa vedie o prechyľovaní názvov osôb a o používaní generického 
maskulína. Jeden tábor polemizujúcich zastáva názor, že používanie generického maskulí-
na či jazyk, ktorý používame, nie je príčinou nerovnoprávnosti žien a mužov. Títo autori/ky 
(v opozícii voči rodovo citlivému jazyku) však skúmajú problematiku len z lingvistickej 
stránky, a nie s ohľadom na sociologické aspekty. Rodová citlivosť v jazyku je predovšet-
kým o obsahu! Podľa českej odborníčky na rodovo-citlivý jazyk Jany Valdrovej – použí-
vanie generického maskulína zabraňuje zrovnoprávneniu žien v jazyku. Podľa Rosalie 
Maggio je sexistický ten jazyk, ktorý vytvára a udržuje stereotypné postoje voči ľuďom na 
základe ich pohlavia a predpokladá, že mužský rod je norma.4 V európskych jazykoch 
panuje nadvláda muža nad ženou. Homo je latinsky muž, ale aj človek. Človek je teda v ja-

                                                           
2 http://tvnoviny.sk/spravy/domace/zeny-na-slovensku-zarabaju-o-viac-nez-20-percent-menej-ako-

muzi.html 
3 BOSÁ, M., 2007: Mediálne obrazy žien 45+ 
4 MAGGIO, R., 1997: Talking about people: A Guide to Fair & Accurate Language 
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zyku reprezentovaný len mužom. Rovnako je tomu v angličtine: man je muž aj človek. 
Rodová nerovnosť je priamo zastúpená aj v pravidlách slovenského jazyka: a) úplne iné 

pomenovanie (nie rodové rozlíšenie koncovkou) pre tú istú funkciu – matka/otec, 
brat/sestra; b) používanie generického maskulína – pod „učitelia“ sa myslia aj vyučujúci 
muži aj vyučujúce ženy; c) používanie y, i – ony sú pekné dievčatá, ale oni sú pekní chlap-
ci, no keď sú pekní chlapci aj dievčatá naraz, stále sú to oni; d) používanie priezviska: žena 
po mužovi alebo muž po žene – priezvisko ženy sa však vždy musí končiť koncovkou -ová 
(vyjadrujúca vlastniaci/majetnícky vzťah = patriaca niekomu). 

 
2.1 Slovenský jazyk ako rodovo-citlivý 
V slovenskom jazyku je veľmi časté a bežné nadmerné používanie generického masku-

lína v oslovovaniach, titulovaniach, jazyku formulárov, úradnom a právnom jazyku, taktiež 
na vizitkách, v novinových titulkoch, ale aj v hovorovej reči. Napríklad po ukončení vyso-
koškolského štúdia sa žena stáva „magistrom“, v zamestnaní sa na zmluve podpisuje žena 
do kolónky „podpis zamestnanca“, a na dvere si žena dáva vývesný štít „advokát“. Mnoho-
krát sú ženy úplne vynechávané a javy sú adresované len pre mužského adresáta (vážení 
diváci, milí čitatelia – a to aj v dámskom magazíne). Pohlavia sa hierarchizujú a na vyšší 
stupienok sa dáva to mužské.  

Rodové stereotypy sa vyjadrujú a prejavujú v jazyku. Je dôležité vždy citlivo zohľadňo-
vať vo všetkých našich vyjadreniach rod. Slovenský jazyk rozlišuje mužský aj ženský rod, 
nie je teda dôvod ich nevyužívať. Ak používame pri oslovovaní dievčat aj chlapcov iba tzv. 
generické maskulínum (oslovenia v mužskom rode), potvrdzujeme rodové stereotypy. Ak 
sa k skupine študujúcich ľudí obraciame s oslovením „študenti“ – zneviditeľňujeme tým 
dievčatá - študentky, teda ženy v triede, a tým aj v spoločnosti. Ak hovoríme o vý-
znamných osobnostiach, hovorme o vedcoch a vedkyniach, o politikoch a političkách. Ak 
hovoríme napríklad o starostlivosti o deti, je dobré zdôrazniť, že muži môžu vykonávať 
túto činnosť rovnako ako ženy – teda nielen ženy musia ísť na rodičovskú dovolenku po 
narodení dieťaťa, ale aj muži. Okrem otvárania možností dosiahneme aj reflexiu spoločen-
ských nerovností medzi ženami a mužmi, rodovej segregácie zamestnaní. Čo nie je pome-
nované, akoby pre nás neexistovalo. Preto používanie rodovo citlivého jazyka by práve 
mohlo prispieť k sociálnej rovnosti medzi ľuďmi. 

V niektorých krajinách Európskej únie (napr. Francúzsko, Nemecko, Anglicko), bolo 
generické maskulínum odhalené ako mechanizmus, ktorý znevýhodňuje ženy, pretože jeho 
používanie evokuje obraz muža. Preto bola zakázaná inzercia pracovných ponúk formulo-
vaných v generickom maskulíne a boli pripravené smernice pre rodovo citlivé označovanie 
a titulovanie osôb.5 

Do jazyka sa tiež dostáva mnoho fráz, slovných spojení, slangových slov, či metafor, 
ktoré často vyznievajú sexisticky: „Ak sedí v bare žena sama, je to štetka či pipka. Ak sedí 
muž v bare sám, tak nedobytný sexidol!“ Alebo: „Ak žena často mlčí, je náladová ženská, 
hlúpa krava či zamilovaná hus. Ak často mlčí muž, je to záhadný introvert, intelektuál, muž 
činu.“6 Rodovo citlivý jazyk vylučuje sexizmy z aktívnej slovnej zásoby, aj slovné spoje-
nia, ktoré takzvané typické ženské a mužské vlastnosti asociujú so ženami a mužmi. 

 
 

  
                                                           
5 VALDROVÁ, J., 2005: Gender a jazyk. Gender ve škole. 
6 ŠMIDÁKOVÁ, A., 2005: Ak..., tak... (S trochou nadsadenia) in Aspekt.sk 
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2.2 Rodovo (ne)citlivé slovenské médiá 
Už pri zbežnej analýze mediálnych posolstiev na Slovensku odborníkmi/čkami zo zdru-

žení EsFem a Možnosť voľby je zrejmé, že médiá zohrávajú neprehliadnuteľnú úlohu pri 
produkovaní rodových nerovností a konštruovaní rodovo stereotypných spoločenských 
noriem. Predkladajú príliš zjednodušené obrazy mužskosti a ženskosti, zaťažené rodovo 
stereotypnými konotáciami, zároveň svojim vplyvom spolupôsobia ako sociálna kontrola 
pri určovaní prípustného správania sa žien a mužov. Najvýraznejšie sa to prejavuje v pretr-
vávajúcej dichotómii verejnej a privátnej sféry, kedy muži sú zobrazovaní na titulkách ako 
kľúčoví aktéri verejného života, kým ženy spravidla ako konzumentky, matky alebo idoly 
mýtu krásy. Tento trend je až do krajnosti posilnený najmä v reklame a to spravidla u do-
mácich tvorcov/kýň. Je zrejmé, že bez uznania dôležitosti úlohy médií v presadzovaní ro-
dovej rovnosti a tomu zodpovedajúcemu politickému tlaku sa výraznejšie zmeny nedajú 
očakávať.7 

Výsledky prieskumu OZ Možnosť voľby z roku 2008 sú alarmujúce – žiadna zo vzdelá-
vacích inštitúcií (v oblasti mediálnej a marketingovej komunikácie) stále nedoplnila vzde-
lávacie štandardy o oblasť rodovo citlivého prístupu v mediálnej práci. Rovnako je tomu aj 
vo väčšine redakcií slovenských médií a v ďalších profesných mediálnych združeniach. 
Medzinárodné organizácie (OSN, RE a EÚ) pritom vo svojich uzneseniach upozorňujú 
mediálne inštitúcie na nerovnomernú distribúciu mocenských pozícií z rodového hľadiska. 
Napriek zvyšujúcemu sa počtu žien, pôsobiacich v médiách (aj na Slovensku), ostáva prob-
lémom aj skutočnosť, že iba málo z nich je obsadzovaných do riadiacich a manažérskych 
pozícií. Ich možnosť ovplyvňovať rozhodovacie mediálne procesy je preto stále malá.8 
 
3 Dôležitosť Pekingskej akčnej platformy 

Pekingská deklarácia a akčná platforma (skrátene: Pekingská akčná platforma) formulu-
je nový medzinárodný záväzok k vytýčeným cieľom rovnoprávneho postavenia, rozvoja 
a mieru pre ženy na celom svete. Vzišla zo stretnutia zástupcov/kýň zo 189 krajín a mno-
hých mimovládnych organizácií počas 4. Svetovej konferencie žien OSN v Pekingu v roku 
1995. 
Daná platforma odporúča kroky, ktoré: 

- zvýšia podiel žien na spoločenských funkciách médií a nových komunikačných systé-
mov, a to z pozície vplyvu a rozhodovania i hľadiska priestoru pre vyjadrovanie (v tomto 
kontexte by vlády mali zaručiť rodovú rovnosť tým, ako budú dosadzovať ženy a mužov 
do všetkých poradných, riadiacich, koordinačno-regulačných a monitorujúcich orgánov); 

- pomôžu presadeniu vyváženého zobrazovania žien v médiách, zbaveného stereotypov 
(organizácie pôsobiace v mediálnej sfére, nevládne organizácie a súkromný sektor by mali 
presadzovať myšlienku rovnej deľby rodinných povinností tým, že budú produkovať mate-
riály zobrazujúce v plnej šírke rôznosť rolí ženských vedúcich osobností);  

- povedú k tomu, že médiá a reklamné spoločnosti sa začnú záväzne riadiť takými pro-
fesnými smernicami, etickými kódexmi a ďalšími pravidlami samoregulácie, ktoré pomôžu 
presadiť zobrazovanie žien zbavené stereotypov, ktoré bude v súlade so slobodou vyjadro-
vania.9 
  

                                                           
7 http://moznostvolby.wordpress.com/2008/12/20/zavery-projektu-rodovo-citlive-media 
8 http://moznostvolby.wordpress.com/2008/12/12/rodove-zastupenie-v-mediach 
9 MARKSOVÁ-TOMINOVÁ, M., 2010: Pekingská akční platforma a její význam pro české ženy 
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3.1 Prístup k platforme zo strany Slovenska 
Slovenská republika o päť rokov neskôr prezentovala Národnú správu SR o implemen-

tácii Pekingskej akčnej platformy (Z prípravy na 23. OZ VZ OSN v New Yorku v dňoch 
5.-9. 6. 2000, vypracovanej MPSVR SR v Bratislave).10 

V správe pod kategóriou „Inštitucionálne mechanizmy na zabezpečenie rozvoja žien“ sa 
písalo aj o ženách v národných inštitúciách. Vzniklo niekoľko inštitútov/centier, ich čin-
nosť však bola málo viditeľná a účinná. Dohodou medzi vládou SR a Rozvojovým progra-
mom OSN (UNDP) napríklad vzniklo v roku 1997 Národné centrum pre rovnoprávnosť 
žien a mužov ako informačné, dokumentačné a koordinačné centrum, ktorého hlavnou 
úlohou je vytvárať kontakty medzi zahraničnými a domácimi mimovládnymi organizácia-
mi. Ďalším krokom zo strany vlády SR v inštitucionálnom zabezpečení problematiky bolo 
zriadenie odboru rovnosti príležitostí zaradeného v štruktúre MPSVR SR do sekcie rodin-
nej politiky (spolu s odborom štátnej rodinnej politiky a odborom sociálno-právnej ochra-
ny) od 1.2.1999. V náplni práce odboru rovnosti príležitostí bolo: spolupodieľanie sa na 
rekodifikácii platných právnych noriem, návrhy legislatívnych úprav Trestného zákona, 
návrhy trestnoprávnych postihov domáceho násilia, obchodovania so ženami a rozšírenie 
definície znásilnenia, implementácia právneho systému Európskej únie do právneho systé-
mu SR, analyzovať existujúce medzinárodné dohovory a dokumenty v oblasti rovnosti 
príležitostí (v prípade, že k nim SR doteraz nepristúpila, navrhnúť ich ratifikáciu), plniť 
úlohu správneho orgánu pri rozhodovaní o odvolaniach občanov/ok v oblasti rovnosti prí-
ležitostí, koordinovať spoločný postup štátnych orgánov (ministerstiev) pri uplatňovaní 
princípu rovnosti pohlaví, zabezpečovať školenia a vzdelávanie v oblasti rovnosti príleži-
tostí pre pracovníkov/ky nižších orgánov štátnej správy a samosprávy, vytvoriť tím dobro-
voľných spolupracovníkov/ok z týchto orgánov a snažiť sa o ich profesionalizáciu v bu-
dúcnosti, spolupracovať pri príprave Národnej správy o stave rodiny (odbor mal participo-
vať aj na projektoch Phare).11 

 
3.2 Pätnásť rokov od vzniku Pekingskej akčnej platformy 
Pekingská akčná platforma predstavuje dodnes jeden z najkomplexnějších a najprogre-

sívnejších dokumentov OSN v oblasti presadzovania ženských práv. Dá sa povedať, že 
hlavným poslaním Pekingskej akčnej platformy je zaviazanie sa štátov formulovať národný 
akčný plán pre presadzovanie rovných príležitostí – vybudovať národné inštitucionálne 
mechanizmy pre realizáciu strategických cieľov a zohľadňovať dosahy vládnych politík 
a opatrenia pre ženy a mužov (tzv. gender mainstreaming). 

Nakoľko ubehlo 15 rokov od vzniku platformy, každých päť rokov sa vypracováva hod-
notenie postavenia žien na globálnej, národnej a lokálnej úrovni. Najviac kritické bývajú 
správy ženských nevládnych organizácií. Aj tých slovenských. 

V istých oblastiach je miera dosiahnutých úspechov za posledných 15 rokov výrazná 
a viditeľná. Postavenie žien vo verejnom živote sa zlepšilo – v globálnom priemere sa po-
diel žien v národných zhromaždeniach zvýšil z 9 % na 16 % (v 16 krajinách to bolo na 
30 % a viac). Výnimku tvorili krajiny východnej Európy a strednej Ázie, kde hodnoty kles-
li po páde komunistických režimov. V roku 2009 žiaden parlament v Európskej únii nevy-
kazoval rovné zastúpenie žien a mužov. Priemer zastúpenia žien bol 23 % a za posledných 
päť rokov došlo len k veľmi malým pokrokom. Priemerné zastúpenie žien v národných 

                                                           
10 http://www.employment.gov.sk/mpsvrsr/internet/home/page.php?id=734&sID= 

65ee4c028887d4d1bb8fbcd8686fc91d 
11 http://www.gender.gov.sk/index.php?id=198 
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vládach je 23 %. Ženy sú čím ďalej, tým viac ekonomicky aktívne, no stále existujú gende-
rovo segregované odvetvia a nerovné zárobky.12 

 
4 Prepracovanie etického kódexu v rámci rodového tréningu 

Podľa príručky o spoločenskej zodpovednosti firiem by mali byť princípy rovnosti prí-
ležitostí explicitne zakotvené v strategických dokumentoch firmy/inštitúcie, schválené naj-
vyšším manažmentom v podobe etického kódexu firmy/inštitúcie.13 

 
4.1 Pôvodný etický kódex z dielne SSN 
V roku 1990, krátko po vzniku Slovenského syndikátu novinárov (SSN), jeho členo-

via/ky vytvorili (doteraz platnú) podobu Kódexu novinárskej etiky. V tomto dokumente si 
novinári na Slovensku stanovili profesijné záväzné etické hranice, ako: I. Novinár a verej-
nosť, II. Novinár a objekt jeho záujmu, III. Novinár a zdroj informácií, IV. Novinár a re-
dakcia, resp. vydavateľ, V. Novinár a kolegovia, VI. Novinár a verejný záujem. V posled-
nej menovanej časti sa uvádza nasledovné: „ Novinár prejavuje primeranú úctu ústavnému 
poriadku štátu, jeho demokratickým inštitúciám, rešpektuje platné právo a všeobecne plat-
né morálne princípy spoločnosti. Novinár nesmie propagovať útočné vojny, násilie a agre-
sivitu ako prostriedok riešenia medzinárodných konfliktov, politickú, občiansku, rasovú, 
nacionálnu, náboženskú a inú neznášanlivosť. Preukazuje primeranú úctu iným štátom, 
národom, ich demokratickým tradíciám a inštitúciám, kultúre a morálke.“14 

Prvá časť pôvodného Etického kódexu SSN (bez zásahov rodových expertov/iek) vyze-
rá nasledovne: Novinár a verejnosť 

“Novinár urobí všetko potrebné, aby verejnosti podával informácie pravdivé, overené 
a odborne fundované. Pravdivosť informácií predpokladá, že fakty ako ich základ, sa po-
dávajú čo najobjektívnejšie, v ich pravom kontexte, bez skresľovania a zamlčovania súvis-
lostí a s primeraným uplatnením tvorivých schopností novinára. Ak sa jednotlivosti prípadu 
nedajú overiť, treba to uviesť. Novinár môže slobodne vyjadrovať osobné alebo skupinové 
názory v medziach pluralitného súťaženia myšlienok, ak tým neporušuje občianske práva 
inej osoby alebo skupiny osôb a ak neohrozuje spoločenskú mravnosť. Zároveň sa sám mu-
sí podriaďovať požiadavke slobodnej výmeny názorov a voľného toku informácií. Rešpek-
tuje vždy mieru vkusu a primeranosť výrazových prostriedkov. Má právo i morálnu povin-
nosť odmietnuť uverejniť informáciu, o ktorej vie, že je nepravdivá, polopravdivá (skresle-
ná), špekulatívna, neúplná, či komerčne zameraná (tzv. skrytá inzercia). 

Ak uverejní nepravdivú, polopravdivú (skreslenú), špekulatívnu či neúplnú informáciu, 
musí veci uviesť na pravú mieru, vrátane publikovania opravy, resp. odpovede. Oprava sa 
má uverejniť v približne rovnakej grafickej úprave, najlepšie na rovnakom mieste ako op-
ravovaná informácia. Odpoveď sa nemá dopĺňať replikou autora pôvodnej informácie, aby 
jedna strana nemala sústavný predstih. 

Obvinenia bez dôkazov, zneužívanie dôvery, profesie, prípadne média pre osobný alebo 
skupinový prospech, falšovanie dokumentov, skresľovanie faktov, akúkoľvek lož a zámer-
né zamlčovanie poznatkov o porušení zákona a spoločenskej morálky považuje za najväč-
šie profesijné previnenie.“15 

                                                           
12 WENNERHOLM ČÁSLAVSKÁ, T., 2010: Zpravodaj Rovné příležitosti č. 3/2010 
13 TRNKOVÁ, J., 2006: Rovné příležitosti jako součást společenské odpovědnosti firem 
14 http://ssn.sk/?id=46&num=14 
15 http://ssn.sk/?id=46&num=14 
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4.2 Etický kódex novinárskej obce – po úprave rodovými expertmi/kami 
V rámci rodových tréningov, zastrešených projektom EQUAL, sa mladí novinári/ky 

snažili pod vedením rodových expertiek Jany Zezulovej a Adriany Mesochoritisovej (zo 
združenia Možnosť voľby) prepracovať pôvodný Etický kódex SSN do rodovo-citlivej po-
doby. Podľa nich sa etický kódex sa vzťahuje nielen na samotných tvorcov/kyne, vlastní-
kov/ky médií, vydavateľstvá, ale upriamuje pozornosť na všetky strany zainteresované do 
procesu utvárania novinárskych prejavov (prezentované objekty, subjekty, zdroje informá-
cií) ako i finálnych recipientov/tiek. V súlade s ustanoveniami Všeobecnej deklarácie ľud-
ských práv, Medzinárodného paktu o občianskych právach, odporúčaniami výborov Rady 
Európy, ako aj s Ústavou SR a textom Pekingskej akčnej platformy by si novinárska obec 
na Slovensku mala klásť niekoľko profesijne-záväzných etických hraníc.  

Prvá časť Etického kódexu SSN po úprave rodovými expertmi/kami vyzerá nasledovne: 
Zodpovednosť voči verejnosti 

„Povinnosťou médií je poskytovať verejnosti objektívne, včasné, úplné, pravdivé a ne-
skreslené informácie (vzhľadom na uplatňovaný žurnalistický žáner).  

Úlohou novinárov/ok je dbať na rozlišovanie faktov od osobných názorov a nedopustiť, 
aby informácie boli deformované manipulovaním a zamlčovaním dôležitých dát.  

Ak sa jednotlivosti prípadu nedajú overiť, treba to uviesť. Okrem nesporných dôvodov 
verejného záujmu nesmie novinár/ka svojou činnosťou dostať dotknuté osoby do ťažkostí 
a osobnej tiesne. 

Novinár/ka môže slobodne vyjadrovať osobné alebo skupinové názory v medziach plu-
ralitného súťaženia myšlienok, ak tým neporušuje občianske a ľudské práva inej osoby 
alebo skupiny osôb. 

Médiá nesmú vytvárať ani stvárňovať námet, ktorý by podnecoval marginalizáciu 
a diskrimináciu rasy, etnika, náboženstva, pohlavia alebo sexuálnej orientácie. Nesmú ďa-
lej zvýhodňovať záujmy a postavenie spomenutých skupín. 

Šírenie rasizmu, sexizmu, homofóbie a xenofóbie v akýchkoľvek formách je neprípust-
né. Práve naopak: tolerancia, otvorenosť a vyváženosť tém i následného spracovania prob-
lematiky (migračná politika, oblasť trvalo udržateľného rozvoja zeme, rasová problemati-
ka, otázky rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí) je žiaduca. 

Novinár/ka nesmie propagovať akúkoľvek formu násilia (napr. v prípade vojnových 
konfliktov; aktivít extrémistických skupín; psychického a fyzického násilia páchaného na 
deťoch, ženách, starších ľuďoch atd.; politickej, občianskej, kultúrnej, etnickej, rasovej, na-
cionálnej, náboženskej a inej neznášanlivosti).“ 

 
Záver 

Médiá zohrávajú v uplatňovaní rodovo-citlivého prístupu zásadnú úlohu. Na jednej stra-
ne odrážajú vnímanie verejnosti, ktorej sú novinári/ky súčasťou. Na strane druhej však 
zároveň môžu svojim angažovaným prístupom (pre začiatok napríklad používaním rodovo-
citlivého jazyka) pozitívne pôsobiť na verejnú mienku v súvislosti s vytváraním pozitívne-
ho obrazu o ženách a ich významnej úlohe na pracovnom trhu a v spoločnosti všeobecne. 
Dobrým štartom pre tvorbu mediálnych obsahov by mohol byť práve rodovo-citlivo upra-
vený dokument, dôležitý a záväzný pre slovenské médiá – Etický kódex SSN, ktorý do 
vhodnej (rodovo-citlivej) podoby prepracovali v rámci rodových tréningov pod vedením 
rodových expertiek mladí novinári/ky. 

Situácia v tvorbe médií sa mierne zlepšuje, pretože profesorka sociológie Iveta Radičo-
vá (prvá slovenská premiérka) krátko po voľbách v lete 2010 presadila návrh na vznik dô-
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ležitého odborného orgánu s orientáciou aj na rodovú problematiku. Medzi stále poradné 
orgány vlády by tak od novembra mala patriť aj novovytvorená Rada vlády SR pre ľudské 
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.16 
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VARIABILITA MOTÍVOV V REKLAME A EROTIKA  
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ABSTRAKT 

Príspevok pojednáva o využívaní erotického motívu v reklame v percepcii zákazníckeho segmentom gene-
rácie Y. V teoretickom rámci reflektuje výsledky vedeckých štúdii zo zahraničnej proveniencie, upozorňu-
júc na skutočnosti, ako vníma v súčasnosti významná kohorta zákazníkov vo svojej genderovej diferenciá-
cii (ne)opodstatnenosť erotického motívu v uvádzanom marketingovom komunikáte. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Generácia Y. Reklama. Erotický motív. Komunikácia. Marketingová komunikácia. 
 
ABSTRACT 

The contribution discusses the use of erotic theme in advertising on customer perception of segment gene-
ration Y. The theoretical framework reflects the results of scientific study of foreign origin, pointing to the 
fact, as seen in the present cohort of major customers in its distribution of gender (in) validity of erotic 
motive in placing marketing communicates. 
KEY WORDS 

Generation Y. Advertising. Erotic theme. Communication. Marketing Communications. 
 
 
Reklama je komunikácia medzi jej zadávateľom a publikom. Z pohľadu inzerenta je 

cieľom interpretovať divákom správu spôsobom, aby bola svojím významom veľmi blízka 
zamýšľanej správe (H. Mažárová, 2009), nakoľko podľa C. A. Milera (2006, s. 143): ,,re-
cipient má v úmysle prijať určitý pohľad na objekt, ale nie nevyhnutne rovnakým spôso-
bom, ako iniciuje komunikátor.“  

Vnímanie - percepcia je dlhodobo považovaná za najvýznamnejšiu prekážku efektívnej 
komunikácie, pretože správne dekódovanie informácii je závislé na vnímaní obsahu komu-
nikácie publikom. Problémom je, že rôzni jednotlivci môžu byť podrobení rovnakým pod-
netom za rovnakých podmienok, ale samotná interpretácia podnetu je vysoko individuálny 
proces založený na jednotlivých osobách, ich potrebách, hodnotách a vlastnostiach (C. 
Wang et al., 2000). Vzhľadom na difúznosť existencie vyššie uvádzaného vnímania komu-
nikátor musí pochopiť svoje publikum ešte pred kódovaním samotnej správy, a to tak, aby 
bola vierohodná a vytvárala pozitívne reakcie. V opačnom prípade vnímanie môže byť 
negatívne, nevierohodné a v konečnom dôsledku odmietnuté. 

Pozitívne vnímanie môže mať za následok pozitívne reakcie na určitý podnet ako i na 
samotný pozitívny postoj k reklame. Uvádzaný pozitívny postoj môže podľa J. Severna et 
al. (1990) dokonca viesť publikum ku kúpnemu zámeru propagovanej značky bez skúma-
nia prezentovaných konkrétnych atribútov. Aby sa zabezpečilo, že podnety budú vytvárať 
priaznivú odozvu, zadávatelia reklám majú analyzovať, kde vnímanie vychádza, čo ho 
ovplyvňuje, pričom majú zabezpečiť elimináciu nežiaducich faktorov vyvolávajúcich zá-
porný postoj k reklame.  
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Spôsob, akým je správa v reklamnom komunikáte predkladaná, či už obrazovo, alebo 
verbálne, má významný vplyv na spracovaní informácie. Podľa štúdií viacerých autorov 
(C. Bakewell, V. W. Mitchell, 2003, C. Veloutsou, S. R. Ahmed, 2005) je však známe, že 
vnímanie a postoje nie sú závislé iba na fyzických podnetoch, ale i na vzťahu samotných 
podnetov s celým radom faktorov vrátane kultúrneho zázemia, skúsenosti, osobnosti a jej 
kognitívneho štýlu, hodnôt, očakávaní a kontextu vnímania.  
 
Erotický motív v reklame 

Existuje mnoho odvolaní, ktoré nachádzajú svoje uplatnenie pri tvorbe reklám v podobe 
viacerých motívov. Niektoré z nich sú informatívne (poskytujú informácie o ponuke), za-
tiaľ čo iné sa snažia vyvolať emócie (C. Veloutsouna, S. R. Ahmeda, 2005).  

Ako uvádza S. Gould (1994), odvolanie s erotickým motívom je emocionálneho charak-
teru, pričom jeho použitie v reklame je v súčasnosti na vzostupe (M. R. Brown, 2004, M.G. 
Durham, 2005, T. Reichert, 2007). Jeho využitie v reklamných komunikátoch má tendenciu 
brať ,,úrok“ zo sexuálnych informácií v zmysle vytvárania záujmu o značku. Má za úlohu 
prilákať pozornosť a ako sa zmieňuje S. Gould (1994, s. 774), ,,jeho uplatňovanie môže 
byť použité na predaj ,,nepotrebných“ výrobkov“. Nahota, obnažovanie či dvojzmyselnosti 
popri ozvláštňujúcom efekte dokážu upútať pozornosť, ale hrozí pritom odpútanie pozor-
nosti od samotného reklamného posolstva. Tieto znaky erotiky v reklame reflektuje vo 
svojom ponímaní M. R. Brown (2004): „Erotika reprezentovaná obrazmi, ktoré jednoznač-
ne zaznamenávajú dospelých v rôznych fázach vyzliekania, zaoberajúcich sa zjavnou sexu-
álnou aktivitou, má za cieľ provokovať“. Uvádzaná provokácia sa tak stáva jedným 
z atribútov upútania pozornosti recipienta prostredníctvom šoku, čím pracuje cez tri kon-
štrukcie: rozlišovaciu spôsobilosť, nejasnosť a prestúpenie spoločenských a kultúrnych 
tabu (J. D. Williams, W. Lee, C. P. Haugtvedt, 2004). Ako uvádzajú J. Lambiase a T. Rei-
chert (2006), „až 73 % printových reklám s erotickým motívom spája propagovanú vec 
s tripartitou výhod v tzv. ,,buy vzorci“. Jeho obsahom je spoločný tematický rámec: Ak si 
kúpite náš výrobok: (1) budete sexuálne atraktívnejší, (2) budete mať viac sexu alebo lepší 
sex, (3) budete sa cítiť zvodnejší pre svoje vlastné dobro. Využitie erotického motívu je tak 
v spätosti s istou ľudskou nespokojnosťou, so svojím nedokonalým ,,ja“, pričom vo vyššie 
zmienenom rámci je evokovaná potreba snahy byť dokonalým prostredníctvom nákupu so 
sexuálne nabitým produktom. Napriek tomu, že je sexuálny motív používaný v mnohých 
podobách, ako uvádza C. Veloutsou et al. (2003), nie vždy je etický a potrebný. V tejto 
súvislosti je dôležité zvážiť vhodnosť jeho využitia v reklame v súlade s morálnymi nor-
mami s ohľadom na sociálne otázky dneška. Sexuálne odvolanie, aj keď je evokačné 
a nezabudnuteľné, nemusí viesť nutne pozorovateľa, aby si propagovaný produkt zapamä-
tal alebo zakúpil. 

 
Zákaznícky segment generácie Y 

Pojmologicky je termín ,,generácia Y“  datovaný od roku 1993, ako vymedzenie novej 
generácie nastupujúcej po tzv. generácii X, ktorá zahŕňa kohortu ľudí narodených v rokoch 
1977-2002 (S. Armour, 2005, J. Shaffer, In: E. Behrstock, M. Clifford, 2009). Nakoľko 
základné definovanie uvádzaného generačného spektra je značne obsiahle, je podľa viace-
rých autorov (J. W. Smith In: P. Paul, 2001, S. Michell a L. Pol In: F. Giancola, 2006) 
potrebné pristúpiť k segmentovaniu do troch skupín z hľadiska mladšieho a staršieho veku.  

Súčasné doposiaľ nadobudnuté poznatky mapujúce generáciu Y možno zhrnúť do zá-
kladného konceptu (P. Daltona, 2007): 
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• Sú najvzdelanejšou generáciou v histórii. 
• Moderná technológia je pre nich každodennou súčasťou. 
• Majú pocit nároku. 
• Sú ,,v objatí“ multikulturalizmu (oveľa väčšia tolerancia, videnie sveta je vo väčšej 

perspektíve). 
• Využívajú sociálne siete (viac využívajú interaktivitu médií). 

Vzhľadom na vyššie uvádzané zákaznícky segment generácia Y prestávajú oslovovať 
komunikáty umiestňované v tradičných médiách, pričom prevláda konzumovanie nových 
médií formou on-line. Sociálne siete sú a interaktivita reklamy sú tak v súčasnosti pro-
striedkom, ako je možné účinne zasiahnuť túto cieľovú skupinu.  

 
Vnímanie erotického motívu v reklame zákazníckym segmentom 
generácie Y 

Rozsah kontextov, v akom je použitý erotický motív v reklame na predaj produktov 
a služieb, je enormný, čím sa akoby preferuje jeho uplatňovanie s cieľom sprostredkovania 
komerčného oznámenia. Podľa zistení viacerých autorov (F. K. Beard, 2003, C. Bakewell, 
V. W. Mitchell, 2003, P. Kotler, 2005, B. Higgs, L. Milner, 2006, V. Lazarevic, S. Petrovic 
– Lazarevic, 2007, Y. K. Damian, K. Bopp, L. E. Mann, 2008, J. A. Ross, 2010) má gene-
rácia Y negatívny postoj k reklame s erotickým motívom. F. K. Beard (2003) vo svojom 
výskume zameranom na hodnotenie postojov k reklame prezentoval skutočnosti, že 1977 
recipientov tejto cieľovej skupiny zo vzorky 2003 opýtaných demonštruje svoj pomerne 
skeptický postoj, pričom verí, že takáto reklama má silu presvedčiť ľudí kupovať si veci, 
ktoré by nemali. Prameniaca nedôvera spočíva podľa experimentálnej štúdie P. Robinsona 
et al. (In: B. Higgs, L. Milner, 2006) zo zakomponovania tzv. ofenzívnej snímky do komu-
nikátu, čo má negatívny vplyv na potenciálny nákupný zámer. V tejto súvislosti C. Bake-
well a V. W. Mitchell (2003) vo svojom výskume dospeli k zisteniu, že vzhľadom 
na genderovú diferenciáciu generácie Y majú ženy k reklame cynický postoj, čo je pravde-
podobne v dôsledku ich expozície v tomto marketingovom komunikáte. Zastúpenie žien 
v reklame v priebehu rokov má tendenciu vyzdvihnúť krásu. Ich reprezentovanie je často 
ako súčasť kontextu – rodina, priatelia, kolegovia, pričom vystupujú v úlohe akéhosi po-
mocníka alebo objektu, viac pasívneho než aktívneho charakteru. Práve zobrazovaná pasi-
vita ich podľa J. Kutza (1997, In: S. Meganck, 2010) vzťahuje aj do roviny obete. Kým 
muži sú stimulovaní bezprostredne fyzickou sexualitou v reklame, J. Blair et al. (2006) 
upozorňujú, že u žien má toto podnietenie romantický aspekt. Uvádzané potvrdzujú aj 
závery štúdie J. Sengupta a D.W. Dahla (2008), ktoré referujú o tom, že explicitnému ero-
tickému motívu v reklame majú muži kladný postoj, pričom u žien je to naopak. 

Reklama a jej prejav odráža vytváranie sociálnych ideálov. Sociológ Erving Goffman 
(In: T. Reichert, 2007) upozorňuje, že reklamy majú priamy dopad na životné skúsenosti, 
normatívne obmedzujú naše poňatie identity, ako i vnímanie, čo je správne a čo nie. 
Ovplyvňujú teda i ponímanie mužskosti a ženskosti, to, čo je ,,sexy“ a čo bude považované 
za atraktívne ostatnými. Reklama s erotickým motívom predstavuje v dominancii viac 
všeobecný signál submisívnej ženy mužom, prostredníctvom fyzickej, finančnej alebo 
psychickej nadradenosti (J. Kilbourn, 2000, V. R. Shields, D. Heinecken, 2002, M. G. Dur-
ham, 2005, J. E. Schroeder, J. L. Borgerson In: T. Reichert, 2007), čím je posilňované trva-
lo stereotypizované zobrazovanie zastávajúcej mužskej a ženskej role (J. E. Schroeder, P. 
McDonagh, 2005). Objektivizácia žien, ktorá sa stala súčasťou reklamných kampaní, má 
pritom signifikantné psychologické následky, čo znamená, že navádza ženy nahliadať na 
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seba spôsobom, ako sú v marketingových komunikátoch vizualizované (napr. v líčení či 
obliekaní), čím ich núti podieľať sa na uvádzanom vlastnom spredmetňovaní (E. Monk – 
Tirner, K. Wren, L. McGill, Ch. Matthiae, S. Brown, D. Brooks, 2008).  

Ako uvádzajú J. Blair, J. Stephenson, K. Hill a J. Green (2006), ,,mladí ľudia majú viac 
otvorený pohľad na sex a čo je alebo nie je prijateľné, pričom najviac vnímajú ciele erotic-
kého motívu v reklame“. Vzhľadom na zmienené D. W. Dahl, J. Sengupta a K. D. Vohs 
(2008) poukazujú na skutočnosť, že aj keď neopodstatnené využívanie erotického motívu 
dokáže zachytiť pozornosť, je potrebné zaoberať sa otázkou, či hodnotiace reakcie sú 
priaznivé medzi segmentmi zákazníkov.  

Podľa vedeckej štúdie K. Hyllegarda, J. Ogle a R. Yana (2009) zákaznícky segment ge-
nerácie Y naznačuje väčší záujem o kúpu produktov na témy spoločensky zodpovednej 
praxe než sexuality. Koncipovanie reklamných kampaní pre túto cieľovú skupinu preto 
odporúčajú v medziach spoločensky zodpovedných úkonov bez uplatňovania neadekvátne-
ho odvolania na erotický motív, čo môže prispieť k pozitívnemu hodnoteniu a vytváraniu 
pozitívneho postoja k propagovaného produktu. Ich závery poukazujú na to, že zvýšenie 
účinnosti reklamy je možné, ak dochádza ku konzistencii v zobrazení a zladení s rolou 
danej cieľovej skupiny. 
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THE ACTING ROLE OF MASS MEDIA IN INTERNATIONAL RELATIONS 
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ABSTRAKT 

Príspevok „Médiá v úlohe aktéra medzinárodnej politiky“ skúma dôležitosť a úlohu masmédií v systéme 
medzinárodných vzťahov. Na základe rešerše mediálnych správ, informácií a výskumu súčasných mediál-
nych trendov príspevok určuje úlohu médií v medzinárodných vzťahoch, popisuje ich funkcie, štruktúru, 
interakcie s inými aktérmi svetového systému a snaží sa vymedziť ciele a nástroje, ktoré používajú. Prí-
spevok sa venuje nielen pozitívnemu, ale aj negatívnemu vplyvu médií na verejnosť, najčastejšie prostred-
níctvom bulváru a propagandy. Komparáciou správania sa jednotlivých aktérov a ich vplyvu v oblasti 
medzinárodných vzťahov určuje miesto médií v schéme aktérov medzinárodných vzťahov. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

svetová politika – globalizácia – masmédiá – mediálny imperializmus – propaganda – medzinárodné 
vzťahy – mediálna realita – politickí aktéri – mediokracia 
 
ABSTRACT 

The paper “The acting role of mass media in international relations” deals with the importance and the role 
of the mass media in the system of international relations. Based on the research of various media news as 
well as information and studies of contemporary media trends the paper determines the role of the media 
in international relations, describes their functions, internal structure and interaction with other actors in 
the global system. It also attempts to define the aims and tools used for these purposes. The paper deals 
not only with the positive but also the negative influence of the media on general public, mostly through 
the means of yellow press and propaganda. By comparing of the behavior of the individual actors and their 
influence in the field of international relations, the paper determines the placement of mass media in the 
scheme of actors in international relations.  
KEY WORDS 

world politics – globalization – mass media – media imperialism – propaganda – international relations – 
media reality – political actors – mediocracy 
 
 
Úvod 

V súčasnosti sa často diskutuje o náraste neštátnych aktérov medzinárodných vzťahov, 
medzi ktoré patria napr. medzinárodné organizácie, mimovládne národné alebo medziná-
rodné organizácie či nadnárodné korporácie. Niektorí autori dokonca uvádzajú ako nového 
aktéra medzinárodných vzťahov už aj ľudstvo ako globálnu spoločnosť. Hoci médiá majú 
obrovský vplyv na verejnú mienku a môžu výrazne ovplyvňovať vývoj medzinárodných 
vzťahov, teórie ich ako aktéra medzinárodných vzťahov neuvádzajú. Pritom je na príkla-
doch z histórie dokázané, že mienkotvorné médiá zohrávajú dôležitú úlohu pri utváraní 
verejnej mienky, ako i formovaní medzinárodných vzťahov.  

Médiá majú niekoľko jedinečných výhod oproti iným aktérom. Sú široko siahajúce, 
mienkotvorné, ľahko dostupné a do istej miery nezávislé a slobodné v rozhodovaní o svo-
jom obsahu. Sú schopné rýchlo a efektívne spolupracovať so širokou sieťou informátorov, 
odborníkov a zároveň ostatnými aktérmi medzinárodných vzťahov. Spolupráca je prospeš-
ná pre obe strany. Médiá ponúkajú zaujímavé zdroje a ľahko dostupné informácie z reno-
movaných prameňov, zatiaľ čo si ostatní aktéri prostredníctvom médií zvyšujú svoju publi-
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citu a kredibility vo verejnosti. Prostredníctvom masmédií môžu najmä neštátni aktéri pro-
pagovať svoje ciele, názory či agendu. Takýto symbiotický vzťah je prospešný pre všetky 
zúčastnené strany.  

Tento model má však aj výrazné nedostatky, ktoré sú spôsobené najmä stále sa zvyšu-
júcou monopolizáciou a komercializáciou médií orientovaných na produkovanie najvyššie-
ho možného zisku. Médiá, ktoré sú súčasťou masmediálnych gigantov, sú vo svojom obsa-
hu sčasti cenzurované majiteľmi a záujmami klientov, najmä inzerentov, ktorí v nich uve-
rejňujú svoju reklamu. Zápas medzi záujmami korporatívnych elít a opozičných menšino-
vých disentských hnutí o mediálny priestor sa väčšinou končí výhrou tých, ktorí majú 
k dispozícií vyššie kapitálové prostriedky.  

Odhliadnuc od týchto problémov majú médiá obrovské možnosti zasahovať do medzi-
národných vzťahov. Prinášajú správy a reportáže z celého sveta: o stretnutiach svetových 
lídrov, zasadnutiach a prijatých rozhodnutiach medzinárodných organizácií, z vojnou alebo 
humanitárnou krízou zasiahnutých oblastí, dôkazy porušovania ľudských práv v konkrét-
nych regiónoch a režimoch a pod. Medializácia týchto problémov môže potom pôsobiť ako 
katalyzátor verejnej nespokojnosti a protestov globálnej verejnosti voči takýmto akciám. 
Občania určitého štátu na základe informácií z masmédií môžu napríklad vytvoriť tlak na 
svoju vládu, aby podnikla určité protiopatrenia voči režimu porušujúcemu medzinárodné 
právo či ľudské práva. 

Medzi masmédiá, ktoré asi najviac ovplyvňujú svojho recipienta a zároveň zasahujú čo 
možno najvyšší počet populácie sú v súčasnosti najmä televízia, internet a tlač. Zatiaľ čo 
televízia ako stále najrozšírenejšie masové médium vytvára a výrazne ovplyvňuje atmosfé-
ru na národnej a globálnej úrovni, printové médiá zase využívajú svoj písaný potenciál na 
nastoľovanie určitých tém, ktoré vo svojich dlhších článkoch podrobujú hlbšej analýze 
a ponúkajú na posúdenie verejnosti. Internet zase oslovuje široké masy svetového obyva-
teľstva bez ohľadu na kultúrne či geografické bariéry a sprístupňuje sféru médií v podstate 
každému zainteresovanému jedincovi, bez ohľadu na finančné pozadie, vzdelanie či súk-
romné názory. 

 
Štruktúra masmédií 

Pokiaľ sa chceme venovať štruktúre masmédií a spôsobu ich vnútorného fungovania, 
musíme mať na pamäti, že jednotlivé druhy masových médií sa vyznačujú vlastnou špeci-
fickou štruktúrou. Rozhlas, televízia, tlačoviny a internet sú koncipované rôznym spôso-
bom a majú inú vnútornú štruktúru, zvlášť v prípade internetu. Tak ako v prípade štátov 
nemôžeme hovoriť o jednotnom vnútornom usporiadaní (diktatúra, oligarchia, demokra-
cia), alebo v prípade medzinárodných organizácií o rovnakých mechanizmoch prijímania 
rozhodnutí (jednohlasne, väčšinovo, v pléne, v hlavných riadiacich zložkách), ani v prípade 
masmédií nemôžeme určiť iba jeden model fungovania.  

Zatiaľ čo rozhlas, televízia a printové médiá bývajú usporiadané spravidla hierarchicky, 
v prípade internetu môžeme hovoriť o sieťovej štruktúre s absenciou vedúcej riadiacej, 
donucovacej či kontrolnej jednotky. 

Pri definovaní štruktúry masmédií si tiež musíme uvedomiť existenciu tak súkromných, 
ako i verejnoprávnych médií, zvlášť rozhlasu a televízie, hoci verejnoprávne médiá majú 
svoj tradičný pôvod a baštu najmä v európskych krajinách a spravidla v autokratických 
režimoch. Hoci v prípade oboch skupín je zreteľné hierarchické usporiadanie, spôsob fun-
govania a prijímania rozhodnutí na úrovni riadiacich jednotiek sa značne líši, tak ako sa aj 
líši pôvod, vlastníctvo, zdroj financovania, účel a zdieľanie zodpovednosti za obsah medzi 
verejnoprávnymi a súkromnými médiami.  
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Vznik odlišných typov vyplýva z histórie a vývoja samotnej masmediálnej komuniká-
cie, ktorá na rôznych územiach prebiehala rozdielne. „Rozvoj masmediálnej komunikácie 
nenapredoval rovnako vo všetkých krajinách. Politická štruktúra, technologická a ekono-
mická vyspelosť a kultúrne tradície vygenerovali odlišné typy televíznych korporácií. 
V niektorých krajinách ustanovili televízie výlučne ako kultúrne, nezárobkové a v iných 
výlučne ako komerčné, zárobkové inštitúcie. V iných krajinách závislosť od finančného 
zisku nebola taká bezvýhradná a rozhodujúca; jestvovali televízie, ktoré plnili funkciu 
verejnoprávnych inštitúcií a pritom boli v súkromných rukách“ (Stadtrucker, 2007, s. 437).  

Okrem verejnoprávnych a súkromných médií teda existujú médiá často na báze lokál-
nej, celonárodnej či dokonca transnacionálnej, zvlášť niektoré televízne mediálne giganty 
ako CNN či BBC.  

V neposlednom rade si treba uvedomiť, že na rozdiel od národných štátov alebo medzi-
národných organizácií médiá nedisponujú medzinárodnou subjektivitou a nie sú vo svojom 
rozhodovaní úplne slobodné, resp. sú podriadené zákonom štátu – prípadne štátov – na kto-
rých území vykonávajú svoje aktivity. Vzhľadom na vládnuci režim a mieru slobody infor-
mácií a vyjadrovania sa v danom režime je preto ich štruktúra a spôsob riadenia ovplyvňo-
vaná zvonka smerom dovnútra.  

Vnútorná štruktúra masmédií ako takých rozhoduje o tom, ako budú fungovať, ako sa 
prezentovať navonok, aké služby budú poskytovať a komu majú byť tieto služby určené, 
aké priority a ciele si samotné médium stanovilo, akým mechanizmom bude podrobovaný 
proces tvorby, nakoľko sú jednotlivci v systéme slobodní a naopak obmedzovaní, aká je 
miera cenzúry a selektívneho výberu informácií, aká panuje v médiu miera slobody prejavu 
a aká miera poslušnosti je od zamestnancov vyžadovaná. Výrazný vplyv na fungovanie 
masmédia má aj to, ako je masmédium koncipované a kto ho vlastní, nielen či sa nachádza 
v súkromných alebo štátnych rukách, ale tiež či je koncipované, ako napr. akciová spoloč-
nosť, spoločnosť s jedným majiteľom, prípadne rodinný podnik. Nezanedbateľné sú i jeho 
afiliácie s inými inštitúciami, vplyvnými ľuďmi ekonomického a politického života, pre-
viazaním na politické kruhy či dôležité ekonomické firmy, koncerny či určité špecifické 
hospodárske odvetia.  

Všetky tieto faktory vplývajú tak na vnútorné usporiadania médií, ako i majú priamy 
vplyv na výstupy a informácie nimi sprostredkovávané. 

 
Funkcie masmédií 

Pochopiteľne, funkcie masmédií sú pomerne rozsiahle a rôznorodé, v závislosti od typu 
média, jeho štruktúry, záujmu a cieľovej skupiny. Pre účely tohto príspevku sa preto bu-
deme smažiť zadefinovať len tie funkcie, ktoré súvisia s predmetom výskumu, čiže medzi-
národnými vzťahmi a svetovou politikou.  

Tak ako aj u iných aktérov medzinárodných vzťahov, aj funkcie masmédií sa odvíjajú 
od ich záujmov a ambícií, či už politických, ekonomických alebo spoločenských. Záujmy 
a ciele masmédií sú zase tvorené ich majiteľmi, prípadne ľuďmi, ktorí ich v danom časo-
vom momente ovládajú a riadia.  

Funkcie môžu plniť na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni, v závislosti od ich 
záujmu, moci, vplyvu a kapitálu. Hoci sú mnohé koncipované ako kapitálové koncerny, ich 
hlavným a primárnym cieľom nie je len produkovať zisk, ale aj získavať moc a vplyv vo 
verejnosti. Čím väčší počet recipientov a mieru dôveryhodnosti médium vlastní, tým väčší 
je jeho vplyv na medzinárodnom poli.  
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O funkciách médií v medzinárodnej politike sa veľa diskutuje, pričom môžeme sledo-
vať dva hlavné názorové prúdy. Na jednej strane stoja zástancovia médií ako „strážcov 
demokracie“. Podľa nich je ich úlohou objektívne informovať, sledovať a kontrolovať 
procesy a udalosti dejúce sa vo svete, investigatívne rešeršovať a snažiť sa odhaľovať me-
dzinárodné škandály či nekalé praktiky či už iných aktérov alebo jednotlivcov, a okrem 
posunutia týchto informácií príslušným autoritám ďalej sprostredkovávať tieto informácie 
verejnosti a tak formovať verejnú mienku a prispievať k všeobecnej osvete a infor-
movanosti globálnej populácie o udalostiach vo svete. Okrem toho je úlohou médií spolu-
pracovať s ostatnými aktérmi medzinárodných vzťahov ako sú medzinárodné organizácie, 
mimovládny sektor či vládne agentúry a pôsobiť ako prostredník medzi nimi navzájom 
a globálnou spoločnosťou. Ich úlohou je dohliadať na to, aby všetky zložky systému fun-
govali podľa pravidiel a v prípade porušenia zásad o tom ihneď informovať. Majú fungo-
vať v pozícií akýchsi nezávislých a nestranných pozorovateľov medzinárodných udalostí 
a objektívne informovať verejnosť o dianí na medzinárodnej scéne. Tento pohľad na úlohu 
médií je značne idealistický. 

Druhý tábor tvoria odporcovia masových médií, ktorí ich obviňujú zo snahy zasahovať 
priamo do medzinárodných vzťahov a konkrétnych udalostí svetového významu s cieľom 
zavádzať a skresľovať realitu a udržiavať svetovú verejnosť v poslušnosti voči svojim vlád-
nucim a korporatívnym elitám. Má sa tak diať za využívania prostriedkov masovej propa-
gandy, nátlaku, selektívneho výberu informácií, úmyselného zavádzania a skresľovania 
faktov, nastoľovania vybranej agendy, indoktrinácie, manipulácie a cenzúry. Títo autori 
veria, že médiá slúžia ako predĺžená ruka mocných a vplyvných elít, ktorých želania tajne 
plnia pod rúchom predstieranej objektivity a celospoločenského prínosu. Hlasy zastávajúce 
tento názor preto volajú po väčšej transparentnosti v rámci médií a po výraznejšej osvete 
a mediálnej výchove, ktorá by verejnosti ozrejmila mechanizmy fungovania mediálneho 
ovplyvňovania a donútila ľudí uvedomiť si dôležitosť kritického myslenia.  

Mnohí autori vo svojich tvrdenia zachádzajú tak ďaleko, že tvrdia, že masové médiá 
slúžia na ovládanie mysle más s cieľom donútiť ich k súhlasu s hocakými politickými roz-
hodnutiami, aké sa rozhodnú ich elity prijať. Ľuboš Blaha napr. tvrdí, že: „Informácie, 
ktoré ľudia po celom svete dennodenne vstrebávajú, formujú ich pohľad na svet. Veľké ka-
pitalistické korporácie celkom ovládli svet informácií a až na pár výnimiek možno hovoriť 
o monopole kapitalistického myslenia v mediálnej sfére. Ľudia sú preto konfrontovaní 
každý deň presne s takými informáciami, aké im selektujú a nanucujú vládnuce sily eko-
nomického liberalizmu“ (Blaha, 2008, s. 147). Jedným z najznámejších a najuznávanejších 
svetových odborníkov a predstaviteľov tohto myšlienkového prúdu je americký politológ 
Noam Chomsky, predstaviteľ amerického disentu.  

Ako sme už spomínali, funkcie a úlohy masmédií v svetovej politike sa snažili neraz de-
finovať nie len jednotlivci, ale aj niektoré medzinárodné organizácie ako napr. UNESCO, 
podľa ktorého by médiá mali plniť najmä informačnú a osvetovú funkciu, ktorá by smero-
vala k vzájomnému porozumeniu, kultúrnemu zbližovaniu a udržiavaniu a upevňovaniu 
svetového mieru. Voľný prístup k informáciám považuje UNESCO za jedno zo základných 
ľudských práv a slobôd a práve médiá by mali toto právo ľudom sprostredkovávať. UNES-
CO však zároveň konštatovalo, že „požiadavka západných médií krajín na „slobodný tok 
informácií“ nemôže byť vnímaná len ako jednostranný tok informácií zo strany silných 
mediálnych monopolov, navyše s akcentmi, ktoré môžu ohrozovať kultúrnu integritu roz-
vojových krajín.“ (Darmo, 2008, s. 21) 
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Samotné UNESCO teda zastáva zmiešaný názor na úlohu médií v politike, na jednej 
strane podporuje a priam vyzýva k ich informačnému poslaniu, na strane druhej vystríha 
pred možnou manipuláciou zo strany vplyvných elít.  

Ako na záver veľmi zaujímavo konštatuje Blaha: „Médiá majú v systéme jednoznačnú 
funkciu, aj keď to chcú často zastierať úsilím o vytváranie obrazu akýchsi „strážnych psov“ 
demokracie. Strážne psy však nehryzú svojich pánov – ich úlohou je strážiť systém, nie 
nevyhnutne demokraciu.“ (Blaha, 2008, s. 152) 

 
Nástroje a metódy masmédií 

Nástroje a metódy aké médiá využívajú na zasahovanie do medzinárodných vzťahov do 
veľkej miery súvisia s povahou funkcií, aké podľa nás plnia. Ak sa rozhodneme súhlasiť 
s premisou, že médiá fungujú ako všeobecný a objektívny pozorovateľ a informátor, ktorý 
dohliada na správne plnenie medzinárodných dohôd a informuje o možných porušeniach 
a prípadne nekalých praktikách v rámci svetovej politiky, potom medzi ich nástroje môže-
me zaradiť ich schopnosť hľadať, zbierať, triediť a vhodne sprostredkovať mediálny obsah 
svojim recipientom. Médiá dokážu za využitia svojich zdrojov a kapacít bez ohľadu na čas 
a priestor zmobilizovať obrovské množstvo ľudí a tak vyvolať možnú protiakciu, protest 
alebo prejav verejného nesúhlasu s určitými krokmi na domácej či medzinárodnej politic-
kej scéne.  

Jeden z najosvedčenejších nástrojov takéhoto prístupu je investigatívna žurnalistika. Je 
to typ žurnalistiky, „ktorej cieľom je zverejňovať zamlčané a odopierané, pre chod spoloč-
nosti však dôležité informácie. Táto forma predpokladá od novinárov dôkladnú rešeršnú 
činnosť, zhromažďovanie faktov a bezchybné dôkazy, overené najmenej z dvoch nezávis-
lých zdrojov, konfrontáciu opačných stanovísk a možnosť poskytnúť priestor i obviňovanej 
strane.“ (Osvaldová, 2007, s. 245) 

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že investigatívna žurnalistika pre svoje správne fun-
govanie potrebuje dodržať niekoľko zásadných podmienok: disponovať kvalitnými zása-
dovými žurnalistami, vykazovať čo možno najvyššiu mieru objektivity, investovať dosta-
točné finančné zdroje a čas, poskytnúť autorom kreatívnu slobodu ako i vhodný mediálny 
priestor a vymedziť mieru verejného záujmu o daný problém. Okrem toho sú dobrými 
predpokladmi na uskutočňovanie takejto politiky aj adekvátna miera slobody prístupu 
k informáciám a slobody prejavu v daných krajinách a neraz aj ochota vládnych či inak 
zodpovedných zložiek jednať v prípade odhalenia nedostatkov či porušení konkrétnych 
práv a zásad. Ak by boli tieto podmienky naplnené, dokázali by médiá pôsobiť na jednotli-
vých aktérov medzinárodných vzťahov ako aj ich jednotlivé zložky a globálnu spoločnosť.  

Kritici tohto prístupu však tvrdia, že práve kvôli tomuto ich „nebezpečnému potenciálu“ 
vznikli účinné mantinely v rámci samotných médií, ktoré im majú zabrániť efektívne vy-
konávať svoje poslanie. Niektoré zábrany vyplývajú priamo zo samotnej štruktúry médií, 
niektoré boli zavedené časom v rámci mechanizmov vnútornej kontroly a niektoré sú vy-
konávané priamo pod tlakom záujmov majiteľov, inzerentov a vplyvných politických 
a korporatívnych elít.  

Nástroje a metódy, ktoré sú v tomto prípade uplatňované sú najmä propaganda, manipu-
lácia, odvádzanie pozornosti od určitých problémov, selektovanie informácií dostávajúcich 
sa k recipientovi a úmyselné šírenie strachu za účelom získania verejného súhlasu k urči-
tým krokom. Médiá sa pritom často spoliehajú na dôveryhodnosť, ktorú si už raz u reci-
pientov získali a ktorú už spätne takmer nikto nespochybňuje. Podľa Kunczika je pre ús-
pech mediálnej propagandy kľúčová dôveryhodnosť zdroja, ktorého nazýva ‘komunikátor‘ 
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(2002). Pokiaľ máme komunikátora, ktorý si už raz získal našu dôveru, bude ju používať aj 
naďalej, pričom jeho informácie nebudeme mať potrebu overovať inde. Pritom nikde nie je 
napísané, že ak zdroj poskytoval správne a pravdivé informácie raz, bude tak robiť vždy.  

Práve z tohto dôvodu patria podľa ich kritikov masmédiá medzi hlavné nástroje propa-
gandy. Sú ľahko dostupné, relatívne lacné a nadmieru efektívne. Využívajú výsledky vý-
skumu rôznych vedných odborov, aby svoju agendu zdokonalili.  

Vplyv masových médií na občana je často podceňovaný, zvlášť v demokratických spo-
ločnostiach. Podliehame ilúzií, že pluralitná spoločnosť produkujúca pluralitu názorov, 
bude v médiách poskytovať rôznorodé informácie. O mediálnej propagande v totalitných 
režimoch málokto pochybuje, nástroje ako cenzúra či vládnucimi elitami kontrolované 
masmédiá sú známym faktom. Autokratické vlády sa šírením a využívaním propagandy 
koniec koncov ani veľmi netaja. Je to len jeden z mnohých nástrojov, ktoré využívajú na 
ovplyvňovanie a ovládanie más. Pre demokratické spoločnosti je však masová propaganda 
kľúčovým opatrením na ovplyvnenie obyvateľstva do takej miery, že toto dobrovoľne od-
súhlasí či podporí kroky svojej vlády. Úlohu masmediálnej propagandy veľmi výstižne 
zhrnul Noam Chomsky do jedinej vety, „Propaganda je pre demokraciu tým, čím je násilie 
pre totalitný štát.“ (1992) 

 
Záujmy masmédií 

Dôvody masmédií ovplyvňovať medzinárodné vzťahy majú rôzne príčiny. Všeobecne 
medzi ich hlavné ciele patrí snaha generovať zisk (v prípade súkromných médií) a získať 
čo najväčší vplyv na trhu. Médiá čelia pri zostavovaní svojho obsahu dôležitej dileme pri 
určovaní pomeru vplyvu a zisku, aký chcú dosiahnuť. Niektoré médiá, napr. verejnoprávne, 
konkrétne internetové portály či noviny nie sú vydávané primárne za účelom finančného 
zisku, ich cieľom je sprostredkovať určité informácie (napr. ideologického charakteru) 
širokým masám verejnosti.  

Všeobecne však môžeme tvrdiť, že záujmom každého masového média by v prvom ra-
de mal byť čo najväčší počet recipientov. V prípade, že je ich cieľom generovať zisk, spô-
sobuje vyššie množstvo recipientov vyššie príjmy z inzercie. V prípade snahy získať vplyv 
a šíriť myšlienky určitého typu médiu opäť vyhovuje čo možno najširšia základňa recipien-
tov, pretože tak môže svojimi názormi a myšlienkami ovplyvňovať viac ľudí. „Faktická 
moc masových médií totiž vyplýva najmä z ich schopnosti narábať so symbolickou mocou 
prostredníctvom šírenia obsahov a posolstiev.“ (Pravdová, 2008, s. 70) 

Keďže je väčšina masmédií konštruovaných ako korporatívne podniky, prirodzene by 
sa snaha vygenerovať čo možno najväčší finančný zisk mohla zdať prirodzenejšia ako sna-
ha ovplyvňovať masy. Pre mnohých autorov je však práve tento bod sporný. Tvrdia, že 
médiám v mnohých prípadoch záleží skôr na dobrom imidži, prostredníctvom ktorého 
ovplyvňujú svojich recipientov, ako na skutočnom zisku, aj keď ten je tiež súčasťou celej 
mašinérie. 

Pre účely tohto príspevku nás však skôr bude zaujímať ten aspekt médií, ktorý za zame-
riava na získanie vplyvu. Mnohí poprední autori zaoberajúci sa dlhodobo výskumom ma-
sových médií ako napr. McCombs, Kunczik či Chomsky, propagujú ten názor, že hlavnou 
úlohou a cieľom masových médií je ovplyvňovať svetovú verejnosť a prostredníctvom 
svojho obsahu formovať verejnú mienku tak, aby vyhovovala určitým vládnym kruhom či 
bohatým elitám. Hana Pravdová v tejto súvislosti hovorí o tzv. mediokracii, čiže úzkom 
kruhu vlastníkov médií dominantne ovplyvňujúcich verejnú mienku. McCombs napríklad 
hovorí o úlohe masmédií nastoľovať iba určité agendy, o ktorých verejnú diskusiu je 
v elitných kruhom eminentný záujem. Zároveň sú tieto agendy v médiách prezentované 
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tak, aby recipientom navodzovali a podsúvali určitý názor a tak kreovali všeobecnú verejnú 
mienku o ňom (McCombs, 2002). 

Prečo to však elity robia tak zložito a nepresadia svoje ciele priamo u vlád? Problémom 
je paradoxne inštitút demokracie, ktorá stavia na vôli ľudu a preto sa rozhodovací proces 
odvíja práve od verejnosti a nedá sa obísť, inak by sa začalo hovoriť o oligarchií, prípadne 
diktatúre. Preto najprv elity musia v ľuďoch vzbudiť rovnaký názor na nejaký problém 
a následne tak vytvoriť verejný súhlas s prijatím želaného rozhodnutia. Sprostredkovate-
ľom takého súhlasu majú byť práve masové médiá. Okrem snahy presadiť u ľudí svoje 
ciele sa často stretávame aj s „cieľavedomým odvádzaním pozornosti recipientov od kľú-
čových, nepopulárnych rozhodnutí exekutívy, napríklad v prípade zvyšovania, resp. libera-
lizácie cien alebo rôznych politických škandálov, prešľapov, ako aj očividných lobistic-
kých aktivít rôznorodých záujmových skupín atď.“ (Pravdová, 2008, s. 71)  

Médiá sú v niektorých ohľadoch dokonca dominantné voči ostatným aktérom systému, 
voči vládam, politikom, korporáciám či medzinárodným organizáciám. Zatiaľ čo oni musia 
o svoje dobré meno, reputáciu a moc u občanov tvrdo bojovať, médiá si ju môžu v rámci 
tvorby svojej mediálnej reality jednoducho a pohodlne vytvoriť. Ba čo viac, sú to práve 
oni, ktorí do značnej miery ovplyvňujú spomínanú dobrú povesť ostatných aktérov. Ak sa 
médiám napr. znepáči určitá politická strana, vláda či organizácia, dokážu ju formou me-
diálnej manipulácie, propagandy a iných druhov kampane verejne tak znemožniť a zdiskre-
ditovať, že je prakticky nemožné, aby sa dokázala pre očami verejnosti sama očistiť. Mno-
hí politici, vlády ale i korporácie to už dávno pochopili a rozhodli sa preto médiá odkúpiť 
do vlastných rúk, alebo si aspoň nakloniť ich priazeň, čím len dokazujú faktickú moc, akou 
nad nimi médiá disponujú.  

Kontrola myšlienok v demokratických spoločnostiach tvorí podľa uznávaných autorov 
hlavný záujem médií a ich vlastníkov. „Pravda, Chomsky neostáva úplným pesimistom. 
Má podľa neho zmysel presúvať hranice systému, rovnako ako sa snažiť vplývať na mas-
mediálnu politiku“ (Blaha, 2008, s. 164). Ako vraví: „Masmédiá sú komplikované inštitú-
cie, plné vnútorných protirečení. Na jednej strane sa snažia o indoktrináciu a ovládanie a na 
druhej strane je tam zmysel pre profesionálnu integritu.“ (Citované podľa: Blaha, 2008, 
s.164) 

 
Špecifickosť a zaradenie masmédií do systému medzinárodnej politiky 

Mnohí masmédiá nepovažujú za rovnocenného aktéra medzinárodných vzťahov ako 
napr. štáty alebo medzinárodné korporácie. Medzi najčastejšie uvádzané dôvody patria 
tvrdenia, že nedisponujú medzinárodnoprávnou subjektivitou, že sú len súčasťou iných 
aktérov (najčastejšie štátov, alebo korporácií), že nedokážu samostatne konať ale len plnia 
úlohu svojich majiteľov a tým že nie sú samostatnou entitou, alebo že nedokážu ovplyvňo-
vať dianie na medzinárodnej scéne v dostatočne výraznej miere.  

Medzinárodnoprávnou subjektivitou však podľa pravidiel medzinárodného práva dis-
ponujú z klasických aktérov svetovej politiky len štát a medzinárodné organizácie. Nadná-
rodné korporácie, mimovládne organizácie ako i fyzické osoby (okrem špecifických prípa-
dov) podliehajú výlučne právu vnútroštátnemu. Takže tento bod masmédiám nemožno 
vyčítať. 

Považovať médiá za nižšie štruktúry a súčasti iných aktérov svetovej politiky je už viac 
závažné tvrdenie, problémom však je, že neexistuje ani jeden konkrétny aktér, ku ktorému 
by sme médiá mohli jednoznačne priradiť. Keďže médiá sú tak verejnoprávne, ako aj súk-
romné, nemožno ich zaradiť ani k národným štátom, ani k nadnárodným korporáciám. 
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Postavenie internetu je dokonca ešte špecifickejšie, keďže je to sieťový organizmus bez 
jednotnej riadiacej zložky, ktorý môže využívať, formovať a meniť prakticky ktokoľvek. 
Médiá nepodliehajú kompletne ani štátom, ani vládam, korporáciám či jednotlivcom ako 
ich majiteľom, hoci sú nimi významne a výrazne ovplyvňované. To sú však aj napr. me-
dzinárodné organizácie, ktoré boli vytvorené samotnými štátmi a často podliehajú rozhod-
nutiam, ktoré sú prijímané na národných úrovniach. Aby sa kruh uzavrel, médiá zase v naj-
výraznejšej miere ovplyvňujú, ako sú ostatní aktéri vnímaní svetovou verejnosťou a majú 
jedinečnú moc formovať verejnú mienku, ktorá sa môže týkať konkrétnych aktérov ako sú 
štáty, korporácie, NGOs či medzinárodné organizácie.  

To, že médiá nie sú samostatnou entitou a len plnia príkazy svojich majiteľov je značne 
zjednodušené vyhlásenie. Veľké masmediálne reťazce, ktorá často ovládajú väčšinový trh, 
sú naozaj tendenčné a v prevažnej miere sa držia vytýčenej línie svojich majiteľov, najmä 
v ideologickej, filozofickej a politickej rovine. Zároveň však nemožno paušálne tvrdiť, že 
sú všetky médiá tendenčné a zavádzajúce, tak ako aj správy, ktoré nám dnes prinášajú. Inak 
by vôbec neexistovali a neboli publikované samotné názory o ich tendenčnosti, nefungovali 
by menšie médiá prinášajúce alternatívne informácie a popierajúce názory hlavného myš-
lienkového prúdu. Svet médií je tak rozmanitý, že nemožno jednoznačne určiť, kto ho ria-
di, pričom mnohé teórie ho popisujú ako samoregulačný systém, ktorý s vonkajším svetom 
komunikuje na základe interakcií, spolupráce a výmeny informácií s ostatnými aktérmi. 
Všetci aktéri dnes spolupracujú a koexistujú vo vzájomných vzťahoch, tak ako aj médiá, no 
zároveň majú vlastnú vnútornú štruktúru, pravidlá, funkcie, nástroje a záujmy, ktoré do 
istej miery môžu ale nemusia korešpondovať s názormi iných aktérov svetovej politiky.  

Posledný a najdôležitejší argument je ten, či majú médiá naozaj tak výrazný vplyv na 
ostatných aktérov a svetovú verejnosť, aby v dostatočnej miere dokázali ovplyvňovať dia-
nie na medzinárodnej scéne. Najväčšia výhoda masmédií dnes je ich veľká popularita, pô-
sobenie na široké masy, cenová dostupnosť, veľké finančné zdroje a vybudovaná dôvery-
hodnosť. V rámci medzinárodných vzťahov a niektorých špecifických konfliktov zohrali 
možno ešte väčšiu úlohu ako napr. najdôležitejšie medzinárodné organizácie. Dokážu na-
príklad efektívne a spoľahlivo ubezpečiť verejnosť o určitej hrozbe, o naliehavosti riešiť 
nejaký medzinárodný problém, dokonca i presvedčiť verejnosť o oprávnenosti útoku alebo 
„morálnej správnosti“ jednej z bojujúcich strán v rámci vojenského konfliktu. Verejný 
súhlas je pritom kľúčový aj v otázkach zahraničnej politiky určitých štátov, či už voči iným 
štátom alebo medzinárodným organizáciám.  

Zároveň už neraz v histórií médiá dopomohli k odhaleniu nejedného medzinárodného 
škandálu, alebo kauzy týkajúcej sa iných aktérov svetovej politiky, ale aj naopak, pošpine-
niu či nesprávnemu obvineniu udalostí, ktoré mali medzinárodný dopad. 

V roku 2005 napr. vyšiel v The Sunday Times škandalózny článok, ktorý obvinil syna 
generálneho tajomníka OSN Kofiho Annana, že sa počas priebehu vojny v Iraku údajne 
priznal k účasti na humanitárnom programe OSN „Jedlo za ropu“, na ktorom by prostred-
níctvom svojich osobných kontaktov mohol v rámci konfliktu záujmov profitovať z predaja 
irackej ropy. Hoci v novembri 2005 súd ako aj samotné The Sunday Times uznalo svoj 
omyl, meno Kofiho Annana, jeho syna ako i reputácia humanitárnych organizácií a OSN 
bolo verejne a nenapraviteľne poškodené.  

Špecifickosť masmédií spočíva najmä v ich rozmanitosti. Okrem očividného rozdelenia 
na televíziu, rádio, tlač či internet rozlišujeme tiež médiá lokálne, národné a transnacionál-
ne. V neposlednom rade ešte médiá delíme na verejnoprávne a súkromné, v rámci súkrom-
ných sa môže jednať tiež o niekoľko kategórií, ako napr. akciové spoločnosti či rodinné 
podniky. Je to možno práve pre túto rozmanitosť a malú homogenitu, že niektorí autori 
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médiá odmietajú rozlišovať ako samostatného aktéra medzinárodných vzťahov. Napriek 
všetkému však v zovšeobecnenej forme médiá napĺňajú všetky atribúty, ktoré napĺňajú aj 
ostatní aktéri medzinárodných vzťahov, a preto ich môžeme považovať za samostatnú enti-
tu systému. 

 
Záver 

Nový vek informatizácie a globalizácie so sebou prináša doteraz nepoznané riziká, kto-
ré sa rapídnym pokrokom v oblasti technológií len prehlbujú. V súčasnej dobe sa toto tem-
po javí rýchlejšie ako ľudia dokážu zniesť. Preto je častým javom v súčasnej spoločnosti 
ľahostajnosť ku kritickému mysleniu a bezmyšlienkovité preberanie názorov a tém, ktoré 
sú nám v médiách prezentované. Množstvo informácií, ktorými sú ľudia denne zasypávaní 
je jednoducho také veľké, že ľudia už nevedia alebo nechcú selektovať, čo je dôležité a čo 
nie.  

Ak dnes ráno v novinách čítame správy o tom, že v Iraku bolo zlikvidovaných niekoľko 
teroristov, alebo vidíme vo večernom televíznom spravodajstve že Severná Kórea odskúša-
la nový druh balistických hlavíc, málokto o týchto správach zapochybuje. Naša ľahostaj-
nosť dáva priestor rôznym oportunistom či určitým záujmovým skupinám, aby nám podve-
dome vnucovali svoje témy a svoj pohľad na ne. V demokratickom svete to predstavuje 
o to väčšiu hrozbu, že sa občania demokratických štátov sami podieľajú na tvorbe vlády 
a teda nepriamo zasahujú do procesu prijímania určitých politických rozhodnutí, ktoré 
môžu mať dopad na medzinárodné spoločenstvo. Médiá teda majú oveľa väčšiu moc 
ovplyvňovať politiku, ako by sa prvý pohľad mohlo zdať.  

Nasledovne sa vynára logická otázka, ako médiá mienia s touto mocou naložiť a koho 
záujmy vlastne reprezentujú. Ich roztrieštenosť sčasti zabraňuje unifikácií a uskutočňovaní 
hrozby jednostranného nátlaku na verejnosť, avšak v posledných desaťročiach sa aj na poli 
masmédií neustále zvyšuje miera globalizácie, privatizácie a monopolizácie. Udržať si 
prehľad o tom, ktorá mediálna spoločnosť vlastní ktorú, sa stáva čoraz ťažším a namáha-
vejším. Internet síce prináša do tohto mediálneho systému určité osvieženie, no samotný 
problém neprehľadnosti nerieši, naopak, skôr ho ešte viac prehlbuje. 

Úlohu masmédií v medzinárodnom systéme však nesmieme vnímať len negatívne a pri-
stupovať k nej s podozrievaním a nevôľou. Prostredníctvom médií a niektorých výnimoč-
ných novinárov sa podarilo objasniť veľa medzinárodných afér a podarilo sa upútať pozor-
nosť verejnosti na dôležité globálne témy, ktorým sa dovtedy nedostávalo veľa priestoru, 
ako napr. ochrane životného prostredia, ľudských práv a potrebe riešiť niektoré celosvetové 
problémy na globálnej úrovni.  
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POSTOJE ŠTUDENTOV K MASMÉDIÁM 

 

ATTITUDES OF STUDENTS TO MASS MEDIA 
 

Janka Satková 

 
ABSTRAKT 

Predpokladom efektívnej mediálnej výchovy na univerzite je poznanie postojov študentov k masmédiám. 
Náš výskum prostredníctvom projektívnej metódy koláže sa zameriava na postoje študentov k masmédiám 
a ich obsahom. Výsledky výskumu ukazujú, že u študentiek prevláda zmiešaný postoj k masmédiám. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

masmédiá, študenti, postoj 
 
ABSTRACT 

Precondition for effective media education at the university is the knowledge of the attitudes to media of 
students. Our research through projective methods collage focuses on students' attitudes to the media and 
their content. The research results show that students in the prevailing have mixed attitude to media. 
KEY WORDS 

mass media, students, attitude 
 
 
Úvod 

Na základe vnímania masmédií si ľudia vytvárajú postoje o nich a o ich obsahoch. Mas-
médiá ako súčasť kultúry tiež pôsobia svojimi obsahmi na utváranie, resp. zmenu postojov 
a ich úloha v tomto smere neustále rastie. Postoje súvisia s hodnotami a hodnotovými pre-
ferenciami, s názormi a presvedčeniami, majú význam pre sebaobraz, sebaponímanie 
a identitu ľudí (Kollárik, 2004). Postoje podľa E. Hradiskej (2004) z psychologického hľa-
diska reprezentujú vplyv spoločnosti a kultúry, sú však vždy postojmi určitej osobnosti, 
a tak vonkajší svet sa „láme“ na vnútorných podmienkach osobnosti. Podľa J. Plichtovej 
(2002) koncept sociálnych reprezentácií obsadil sémantický priestor, ktorý zaberal termín 
"postoj". Predpokladom vzniku sociálnych reprezentácií je ich rozširovanie prostred-
níctvom diskurzu v skupinách, pričom významnú úlohu zohrávajú médiá ako prostriedky 
prenášania myšlienok, ideí, masmediálnych a marketingových komunikátov, informácií, 
ale aj vedeckých poznatkov a i.  

V literatúre existujú dva prístupy vo vzťahu postojov a správania. Podľa E. Hradiskej 
(1998) postoje vypovedajú, aké správanie môžeme očakávať od nositeľov týchto postojov 
avšak postoje obsahujú len tendenciu ku konaniu. J. Výrost (1989) uvádza, že zo strany 
príjemcu ovplyvňujú postoje aj niektoré stabilnejšie osobnostné charakteristiky jednotlivca 
ako je vek, pohlavie, sebaobraz. Postoje študentov k masmédiám sme sledovali aj v iných 
výskumoch (Fichnová, Satková, 2005, Fichnová, Satková, 2006) 

 
Výskum 

Pri voľbe výskumných paradigiem vychádzame z tvrdenia, že vo vede sa akceptuje me-
todologická, paradigmatická a teoretická pluralita (Poláková, 2006). Naše paradigmy sú 
kulturálny model, humanitná, psychologická, kognitívna paradigma, konštruktivistická teó-
ria, symbolický interakcionizmus a pragmatická teória pravdy. 
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Cieľom výskumu bolo zistiť, ako študentky vnímajú masmédiá. V tomto príspevku sa 
budeme venovať výsledkom týkajúcim sa postojov študentiek k masmédiám.  

Náš výskum je kvalitatívny, základný, prehľadový (survey) – poznávanie vlastností ob-
jektov (Jusczyk, 2003), exploračný – odpovedá na otázku a neoveruje hypotézu. 

Ako metódy získavania dát sme zvolili postupy psychologickej diagnostiky (metóda 
expresívnej projektívnej techniky – koláže, písomné voľné verbálne reflexie). Metódou 
spracovania dát sa stala obsahová analýza (induktívny postup). 

Výskumný súbor tvorilo 61 študentiek a 1 študent 1. ročníka špecializácie predškolská 
a elementárna pedagogika Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 
Sú to budúci učitelia v materských školách a na 1. stupni základných škôl v priemernom 
veku 20, 3 rokov. Časový harmonogram bol daný štruktúrou akademického roka. Údaje 
sme získali počas vyučovania teoreticko-praktických výtvarných disciplín na Katedre vý-
tvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre, podľa aktuálneho rozvrhu v zimnom aj letnom 
semestri školského roka 2008/2009. Zber dát sa uskutočnil tak, že študenti mali urobiť 
koláž na tému „Svet masmédií, ako ho vidím ja“ a na zadnú stranu výkresu mali napísať 
text vysvetľujúci obrázok. Spôsob spracovania, čas venovaný práci a rozsah textu boli 
ponechané na voľbe respondenta.  

Spracovanie dát sa uskutočnilo v lete roku 2009. 
Probandi dostali obrázkové časopisy a noviny, výkresy, lepidlo, nožnice, vodové resp. 

temperové farby, fixky. Téma bola zadaná podľa stanovených cieľov výskumu: „Mas-
médiá, ako ich vidím ja“. Koláž mohli študenti dokresliť, domaľovať, dopísať. Ako dopln-
kovú metódu sme zaradili písomné voľné verbálne reflexie, ktoré boli súčasťou výkresu. 
Reflexie sa týkali obsahovej stránky koláže a mali objasňujúci, doplňujúci a vysvetľovací 
charakter.  

Metódu analýzy písomných reflexií používajú napr. A. Neusar (2007), P. Štěpánek 
a I. Čermák (2007), ktorí skúmali obrazové a písomné vyjadrenie detí a tieto dva spôsoby 
porovnávali v snahe zistiť, nakoľko sú vo vzájomnej súvislosti. 

Projektívna metóda je založená na skúmaní osobnosti pomocou neuvedomelých pro-
jekčných procesov odhaľujúcich emócie, priania, názory a povahové rysy skúmaných osôb 
(Vysekalová, http://hr.server.cz/common/vlastni_clanek_detail.asp?c_id=187αo_id=1466). 

Získané údaje sme kvalitatívne analyzovali, pričom sme využili princípy analýz: obsa-
hovej, kritickej diskurzívnej, diskurzívnej, interpretačnej, hermeneutickej, interpretačnej 
fenomenologickej. Text (koláže a písomné reflexie študentiek) bol pre nás zaujímavý 
z hľadiska výskumníckeho, psychologického, umenovedného, pedagogického.  

Sledovali sme reprezentatívne výpovede, formálnu stránku výpovedí a skryté významy. 
Na postoje k masmédiám sme usudzovali z celkového pôsobenia koláže a z obsahu písom-
ných reflexií. 23 koláží z počtu 62 vyjadruje postoj k médiám. Z počtu 23 negatívny postoj 
vyjadruje 8 koláží, pozitívny 6 a zmiešaný postoj vyjadruje 9 koláží. Domnievame sa, že už 
samotný výber podtémy, ktorú študentky spracovávali v koláži, ovplyvňoval ich postoj 
k masmédiám všeobecne. V písomných reflexiách sa objavil výlučne negatívny postoj 
k médiám 1-krát, výlučne pozitívny postoj zaujalo 7 študentiek a zmiešaný postoj vyjadrilo 
12 študentiek. V kategórii III. Postoj k médiám sme na základe obsahu významových jed-
notiek reflexií vymedzili podkategórie: 

I.  Negatívny postoj k médiám 
II.  Pozitívny postoj k médiám 
III.  Zmiešaný postoj k médiám 
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V písaných názoroch na masmédiá študentky vyjadrujú svoje postoje, ktoré sú pozitív-
ne, negatívne alebo zmiešané. Výlučne negatívny postoj vyjadrila jedna študentka, výlučne 
pozitívny postoj vyjadrilo 13 študentiek. Tento postoj sa týka násilných obsahov, reklamy 
a politiky. Zmiešaný postoj najčastejšie (6-krát) súvisí s pozitívnym postojom k informač-
nej funkcii masmédií, ktorá je takmer výlučne vnímaná ako pozitívna a prospešná, iba raz 
sa študentka domnieva, že informácie môžu v nesprávnych rukách škodiť. Výlučne pozi-
tívny postoj k masmédiám študentky zaujímajú okrem jednoduchého konštatovania pozi-
tívneho postoja (4-krát) k médiám vďaka svojmu presvedčeniu o prospešnosti informatív-
nej funkcii médií, hlavne internetu (2-krát), a vďaka presvedčeniu, že masmédiá sú schopné 
podieľať sa na rozvoji spoločnosti (tab. 1, tab. 2).  

 
Tabuľka 1  Postoj k médiám v kolážach 

Postoj Príklad 
Negatívny 
postoj 

modelka sa tvári vážne, moletka nešťastne; brutálne námety;  
námety násilia, tmavé farby, čierne nápisy „Stop násiliu“, „ilúzia“?; 
červené pozadie, čierny rám, nápis Prečo?, takmer výlučne negatívne obrázky z bulvá-
ru, násilie a nešťastia; motívy výlučne negatívne, smutní ľudia a násilný obrázok; 

Zmiešaný 
postoj 

usmievavé modelky, ale nápis „deti pomóóc problém“; 
plocha rozdelená bielym oblúkom na dve polovice, jedna zobrazuje pozitíva, druhá 
negatíva masmédií; 
smejúci sa ľudia, ale aj plačúce dieťa a pištoľ; 

Pozitívny 
postoj 

dievča aj dieťa na koláži sa smejú; 
pozadie je zo zelene a farebných kvetov, v centre šťastní mladomanželia, smejúca sa 
matka a dieťa, smejko, nápis SUPER. 

 
Tabuľka 2  Postoj k médiám v písomných reflexiách 

Postoj Príklad 
Negatívny 
postoj  

V masmédiách je veľa vojny, čo mne sa veľmi nepáči, (ďalej sa jej nepáčia, ako z textu 
vyplýva) reklamy na alkohol a priveľa politiky. 

Pozitívny 
postoj 
k masmé-
diám 

Ja ich vnímam veľmi pozitívne.  
Ja vnímam masmédiá ako našich pomocníkov...  
K médiám mám kladný postoj. 
Masmédiá ovplyvňujú môj život v správnom slova zmysle.  

Zmiešaný 
postoj 

Masmédiá vedia byť užitočné, no vedia i dokonale znepríjemniť život. 
(Médiá) majú svoje pozitívne a negatívne stránky. 
Masmédiá sú dvojsečná zbraň.  
Na médiách sa mi nepáči, že ukazujú len neskutočný svet, ... Páči sa mi však, že máme 
na výber a že si každý môže vybrať, čo sa mu páči. 
Mne osobne sa mediálne tvorenie pozdáva aj nepozdáva. 
Myslím, že médiá ... sú veľmi prospešné, aj keď častokrát čo je zaujímavé a žiadané je 
aj veľmi zradné. 

 
Študentky najčastejšie vyjadrujú zmiešaný postoj k masmédiám, nasleduje výlučne 

pozitívny postoj a najmenej študentiek zaujalo k masmédiám výlučne negatívny postoj. 
Študentky vidia pozitívny prínos masmédií nielen v uvedení prospešnej informatívnej 
funkcie, ale aj v ich schopnosti svojou rozmanitosťou ponúknuť človeku obsahy, z ktorých 
si môže slobodne vyberať. Informatívnu funkciu médií vnímajú ako pozitívnu oproti bul-
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várnemu obsahu, násilnému obsahu, propagovaniu materiálnych hodnôt, vytváraniu nepra-
vej ilúzie o svete, negatívnemu vplyvu masmédií všeobecne alebo negatívnemu vplyvu 
médií na deti a oproti pohodlnejšiemu životu, ku ktorému masmédiá nabádajú.  

Nebudeme predpokladať, že študentky budú prezentované názory (verbalizované alebo 
písané postoje) aj uplatňovať vo svojom živote. Keďže ale predpokladáme, že študentky 
učiteľského štúdia budú učiť deti na základných školách, a tým sa stávajú jedným z vý-
chovných faktorov a sociálnym tlakom, ktorý je vyvíjaný na žiakov v školách, je podľa nás 
prospešné dozvedieť sa, aké postoje študentky prezentujú. Predpokladáme, že do istej mie-
ry prezentujú postoje, ktoré od nich (podľa ich predstáv) očakáva okolie, a že tieto (očaká-
vané) postoje budú prezentovať aj vo svojej učiteľskej praxi, a týmto prezentovaním budú 
vplývať na žiakov. 
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ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ AKO PROSTRIEDOK INKLÚZIE
1
 MLADÝCH ĽUDÍ 

 

ELECTRONIC MEDIA AS A MEANS OF SOCIAL INCLUSION  

OF YOUNG PEOPLE 
 

Viera Štefancová 
 

ABSTRAKT  

Až do konca 90. rokov mala v masovej komunikácii dominujúcu úlohu televízia a za relatívne veľmi 
krátky čas človeka zmenila: na jednej strane ho od ostatného sveta oddelila, na druhej strane mu otvorila 
prakticky neobmedzený priestor predstáv a svet fiktívnej reality. Vďaka možnostiam internetu do tohto 
sveta interaktívne vstupovať sa priestor virtuálnej reality rozširuje nebývalým spôsobom a konzumenta 
ďalej mení. Na rozdiel od prevažujúcej televíznej „pohody“ a pasivity vyžaduje nový druh (digitálnej) 
gramotnosti a aktívne rozhodovanie sa pre druh služby a výber obsahu. Táto aktivita sa navyše netýka už 
len využitia médií ako prostriedkov zábavy a vyplnenia voľného času, ale súvisí so širším kontextom 
potrieb informačnej spoločnosti. Internetové pripojenie a zručnosti sa stali nevyhnutnými pre plnohodnot-
né zapojenie sa do každodenného života. Aké miesto teda zaujímajú médiá a najmä internet v živote mla-
dých ľudí a aký je všeobecný trend v ich používaní? Čo dnes odlišuje mladého diváka od užívateľa inter-
netu? Odpovede na uvedené otázky sa pokúšame hľadať prostredníctvom faktov získaných z najnovších 
sociologických výskumov.  
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ABSTRACT 

Until the end of 1990s, the dominant role in mass communication was played by television, which, in 
a relatively very short time changed the society: on one hand it separated the individual from the rest of 
the world; on the other hand it opened up a practically unlimited world of images and fictional reality. 
Later, thanks to the possibility offered by the internet to enter this worldinteractively, the space of virtual 
reality has been expanding in an unprecedented way and, keeps further changing its consumer. As opposed 
to the prevailing passive “comfort” offered by television, the new type of (digital) literacy requires the 
consumer to actively decide and choose a certain kind of service and content. This extra activity is not 
exclusively connected with the use of media as a means of entertainment and passing time anymore, but it 
is also related to the broader context of the needs of the information society. The accessibility of internet 
connection and possessing related skills have become indispensable for being able to fully participate in 
everyday life. Thus, what place do media, and internet in the first place, take in the lives of young people 
and what is the general trend in using them? What distinguishes a young TV viewer from an internet user 
today? We are trying to find answers to these questions on the basis of facts acquired from the latest socio-
logical research surveys.  
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1 Keďže spoločnosť samotná má záujem, aby sa prenikanie jedincov do sociálneho poznania uskutočnilo 
čo najefektívnejšie, vytvára stratégie, aby sa takýto proces zabezpečil. Vytvára podmienky, aby sa jedi-
nec (dieťa) stal kompetentným a autonómnym členom spoločenstva tzn., aby sa socializoval. Hovoriť 
o inkluzivite v tomto prípade znamená hovoriť o socializácii jedinca – tzn. hovoriť o prenikaní dieťaťa 
do spoločnosti a kultúry spoločenstva dospelých. ( KOSTURB – PETROVÁ, 2005-2006) 
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Prakticky neobmedzene rastúce technické možnosti dnes prinášajú divákom nielen mul-
tiplikáciu voľby rôznych kanálov (tematicky i jazykovo zostavovaných „balíčkov“ tele-
víznych staníc), ale aj možnosť využívania nových televíznych služieb, nových médií 
a najmä interaktívneho využívania televíznej ponuky. Tieto služby otvárajú možnosti sle-
dovať televízne vysielanie kdekoľvek a na čomkoľvek (popri televíznom prijímači na 
osobnom počítači, notebooku, mobilnom telefóne). Pri čoraz zložitejšej orientácii vo viac 
ako sto kanálovej ponuke sa väčšina divákov nedokáže ani oboznámiť so všetkými mož-
nosťami, ktoré má k dispozícii. 

S kvantitou ponuky sa zároveň mení aj jej obsah. Na jednej strane sa síce zvýšil počet 
programov rovnakého typu a žánru, no na druhej divák často už nenachádza klasické typy 
televíznych programov a ich členenie, na ktoré bol zvyknutý a namiesto klasicky vyprofi-
lovaných programových typov sa na obrazovke objavujú úplne nové žánre a formáty. Mož-
nosti výberu z jednotlivých titulov relácií nahrádza súvislý „televízny tok“ nasmerovaný na 
diváka s cieľom udržať ho čo najdlhšie pri obrazovke. (KROTZ, 1995) Televíznu ponuku 
tvoria stále častejšie kratšie formáty prerušované reklamnými blokmi. 

Zmeny v dostupnosti, v kvantite ponuky televízneho média i v jeho obsahu prinášajú 
zásadný kvalitatívny obrat v kontexte televíznej komunikácie. Prejavuje sa v zmenách 
publika , v zmenách spôsobu jeho zachádzania s televíznym médiom a napokon aj v zme-
nách charakteru prijímania televíznych obsahov. Tento obrat je pozorovateľný prostredníc-
tvom nasledujúcich prejavov:  

● Sledovanie televízie vyžaduje od diváka stále väčšiu mieru vlastnej aktivity. Viac 
ako kedykoľvek predtým sa tu prejavuje rozhodovanie sa, zapájanie vlastných kritérií do 
výberu, uplatňovanie rôznych hodnotových hľadísk. 

● Určovanie obsahu divákmi nielen výberom programov z dostupnej ponuky, ale aj 
formulovaním vlastných subjektívnych očakávaní adresovaných (spätne) médiu. Médiá 
sa stále viac zaoberajú otázkou, akú potrebu diváci sledovaním televízie saturujú. Prvky 
interaktivity  - aj vo vzťahu k televíznemu médiu – sa začínajú prejavovať na stále širšej 
škále.  

● Možnosť na sledovanie televíznych obsahov využívať aj iné druhy médií. S ohľa-
dom na aktuálne potreby, očakávania, ale aj časopriestorové a technické možnosti divák 
nemusí obsah (televízne programy) sledovať v reálnom čase ich vysielania. Tituly, ktoré 
mu vyhovujú lepšie ako programová skladba televíznych kanálov, si môže objednať od 
operátora, alebo si program môže sám nahrať a napokon všetko sledovať s časovým posu-
nom (timeshift). Televízny obsah diváka už nemusí viazať k televíznemu prijímaču, môže 
ho sledovať aj prostredníctvom PC (notebooku) a internetu, a to nielen on-line, ale najmä 
vtedy, keď má na sledovanie čas (archívy TV staníc, rôzne iné videoarchívy) a prostred-
níctvom mobilných technológií môže vybrané obsahy sledovať na tých miestach, na kto-
rých sa práve nachádza.2 

● Na základe zmeny v zachádzaní s televíznym médiom sa tak postupne z televízneho 
diváka stáva „užívateľ“ používaného média.  

Možno pozorovať, že u publika sa mení predovšetkým subjektívny vzťah k televíznemu 
médiu, posúva sa a diferencuje jeho funkcia v každodennom živote. Za primárnu možno 

                                                           
2 Práve v súvislosti s rozširujúcimi sa možnosťami sledovania sa namiesto pojmu „televízny program“ 

stále častejšie presadzuje univerzálnejší termín „videoobsah“ a zavádza sa pojem „vizuálne médium“ 
resp. videomédiá. 
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pritom pokladať už základnú orientáciu divákov na televíziu, ich potreby a očakávania. 
Ressig upozorňuje, že sa v nich prejavujú rôzne, neraz aj protichodné motívy, čo sa odráža 
aj v spôsobe zaobchádzania s týmto médiom (RESSIG, 1995). Podľa druhu vybraných 
kritérií boli vo vzťahu k televízii analyzované viaceré typológie divákov. Z hľadiska množ-
stva času stráveného pred obrazovkou a typu preferovaných programov boli identifikované 
typy divákov s výraznou orientáciou na televíziu až k typu selektívnych divákov a typu 
divákov so slabou orientáciou na televíziu (FEREJOVÁ – RITOMSKÝ, 1985). Osobitnú 
pozornosť práve selektívnym divákom venuje vo svojej práci nemecký mediológ J.M Czy-
choll, ktorý jav prepínania kanálov chápe ako výraz selekcie a podrobnejšie ho skúma 
(CZYCHOLL, 1995).  

V zmenenej situácii komunikácie sa však výskyt i proporcie uvedených typov menia. 
Možno pozorovať, že zatiaľ čo miera výraznej orientácie ľudí na televíziu sa udržiava 
resp. dokonca mierne zvyšuje, podiely divákov orientujúcich sa na špecifické typy prog-
ramov v TV klesli, viac ako dvakrát narástol podiel divákov so slabou orientáciou na 
televíziu a segment selektívnych divákov orientujúcich sa na náročnejšie typy programov 
sa z diváckej mapy prakticky stratil  (ŠTEFANCOVÁ, 2010). Hoci v období posledných 
5 rokov zaznamenávame na Slovensku mierny pokles sledovania televízie3, výsledky zis-
ťovania v 17 krajinách Európy upozorňujú na neopodstatnenosť generalizácie tvrdení o po-
klese záujmu o toto médium ako dôsledku rozvoja nových technológií. Hoci objektívne 
dochádza k miernemu poklesu ratingu (podielu obyvateľov, ktorí televíziu sledujú), táto 
tendencia sa ukazuje byť prejavom prirodzených výkyvov v sledovanosti, v rámci ktorých 
pokles súvisí viac so stereotypnosťou ponuky (resp. s presýtenosťou divákov touto ponu-
kou), pretože v určitých obdobiach alebo teritóriách možno zaznamenať naopak nárast, 
ktorý je spôsobený spúšťaním nových kanálov alebo nových programových služieb a zvý-
šeným záujmom divákov o ne. (EBU, 1998)  

Pri zaznamenanom miernom poklese celkovej miery sledovanosti sa zároveň zvyšuje 
priemerná dĺžka dennej sledovanosti televízie na jedného diváka (ATS) (EBU, 1998). Zna-
mená to, že tí, ktorí televíziu sledujú, sledujú ju zároveň viac (dlhšie) ako predtým.4 Pozo-
rovaný jav „roztvárajúcich sa nožníc“ je tak špecifickým prejavom pokračujúcej diferen-
ciácie záujmu a používania, avšak nielen televízie, ale aj iných médií, prostredníctvom 
ktorých sú televízne obsahy prijímané. Podľa jedného z prieskumov diváckeho správania 
majú napríklad americkí diváci dnes už väčší záujem o predplatené stanice. Súkromné 
televízie, ktoré žijú z reklamy, sledujú diváci menej. (STRATÉGIE, 2009)  

Výskum záujmu o sledovanie hraných televíznych formátov u nás tiež ukázal, že najmä 
mladšia časť televízneho publika sa napriek záujmu o tieto formáty cíti byť televíznou ob-
razovkou a časom vysielania viazaná a tieto programy sleduje radšej z nahrávok a TV ar-
chívov na PC/notebooku. Práve pozorované „starnutie“ televíznej populácie a pokles jej 
vzdelanostnej úrovne naznačuje „odliv“ mladých a vzdelanejších divákov od televízie. „Sú 
prvou generáciou, pre ktorú je už internet úplnou samozrejmosťou, ide on-line generáciu, 
ktorá čoraz viac času trávi v digitálnom svete, nadväzuje v ňom nové priateľstvá, realizuje 
svoje záľuby, získava, triedi, ale aj distribuuje informácie, komunikuje najrôznejšími ka-

                                                           
3 Pritom miera sledovanosti klesá v pracovných i víkendových dňoch a zo sociodemografických charakte-

ristík možno pozorovať trendy starnutia televízneho publika a poklesu jeho vzdelania. (ŠTEFANCOVÁ, 
2010) 

4 V tejto súvislosti, na základe hraničných hodnôt sledovanosti možno zaznamenať jav patologickej závis-
losti na televízii. Jej miera u obyvateľov Slovenska dlhodobo dosahuje relatívne stabilnú úroveň okolo 
7 %. (RANKOV – VALČEK, 2008) 
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nálmi, zdieľa svoje myšlienky, buduje svoju identitu.“ (VRABEC, 2009) Ťažisko svojich 
záujmov teda mladí ľudia presúvajú na internet. „Využívajú internet viac ako ostatní“ – 
dve tretiny z nich využívajú internet denne (TNS, 2009). Intenzita záujmu na strane mla-
dých ľudí a naopak, neochoty starších prijať tento odlišný spôsob komunikácie, je dokonca 
taká výrazná, že podľa autora výskumu digitálnej gramotnosti možno na Slovensku hovoriť 
o „digitaldivide“5 (digitálnom rozdelení spoločnosti) (VELŠIC, 2009). 

V každodennom živote dnes on-line médiá zohrávajú kľúčovú úlohu a mladí ľudia im 
venujú čoraz viac času. Najnovší globálny výskum6 priniesol poznatok, že ľudia s prístu-
pom na internet ho využívajú dokonca ako svoj „primárny komunikačný kanál“.7 Je to zá-
roveň prejav, ktorý potvrdzuje orientáciu a mieru aktivity aj mladých ľudí na Slovensku. 
Takmer polovica z nich v on-line prostredí trávi priemerne denne 1 až 3 hodiny a 18 % 3 až 
4 hodiny (VRABEC, 2009). K internetu sa väčšina z nich pripája v domácom prostredí 
(86 %). Pritom tri štvrtiny mladých ľudí vo veku 14 až 25 rokov (tzv. miléniovej generácie) 
považujú počítač za väčší zdroj zábavy ako televíziu a často aj práve preto o tretinu menej 
času trávia sledovaním televízie (VOZÁROVÁ, 2009). Zároveň mladí ľudia, v oveľa vyš-
šej miere ako ostatní, ako zdroj zábavy používajú aj mobilný telefón (59 % z nich)8.  

Hranica pravidelného používania internetu sa teda postupne posúva smerom k stále 
mladším vekovým skupinám. Pri pohľade na obsah aktivít mladých ľudí síce nachádzame 
aj aktivity zamerané na vyhľadávanie a sledovanie videoobsahu – prehliadanie videosúbo-
rov (81,55 %), sledovanie on-line televízie (39,55 %), jednou z priorít on-line generácie je 
však záujem byť neustále v kontakte s rovesníkmi (VRABEC, 2009). Výsledky výskumu 
potvrdili, že nové médiá a on-line komunikačné nástroje zásadne menia spôsoby, aký-
mi sa mladí ľudia začleňujú do spoločnosti a nadväzujú vzťahy s rovesníkmi. Tren-
dom je jav, ktorý možno nazvať digitálna socializácia. Znamená to, že súčasní mladí ľudia 
udržiavajú prostredníctvom internetu kontakty často s veľmi širokými skupinami priateľov 
a známych a rozširovanie tohto zoznamu kontaktov je pre nich úplne prirodzenou záleži-
tosťou (VRABEC, 2009).  

 
Napriek negatívnym účinkom, ktoré za obdobie jej pôsobenia boli identifikované, tele-

vízia plní významnú spoločenskú úlohu prostriedku získavania informácií, výchovy, vzde-
lávania, oddychu a zábavy a vystupuje ako významný prostriedok socializácie a prenosu 
kultúrnych hodnôt, „otvorené okno do sveta, ku všetkým kultúram…“, konštatuje L. Berou 
a dodáva, že „..tak či onak, dnes nie je možné žiť bez televízie“ (BEROU, 2000). „Televí-
zor potrebujeme“, konštatujú aj českí autori a uzatvárajú, že skôr je potrebné „naučiť sa 
s ním rozumne žiť“ (ŘÍČAN – PITHARTOVÁ, 1995). To, akú pozíciu v živote mladého 
človeka zaujímajú médiá, ovplyvňuje prostredie, v ktorom žije a vyrastá. Pri skúmaní mies-
ta televízie v živote detí a mladých ľudí je určujúcim faktorom ich spôsob života, pričom 

                                                           
5 Internet spoločnosť akoby rozdelil na staršiu a digitálne menej gramotnú generáciu (s nižším vzdelaním, 

nižšou kvalifikáciou, dôchodcov, nezamestnaných, sociálne slabé domácnosti a obyvateľov malých ob-
cí) a digitálne gramotnú mladšiu generáciu (s vyšším vzdelaním, vysokou kvalifikáciou, študenti a pod-
nikatelia, domácnosti s vyšším príjmom a obyvatelia miest (VELŠIC, 2009) 

6 Výskum pod názvom Digital life bol v priebehu roka 2010 realizovaný spoločnosťou TNS po celom 
svete a bol zameraný na on-line aktivity a správanie ľudí v prostredí elektronických médií. 

7 Zatiaľ, čo ako zdroj svojich primárnych informácií každodenne využíva televíziu 54 % obyvateľov, rádio 
36 % a noviny 32 %, internet využíva každý deň 61 % používateľov. (TNS 2010) 

8 Na sledovanie profesionálne tvoreného obsahu (TV, filmy, správy) podľa prieskumu používa v Japonsku 
mobilné telefóny dnes už 33 % respondentov. (TNS, 2010) 
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jedným z limitujúcich faktorov je školská dochádzka či štúdium. Preto deti vo voľných 
dňoch a cez prázdniny sledujú televíziu a video až dvakrát viac, ako v dňoch, keď sú 
v škole. Pritom detí, ktoré vôbec nesledujú televíziu, je päťkrát menej ako tých, ktoré 
ju sledujú päť a viac hodín. (KOSTRUB – PETROVÁ, 2006) Frekvencia sledovania 
televízie a videa zároveň súvisí aj s mierou využívania internetu: ukázalo sa9, že medzi 
deťmi, ktoré sledujú televíziu päť a viac hodín, je zároveň najviac každodenných 
používateľov počítača, a to vo všetkých prostrediach – doma, v škole aj na inom nešpeci-
fikovanom mieste. V prípade používania počítača doma sa ďalej ukázalo, že frekvencia 
jeho používania pozitívne koreluje s množstvom času venovaného televízii. Čím viac die-
ťa pozerá televíziu, tým častejšie pracuje aj doma s počítačom (LIC, 2006). Možno 
teda konštatovať, že význam televízie ako dôležitého socializačného prostriedku ani zďale-
ka neklesá a aj po nástupe internetu sa zachováva. Ďalej sa ukazuje, že práve návyk detí 
a mladých ľudí na televíziu otvára priestor pre nadobúdanie a overovanie skúseností aj 
s počítačom a ďalšími médiami. 

O účinkoch televízie na rôzne stránky života detí a mladých ľudí jestvuje množstvo štú-
dií. Reálny vplyv a dosah internetu na mladých ľudí z rôznych prostredí je zatiaľ preskú-
maný málo a skôr sa len intuitívne odhaduje. Do tejto problematiky sa pokúsila preniknúť 
aj kvalitatívna sonda realizovaná ako súčasť diplomovej práce na Katedre sociológie FF 
UKF v Nitre. Na základe štúdia pôsobiacich faktorov poukázala na špecifickú úlohu in-
ternetu pri socializácii dieťaťa.  

U detí, ktoré na internete trávia najviac času, je hlavným motívom jeho využívania túž-
ba po komunikácii s kamarátmi, zažívaní spoločných zážitkov v on-line prostredí, alebo 
jednoducho vykonávanie určitej činnosti, ktorá je zaujímavá práve vďaka internetu. V tom-
to prípade má internet veľmi významné miesto v živote detí. Predstavuje „substitučný 
faktor v procese socializácie, pretože nahrádza a napĺňa potreby detí“ (PROKOPCOVÁ, 
2010). 

Deti, ktoré na internete trávia naopak minimálne množstvo voľného času, predstavujú 
opačný prípad. Motívom je získanie poznatkov pre iné činnosti mimo virtuálneho sveta. 
Komunikácia s kamarátmi alebo spoločne vykonávané činnosti na internete predstavujú len 
zanedbateľné miesto a v tomto druhom prípade je internet len jednou z možností využitia 
voľného času (PROKOPCOVÁ, 2010). 

Napriek rôznym tvrdeniam o rozmeroch pozorovaných zmien správania mediálneho 
publika posledné prieskumy niektoré predpoklady potvrdzujú, iné vyvracajú. Ako ukazuje 
nasledujúca tabuľka, nie všetky odhady sa napĺňajú, resp. realizujú v predpokladanom ča-
sovom horizonte. 
  

                                                           
9 Výskum uskutočnilo Literárne informačné centrum v spolupráci s Kultúrnym observatóriom Národného 

osvetového centra na reprezentatívne zostavenej vzorke 1 500 žiakov štvrtých tried na celom území Slo-
venskej republiky. 
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Potvrdené prejavy Nepotvrdené prejavy 

Typický divák strávi pred televíziou viac ako 
osem hodín denne 

internet ako najpopulárnejší z trojice médií (TV, 
internet, mobil) v miere používania televíziu 
zatiaľ nepredstihol  

Televízni diváci skonzumujú z komerčného vysie-
lania za deň viac ako jednu hodinu reklám 

millennialsX sledovaním televíznych programov 
na osobnom počítači zatiaľ nestrávia priemere 
viac ako dve hodiny denne 

Prepínanie kanálov v priebehu vysielania reklamy 
nemá rastúci trend 

millennials sledovaním video médií zatiaľ netrá-
via viac času ako iné vekové skupiny 

Počítače nahradili rádio ako druhú najobľúbenej-
šiu mediálnu aktivitu 

mobily schopné prehrávať video obsahy zatiaľ 
nezaberajú najviac času vo vekovej skupine 18-
24, ale 25-49 rokov 

Xmillenials – generácia Y – ľudia narodení v rokoch 1985-1995  

(Zdroj: The Nielsen Company, 2010)  
 
Niet pochýb, že oblasť elektronických médií sa výrazne zmenila. Zaznamenala radikál-

ny obrat, pri ktorom podľa komerčného pohľadu D. Thomasa prebieha „boj o peniaze pri 
troch obrazovkách: televíznej, na mobilnom telefóne a internete“. Ako sa zdá, užívatelia 
video médií hľadajú najlepšiu dostupnú obrazovku opierajúc svoj výber o kvalitu zážitku 
z obrazovky, pohodlie, dostupnosť a primeranosť vysielania svojmu voľnému času. „Do-
siaľ vyhráva televízia...“ (THOMAS, 2008). 

Ako ukazujú uvedené dáta, na jednej strane možno zaznamenať stále významný podiel 
televízie v každodennom živote. Na druhej strane sa ukazuje, že internet a ďalšie nové mé-
diá v súčasnosti nesaturujú ani natoľko potrebu prijímať audiovizuálne obsahy v nejakom 
novom štandarde ako skôr potrebu komunikácie a sociálneho kontaktu. Výskum tak v zho-
de s predchádzajúcimi zisteniami zreteľne naznačuje, že televízia a internet v súčasnosti 
vystupujú ako dva komplementárne prostriedky, z ktorých popri informáciách a zábave 
internet poskytuje pridanú hodnotu v možnosti nadviazania a rozvíjania virtuálnych sociál-
nych kontaktov. A zatiaľ čo internet môže mladým ľuďom poskytnúť väčší pocit spolupat-
ričnosti so skupinou alebo komunitou, televízia prináša väčší individualizačný efekt preja-
vujúci sa pri trávení voľného času i prijímaní vybraných obsahov.  

Základným predpokladom využívania elektronických médií je však ich dostupnosť –
vybavenosť domácnosti a jednotlivcov potrebnými technológiami. Aj preto je situácia vo 
využívaní elektronických médií v USA, v Európe a na Slovensku zatiaľ v mnohom odlišná. 
V porovnateľnom období, keď broadband a vysokorýchlostný internet v USA má 63,2 % 
domácností, na Slovensku ním disponovalo o tretinu menej domácností (42 %), pričom 
priemer Európskej únie predstavoval 56 %.10 Šanca môcť plnohodnotne využívať možnosti 
dostupné prostredníctvom elektronických médií preto bude závisieť od toho, ako aj u nás 
budú postupovať procesy digitalizácie a najmä rozširovania digitálnej gramotnosti obyva-
teľov Slovenska. V súvislosti s rozvojom nových komunikačných technológií sa nachá-
dzame vo fáze, v ktorej „...dosiahnutie „digitálneho začlenenia“ je kľúčovou súčasťou vše-
obecného sociálneho začlenenia“ (KOMISIA EÚ,2009) a spomínaná digitálna priepasť by 

                                                           
10 Najviac domácností vybavených širokopásmovým pripojením k internetu spomedzi krajín Európskej 

únie je vo Švédsku (80 %). Po ňom nasledujú domácnosti v Holandsku (77 %) a Dánsku (76 %). Na-
opak, najmenej pokrytých domácností širokopásmovým pripojením je v Rumunsku (24 %), Bulharsku 
(26 % ) a Grécku (33 %) (The Nielsen Company, 2010). Širokopásmový prístup založený na mobilných 
technológiách sa začína rozmáhať najmä v Rakúsku, Švédsku, Portugalsku a Írsku. Penetrácia mobilné-
ho pripojenia v Európe dosahuje v súčasnosti 4,2 % (Stratégie 2009). 
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pri jej zanedbaní mohla spôsobiť vylúčenie časti populácie z procesu masovej komuniká-
cie. Oba spomínané procesy dnes preto patria medzi celospoločenské priority. 

Podľa ŠÚ SR v roku 2009 prístup na internet (vrátane prístupu cez mobilný telefón) 
malo celkovo 62,2 % slovenských domácností Z toho 41,7 % domácností malo širokopás-
mový prístup k internetu. Väčší podiel pripojenia mali pritom práve domácnosti s deťmi do 
16 rokov (80,9 %) a viacpočetné domácnosti (ŠÚ SR 2009). Nielen zábava, komunikácia 
a vzdelávanie, ale aj základné uplatnenie sa v spoločnosti (najmä zamestnanie) v znalostnej 
ekonomike dnes už jednoznačne vyžaduje digitálnu gramotnosť. Na jednej strane sa preja-
vuje snaha, aby vybavenosť domácností a získavanie zručností v zaobchádzaní s médiami 
a informačnými technológiami vytvárali dobré východiskové predpoklady pre zabezpe-
čenie informačnej gramotnosti všetkých vekových a sociálnych skupín obyvateľstva 
(BRUNCKO at all, 2005). Na druhej strane, pre mladých ľudí je to výzva na ich spoločen-
ské uplatnenie, úsilie o vyššie vzdelanie, väčšiu kultúrnosť a sociokultúrnu činorodosť 
v praktickom živote.  
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IMPACT OF THE MEDIA ON VALUE ORIENTATION FORMATION 
 

Ivana Miháliková 

 
ABSTRAKT  

Príspevok sa dotýka interdisciplinárnej problematiky hodnôt, a to cez jeden z aspektov, ktorý má svoj po-
diel na formovaní hodnotových orientácií jednotlivca. Ide o špecifický aspekt médií s dosahom na utvá-
ranie predstáv životného optima a ašpirácií. Do popredia vystupuje nielen sprostredkovaná skúsenosť, ale 
výraznou formatívnou mierou aj názory a postoje ľudí pôsobiacich v mediálnom svete. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Hodnotová orientácia – ašpirácie – predstavy životného optima – médiá – autenticita 
 
ABSTRACT  

The paper approaches the interdisciplinary value problematic from one of the aspects present in the value 
orientation formation process of an individual. It is the specific aspect of the media influencing the forma-
tion of life optimum concepts as well as aspirations. A prominent role in the process is taken by mediated 
experience but also to a great degree of formative influence by views and attitudes of people active in the 
word of the media. 
KEY WORDS 

Value orientation – aspirations – life optimum concepts – the media – autenticity 
 
 

Úvod 
Človek ako tvorca a taktiež percipient hodnôt svoje hodnotové orientácie prezentuje 

v konečnej podobe prostredníctvom realizovaných rozhodnutí a konania, za čo nesie zod-
povednosť. O zodpovednosti však hovoríme aj v súvislosti s procesom utvárania hodnoto-
vých orientácií, teda na úrovni konceptuálnej, resp. myslenej. Nielen v plnej miere realizo-
vané rozhodnutia, ale napríklad aj ašpirácie či ideály sú vždy vyjadriteľné aj v jazyku axio-
lógie ako smerovania k niečomu hodnotnému, a to v subjektívnom alebo objektívnom 
význame. V tejto pozícii zohrávajú svoju podstatnú úlohu medzi ostatnými sociálnymi čini-
teľmi samotné médiá, ktoré majú silu hodnoty produkovať, ale aj posilňovať pozíciu vy-
braných hodnôt v spoločenskom merítku. Médiá oslovujú masové publikum a z tohto hľa-
diska zodpovednosť za prezentáciu daných hodnôt ešte stúpa. 

 
Ašpirácie, predstavy životného optima a ideály 

Skôr než sa dostanem k samotnej interiorizácii hodnôt a k naznačeniu pozície médií 
v tomto procese, objasním kľúčové pojmy konceptuálnych hodnôt v rámci koncepcie hod-
notovej orientácie podľa Vladimíra Brožíka. Postupne sa tak prepracujem k problematike 
intencionálnej aktivity človeka v procese interiorizácie hodnôt, ktorej sa ešte neskôr budem 
venovať. 

 O ašpiráciách sa vo všeobecnosti píše ako o hybných faktoroch a prechodných cieľoch. 
Pre ašpirácie je charakteristická smerovosť, snaha o naplnenie akčných cieľov v záujme 
dosiahnutia ideálneho cieľa, hoci tento ešte nemusí byť pri dosahovaní jednotlivých ašpirá-
cií presne vyšpecifikovaný, resp. sa môže prostredníctvom nich, teda v činnom životnom 
procese, modifikovať. V tomto zmysle treba zdôrazniť vôľový aspekt, s výrazným do-
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padom na správanie a konkrétnu činnosť človeka, predpokladajúci taktiež kognitívnu 
a afektívnu zložku. Inak povedané, zahŕňa riadenie, rozhodovanie a stanovenie cieľov, a to 
všetko na podklade viac či menej subjektom rešpektovanej kognície a vlastného emocio-
nálneho stavu. Netreba zabúdať na všetky faktory, vonkajšie i vnútorné premenné, ovplyv-
ňujúce kritériá stanovenia prechodného cieľa. Taktiež úroveň vlastného výkonu človek 
očakáva na základe predchádzajúceho výkonu v danej, resp. podobnej situácii. Činnosť 
nasmerovanú na čiastkový cieľ však nemožno stotožniť so samotným „konečným cieľom“, 
tzv. ideálom.  

V prípade ašpirácií o nich uvažujeme ako o konceptuálnych hodnotách, a to napriek 
tomu, že sa nedá prehliadnuť dominancia procesuálnosti, akési uvedomenie a transformo-
vanie dynamiky vonkajšieho (sociálne podmienky, prostredie) i vnútorného charakteru 
(psychické predpoklady, danosti, skúsenosti, schopnosti) do podoby „v danom momente“ 
adekvátneho cieľa, po ktorom by mala nasledovať už konceptuálne „preddefinovaná“ akti-
vita človeka. „Ašpirácie sú blízke i vzdialenejšie vedomé hodnotové ciele, ktoré človek chce 
dosiahnuť, zvyčajne v súlade so svojimi predstavami životného optima“ (Brožík, 2000, s. 
103). 

Procesuálnosť, ktorá v porovnaní s normami alebo ideálmi vystupuje oveľa výraznejšie 
na povrch práve prostredníctvom zameranosti na život v konkrétnom časovom rozmedzí 
a so všetkými jeho determinantmi, robí z ašpirácie najdynamickejšiu zložku hodnotovej 
orientácie, avšak aj v tomto prípade ide „len“ o predstavu cieľa vo vedomí človeka, nie je 
teda jeho naplnením, i keď napr. úspešnosť jednej ašpirácie môže podnietiť formovanie 
nasledovnej. Treba podotknúť, že je to predstava mimoriadne užitočná, keďže dáva činnos-
ti človeka akési zmysluplné smerovanie. Potreba zmyslu vystupuje ako potreba kognitív-
neho rámca aj v bežných denných činnostiach, ako je napr. príprava študenta na skúšky 
alebo zamestnancovo plnenie pracovných úloh. Bez pochopenia zmyslu činnosti sa táto 
stáva mechanickou, rutinnou, stráca autenticitu. Podobne ako u ašpirácie, tak aj „v zamera-
ní motivácie sa uplatňuje osobnosť jedinca, jeho hierarchia hodnôt i dovtedajšie skúsenos-
ti, schopnosti“ (Hartl – Hartlová, 2000, s. 328), ale s tým rozdielom, že v rámci psycholo-
gicky podloženej teórie existujú aj tzv. „nevedomé motivácie“, čím by sme do istej miery 
mohli oba pojmy od seba rozlíšiť, keďže ašpirácie, ako sme už konštatovali, sú intencio-
nálneho charakteru. 

Predstavy životného optima sa nachádzajú na jednej úrovni s ašpiráciami, no nemožno 
ich zamieňať, keďže miera praktickej zameranosti sa na daný cieľ je oveľa nižšia. „Pred-
stavy životného optima sú ako konštrukcia žiaducej podoby očakávaného života, koncep-
tuálnymi hodnotami, ktoré pôsobia svojou vlastnou valenciou a tvoria viac či menej ucele-
ný projekt hodnotových sústav budúceho, predpokladaného, ba dokonca očakávaného živo-
ta, takého, o aký sa človek usiluje“ (Brožík, 2007, s. 100 – 101). Pre ašpirácie je typická 
praktická zameranosť, ktorá sa môže pri predstavách životného optima strácať, keďže na 
rozdiel od situačne zameraných ašpirácií je ich charakter všeobecnejší. Avšak prvenstvo 
v čo najmenšom kontakte s realitou drží ideál. Ideály sú vo všeobecnosti najpríťažlivejšími, 
„najreprezentatívnejšími“ konceptuálnymi hodnotami. Ako píše V. Brožík, ideály sú výra-
zom maxima z očakávaní. V tom spočívajú ich prednosti, ale aj funkčné limity v procese 
hodnotových orientácií. V každodennom živote máme oveľa skromnejšie očakávania, a to 
v závislosti od objektívnych i subjektívnych príčin, ktoré nás ohraničujú. Napokon, ideály 
bývajú výlučne pozitívne, zatiaľ čo predstavy životného optima skôr ambivalentné, rešpek-
tujúce riziká a náročnosť praktickej realizácie (Brožík, 2007, s. 100-102).  

Predstavy životného optima už nie sú také priezračné ako ideály, no práve tým, že ak-
ceptujú i negatívne stránky života, majú k nemu bližšie. Dynamika je to, čo dáva koncep-
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tuálnym hodnotám „životnosť“. Mali by sme si uvedomiť, že ideály so svojou „statickos-
ťou“ nie sú práve tou najvhodnejšou normou na hodnotenie skutočnosti. Ich funkcia je 
najmä funkciou zmyslu pre človeka, ktorú reprezentujú so svojou honosnosťou 
a očakávaniami do „vzdialenejšej“ budúcnosti, s čím možno spájať aj istú energetizujúcu 
funkciu vo forme motivácie dosiahnuť to najlepšie z možného. Všetko ľudské by sme moh-
li veľmi zjednodušene redukovať na projekciu troch zložiek: rozumu, citu a vôle. Taktiež 
by sme mohli konštatovať, že ideál najviac ovplyvňuje emocionálna zložka osobnosti, 
zatiaľ čo racionálna a vôľová stránka dominuje ašpiráciám a predstavám životného optima.  

 

Interiorizácia hodnôt a spoluúčasť médií  

„Postoje, presvedčenia a predstavy príjemcov o svete sú východiskom i jadrom všetkých 
výmen významov, ktoré sa odohrávajú v akomkoľvek komunikačnom procese“ (Burton – 
Jirák, 2001, s. 373). Pri tvorbe ideálu, ale aj akejkoľvek konceptuálnej hodnoty musí mať 
človek v prvom rade určitý zdroj. Môžu to byť ako médiá, tak aj rodina, škola a ostatné 
sociálne reality. Ďalej podľa náchylnosti – citlivosti k informáciám daného druhu z daného 
zdroja, teda v závislosti od toho, aká autorita informáciu predložila a akým spôsobom, člo-
vek najskôr preberá poznatky a následne si formuje svoj názor na ne. Môže sa však stať, že 
záujem o informácie daného druhu nebude mať, „nebude ich potrebovať“, teda sú v danom 
vzťahu hodnotovo irelevantné. Dalo by sa povedať, že podávanie senzácií zo strany bulvá-
ru má za cieľ podnietiť záujem, a takto sa dostať do sfér súvisiacich už s komplexnými 
postojmi.  

Tvorbe konceptuálnych hodnôt predchádzajú hodnotiace akty, pričom jedným z naj-
významnejších subjektovo-objektových vzťahov je axiologická imanencia, ktorú M. Vá-
ross vysvetľuje ako „prítomnosť hodnoteného predmetu vo vedomí hodnotiaceho subjektu, 
prípadne prístupnosť predmetu intencionálnym aktom hodnotiaceho vedomia“  (Váross, 
1970, s. 166). V tejto súvislosti možno spomenúť aj M. Várossovu trojčlennú schému pro-
cesu „sprítomňovania v hodnotiacom vedomí“, ktorá obsahuje: popud, resp. podnet; uve-
domenie, teda prijatie potrebných údajov na to, aby sme vedeli logicky vyvodiť dôsledky, 
ktoré sa nás týkajú, a napokon hodnotenie na základe „adekvátnych“ noriem (Váross, 1970, 
s. 165). Axiologická imanencia sa predpokladá aj pri prijímaní informácií z masovokomu-
nikačných prostriedkov a môže byť do istej miery kontrolným mechanizmom, keďže je 
tesne prepojená s intencionálnym hodnotením. Týmto spôsobom sa posilňuje hodnotová 
orientácia prijímateľa správ. Veľa však závisí aj od miery kritickosti voči predkladaným 
informáciám, resp. aj spôsobom, akými sú informácie predkladané. Hodnotenie všetkého 
videného a počutého je však v súčasnosti ťažké, keďže každodenný „prílev“ informácií je 
mimoriadne vysoký. 

Správne hodnotenie ako intencionálna aktivita závisí aj od stupňa pozornosti, ktorú ve-
nujeme danej veci, javu atď. Vo všeobecnosti platí, čím silnejšie emócie sa budú na pozo-
rovaný jav alebo vec viazať, tým lepšie a dlhšie ho bude mať človek vo svojom vedomí. 
Týmto spôsobom sa nás snaží „osloviť“ aj reklama, ktorej cieľ je zrejmý. Na rad by však 
mali prísť ašpirácie, prostredníctvom ktorých si kladieme otázky týkajúce sa úžitku danej 
veci pre nás (resp. prospešnosti pre nami stanovené smerovanie) a reálne si na ne odpove-
dáme, samozrejme, pokiaľ naše hodnotové orientácie nie sú rizikové (napr. hodnotové 
vidiny či slučky). Od ašpirácií sa ďalej dostávam k predstavám životného optima 
a ideálom. Ideály v zmysle „vzorových“ projektov osobnosti sú najčastejšie skúmané 
v spojení s hodnotovými orientáciami a životnými plánmi. Významnú úlohu v uvedenom 
kontexte plnia názorové autority. Môže ísť ako o reálne, tak aj zobrazené vzory, pričom 
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v médiách ide predovšetkým o vplyv druhej spomínanej skupiny. Veľká pozornosť sa tak-
tiež venuje vzorom negatívnym, s ktorými sa ľudia prostredníctvom médií môžu identifi-
kovať. V tomto kontexte treba doplniť taký významný endogénny činiteľ, akým je vek. 
V období puberty a adolescencie dochádza k mnohým „vzburám“, ktorými sa mladý člo-
vek vyhraňuje voči ostatnému svetu a buduje si vlastnú identitu. V tomto veku môžu zob-
razené vzory z masmédií zohrať významnú úlohu, keďže ašpirácie vo vývoji medzi 13.-18. 
rokom sú mimoriadne labilné. Prezentované názory obľúbených hercov, spevákov atď. sa 
stávajú pre mladú generáciu nosnými, čo vo veľkej miere zneužíva reklama, a to nielen 
u mladej generácie. Výskum vplyvu médií sa dokazuje len veľmi ťažko, no smerodajnými 
by sa asi mali stať štatistiky o kúpených tovaroch, ktoré boli v médiách prezentované „ob-
ľúbenými tvárami“.  

„Stotožniac sa so vzormi, ktoré (človeku) ponúkajú filmy a reklama, stáva sa striedavo 
mladým dynamickým manažérom, sebavedomým športovcom, zrelým mužom vyznačujúcim 
sa mladistvým elánom, ale nikdy nebude vedieť, kým naozaj je. Takto sa začína život, ktorý 
je neautentický, ktorý ja nežijem, pretože je založený na stálom vyhľadávaní vecí mimo 
mňa.“ (Baggio, 1996, s. 61). D. Riesman v tomto duchu hovorí o osobnosti, ktorá „v sebe 
nemá kompas“, ktorú vedú druhí a jej hlavným životným cieľom je vyrovnať sa ostatným 
a byť populárny. Výber tejto ľahšej cesty však nie je bojom o vymedzenie sa, ale ustupo-
vaním pred sebou samým. 

Dôležité je to, aby hodnoty neboli len znakmi, obrazne povedané „obalmi“ bez jadra, 
ale aby prostredníctvom nich žil človek autentický život. Sprostredkovaná skúsenosť ma-
sových médií, ktorá je každého a vlastne nikoho, však autenticitu neguje, pričom narážam 
najmä na bulvárny spôsob masovej komunikácie s účelovým výberom informácií, kompo-
zície a spôsobu podania. Za výrazný zásah zo „sveta“ médií možno považovať už spomí-
nanú marketingovú komunikáciu reklamy, ktorá je často redukovaná na „vykúpenie sa“ 
materiálnymi statkami. Hodnotový fetišizmus, teda orientácia na vlastnenie, ako o nej píše 
Erich Fromm, znamená, že nie človek určuje, čím pre neho budú veci, ale naopak, veci 
určujú, ako má človek žiť, na čo sa má orientovať. Autenticky svojský pohľad na skutoč-
nosť je však do veľkej miery ilúziou, keď si predstavíme silu, s akou obracajú médiá našu 
pozornosť.  

Reklame obmedzenej na informačnú úroveň by sme v podstate nemali čo vyčítať. Ne-
bezpečenstvo predstavuje agresívna masová propagácia, ktorá svoje produkty priam vnucu-
je, a to bez ohľadu na skutočné potreby spotrebiteľa. Často tak podnecuje ku vzniku po-
trieb, mnohokrát úplne zbytočných, a zvyšuje tak konzumné sklony v spoločnosti. Hanu-
láková k negatívnym vplyvom reklamy tiež zaraďuje pôsobenie na zvyšovanie cien 
produktov, vytváranie nereálnych očakávaní, zbavovanie suverenity spotrebiteľa, manipu-
lovanie ľudských potrieb atď. (Hanuláková, 2002, s. 16-27). Činnosť spojená s reklamou 
predpokladá zisk. Získať chcú, okrem funkčnosti produktu, čosi navyše aj konzumenti. 
Uvedený aspekt je evidentný najmä pri „značkovom“ tovare. V extrémnych prípadoch 
dochádza k upätiu sa na konkrétnu značku, ktorá má svoju symbolickú hodnotu. Najčastej-
šie ide o symbolické stvárnenie úspechu a zisku. Reklama vyvoláva dojem, že kúpou dané-
ho produktu získa nakupujúci aj isté osobné šťastie. Šťastné a usporiadané rodiny, usmie-
vajúci sa a spokojní ľudia z televíznych obrazoviek či stránok časopisov sa tento dojem 
snažia priamo vsugerovať. Ďalej môže negatívum reklamy spočívať v tom, že sú spotrebi-
telia nasmerovaní na hodnoty, ktoré sú škodlivé. Nemusia sa týkať len problému propago-
vania alkoholu, cigariet atď., ale škodlivosť môže spočívať aj v ignorovaní kvalít mravne 
konajúceho človeka. „Osoby vystupujúce v reklame stelesňujú často hodnoty ako radosť zo 
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života, prestíž, sexualita a ďalšie, ale málokedy sa stretávame s vyzdvihovaním takých hod-
nôt, ako je napr. skromnosť alebo obetovanie sa pre iných“ (Hanuláková, 2002, s. 44).  

Mediálna realita poskytujúca množstvo informácií o živote slávnych a bohatých môže 
taktiež vyvolať nespokojnosť s vlastným životom. Človek má tak väčšiu tendenciu k ne-
správnemu nastaveniu vlastných ašpirácií i predstáv životného optima. Nespokojnosť býva 
v istých životných momentoch motivačným faktorom, avšak nespokojnosť vyvolanú zob-
razovaním nedosiahnuteľných ideálov nemožno považovať za produktívnu. Ašpiračná 
únava je len jedným z negatívnych príznakov. Bežne sú predkladané i protichodné modely 
správania, ktoré človeka dezorientujú, a pod ich vplyvom sa cíti ešte viac nespokojný. Ako 
príklad by sa dala uviesť na jednej strane prezentovaná vychudnutá „krása“, na strane dru-
hej zdraviu škodlivé pochutiny (jedlá z fast-foodov a pod.) spôsobujúce obezitu. Podobne 
na jednej strane propagovaný ideál, resp. rola ženy-gazdinky, ktorej životným cieľom je 
starostlivosť o rodinu a udržiavanie maximálne hygienického prostredia v domácnosti, 
a tiež na druhej strane ideál/rola ženy-úspešnej manažérky, ktorá riadi a rozhoduje v oveľa 
širšom meradle, ako je rodinný priestor, a problémy ženy-gazdinky sú pre ňu „podradné“. 
Problém „nesúmerateľnosti“ životných štýlov sa v súčasnosti znásobuje, avšak médiá vo 
svojej podstate len reagujú na situáciu odohrávajúcu sa v spoločnosti. 

 

Záver 
Vo všeobecnosti by sa dalo konštatovať, že žiadna komunikácia, a teda ani komunikácia 

masmediálna, nie je hodnotovo neutrálna. Pôsobí už samotný výber informácií a následne 
aj spôsob ich podania. Pokiaľ ide o vplyv médií na ašpirácie a predstavy životného optima, 
tieto sa stávajú problematickými vtedy, keď začínajú ignorovať skutočnosť, reálne potreby 
a neakceptujú konkrétne podmienky a schopnosti daného človeka. Aj to je jeden z dôvo-
dov, prečo by sme mali častejšie intencionálne hodnotiť a zamýšľať sa nad tým, z akého 
aspektu nám médiá podávajú udalosti a aké informácie podávajú, a to z ohľadom na to, že 
tak istým spôsobom tvoria aj „našu“ skúsenosť a utvárajú nové potreby, ktoré však zároveň 
môžu byť pseudopotrebami.  
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SUBJEKTÍVNE VÝZNAMY A PERCEPCIA  

SOCIÁLNEJ A PERSONÁLNEJ IDENTITY ADOLESCENTMI 

 

SUBJECTIVE CONSEQUENCES AND PERCEPTION  

OF ADOLESCENT’S SOCIAL AND PERSONAL IDENTITY 
 

Blandína Šramová 
 
ABSTRAKT  

Príspevok sa zaoberá analýzou subjektívnych významov a percepciou sociálnej a personálnej identity ado-
lescentmi (N=463, vo veku od 16 do 19, AM=17,7 rokov). K zisteniu zastúpenia jednotlivých štýlov 
identity sme použili dotazník štýlu identity (Berzonsky), ktorý meria tri základné štýly identity: informač-
ný, normatívny, difúzny a taktiež commitment. Na meranie subjektívnych významov bol použitý test 
sémantického výberu (Doležal). Analýza výsledkov (realizovaná pomocou SPSS 15, AMOS) poukázala 
na prepojenosť jednotlivých štýlov identity a genderovu diferenciáciu v ich zastúpení.  
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

identita, adolescenti, gender, sémantický priestor 
 
ABSTRACT  

The contribution deals with analysis of subjective consequences and perception of adolescent’s (N=463, at 
the age from 16 to 19, AM= 17,7 years). For identifying the identity styles we used the Identity Style In-
ventory by Berzonsky, distinguishing three basic, measured identity styles: informational, normative, 
diffuse-avoidant identity style and also commitment. For measuring of subjective consequences was used 
Test of semantic selection by Doležal. Analyses of our findings (it was realised by SPSS 15, AMOS) show 
on relationships of three identity styles and gender’s differentiation.  
KEY WORDS 

identita, adolescents, gender, semantic space 
 
 
Úvod 

Adolescencia je považovaná za jedno z kľúčových období identitotvorného procesu. 
Procesu, v ktorom sa jedinec pripravuje na zvládnutie role dospelého, procesu, v ktorom si 
uvedomuje svoju jedinečnosť, autenticitu. Koncept identity je postulovaný hlavne Erikso-
nom, Marciom a Berzonským. Podľa Eriksonovho (1968) epigenetického modelu vývinu je 
dosiahnutie identity chápané ako celoživotný proces (vývinová úloha adolescencie), v kto-
rom je psychosociálna kríza ponímaná dichotomicky: identita verzus konfúzia identity. Ego 
identita tak predstavuje zdravý aspekt a konfúzia identity zasa patologický aspekt vývinu 
identity v adolescentom štádiu. Ego-identita ako výsledok psychosociálnej krízy tak v sebe 
zahŕňa adaptáciu, reorganizáciu sebaštruktúry vplyvom zmien prostredia osobnosti. Marcia 
(1980) vysvetľuje konštruovanie identity ako self-štruktúru, t.j. ako vnútornú, self-kon-
štruovanú, dynamickú organizáciu osobnosti, jeho schopností, viery ako aj životnej skúse-
nosti. Lepšie vyvinutá štruktúra je podľa neho u jedinca, ktorý si uvedomuje svoju indivi-
dualitu, svoju jedinečnosť, ale aj podobnosť s inými. Jeho dôvera je silná, dôveruje sebe, 
vytýčeným životným cieľom. Na druhej strane jedinec s menej vyvinutou štruktúrou je viac 
konfúznou osobnosťou, ktorá má tendenciu sa od iných dištancovať a zároveň je takáto 
osobnosť závislá od mienky iných ľudí.  
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Berzonského (1990) model identity vychádzal z predpokladu, že sociálno-kognitívne 
procesy sa podieľajú na formovaní identity osobnosti. Podľa toho, ako sa dané procesy 
zúčastňujú na konštruovaní identity, na výbere informácií dôležitých pre osobnosť, na zá-
klade ktorých robí osobné rozhodnutia, sú u nej zastúpené procesne orientované identity 
(Berzonsky, 2003). Ide teda o kognitívne stratégie, ktoré adolescentná osobnosť používa 
pri sebadefinovaní, sebakonštruovaní. Tento proces je dlhodobý a je podmienený asimilač-
nými a akomodačnými procesmi. Berzonsky identifikoval tri štýly identity (informačný, 
normatívny a difúzny štýl identity). Macek (2003) uprednostňuje termín štýly sebadefino-
vania, čo podľa neho väčšou mierou reflektuje Berzonského akcentáciu procesu sebadefi-
novania. V našom príspevku sa pridržiavame terminológie Berzonského, t.j. štýly identity, 
ktoré podľa autora ovplyvňujú obsah a štruktúru identity. Aj keď v danom koncepte nie je 
presne odlíšený obsah identity. Informačný štýl identity je podľa Berzonského (1992) prí-
značný pre jedincov aktívne hľadajúcich svoju osobnosť, ktorí sú otvorení voči skúsenos-
tiam, sú orientovaní na hľadanie informácií, majú aktívny prístup k riešeniu problémov 
(Berzonsky, Sullivan, 1992, Berzonsky, Ferrari, 1996, Dollinger, 1995). Informačný štýl 
identity korešponduje s dosiahnutím stavu moratória a stavom dosiahnutia identity ako ich 
popisuje Marcia (Berzonsky, Kuk, 2002, Berzonsky, Neimeyer, 1994). Normatívny štýl 
identity je charakteristický pre jedinca, ktorý pri sebadefinovaní pasívne preberá vzory, je 
svedomitý, zameraný na cieľ. Svoje správanie prispôsobuje normám a očakávaniam iných, 
je teda konformne orientovaný. Nejednoznačnosť mu nevyhovuje, dosahuje predčasne 
uzatvorený stav identity (Berzonsky, 1992, Dollinger, 1995, Berzonsky, Neimeyer, 1994). 
Difúzny štýl identity je viazaný na maladaptívne stratégie, neuroticizmus, depresívnu reak-
tivitu. Ide o štýl, v ktorom jednotlivec odsúva definovanie svojej osobnosti, má nízke seba-
vedomie, jeho správanie je podmienené situačnými faktormi, vyhýba sa osobným konflik-
tom, neistotám, dosahuje difúzny status identity (Berzonsky, 1992, Berzonsky, 2003, 
Berzonsky, Ferrari, 1996, Dollinger, 1995). Uvedené tri štýly identity Berzonsky doplnil 
o commitment, ktorý vyjadruje zodpovednosť osobnosti, stálosť jej rozhodnutí (korešpon-
duje so záväzkami podľa Marciu). U osobnosti dosahujúcej vysoké skóre commitmentu 
(utvorená identita) je zrejmá určitá stabilita vo výbere hodnôt, životných cieľov. Škála 
commitmentu pozitívne koreluje so sebahodnotením osobnosti, optimizmom, zmyslom pre 
povinnosť, adaptabilitou osobnosti (Berzonsky, 2003). Na rozdiel od Marciu, Berzonsky 
commitment chápe štrukturálne, nie procesuálne.  

Štúdie sledujúce vplyv genderu na formovanie identity ukázali, že daný proces je po-
dobný u mužov ako aj u žien. Rozdiely sú v jej obsahu (Marcia, 1980). Viac žien ako mu-
žov prešlo krízou identity a boli u nich prítomné záväzky (commitment) (Waterman, Ne-
vid, 1977). Ženy, ktoré mali predčasne uzavretú identitu, prípadne status dosiahnutej iden-
tity vykazovali vyššiu nezávislosť (Schenkel, 1975), viac sofistikované stupne morálneho 
usudzovania (Poppen, 1974) na rozdiel od tých žien, ktoré dosahovali stav moratória prí-
padne difúznej identity a ktoré mali vyššiu konformitu (Schenkel, 1975, Toder, Marcia, 
1972). Podľa Marciu (1980) status predčasne uzavretej identity poukazuje na pozitívny 
vplyv pre status dosiahnutia identity u žien, čomu významne prispieva pevná identifikácia 
dievčat s matkou (Dignan, 1965). Iné štúdie nepripisujú rozdiel v identite v závislosti od 
genderu (Hopkins, 1977). 

Aj keď identita nie je v psychologickej teórii definovaná jednotne, viaceré psychologic-
ké smery sa zhodujú v tom, že na vývin identity osobnosti vplýva sociálne a kultúrne pro-
stredie, ktoré osobnosť obklopuje. V socializačnom procese sa osobnosť vymedzuje ako 
autonómny, sebaregulujúci jedinec, ktorý patrí do istého sociálneho priestoru. V tomto 
smere je známa teória sociálnej identity Tajfela (1982), ktorá prispela k rozšíreniu pohľadu 



Blandína Šramová/ 
SUBJEKTÍVNE VÝZNAMY A PERCEPCIA SOCIÁLNEJ A PERSONÁLNEJ IDENTITY ADOLESCENTMI 

313 

na identitu z perspektívy kognitívnej psychológie. Individuálny kognitívny proces funguje 
na princípe organizovania sociálnej percepcie jednotlivca kategorizáciou sociálnych stimu-
lov. Osobnosť sa usiluje dosiahnuť a následne udržať vysoké personálne a sociálne seba-
hodnotenie. Sociálna identita tvorí základ skupinového správania, pričom za významné 
považuje teória sociálnej identity sledovanie motivácie jednotlivcov udržať si pozitívnu 
sociálnu identitu. Práve príslušnosť k makrosociálnym kategóriám je významným aspek-
tom self konceptu (Tajfel & Turner, 1986). 

Štrukturálny prístup Weireicha (1989) akcentuje postulát o konštrukcii a rekonštrukcii 
príslušnosti jedinca k sociálnym skupinám i javom prostredníctvom procesov tvoriacich 
identitu osobnosti. Obsah identity spomínaný autor analyzuje prostredníctvom personál-
nych konštruktov, ktoré osoba počas života používa. 

 
Ciele 
1) Zistiť zastúpenie jednotlivých štýlov identity u slovenských adolescentov. 
2) Zistiť, aké sú subjektívne významy v sémantickom priestore vo vzťahu k sociálnej 

a personálnej identite. 
 

Výskumné otázky 
1) Existuje vzťah troch kognitívne procesne orientovaných štýlov identity ku commitmen-

tovej identite? 
2) Existujú rozdiely v zastúpení štýlov identity v závislosti od genderu?  
3) Vysvetľujú gender a vek signifikantný rozdiel v commitmentovej škále? 
4) Ktorý štrukturálny model  merajúci zhodu premenných s použitým dotazníkom bude 

pre slovenských adolescentov najpresnejší? 
5) Aké budú subjektívne významy pripisované adolescentmi v sémantickom priestore vo 

vzťahu k sociálnej a personálnej identite? 
 

Dizajn výskumu 
Na splnenie vytýčených cieľov a zodpovedanie výskumných otázok sme vybrali 

a uplatnili dve výskumné metódy. Dotazník štýlu identity, ktorý slúžil na zistenie miery 
zastúpenia štýlov identity u adolescentov (osobitne u chlapcov a dievčat). Test sémantické-
ho výberu sme uplatnili v snahe zistiť subjektívne významy identitotvorných pojmov. Vý-
skumný súbor tvorili adolescenti vybraných stredných škôl a gymnázií uplatňujúc rovno-
cenné zastúpenie jednotlivých samosprávnych krajov Slovenska. 

 
Výskumné metódy 

Metóda 1 
Pre skúmanie štýlov identity sme použili dotazník štýlu identity (Berzonsky, ISI-3, re-

vidovaná verzia), ktorý sme so súhlasom autora dotazníka (Berzonského) adaptovali pre 
výskumné využitie u slovenských adolescentov (ISI-3, Šramová, Bianchi, Lášticová, 
2004).  

Dotazník pozostáva zo 40 položiek, mieru súhlasu s jednotlivými položkami adolescenti 
vyjadrovali na škále od 1 do 5 bodov (1-vôbec ma to nevystihuje, 5-úplne ma to vystihuje). 
Pre analýzu sme použili súčtové skóre sociálno-kognitívnych štýlov identity, ktoré sú za-
merané na riešenie, zvládanie osobnostných problémov, utváranie výslednej osobnostnej 
identity (tab.1):  
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1. informačný štýl identity (11 položiek, Cronbach alfa=0,634), ktorý je zastúpený u osôb, 
ktoré aktívne hľadajú informácie dôležité pre ich proces sebapoznávania, vývin auto-
nómnych osobností, 

2. difúzny štýl identity (10 položiek, Cronbach alfa=0,592), ktorý je zastúpený u jedincov, 
ktorí sa vyhýbajú, odmietajú sebadefinovanie, vyhýbajú sa konfliktom, neistote, aktív-
nemu hľadaniu, poznávaniu,  

3. normatívny štýl identity (9 položiek, Cronbach alfa=0,603), ktorý je zastúpený u osôb, 
ktoré nekriticky prijímajú hodnotenia, predstavy, očakávania referenčných skupín, prí-
padne iných autorít.  
 
Zároveň sme sledovali pevnosť identitového commitmentu, istú stálosť rozhodnutí 

osobnosti v zmysle záväzku, ktoré Berzonsky nazýva commitmentová identita (10 polo-
žiek, Cronbach alfa=0,678), ktorá vypovedá o miere utvorenej identity.  

 
Tab. 1 Reliabilita Dotazníka štýlu identity (ISI-3) (Cronbach alfa) 

Škály počet polo-
žiek 

AM SD Cronbach alfa 

Informačný štýl identity 11 38,005 5,566 0,634 
Normatívny štýl identity 9 32,560 4,901 0,603 
Difúzny štýl identity 10 30,071 5,495 0,592 
Commitment 10 35,135 6,199 0,678 
Spolu  40 135,804 12,665 0,687 

 
Metóda 2 

Na zistenie subjektívneho, konotatívneho významu pripisovaného pojmom, ktoré repre-
zentujú personálnu a sociálnu identitu sme použili test sémantického výberu V. Doležala 
(obrázková verzia) (Smékal, 1990). Základný princíp metódy spočíva v tom, že skúmaná 
osoba prideľuje k predloženým pojmom – objektom obrázky (symboly). Použili sme pô-
vodnú verziu pozostávajúcu zo 16 archetypálnych symbolov. Z nich musí skúmaná osoba 
vybrať vždy po 8, a to podľa toho, ktoré obrázky sa jej zdajú vhodné na charakterizovanie 
posudzovaných pojmov. Adolescenti posudzovali nasledovné pojmy: nepriateľ, agresia, 
Rómovia, rómska žena, ľudia môjho regiónu, nenávisť, konflikt, nešťastie, strach, občania, 
Európania, EÚ, Slováci, ja, matka, partnerka, otec, súrodenci, my, oni, muži, ženy, radosť. 
Štatistické spracovanie sme realizovali programom SPSS 15, Amos. 

 
Výskumný súbor 

Výskumný súbor tvorilo 463 adolescentov (219 chlapcov, 244 dievčat) slovenských 
študentov stredných odborných škôl a gymnázií vo veku od 16 do 19 rokov (priemerný vek 
bol 17,7 rokov). 

 
Výsledky 

Výskumné zistenia poukazujú na korelačné vzťahy sledovaných škál identity a gende-
rom u adolescentov. Interkorelačná matica sledovaných premenných je prezentovaná 
v tab.2. Tak ako v predchádzajúcich zisteniach (Berzonsky, Neimeyer, 1994, Berzonsky, 
2004, Šramová, 2004) sa všetky tri sledované štýly identity viažu s commitmentom. Infor-
mačný štýl identity (r=0,413,p<0,01) a normatívny štýl identity (r=,438,p<0,01) majú pozi-
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tívny vzťah s commitmentom a difúzny štýl identity (r=-0,341,p<0,01) vykazuje záporný 
vzťah s commitmentom. Informačný štýl identity pozitívne koreluje s normatívnym štýlom 
identity (r=0,299,p<0,01) a negatívne s difúznym štýlom identity (r=-0,154,p<0,05). Je 
zrejmé, že tak aktívny prístup k sebapoznávaniu, ako aj preberanie noriem bez kritického 
zhodnotenia, majú posilňujúci vplyv, zatiaľ čo odďaľovanie sebadefinovania má oslabujúci 
vplyv na identitotvorný proces adolescentov.  

 
Tab 2:Korelácie medzi genderom, vekom, štýlmi identity, commitmentom  

Premenné 1 2 3 4 5 
1. Gender      
2. Vek -,076     
3. Informačný štýl identity ,253** -,054    
4. Normatívny štýl identity ,078* -,040 ,299**   
5. Difúzny štýl identity -,096* ,78 -,154* -,002  
6. Commitment ,039 -,036 ,413** ,438** -,341** 

 ∗∗π<0,01, ∗π<0,05  
 
V ďalšom kroku analýzy sme commitmentovu škálu podrobili regresnej hierarchickej 

analýze na gender a vek a na sledované tri štýly identity (informačný, normatívny, difúzny) 
(tab.3). Ukázalo sa, že gender ani vek adolescentov vstupujúce ako kontrolované položky 
v prvom kroku regresnej analýzy, nám nevysvetľujú signifikantne významne rozdiely 
v commitmentovej škále.  

Tab 3: Hierarchická regresná analýza  

 
Premenné 

Krok 1 
Beta 

Krok 2 
Beta 

Gender ,036 -,089 
Vek -,033 ,010 
Informačný štýl identity  ,281** 
Normatívny štýl identity  ,36** 
Difúzny štýl identity  -,306** 
R2 Change -,002 ,372** 
R2 ,003 ,368** 

∗∗π<0,01, ∗π<0,05 
 
Sociálno-kognitívne štýly identity kontrolované v druhom kroku hierarchickej analýzy 

štatisticky významne predikujú commitmentovú identitu (R2 =0,372,p<0,01). Pričom in-
formačný štýl identity (β=0,281,p<0,01) a normatívny štýl identity (β=0,36,p<0,01) pri-
spievajú pozitívne a difúzny štýl identity negatívne (R2 =-0,306, p<0,01) na konštruovanie 
commitmentovej identity.  
Výsledný model regresnej analýzy je znázornený na obr.1.  
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Obr.1:  Model ilustrujúci výsledky hierarchickej regresnej analýzy 
 
 

 ,281** R2 =,372,p<0,01 
 

,36** 
 
 
              -,306** 
 
 
Na to, aby sme zistili, ako sa získané premenné správajú pre konkrétny výskumný sú-

bor, t.j. či získané výsledky môžeme interpretovať v intenciách zistených vzťahov medzi 
premennými, sme sledovali v ďalšom kroku analýzy. Hľadali sme štrukturálny model, 
ktorý by mohol vysvetľovať premenné dotazníka štýlu identity. Našli sme tri modely, pri-
čom iba jeden model (na základe hodnoty chi-kvadrátu) môžeme považovať za uspokojivý 
a môžeme konštatovať zhodu modelu s dátami (obr.2).  

 
Obr.2: Štrukturálny model 

informačný 

štýl 

normatívny 

štýl 

difúzny 
štýl 

,35**

commitment 

,26**

,35**

-,29** 

r 

-,15* 

,30** 

 
Znázornený model, v ktorom sú pozitívne prepojené informačný a normatívny štýl 

identity s negatívnym prepojením informačného a difúzneho štýlu identity, ktoré determi-
nujú commitment, poukazuje nielen na dané súvzťažnosti, ale aj na vplyv ďalších faktorov 
determinujúcich commitment (označené ako „r“). Týmito faktormi môžu byť tak osobnost-
né (Šramová, Fichnová, 2008) ako aj sociálne faktory (napr. vplyv sociálnej skupiny, mar-
ketingovej komunikácie, médií a pod.).  

V ďalšom kroku analýzy sme sa zamerali na zistenia týkajúce sa identity v sémantic-
kom priestore adolescentov. Zaujímalo nás, aké subjektívne významy budú pripisované 
adolescentmi v sémantickom priestore vo vzťahu k personálnej a sociálnej identite. Pro-
stredníctvom dvojdimenzionálnej projekcie výsledkov faktorovej korešpondenčnej analýzy 
(procedúra optimálneho škálovania) údajov z testu sémantického výberu sme získali grafic-
ké zobrazenia (ploty), ktoré umožňujú slovnú interpretáciu sémantických vzťahov posu-
dzovaných pojmov. Zvlášť sme zachytili sémantický priestor skúmaných pojmov v závis-
losti od genderu (obr. 3, obr. 4) a v celom výskumnom súbore (obr.5).  

Informačný štýl  

Difúzny štýl  

Commitment 
Normatívny štýl  
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U chlapcov sa vyčlenili dve základné dimenzie (pozitívne vs. negatívne a individuálne 
vs. sociálne). Na strane pozitívneho prežívania sú pojmy: matka, súrodenci, otec, Európa-
nia, EÚ, my, Slováci, občania, priatelia, partnerka, ženy, muži, oni. Ako vidieť na obr. 3, 
chlapci sa skôr identifikujú so Slovákmi, s otcom a neidentifikujú sa s občanom. Ich zakot-
venie v sociálnom priestore blízkych ľudí je viditeľné (matka, otec, súrodenci). Makroso-
ciálne kategórie EÚ a Európania sú síce pozitívne prežívané, no vzdialené. Negatívne sú 
posudzované pojmy: Rómovia, ľudia môjho regiónu, rómska žena, pričom hlavne u pojmu 
Rómovia môžeme usudzovať na nenávisť odrážajúcu xenofóbny postoj.  

 
Obr. 3: Optimálne škálovanie adolescentných chlapcov 

 

Aj u dievčat môžeme vidieť na obr. 4 vyčlenenie dvoch základných dimenzií (pozitív-
neho vs. negatívneho a individuálne vs. sociálne), avšak v porovnaní s chlapcami nie sú 
dané dimenzie tak rozptýlené. Pozitívne sú prežívané pojmy predstavujúce mikrosociálne 
kategórie (matka, priatelia, súrodenci, otec). Odmietané sú pojmy: Rómovia, rómska žena. 
Referenčnými pojmami sa pre dievčatá stali: súrodenci, priatelia. Identifikácia dievčat 
s Európanmi, EÚ, Slovákmi, ľuďmi môjho regiónu a občanmi je zrejmá.  

 
Obr.4: Optimálne škálovanie adolescentných dievčat 
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Ak sa pozrieme na sémantický priestor skúmaných pojmov v celom výskumnom súbore 
(obr. 5), tak je zrejmé, že ide o pozitívne vnímanie EÚ, Európanov, Slovákov.  
 
Obr. 5: Optimálne škálovanie adolescentov (celý výskumný súbor) 

 
Zakotvenie v regióne je spájané s občianstvom, ktoré je adolescentom vzdialené. Ado-

lescenti sú zároveň pevne ukotvení vo vzťahoch s blízkymi osobami (matka, partnerka, 
otec, priatelia). Odmietanými pojmami boli: Rómovia, rómska žena, ľudia môjho regiónu, 
ktoré sa spájali s negatívnymi emóciami a správaním (napr. agresia, nenávisť, strach) (viac 
v štúdii: Bianchi, Lášticová, Šramová, 2007). 

 
Záver 

Záverom môžeme konštatovať, že výsledky výskumu zodpovedali na vopred stanovené 
výskumné otázky.  

Výskumná otázka 1: 
Existuje vzťah troch kognitívne procesne orientovaných štýlov identity ku commitmen-

tovej identite? 
Odpoveď: áno 
Ukázala sa pozitívna korelácia normatívneho štýlu identity a informačného štýlu identi-

ty ku commitmentu (Berzonsky, 1992, 2004, Šramová, 2007). Difúzny štýl identity nega-
tívne koreluje s commitmentom. Inými slovami, nízka spokojnosť, sebahodnotenie, sebaú-
činnosť, odkladanie riešenia problému odďaľujú konštruovanie štruktúrovanej identity 
v zmysle záväzku (Berzonsky, Kuk, 2002). Jedinci s normatívnym a informačným proces-
ným štýlom majú pevnejšiu commitmentovú identitu ako jedinci s difúznym procesným 
štýlom identity (Berzonsky, 2003).  

Výskumná otázka 2: 
Existujú rozdiely v zastúpení štýlov identity v závislosti od genderu?  
Odpoveď: áno 
Nami sledované dievčatá majú aktívnejší prístup k životu a zároveň vyššiu mieru kon-

formného prístupu (normatívny a informačný štýl identity) na rozdiel od chlapcov, ktorí 
odkladajú sebadefinovanie (difúzny štýl identity), čo korešponduje so zisteniami (Rot-
hman, 1978, Šramová, 2004). 
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Výskumná otázka 3: 
Vysvetľujú gender a vek signifikantný rozdiel v commitmentovej škále? 
Odpoveď: nie 
Gender a vek nevysvetľujú signifikantný rozdiel v commitmentovej škále v našom vý-

skumnom súbore, rovnako tak aj u amerických adolescentov (Berzonsky, 2004). 

Výskumná otázka 4: 
Ktorý štrukturálny model merajúci zhodu premenných s použitým dotazníkom bude pre 

slovenských adolescentov najpresnejší? 
Odpoveď: 
Výsledné zistenia ukázali, že najpresnejší je štrukturálny model, ktorý dáva do vzťahu 

všetky tri štýly identity podieľajúce sa na celkovej commitmentovej identite a zároveň 
poukazuje aj na vplyv iných faktorov (napr. sebakontrola, vyrovnanosť, vzdelanie, vplyv 
médií a pod.) 

Výskumná otázka 5: 
Aké budú subjektívne významy pripisované adolescentmi v sémantickom priestore vo 

vzťahu k sociálnej a personálnej identite? 
Odpoveď: 
Ukázalo sa, že adolescenti sú pevne zakotvení v sociálnom priestore blízkych ľudí (tak 

chlapci, ako aj dievčatá). Makrosociálne kategórie vyjadrujúce sociálnu identitu sú pozitív-
ne prijímané (dievčatami vyššou mierou). Odmietavé postoje sa odkryli vo vzťahu k róm-
skej komunite (u chlapcov vyššou mierou poukazujúcou až na xenofóbny postoj).  

 
Využitie výsledkov výskumu vidíme v dvoch rovinách: 
1/ V edukačných programoch (napr. mediálna výchova), v ktorých by sa pracovalo so 

sebaaktualizačným procesom, so sebapoznaním, poznaním iného, s využitím poznatkov 
o formovaní identity k sebarozvoju s prihliadnutím na genderovu diferenciáciu.  

2/ V oblastiach marketingovej a mediálnej komunikácie je priestor na vývin a uplatnenie 
stratégií zameraných na početný segment adolescentov (rozvoj jej identity) s dôrazom 
na edukačný aspekt sociálneho marketingu. Zároveň je tu priestor na uplatnenie efek-
tívnej persuazívnej komunikácie zameranej na elimináciu a odstraňovanie negatívnych 
postojov (stereotypov, predsudkov), ktoré sú zastúpené u adolescentov a nepriaznivo 
ovplyvňujú ich motiváciu.  

 
Literatúra 
BERZONSKY, M. D.: Identity style and coping strategies. In: Journal of Personality, 1992, 60, 

s. 771-788.  
BERZONSKY, M. D.: Identity Style and Well-Being-Does Commitment Matte? In: Identity: 

An International Journal of Theory and Research. 2003, 3 (1), s. 131-142. 
BERZONSKY, M. D.: Identity style and parental authority. (interný materiál), 2004. 
BERZONSKY, M. D. – FERRARI, J.R.: Identity orientation and decisional strategies. In: 

Personality and Individual Differences, 1996, 20, s.597-606. 
BERZONSKY, M. D. – KUK, L.S.: Identity Processing Styles, Psychosocial Resources, Perso-

nal Problems and Academic Performance. In: Paper presented at a Symposium on Identity, 
New Orleans, Louisiana, 2002. 

BERZONSKY, M. D. – NEIMEYER, G.J.: Ego identity status and identity processing orienta-
tion: The moderating role of commitment. In: Journal of Research in Personality, 1994, 28, 
s. 425-435. 



 

3. kapitola 

320 

BERZONSKY, M. D. – SULLIVAN.: Social-cognitive aspects of identity style: Need for cog-
nition, experiential openness, and introspection. In: Journal of Adolescent Research, 1992, 
7, s. 140-155. 

BIANCHI, G. – LÁŠTICOVÁ, B. – ŠRAMOVÁ, B.: Významy makrosociálnych kategórií 
u slovenských adolescentov: Medzi regiónom a Európou. In: Československá psychologie, 
2007, 51, 5, s. 465-477. 

DIGNAN, M.H.: Ego identity and maternal identification. In: Journal of Personality and Social 
Psychology, 1965, 1, s. 476-483. 

DOLLINGER, S. M.: Identity styles and the five-factor model of personality. In: Journal of 
Personality and Social Psychology, 1995, 41, s. 1051-1063. 

ERIKSON, E., H.: Identity: Youth and Crisis. New York: Norton α comp., 1968. 
MACEK, P.: Identita jako process. In: I.Čermák, M.Hřebíčková, P.Macek. Agrese, Identita, 

Osobnost. Brno: PÚ AVČR, Sdružení SCAN, Tišnov, s.180-200. 
MARCIA, J. E.: Identity in adolescence. In: J. Adelson (Ed.): Handbook of adolescent psycho-

logy. New York: J.Wiley, 1980. 
SCHENKEL, S.:Relationship among ego identity status, field-independence and traditional 

femininity. In: Journal of Youth and Adolescence, 1975, 4, s. 73–82. 
SMÉKAL, V.: Psychosémantické metódy. In: Maršálová, Mikšík (eds.). Metodológia a metódy 

psychologického výskumu, Bratislava: SPN,1990. 
ŠRAMOVÁ, B.: Identita vysokoškolákov. In: Mládež a spoločnosť, 10, 2004, 4, s.42-50. 
ŠRAMOVÁ,B.: Štýly identity adolescentov a výchovný štýl v rodine. In: Psychológia 

a patopsychológia dieťaťa, 2006, 41, 1, s.3-14.  
ŠRAMOVÁ,B. – FICHNOVÁ, K.: Identity and creative personality. In: Studia psychologica, 

2008, 50, 4, s. 357-369. 
ŠRAMOVÁ, B.: Osobnosť v procese ontogenézy. Bratislava: Melius, edícia psychológia, 2007. 
ŠRAMOVÁ, B., BIANCHI, G., LÁŠTICOVÁ, B.: Dotazník štýlu identity. (Berzonsky, ISI3) – 

slovenská verzia (interný materiál), 2004. 
TAJFEL, H.: Social Identity and Intergroup Relations. London: Academic Press, 1982. 
TAJFEL, H., TURNER, J. C.: The Social Identity. Theory of Intergroup Behavior, In: Psycho-

logy of Intergroup Relations, Worchel, S., Austin, W. G. (Eds.), s. 7-24, Chicago: Nelson-
Hall, 1986. 

TODER, N., L., MARCIA, J., E.: Ego identity status and response to conformity pressure in 
college women. In: Journal of Personality and Social Psychology,1973, 26, 287-294. 

WATERMAN,C.,K.,NEVID,J.S.: Sex differences in the resolution of the identity crisis. In: 
Journal of Youth and Adolescence, 1977,6, 342. 

WEINREICH, P.: Variations in Ethnic Identity: Identity Structure Analysis. In: K. Liebkind 
(Ed.). New Identities in Europe: Immigrant Ancestry and the Ethnic Identity of Youth. Al-
dershot: Gower, 1989. 
 

Kontaktné údaje: 
Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD. 
Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy 
Filozofická fakulta UKF 
Tr. A. Hlinku 1 
949 01 Nitra 

Autorka sa v pedagogickom a výskumnom procese zaoberá uplatnením psychologických 
poznatkov v mediálnej a marketingovej komunikácii.  
 
Príspevok je podporený grantom VEGA 1/0769/08 a KEGA 106-007UKF-4/2010 



321 
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POTENCIAL OF MASS MEDIA IN THE CONTEXT OF SOCIALIZATION 
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ABSTRAKT 

Príspevok bude analyzovať problematiku socializácie ako celoživotného procesu, realizovaného prostred-
níctvom rôznych socializačných činiteľov, masmédiá nevynímajúc. Poukáže na skutočnosť, ako sa vďaka 
vlne najmä nových médií podstatne rozšírila miera možnosti sprostredkovania informácií a kultúry, čím sa 
zároveň zvyšujú nároky na orientáciu publika. Zdôrazní nutnosť samotnej aktivity publika význam me-
diálnej gramotnosti a mediálnej výchovy v tomto kontexte. 
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ABSTRACT 

The paper will analyze the issue of socialization as a lifelong process, carried out through various sociali-
zation factors, including the media. The autor will point out how, thanks to a wave of new media, particu-
larly the rate significantly expanded the possibilities of communicating information and culture, thereby 
not increasing demands on the orientation of the audience. Underline the necessity of actual activity au-
dience the importance of medial literacy and medial education in this context.  
KEY WORDS 

mass media, medial education, socialization, audience 
 
 

Socializácia ako celoživotný proces sa vždy realizuje prostredníctvom istých sociali-
začných činiteľov. Tie majú podstatný význam pri sociálnom formovaní jednotlivca. Jed-
ným z významných činiteľov, ktoré sa priamo alebo nepriamo či sprostredkovane podieľa-
jú na socializácii jednotlivca, sú nepochybne masmédiá. K. Šeďová (2007, s. 28) uvádza 
nasledovné špecifiká médií ako socializačných inštitúcií: 1. Deti sa s nimi prvotne zozna-
mujú neformálne ako so súčasťou rodinného prostredia. 2. Mediálne obsahy obvykle nie sú 
primárne určené na edukáciu a socializáciu, ale skôr na zábavu a reklamu. 3. Vystavenie sa 
médiám začína u detí takmer od narodenia. Podľa G. Burtona a J. Jiráka (2001, s. 15) práve 
v tom spočíva podstatná moc médií. Každá spoločnosť si hľadá prostriedky, ktorými jed-
notlivcovi predkladá hodnoty, o ktoré sa opiera jej štruktúra a fungovanie, a normy, ktoré 
upravujú správanie jednotlivých členov. A sú to, podľa spomínaných autorov, práve mas-
médiá, ktoré sa stali v modernej spoločnosti podstatným nástrojom šírenia, presadzovania 
a upevňovania sociálnych noriem a hodnôt. Samozrejme, s tým súvisia tak časté snahy 
o ich ovládnutie, o kontrolu ich pôsobenia aj ich využitia. Veľmi výstižne reflektuje výz-
nam masových médií D. McQuail (2007, s. 21) v zmysle, že masové médiá sú zdrojom 
moci (potenciálnym prostriedkom vplyvu v spoločnosti, prameňom životne dôležitých in-
formácií a zdrojom ich prenosu), sú prostredím, kde sa odohráva množstvo udalostí z ob-
lasti verejného života, sú významným zdrojom výkladu sociálnej reality, sú primárnym 
kľúčom k sláve a k postaveniu známej osobnosti, sú zdrojom usporiadaných a verejne zdie-
ľaných významových sústav vymedzujúcich, čo je normálne a sú taktiež prostriedkom zá-
bavy. Masové médiá spoluutvárajú sociálne vzory, hodnotové postoje a orientáciu jednot-
livca i celých skupín. Taktiež významným spôsobom spoluutvárajú súčasnú podobu sveta.  
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Ak hovoríme o význame médií, tak môžeme súčasne hovoriť aj o tom, aké funkcie ma-
sové médiá v spoločnosti plnia. D. McQuail (2007, s. 103) ponúka prehľad základných 
predstáv o funkciách médií v spoločnosti: informovanie, korelácia, kontinuita, zábava, 
získavanie. Súčasne však podotýka, že tieto funkcie nemožno zoradiť do všeobecne platnej 
postupnosti a v konečnom dôsledku je nutné vziať do úvahy pohľad individuálneho užíva-
teľa masmédií. V odborných i laických kruhoch je predmetom diskusie aj otázka užívania 
médií publikom. Pre publikum je charakteristické, že sa zúčastňuje sledovania nejakej vše-
obecne dostupnej činnosti, ktorá má svetský charakter a jedinec sa súčasťou publika stáva 
do značnej miery dobrovoľne a do značnej miery sám rozhoduje o tom, čomu bude veno-
vať pozornosť (Jirák, Kőpplová, 2003). Podľa V. Turana (2002) sa zintenzívňuje fragmen-
tácia, diferenciácia publika podľa zdrojov, obsahu, času a miesta príjmu. Príjemca má väč-
šiu autonómiu pri výbere a väčšie možnosti pre spätnú väzbu a ovplyvňovanie samotnej 
komunikácie, čo mu umožňuje identifikovať sa s prijímaným obsahom. V súvislosti s uží-
vaním médií v praxi sa stotožňujeme s názorom D. McQuaila (2007, s. 339), že podstatným 
je prianie percipienta, čiže užívanie médií môže byť tak sociabilné, ako i samotárske, v zá-
vislosti od toho, čo si daná osoba praje. Podobne svoj názor formuluje aj V. Turan (2002) 
keď konštatuje, že aj keď príchod nových médií zvyšuje možnosť individuálnej percepcie 
a aktivity, správanie publika je aj naďalej sociabilné. V súvislosti s témou socializácie 
a médií je podnetným Lullov koncept sociálneho užívania televízie (in Šeďová, 2007, s. 
31). Základnými dvoma spôsobmi sociálneho užívania televízie je užívanie štrukturálne 
a vzťahové. V štrukturálnej dimenzii je televízia využívaná k zaisteniu každodenného cho-
du domácnosti (ako kulisa, vždy dostupná zábava, prostriedok na členenie času). V di-
menzii vzťahovej je užívanie viazané na interakčné procesy (prostriedok nadviazania kon-
verzácie alebo spôsob, ako sa konverzácii vyhnúť, zdroj tém pre komunikáciu i modelov 
pre sociálne učenie, prostriedok, ako demonštrovať dominanciu).  

Hľadaním súvislostí medzi ľuďmi a motívmi ich predstáv o význame existencie a fun-
govania masmédií sa zaoberá teória užitia a uspokojenia. Podľa G. Burtona a J. Jiráka 
(2001, s. 331-334) publikum využíva mediálne materiály na uspokojenie širokej škály po-
trieb. K základným potrebám, ktoré môžu byť prostredníctvom masmédií uspokojené, pat-
ria: potreba informácií, potreba udržať si pocit vlastnej totožnosti, potreba spoločenskej 
interakcie, potreba nechať sa baviť a rozptyľovať, potreba štrukturácie času v každoden-
ných činnostiach. Súvis potrieb a očakávaní publika pripomína aj E. Hradiská (in Kollárik, 
2004). Naplnenie očakávaní zo strany publika podmieňuje postoje k médiám. Od médií sa 
dá podľa autorky očakávať, že uspokoja potrebu informácie, pobavenia, vzdelávania, so-
ciálnych kontaktov, vyplnenia voľného času, znižovania osobnej neistoty, posilnenia vlast-
ných postojov a napokon aj vlastného rozvoja. Miera uspokojenia publika závisí od zhody 
medzi očakávaniami a „skutočnými“ ziskami, tak ako ich vníma príjemca.  

V predchádzajúcich riadkoch sme poukázali na sociabilitu publika. Sústredená pozor-
nosť sa však zameriava aj na aktivitu publika. I keď význam slova aktivita nie je jednotne 
chápaný, D. McQuail (2007, s. 347) ponúka 5 rôznych verzií, s ktorými sa môžeme v od-
bornej literatúre stretnúť: selektivita, utilitarizmus, intencionalita, odolnosť voči ovplyvne-
niu, vtiahnutie (afektívne vybudenie). Aktivita publika sa prejavuje nielen pri samotnom 
prijímaní mediálnych obsahov, ale aj pred ním, napr. vyhľadávanie zdrojov a po ňom, napr. 
snaha overiť si prijaté informácie, prehĺbiť ich a dať do širších súvislostí. Podotýkame, že 
aktivita publika je významným faktorom pri štúdiu v odbornej literatúre komplexne spra-
covaných účinkov médií. Je zrejmé, že predstava pasívneho, bezbranného, ľahko manipu-
lovateľného publika nemá svoje opodstatnenie, hoci rozdiely medzi jednotlivými prísluš-
níkmi konkrétneho publika v miere aktivity či pasivity určite sú. G. Burton s J. Jirákom 
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(2001, s. 369-370) rozoznávajú vlažných a náruživých divákov a dospievajúcich mladých 
ľudí považujú dokonca za vysoko selektívnych divákov. Tí sa sústredia na svoju kultovú 
reláciu a potom o nej živo debatujú, ale nerobí im problém prístroj vypnúť a dať prednosť 
spoločnosti vrstovníkov.  

Nech sú už názory na masmédiá akékoľvek, fakt o ich neustále rastúcom vplyve a vý-
zname na všetky oblasti života je nepopierateľný. Sú bohatým zdrojom informácií, vedo-
mostí a ideí, ku ktorým by sme sa za iných okolností len ťažko dostali. Môžu prispievať 
k poznávaniu sveta, k vytváraniu schopnosti hodnotiť rozličné javy. Počas minulého storo-
čia, ako uvádza H. Pravdová (2007, .s 122-123), sa masmédiá nestali iba integrálnou súčas-
ťou nášho každodenného života, ale aj významnými socializačnými, enkulturačnými 
a akulturačnými inštitúciami. Médiá majú rozhodne potenciál na určovanie jednotlivých 
druhov emócií, na ovplyvňovanie spôsobov myslenia, názorov a postojov, vkusu, či určo-
vanie miery konzumného apetítu recipientov mediálnych obsahov. Sme svedkami toho, ako 
vďaka vlne najmä nových médií sa podstatne rozšírila miera možnosti sprostredkovania 
informácií a kultúry. Zároveň sa však zvyšujú nároky na orientáciu publika. H. Pravdová 
(2007, s. 123) prízvukuje, že recipienti sú čoraz viac vystavovaní rôznym dilemám: prob-
lémom orientácie v záplave informácií, skrytej i otvorenej manipulácii zo strany tvorcov 
mediálnych obsahov i posolstiev, pretlaku bulvárnych mediálnych produktov, hodnotovej 
anarchii, agresívnemu presadzovaniu a nekritickému preberaniu cudzích kultúrnych vzo-
rov. Nepopierateľným prínosom médií je ich využívanie na vyhľadávanie a spracovávanie 
informácií, ďalším kladom je pre jedinca možnosť vzdelávať sa a možnosť nadväzovať 
kontakt s ľuďmi. Rýchla, včas doručená, aktuálna a pravdivá informácia sa stáva kľúčovým 
prvkom v komunikačnom reťazci. Pretlak zbytočných informácií, neurčitosť hodnôt, zlom-
kovité videnie sveta oslabuje u jedinca zmysel pre súvislosti a schopnosť rozoznávať pod-
statné veci od tých menej podstatných. V tejto rovine nám masmédiá vo svojej súčasnej 
podobe väčšinou cestu k pravdivému poznávaniu sveta príliš neuľahčujú, hoci od nich, 
a právom, požadujeme zodpovedný a pravdivý prístup k informáciám a konštruktívne po-
sudzovanie. P. Dinka (2008, s. 289) naznačuje, že v súčasnosti sa informácia stala tovarom. 
Kriticky sa stavia k masírovaniu recipientov médiami – výmyslami, polopravdami, klam-
stvami, aférami – s úmyslom zastrieť objektívny, reálny pohľad na javy a procesy každo-
denného života. Ako však dodáva, nie je isté, „či sa masmédiá iba prispôsobujú ľuďom, 
svojim klientom, alebo opačne, či sa ľudia prispôsobujú masmédiám“. (Dinka, 2008, s. 16) 
Sme zástancom spätného pôsobenia, resp. vzájomného ovplyvňovania sa oboch činiteľov. 
Je ale potrebné zdôrazniť, že priebeh a výsledok komunikačného procesu medzi masmé-
diami a publikom nemusí zodpovedať zámeru komunikačného zdroja a publikum nemusí 
komunikované posolstvo prijať. J. Janoušek a I. Slaměník (1998, s. 148-149) uvádzajú 
nasledovné faktory ovplyvňujúce efekt posolstva:  

- gatekeeper (ovplyvňuje tok informácií, napr. ich zadržiava pred inými), 
- nezhoda, diskrepancia (ak je nezhoda s pôvodným presvedčením príjemcu priveľká, 

zľahčuje sa dôveryhodnosť zdroja zo strany publika), 
- podiel racionálnych a emocionálnych prvkov v posolstve (vzdelané publikum prijí-

ma viac racionálne vnemy, druhí zase viac emocionálne vnemy, v reklame je účinná prí-
tomnosť oboch momentov),  

- podnecovanie motivácie u publika (vyvolávanie strachu, argumentácia, rečnícka 
otázka, opakovanie).  

Dôveryhodnosť komunikátora je taktiež potenciálnym faktorom ovplyvňovania posto-
jov publika. Citovaní autori uvádzajú aj možné negatívne vplyvy na prijímanie mediálnych 
posolstiev: bumerangový a spáčsky efekt. Bumerangový efekt je opačný efekt na publikum 
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spôsobený mylnou predstavou komunikátora o publiku, spáčsky efekt súvisí s tým, že ča-
som sa zoslabuje vplyv komunikátora a zvyšuje sa dôležitosť posolstva. (Janoušek, Slamě-
ník, 1998, s. 145-146) 

Uvedené skutočnosti len čiastočne naznačujú rôzne podoby ovplyvňovania, manipulá-
cie publika, manipulácie s vnímaním mediálnych posolstiev publikom. Slovami P. Dinku 
(2008, s. 19) ide o skryté i otvorené metódy, ktoré bežný recipient sotva zaregistruje 
a navyše si len nerád priznáva, že je manipulovaný. Manipulácia prostredníctvom médií je 
uľahčená hektickým, no povrchným a konzumným spôsobom súčasného života. Výstižne 
to vyjadruje I. Dubnička (2007, s. 177): „Človek sa z práce vracia unavený a k novinám, 
rozhlasu alebo televízii si sadá preto, aby si oddýchol. Nechce sa mu príliš rozmýšľať nad 
príčinami udalostí, o ktorých je informovaný. Je náchylný vypočuť si už spracovanú inter-
pretáciu, ktorá mu dokonca ponúka aj to, aký postoj voči nej zaujať.“  

Faktom je, že médiá sú silou, ktorou na nás pôsobia, či už si to uvedomujeme, alebo nie, 
a bez ohľadu na to, či sa nám to páči, alebo nie. Ich význam v socializačnom procese jedin-
ca je nespochybniteľný. Ubrániť sa ich vplyvu je takmer nemožné, podstatný však je kri-
tický prístup k získavaným podnetom a informáciám. Podľa Z. Hudíkovej (2007, s. 134) je 
dôležitá aktivita samotného diváka, aby nepodľahol ani sekundárnej manipulácii, aby vedel 
posúdiť jednotlivé informácie, čítal medzi riadkami a vedel posúdiť hodnotu predkladané-
ho obsahu. Autorka teda akcentuje mediálne kompetencie diváka, a to konkrétne: schop-
nosť vyberať si spomedzi obsahov a programov to, čo chce pozerať, schopnosť kriticky 
posúdiť predkladané informácie, schopnosť interpretovať získané informácie v kontexte 
širších súvislostí, schopnosť odpútať sa od sveta sprostredkovaného televíziou/médiom, 
schopnosť vedieť spracúvať poznatky do individuálnej poznatkovej bázy. Schopnosť vy-
hľadávať, analyzovať, interpretovať a kriticky hodnotiť mediálne produkty v rôznych for-
mátoch zaraďuje N. Vrabec (2008) do kategórie najdôležitejších životných zručností. Preto 
človek musí disponovať istým stupňom mediálnej gramotnosti, ktorej osvojenie vo forme 
formálneho i neformálneho vzdelávania je hlavným cieľom mediálnej výchovy. Vzhľadom 
na miesto médií v živote jednotlivca i spoločnosti by mala byť podľa E. Polákovej (2007, s. 
30) súčasťou všeobecného, permanentného vzdelávania. 

Cieľavedomé vzdelávanie a všetky typy učenia podľa kompetencií môžu viesť k úspeš-
nému osobnostnému rozvoju jednotlivca, k jeho uplatneniu sa v pracovnom i osobnom 
živote. Získavanie a rozvoj kľúčových kompetencií je teda celoživotným individuálnym 
procesom. Jednou z dôležitých kľúčových kompetencií je aj kritické myslenie, teda kontro-
lované myslenie zamerané na určitý cieľ. Kritické myslenie má zásadne pozitívnu a kon-
štruktívnu úlohu. Výchova ku kritickému mysleniu je aj výzvou pre súčasnú dobu. Schop-
nosť kritického myslenia je obsiahnutá práve v mediálnych kompetenciách a na osvojova-
nie si mediálnych kompetencií je centrovaná už vyššie reflektovaná mediálna výchova. 
Samozrejme, zavedenie mediálnej výchovy do výchovno-vzdelávacieho systému a nado-
budnutie mediálnej gramotnosti je dlhodobým a nie jednoduchým procesom. Domnievame 
sa však, že je to správna cesta k zabezpečeniu a zvýšeniu odolnosti jednotlivcov – perci-
pientov voči rozmanitým nástrahám zdieľaných mediálnych obsahov s výhľadom do ďale-
kej budúcnosti. 
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PODOBY DETERMINANTOV PODNECOVANIA TVORIVOSTI DETÍ 

V TELEVÍZNEJ REKLAME 

 

FORMS OF DETERMINANTS TO ENCOURAGE CREATIVITY OF CHILDREN 

WITHINTELEVISION ADVERTISING 
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ABSTRAKT 

Pohľad na televíznu reklamu ako jednu z možných faktorov podnecovania tvorivosti detí predškolského 
veku je predpokladom potvrdenia dôležitosti spoločenskej zodpovednosti z aspektu zadávateľov reklam-
ných prejavov: nevytvárať reklamné komunikáty iba pre komerčný výsledok (napr. dopyt propagovaného 
produktu), ale aj pre spoločensky zodpovedný efekt (účinky reklamného prejavu na estetické a citové 
vnímanie respondenta a pod.). Príspevok vymedzuje determinanty, vytvárajúce kreatogénne prostredie pre 
deti predškolského veku z pohľadu kreatogénnej klímy i rozvoja osobnostných charakteristík, kvalitatív-
neho spriehľadnenia a kategorizácie ich zastúpenia. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

deti, televízna reklama, tvorivosť. 
 
ABSRACT 

A view on television advertising as one possible factor stimulatingcreativity of preschool children is an 
assumption of confirmation of theimportance of social responsibility as an aspect of contracting adverti-
singsigns: to not create advertising for commercial communicates only forresults (eg demand the adverti-
sed product), but also to be sociallyresponsible for the effect (the effects of advertising expression on 
theaesthetic and emotional perception of the respondent, etc.) The articledefines contribution determinants, 
generating creatogenic environment forpreschool children from the perspective of the creatogenic climate 
anddevelopment of personality characteristics, qualitative clarifying andcategorization of its representa-
tion. 
KEYWORDS 

children, commercial, creativity. 
 

 
Nejednotný prístup laickej verejnosti k televíznej reklame sa vo všeobecnosti prikláňa 

k tendencii vnímania reklamy ako akéhosi „potrebného zla“, narúšajúceho televízny prog-
ram, snažiac sa diváka určitým spôsobom zmanipulovať. Ako ilustráciu uvádzame štúdiu 
Rudolfa Fábryho, Jána Luhu a Kataríny Vargovej (2006), ktorá skúmala postoje recipienta 
k televíznej reklame aplikáciou sémantického diferenciálu na výskumnom súbore 50 štu-
dentov vo veku 19 až 21 rokov. Okrem mnohých iných poznatkov poukázali autori aj na 
zistenie, že respondenti manifestujú skôr kritické postoje k reklame v adjektívach, ktoré 
reprezentujú informačnú a hodnotovú stránku reklamy. 

Predpokladáme, že z podobnej premisy vznikli na pôde vedeckého bádania spočiatku 
štúdie, ktoré potvrdzovali negatívny dopad televíznej reklamy. V našich úvahách ich roz-
deľujeme podľa Reného Szotkowského (2009) na viditeľné a zreteľné obsahové vplyvy 
(obsiahnuté v rámci reklamných spotov, napr. násilie, surovosť, sex v reklame) a na ciele-
né ovplyvňovanie diváka. Božena Šupšáková (2000) uvádza napríklad potláčanie procesu 
aktívneho učenia a prijímania informácií, ktoré spôsobuje jednosmerná komunikácia pro-
stredníctvom televízie, kedy dieťa bez akejkoľvek selekcie pasívne a dlhodobo vníma tele-
vízne obrazy alebo počítačové znaky, ktoré sú bez hlbších dejových súvislostí. Elena Bu-
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jačková (1996), Hana Daubnerová a Ondrej Krajňák (2005), Janka, Satková (2007), Peter 
Mikuláš (2009) spomínajú negatívne efekty na hodnotovú oblasť detí, Elena Hradiská 
(2001) emocionálne vydieranie a etický problém dopadu reklamy. Negatívne hodnotí vplyv 
reklamy na deti Z. Zelienková (1997), kým väčšina dospelých spotrebiteľov sa naučila 
kriticky reagovať na pestrý svet reklamy, u detí majú reklamní tvorcovia pomerne ľahkú 
úlohu. Deti totiž ešte nevedia rozpoznať hlavný cieľ reklamy, a preto nemôžu ľahko zaujať 
voči výpovediam reklamných spotov kritické stanovisko. 

Okrem negatívnych efektov reklamy vymedzila skupina autorov aj pozitívne efekty re-
klamy na recipienta. Sem zaraďujeme napríklad vzorce komunikačného správania predsta-
vených v reklamných spotoch, ktorými dieťa „ritualizuje svoje správanie podľa exponova-
ných sociálnych stereotypov“ (Juraj Rusnák, 1999). Podobný názor zastáva aj Elena Hra-
diská (2001). Anna Wiegerová (1997) zastáva názory pozitívneho vplyvu reklamy. Hovorí 
o signalizovaní uvoľnenia sa pri reklamných zvučkách. Deti podľa nej i v tomto čase vní-
majú reklamu intenzívnejšie. Počujú ju denne viackrát, učia sa samovoľne texty naspamäť, 
stotožňujú sa s ňou, vytvárajú si svoju predstavu na základe štýlu, ktorý im reklama ponú-
ka. Je však mylné domnievať sa, že reklama má na rozvoj osobnosti mladého človeka iba 
negatívny vplyv. Reklama sa môže totiž využívať aj na prezentáciu vysoko humánnych 
myšlienok. 

Neustály vývoj na dynamickej pôde marketingovej komunikácie, snaha marketérov 
o originálne zastúpenie prvkov oslovenia zákazníka vytvárajú neukončený fenomén báda-
nia uvedenej oblasti. Podobný myšlienkový chod prezentuje Božena Šupšáková v rámci 
výskumu Vizuálny symbol, podobnosti a odlišnosti vo vizuálne obraznom vyjadrení detí 
a mládeže (2009), kde konštatuje zmenu spoločenských procesov a kódexov dôsledku 
vplyvu nových technológií.  

Nazdávame sa, že podobné efekty mediálnych a marketingových komunikátov, ktoré 
vyplývajú v prvom rade z fenoménu odborníkmi nazývaného „pasivita mozgu“, pôsobia 
deprimujúco najmä z pohľadu zdravého ďalšieho rozvoja osobnosti jedinca. Je to dôsledok 
jednosmernej komunikácie recipienta a média, kde zostáva aktívna činnosť mozgu reci-
pienta v pasívnom stave z dôvodu, že v komunikačnom akte dochádza z jeho strany iba 
k pasívnemu spracovaniu informácií. Z uvedeného dôvodu môžeme predpokladať (s vedo-
mím, že náš predpoklad nesiaha do všetkých sfér negatívnych efektov mediálno-marke-
tingového posolstva), že elimináciou pasivity mozgu, teda „zaktivizovaním“ mozgových 
centier dieťaťa, sa dosiahne pozitívny posun v uvedenej problematike.  

Logicky sa nám teda ponúka otázka, akými možnými spôsobmi je dosiahnuteľné „zak-
tivizovanie“ mozgových centier (analýza všetkých dostupných prístupov nie je cieľom 
nášho článku, preto zdôrazňujeme, že nami prezentovaný prístup je jednou z viacerých 
alternatív riešenia).  

Väčšina autorov psychológie tvorivosti zdôrazňuje aktívnu činnosť mozgu jedinca pri 
tvorivom myslení. K pozitívnym efektom rozvíjania tvorivosti pripisujú aktívnu mozgovú 
činnosť. Preto je na mieste, podľa nášho názoru, určité spojenie marketingovo-mediálneho 
pôsobenia a podnecovania tvorivosti na cieľovej skupine detí predškolského veku. Viacero 
výskumov z oblasti marketingovej komunikácie (Křížek - Crha, 2002, Krajňák, 2002, Bjus-
troma 1994, Hanley, 2000, Spálová, 2005) potvrdzuje prevahu zásahu dieťaťa mediálnym 
pôsobením televízie na mentálnej úrovni, predmetom nášho bádania je televízna reklama. 

Kreativizujúci efekt reklamného komunikátu doposiaľ nie je dokázaný, zložitosť vyme-
dzenia reklamy, ako súčasti kreatogénneho prostredia, vzniká druhoradosťou tvorivosti 
v reklame, vyplývajúca z hierarchie potrieb ich zadávateľov. Vytváranie tvorivej klímy, 
pozitívny posun ľudí v ich duševnom vývine, rozvíjanie ich schopností a pod. nepatria 
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medzi prioritné strategické plány komerčných firiem. Funkcie reklamy sa viažu na iné špe-
cifické ciele, ako napríklad informovanie, budovanie pozitívneho vzťahu alebo výzva na 
akciu. 

Televízna reklama, ako jeden z faktorov podnecovania tvorivosti detí predškolského 
veku, je doposiaľ neskúmaným fenoménom v rámci výskumov marketingovej komunikácie 
a psychológie tvorivosti. K riešeniu problematiky sme preto pristupovali z troch základ-
ných aspektov: z hľadiska tvorivosti a jej podnecovania, z pohľadu charakteristík cieľovej 
skupiny detí predškolského veku a z aspektu charakteristiky televíznej reklamy. V ďalšej 
časti sa zameriame na teórie, ktorých sa v našich výskumoch pridržiavame a ktoré nám 
slúžili ako východiská pri vymedzovaní hlavných determinantov podnecovania tvorivosti. 

 
Teoretické východiská: necielený rozvoj tvorivosti a deti 

Chápeme ho ako vplyvy prostredia na jedinca, ich účinky nie sú zamerané na podneco-
vanie jeho tvorivosti, ale svojim charakterom, pôsobením na jedinca tvorivosť neúmyselne 
rozvíjajú. Ich dôležitú súčasť tvorí tvorivé prostredie a klíma. Ekvall (1988 In: Furman , 
1998) spomína kategórie tvorivej klímy: motivačná sila prostredia (1), sloboda (2), podpora 
nápadov (3), dynamickosť (4), humor / hravosť (5), diskusie (6), dôvera (7), konflikty (8), 
ochota riskovať (9), čas na rozpracovanie (10). Isaksen (1992) uvádza dotazník inovačnej 
klímy CIQ, v ktorom identifikuje desať totožných dimenzií tvorivej a inovatívnej klímy: 
podnetnosť, sloboda, podpora nápadov, dynamika, hravosť/humor, diskusie, dôvera, kon-
flikty, riskovanie, pracovné tempo. Zelina a Zelinová (1990) zdôrazňujú v prospech rozvoja 
kreativity i rozvíjanie celej osobnosti. Dôležitosť prikladajú rozvíjaniu tvorivého vnímania 
sveta, rozvíjaniu predstavivosti, imaginácie a fantázie, rozvíjaniu plynulosti, rozmanitosti 
a originality myslenia .Z hľadiska rozvoja tvorivosti pripisuje Zelina a Zelinová (1990) 
rozvíjaniu tvorivého vnímania sveta nasledujúce súčasti, podnecovaním ktorých sa prispeje 
k celkovému rozvoju tvorivosti: pociťovanie (a), viaczmyslové vnímanie (b), pozorovanie 
(c), podpora apercepcie (d). Rozvíjanie predstavivosti, fantázie a imaginácie podporujú 
autori i výcvikom asociácií, umožňovaním predstáv a konštrukcií obrazov, vnemov, ich 
variáciou, hodnotením, overovaním. Rozvíjanie plynulosti, rozmanitosti a originality mys-
lenia sa zameriava na množstvo vyprodukovaných myšlienok (fluencia), na flexibilitu rie-
šení, na ich nezvyčajnosť, zriedkavosť (originalita). Pri analýze podmienok a vlastností 
týchto metód, je podstatným aspektom otázka motivácie a stimulu v rámci podnecovania 
tvorivosti. Zelina a Zelinová (1990) zdôrazňujú, že ak by mali deti iba schopnosť tvoriť, 
inovovať, ale pritom by nemali žiadnu motiváciu tieto schopnosti realizovať v praxi, „bol 
by to mŕtvy, neužitočný kapitál pre človeka a spoločnosť“ (1990, s. 26). Niektorí autori 
(Greene a Lepper, 1974, Lepper a Greene, 1975, Lepper, Sagotsky, Dafoe a Greene, 1972, 
Dacey a Lennon, 2000) však poukázali na „efekt nadmerného zdôvodnenia“ a zistili, že 
v prípade nadmernej vonkajšej motivácie dochádza k útlmu tvorivosti (napr. peňažné od-
meny, pochvala, povýšenie). Na základe svojich neskorších výskumov však Amabaile 
(1997, In: Dacey a Lennon, 2000) vymedzuje druhy vonkajšej motivácie, ktoré tvorivosť 
posilňujú, a nazýva ich „synergické vonkajšie stimuly“, pretože majú kladný účinok v sú-
činnosti s vnútornou motiváciou. Uvádza dva psychologické mechanizmy, ktoré takú sú-
činnosť navodzujú:  

- „vonkajšie v službách vnútorného“ – sú to vonkajšie faktory, ktoré tvorcovi posky-
tujú vedomú zaujatosť k danej činnosti,  
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- „motivácia zodpovedajúca fáze“ – sú stimuly, ktoré prichádzajú v tej fáze tvorivej 
činnosti, v ktorých sú prospešné (napr. vo fáze vymedzenia problému a hľadania odpovede 
je najdôležitejšie potvrdiť novosť danej myšlienky). 

Okrem motivácie z hľadiska rozvoja tvorivej osobnosti vymedzujú Miron Zelina a Mi-
leta Zelinová (1990) charakteristiky zvedavosti, samostatnosti a smelosti. 

Podľa odborníkov dieťa ako „škôlkar“ v role tvorivej osobnosti sa vyskytne na jednej 
strane v základnom „štádiu“ ontogenézy tvorivej osobnosti, na druhej strane sa však pestro 
diskutuje o pravom zmysle slova tvorivosť v tomto kontexte. My sa stotožňujeme so sku-
pinou autorov priznávajúcich tvorivosť aj uvedenej vekovej skupine (napr. Torrance, 1975, 
Kováč, 1985, Szobiová, 1999, Rogers, 1961) a ďalej sa pridržiavame teórie o prítomnosti 
subjektívnej tvorivosti v osobnosti dieťaťa, ktoré je schopné experimentovať, objavovať 
nové poznatky, kombinovať svoje skúsenosti ako prejav prebúdzajúcej sa tvorivosti (Fich-
nová, 2008, Szobiová, 2004). 

 
Podoby determinantov podnecovania tvorivosti detí  
v televíznej reklame (výskum) 

Výskum riešil vedecký problém, v akej podobe sú determinanty podnecovania tvorivos-
ti prítomné v reklamných spotoch určených deťom predškolského veku. Parciálne problé-
my: akým spôsobom a v rámci akých kategórií podnecujú televízne reklamné spoty určené 
primárne deťom predškolského veku k tvorbe niečoho nového (a), je v televíznych rekla-
mných spotoch určených primárne deťom predškolského veku podporovaná sloboda a slo-
boda myslenia recipienta (b), je v televíznych reklamných spotoch určených primárne de-
ťom predškolského veku prítomný humor (c), podnecujú televízne reklamné spoty určené 
primárne deťom predškolského veku k plynulému, flexibilnému a originálnemu mysleniu 
(d), podnecujú televízne reklamné spoty určené primárne deťom predškolského veku roz-
voj predstavivosti, fantázie a imaginácie (e), podnecujú televízne reklamné spoty určené 
primárne deťom predškolského veku rozvoj vnímania (f), podnecujú televízne reklamné 
spoty určené primárne deťom predškolského veku k samostatnosti recipienta (g), podnecu-
jú televízne reklamné spoty určené primárne deťom predškolského veku smelosť recipienta 
(h), podnecujú televízne reklamné spoty určené primárne deťom predškolského veku zve-
davosť (i), motivujú televízne reklamné spoty určené primárne deťom predškolského veku 
k aktivite recipienta (j). 

Vo výskume sme skúmali 33 reklamných spotov určených deťom predškolského veku. 
Tematicky 51 % reklamných spotov bolo zaradených do kategórie občerstvenie – strava, 
6 % do kategórie občerstvenie – nápoje, a 42 % do kategórie zábava – hračka.  

Z metodologického hľadiska sme vychádzali z obsahovej analýzy vopred vymedzených 
determinantov podnecovania tvorivosti, postupovali sme „zhora dole“ (kvantitatívny prí-
stup). Vo výskume sme hľadali podoby jednotlivých determinantov, ktoré sme sa pokúsili 
rozšíriť o ďalšie kategórie (kvalitatívny prístup). Na základe uvedeného konštatujeme, že 
vo výskume sme využili zmiešaný prístup k obsahovej analýze s kvantitatívnym tematic-
kým základom a kvalitatívnym doplnením. 
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Výsledky 

Novosť – podnetnosť  
Chápeme ju ako stimulujúci účinok reklamy ako produktu k tvorbe ďalších, tvorivých 

produktov recipientmi. Zamerali sme sa na hľadanie podobných jednotiek v rámci televíz-
nych reklám. Bessemerová a Treffinger (1981) vymedzovali kategóriu podnetnosť ako sú-
časť dimenzie novosti. Vo výskume sme hľadali alternatívy určitej prítomnosti podnetnosti 
v rámci vlastnosti novosti, resp. originálnosti. Novosť a originalita je vnímaná (Erazím, 
1989) ako schopnosť vypracovať pôvodné, jedinečné riešenie. Z toho vyplýva aj definícia 
originálneho produktu, ktorý je (Lubart, 1994) nový svojou kvalitou vyššej úrovne, čím sa 
líši od iných produktov jedinečnosťou. V psychológii sa originalita definuje (zjednoduše-
ne): ako infrekvencia nápadu v populácii. Čiže častosť, resp. výskyt nápadu či riešenia zni-
žuje mieru originálnosti posudzovaného adverfaktu (Fichnová, 2007). Novosť v reklame 
z hľadiska tvorivosti sme na základe podobnej premisy analyzovali aj vo výskume Rekla-
ma v intenciách tvorivého produktu z pohľadu transakčnej analýzy (Polakevičová, Kapus-
ta, 2009). 

Pri hľadaní znakov, ktoré sa podieľajú na podnecovaní k tvorbe niečoho nového reci-
pientom, sme vychádzali z otázky: „Podnecuje reklama tvoriť niečo nové? Čo?“. Pri skon-
cipovaní jednotlivých kategórií uvedeného faktora sme, podobne ako pri ďalších faktoroch, 
zohľadnili dôležitosť priamej výzvy (PV), ktorú sme vymedzili, ako výrazový prostriedok 
textu televíznej reklamy vo forme výzvy príslušného charakteru, t.j. tvoriť niečo nové. Ako 
príklad uvádzame reklamné spoty Cerix – X riešení, Kinder mliečny rez – vymysli svoju 
vlastnú továreň (obr. č. 1), My little pony – vymysli účes pre svojho poníka a pod.  

 

 
Obr. č. 1 Reklamný spot Kinder mliečny rez - vymysli svoju vlastnú továreň 

 
Podobne ako pri analýze ďalších faktorov i tu by sme sa mohli venovať i nepriamym 

aspektom podnecovania k niečomu novému. Avšak z dôvodu abstraktnosti tohto faktora, 
ktorá môže mať za následok zamieňanie nepriamych efektov efektmi iných príslušných 
faktorov, napr. myslenia či predstavivosti, sa prikláňame k názoru skúmať daný činiteľ 
jedine prostredníctvom priamej výzvy.  

 
Sloboda 

Každý človek fungujúci v určitom organizačnom prostredí sa riadi normami platnými 
v danom prostredí. Prostredie tvorivého človeka by však malo byť vždy invenčne aktívne, 
aby podporovalo vlastnosti a črty, ktoré sú zdrojom tvorivosti. Sloboda je základným pred-
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pokladom tvorivosti, hoci v praxi by všade mala mať, a aj má, svoje hranice, tvrdí Tuma 
(2001). Otázkou pre nás však naďalej zostáva, či môže televízna reklama vytvárať určitú 
slobodu „mysle“, ak áno, tak akou formou. Na otázku sa môžeme zamerať i z opačného 
tematického konca, a to, či reklama obsahuje určité prvky, ktoré by recipientovi mohli 
navodiť určitú ohraničenosť myslenia. Ak áno, reklama nevytvára invenčne aktívne pro-
stredie. 

Sloboda myslenia, neohraničenosť mozgovej činnosti a spoločenského správania môžu 
mať za následok výrazne pozitívny vplyv na kreatívne riešenie každodenných situácií. 
V rámci nášho výskumu sme sa venovali reklamám a sledovali sme, aké podoby „slobody 
myslenia“ podporujú v prípade, že neobsahujú prvky, ktoré by mohli v recipientovi navo-
diť určitú ohraničenosť myslenia. Na základe výsledkov sme vymedzili nasledovné kategó-
rie: sloboda fantázie (SLOF) (napr. Bebe brumík let v krajine chutí, cereálií a mlieka – 
obr. č. 2) sloboda hry (SLOH) (Phlattball – hra s loptou, Haribo – veselý svet) a sloboda 
tvorby (SLOT) (Daisy a Bogi – pavúky kresliace viacerými fixkami naraz rôzne vzory, Play 
doh (stroj na výrobu zmrzlinových pohárov). 

 

 
Obr. č. 2 Reklamný spot Bebe brumík let v krajine chutí, cereálií a mlieka 

 
Humor 

Všeobecne pozitívny význam humoru v sociálnom kontexte dokazujú štúdie, z ktorých 
vyplýva, že je dôležitý ako prostriedok na zlepšenie komunikácie, uvoľňovanie bariér me-
dzi pracovníkmi a zároveň je aj podporujúcim činiteľom využitia tvorivosti jednotlivca. 
Osobitný význam sa humoru pripisuje z hľadiska znižovania agresie, tenzie, stresu (napr. 
nižšia hladina stresu u osôb s väčším zmyslom pre humor). Humor je zároveň jedným 
z ukazovateľov originality (Jurčová, 2003). Pozitívny vzťah medzi humorom a tvorivosťou 
potvrdzuje aj riešenie konfliktných situácií vtipom (Kusá, 2006). 

V analýze audiovizuálnych reklám sa sledovalo, či obsahujú prvky humoru. I keď je 
v reklame vo všeobecnosti daný faktor bohato zastúpený, v reklamách zameraných na deti 
je jeho prítomnosť zriedkavá. Práve z tohto dôvodu sme nepovažovali za dôležité ho členiť 
na ďalšie kategórie a vymedzujeme jeden, a to humor (Hu). Ako príklad uvádzame televíz-
nu reklamu Croissant Chipicao (obr. č. 3), v ktorej na záchranu mačky použije hlavný 
hrdina trampolínu z nálepiek z obalov produktu. Tiež sem zaraďujeme napríklad televíznu 
reklamu Cerix, v ktorej hlavný hrdina použije svoju hlavu ako basketbalovú loptu. 
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Obr. č. 3 Reklamný spot Croissant Chipicao 

 
Rozvoj myslenia  

Pri analýze myslenia sme vychádzali z otázky, či reklama podnecuje plynulé, flexibilné 
alebo originálne rozmýšľanie. Podobne ako pri iných činiteľoch, aj tu sme vymedzili kate-
góriu priamej výzvy (PV), ktorá sa chápe ako výrazový prostriedok textu televíznej rekla-
my vo forme apelu, pôsobiacej primárne na rozvoj fluencie, flexibility alebo originality 
myslenia. Ako príklad uvádzame televízne reklamy Cerix: X riešení (fluencia), Kinder 
mliečny rez: Ako vyzerá tvoja vlastná továreň na čokoládu? (originalita), Barbie fashion-
stars: Môžeš byť kýmkoľvek! (flexibilita). V rámci nepriameho pôsobenia sme vymedzili 
televízne reklamy podnecujúce myslenie prostredníctvom možných alternatív využitia 
produktu (MP – myslenie produkt), napr. reklamy na hračky Play doh, Barbie mini B. 
a pod. Tiež pod túto skupinu zaraďujeme kategóriu podnecovania prostredníctvom vymýš-
ľania ďalších účinkujúcich v reklame (MU – myslenie účinkujúcich), ako napríklad 
v reklame Haribo, v ktorej v reálnom svete lietajú hore-dole vymyslené bytosti, vytvárajúc 
tým veselý svet Hariba. V poradí ako štvrtú kategóriu sme vymedzili reklamy podnecujúce 
myslenie zobrazenou situáciou (MS) na vymýšľanie ďalších alternatív (napr. Chipicao 
Croissant – záchrana mačky pomocou trampolíny z nálepiek obalu.  

 
Rozvoj predstavivosti, fantázie a imaginácie 

Bohaté zastúpenie determinantov rozvoja fantázie a predstavivosti v reklamných spo-
toch určených primárne deťom predškolského veku sa predpokladalo vzhľadom na charak-
teristické črty uvedenej vekovej skupiny. V analýze tohto znaku sa sledovalo, či reklamný 
spot podnecuje predstavivosť, fantáziu a imagináciu. Vymedzili sme kategóriu priamej 
výzvy (PV), do ktorej sme zaradili podnecovanie fantázie a predstavivosti pomocou textu 
(napr. Ako vyzerá tvoja vlastná továreň na čokoládu?). 

K ďalšej kategórii podnecovania fantázie a predstavivosti pomocou zobrazenia imagi-
nácie (OI – obraz – imaginácia) sme priradili napríklad reklamné spoty Bebe brumík, v 
ktorom je prostredníctvom letu lietadlom (lietadlo v skutočnosti hračka) predstavený Bru-
míkov svet lahodných chutí, cereálií a medu. Významným podielom sme priraďovali re-
klamy do kategórie podnecovanie predstavivosti pomocou produktu a plánovanej činnosti 
s ním (OČP: obraz – činnosť produktu ). Ako príklad uvádzame reklamy hračiek Ptecho-
pačky, My little pony, Hasbro – Jahôdka a pod.  

Reklamné spoty, ako napr. reklama Chocapic – staň sa hrdinom a pilotom všetkých 
čias!, sme priradili do kategórie obraz – vízia (OV), ktorá znamená podnecovanie pomo-
cou vízie ponúknutou reklamou týkajúcou sa recipienta, jeho vlastností a štatútu.  
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Rozvoj vnímania 
Po pôvodnej snahe skúmať rozvoj vnímania z aspektov rozvoja pociťovania, viaczmys-

lového vnímania a apercepcie rozdelene, sme sa rozhodli pristúpiť k ich analýze kompletne 
z dôvodu zistenia spojitosti jednotlivých uvedených dimenzií. Skúmali sme ovplyvňovanie 
zrakového, sluchového, chuťového, čuchového, hmatového vnímania analyzovanými re-
klamnými spotmi. Vymedzili sme základné oblasti výrazových prostriedkov televíznej re-
klamy, ktorými sú obraz a zvuk. Z tohto dôvodu je zrejmé vysoké zastúpenie vplyvu na 
zrakové a sluchové vnímanie, preto pre nás zostávala otázkou forma ich ovplyvňovania. 
K vplyvu na čuchové, hmatové a chuťové vnímanie sme pristupovali nepriamo, cez zrako-
vý vnem recipienta.  

V rámci zraku sme vymedzili kategórie animácie (ZA) a výraznej farebnosti neani-
movanej reklamy (ZF). Do kategórie ZA zaraďujeme televízne reklamy s animovaným 
zobrazením hlavnej myšlienkovej línie (napr.: Bebe Brumík – let do krajiny chutí, medu 
a cereálií; Chocapic – najlepší piloti všetkých dôb a pod.). K ZF priraďujeme reklamy 
s preferenciou niektorých farieb, pôsobiacich na deti pútavejšie (napr. Hasbro Jahôdka- 
ružová).  

Z hľadiska sluchu sa nám javili významným podielom televízne reklamy, v ktorých bo-
la prítomná hudba určená deťom (napr. My little pony, Jupík shake), tieto reklamy zaraďu-
jeme do kategórie hudba (H). Tiež sme vymedzili kategóriu zvuk produktu (ZP) , do kto-
rej zaraďujeme komunikáty, v ktorých propagovaný výrobok dokáže zvukovo odlíšiť od 
kontextu (rôzne zvuky píšťalky prislúchajú iným činnostiam hračky).  

Chuťové, čuchové a hmatové vnímanie sú aktivizované zobrazením produktov a/alebo 
ich ingrediencií, príp. ich konzumáciou, cez zrakové receptory recipienta. Pretože v analy-
zovaných reklamných spotoch sme neevidovali žiadny iný príklad, v rámci ostatných re-
ceptorov vymedzujeme kategórie chuť (CH) (napr. Kinder mliečny rez), čuch (Č) (napr. 
Hasbro – jahôdka), hmat (H) (napr. plyšová deka Medvedík Pooh). Na pôsobenie zmyslu 
rovnováhy sme nenašli žiadny príklad.  

 
Samostatnosť 

Sme chápali ako preberanie zodpovednosti za svoju činnosť, myšlienky, nápady. V re-
klamách sme sa zamerali na posilňovanie sebadôvery, oceňovanie, chválenie, ohodnotenie 
ich činnosti, slová typu, verím, že to dokážeš, vedú deti k vyšším ambíciám tvoriť. 

Pri hľadaní znakov sme vychádzali z otázky: „Podnecuje reklama k samostatnosti 
a zodpovednosti?“. Pri skoncipovaní jednotlivých kategórii uvedeného faktora sme, podob-
ne ako pri ostatných faktoroch, zohľadnili dôležitosť priamej výzvy (PV), ktorú vymedzu-
jeme ako výrazový prostriedok textu televíznej reklamy vo forme výzvy, pôsobiacej pri-
márne na rozvoj pocitu samostatnosti alebo zodpovednosti. Ako príklady uvádzame: 
„Akoby vyzerala tvoja vlastná továreň na čokolády?“, „ Urob zvuk a ja začnem tancovať“, 
Vycvič svojho draka!“. V uvedených príkladoch kladieme veľký dôraz na slová vlastná 
a svojho, ktoré podnecujú samostatnosť tým, že vyzývajú recipienta vytvárať vlastné ima-
ginárne predmety. Tiež podnecujú pocit zodpovednosti, pretože je recipient vyzvaný vy-
mýšľať detaily týchto „predmetov“ (továrne, draka), detaily ktoré môžu ovplyvňovať ich 
následné „fungovanie“. Slovné spojenie „urobíš – začnem“ je jednak naznačením spojenia 
činu a jeho následku (zodpovednosť) a na strane druhej možnosti rozhodnutia recipientom, 
či sa „tancovanie“ zrealizuje (samostatnosť).  

Nadväzujúc na uvedené sme vymedzili ďalšiu kategóriu nepriamej výzvy (NV), ako vý-
razový prostriedok textu televíznej reklamy vo forme výzvy, pôsobiacej na rozvoj pocitu 
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samostatnosti alebo zodpovednosti sekundárne. Ako ilustrácie uvedieme príklady: „X-rie-
šení“; „vyber si farbu a vzor kresieb“; „staň sa najlepším pilotom všetkých čias“ . Sekun-
dárnosť uvedených príkladov sa nám javí z toho dôvodu, že síce ponúkne možnosť niečo 
urobiť, avšak následky tohto činu, ktoré by pôsobili podnecujúco k samostatnosti, texty 
neopisujú.  

Vymedzili sme ďalej kategórie zohľadňujúce hlavné myšlienkové línie reklamy a zob-
razenie, podnecujúce rozvoj zodpovednosti a samostatnosti na jednej strane prostredníc-
tvom zobrazeného produktu, ktorého činnosť priamo závisí od recipienta (ZSP: zodpoved-
nosť – samostatnosť – produkt), a prostredníctvom zobrazenej situácie v reklame, ktorá 
vytvára u recipienta dojem, že sa môže recipient stať jej súčasťou a vytvára v ňom zároveň 
i pocit samostatnosti (ZSS: zodpovednosť – samostatnosť – situácia). Ako príklady k ZSP 
uvádzame reklamný spot na hračku psíka Bobbyho, v ktorom hlavná myšlienka reklamy – 
zapískaj a psík koná podľa tvojej výzvy – pôsobí na uvedomenie si zodpovednosti za dru-
hých a za svoje činy. Kategóriu ZSS ilustrujeme príkladom – animáciou v reklamnom spo-
te Jupík shake, v ktorom je zobrazený svet dobrodružstiev a hrdinov, ktorí zachraňujú svet 
a pritom pijú propagovaný produkt. 

 
Smelosť 

Chápali sme ju ako odvahu, sebapresadzovanie, vytrvalosť, zvýšenú ochotu znášať rizi-
ká. V rámci kategórie sa sústredíme na podnecovanie vyslovenia rôznych dohadov, líšiť sa 
od ostatných, smelo konať, vystaviť sa riziku z neúspechu a pod. 

Pri kvalitatívnej analýze sme vychádzali z otázky, či reklama podporuje budovanie se-
baúcty, podnecuje riskovanie a smelosť aj v každodenných situáciách. Výsledky sme zhr-
nuli do troch kategórií.  

Prvá kategória, ktorú i v tejto časti vnímame ako najvýraznejšiu, sme nazvali priama 
výzva (PV) a vnímali sme ju ako výzvu riskovať alebo smelo konať, vyjadrenú v re-
klamnom texte alebo slogane. Ako príklady uvádzame texty „Staň sa najlepším pilotom 
všetkých čias“ alebo "objav, nalep a vyhraj".  
Ďalšiu kategóriu sme nazvali bezpečie (B), ktoré vnímame ako zobrazenú situáciu alebo 

hovorený text v reklame, evokujúci pocit bezpečia v recipientovi. V našej analýze sme 
našli napríklad: hračky pomôžu zahnať tmu (deka Medvedík Pooh – obr. č. 4); „zostanem 
tam, kde je Pribináčik“.  

 
Obr. č. 4 Reklamný spot Deka Medvedík Pooh 

 
Podobne sme vymedzili i kategóriu sebaúcty (Ú), ktorá je zobrazením situácie alebo 

hovoreného textu v reklame a evokuje pocit bezpečia v recipientovi. Napríklad reklama 
„Objav mlieko“ posilňuje sebaúctu recipienta textom: „mlieko mi dáva silu a energiu“. 
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Sebaúcta sa nám javí (ako uvádzajú i ďalší autori, uvedení v príslušných kapitolách, napr. 
Zelina (1997)) ako významný predpoklad riskovania a smelosti.  
 
Zvedavosť 

Zvedavosť v aplikácii na cieľovú skupinu detí predškolského veku je pomerne typická 
(Řičan, 1989). V tomto veku totiž dieťa prežíva obdobie, kedy ho zaujíma všetko, neustále 
kladie otázky, je zvedavé na podstatu, fungovanie každodenných činností. Aj keď konkrét-
ne otázky, ktoré dieťaťu napadnú napr. pri pozeraní reklamy, sa viažu k subjektívnemu 
aspektu, snažili sme sa podchytiť, ktoré znaky televíznej reklamy ich môžu primárne inšpi-
rovať. Pri analýze sme sa preto pýtali, či podnecuje reklama recipienta k ďalším otázkam. 
Ako prvú kategóriu sme vymedzili priamu otázku v reklame (PO), ktorá je priamou in-
špiráciou pre dieťa niečo zistiť, opýtať sa, rozmýšľať nad tým. Napríklad otázka v reklame 
Kinder mliečny rez: ako má vyzerať tvoja vlastná továreň na čokolády?  

V rámci nepriameho efektu na zvedavosť sme určili kategóriu otázok vyplývajúcich 
z možností využitie produktu (OP) a vyplývajúcich zo zobrazenej situácie v reklame 
(OS). OP by sme ilustrovali príkladmi otázok: Naozaj sa takto vyrábajú tyčinky? (Fit Fru-
its); Prečo sa inak správa psík pri rôznych zvukoch píšťalky? (Psík Bobby). Do kategórie 
OS sme priradili napríklad otázku, vyplývajúcu z hlavnej myšlienkovej línie reklamy Ce-
rix: Naozaj môže človek vlastnú hlavu hádzať na basketbalový kôš?  

Vzhľadom na charakteristiky nami skúmanej cieľovej skupiny boli jednotlivé kategórie 
bohato zastúpené, hoci musíme ešte raz pripomenúť, že uvedené zistenia boli naším vý-
chodiskom. V skutočnosti zvedavosť detí môže byť ovplyvnená i ďalšími činiteľmi, ktoré 
závisia od individuálneho prístupu recipienta.  

 
Motivácia  

Motiváciu chápe Blašková (2003) ako zložito štruktúrovaný komplex daností, charakte-
ristík a vnímania sveta zo strany jednotlivca, vrátane jeho vzťahu k práci, zodpovednosti, 
stanoveniu a naplneniu svojho životného poslania, ostatným jednotlivcom i skupinám, or-
ganizácii, širšiemu okoliu a pod. Je vyjadrením ochoty alebo nezriedka aj neochoty vložiť 
do vykonávaných aktivít všetok svoj potenciál. V reklamách sa zameriame na dve skupiny 
činiteľov pracovnej motivácie subjektu: vonkajšie (napr. odmeny, podmienky a pod.) 
a vnútorné faktory (napr. podnecovanie úsilia dobre zvládnuť úlohu, zodpovednosti za 
výsledky a pod.). Dospeli sme k záveru, že vnútorná motivácia jedinca (vlastné túžby, zá-
ujmy, potreby a pod.) je z tohto pohľadu efektívnejšia než vonkajšia motivácia (odmena, 
pochvala a pod.). Existujú rôzne psychodiagnostické metódy identifikácie motivácie. 
V rámci analýzy televíznej reklamy je však identifikácia vnútornej motivácie recipienta 
sťažená, pretože z dôvodu jej subjektivity je vnímateľná jedine z jeho pohľadu. I napriek 
tomu sme sa snažili poukázať na niektoré znaky reklamy, ktoré dokážu recipientov moti-
vovať prostredníctvom otázky, či motivuje reklama recipienta k aktivite okrem svojich 
primárnych funkcií predávať hračky, jedlo, pitie (v prípade nami skúmaných televíznych 
reklám) – hrať, jesť, kúpiť, piť. Na základe výsledkov sme vymedzili dve kategórie. Prvou 
z nich je motivácia výhrou (MV) , zvyčajne je text ilustrovaný obrazom, v ktorom sa na-
chádza slovo v zmysle vyhraj a získaj. Ako príklad uvádzame text z reklamy Chipicao 
Croissant: zbieraj, nalep, vyhraj!  

Druhú kategóriu tvorí motivácia spoločenským uznaním (MU), ktorú chápeme ako 
text doplnený ilustráciou, príp. výzvou smerujúcou k získaniu určitej spoločenskej prestíže. 
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Napríklad znelka televíznej reklamy Chocapic, „staň sa najlepším pilotom všetkých dôb“ 
(obr. č. 5).  

 

 
Obr. č. 5 Reklamný spot Chocapic „staň sa najlepším pilotom všetkých dôb“ 

 
Obe kategórie sa viažu na vonkajšiu motiváciu. Uvedená motivácia však z hľadiska tvo-

rivej činnosti, ako sme uviedli, má menší efekt než vnútorná motivácia. Skúmať uvedenú 
problematiku však nie je v kompetenciách tejto práce, preto navrhujeme jej ďalšie skúma-
nie v rámci iných výskumov.  

 
Záver 

Vo výskume sme vymedzili kategórie determinantov podnecovania tvorivosti v televíz-
nych reklamách, a to: novosť v kategórii priamej výzvy (PV); sloboda v kategóriách slobo-
da fantázie (SLOF), sloboda hry (SLOH), sloboda tvorby (SLOT); humor, fluencia, flexibi-
lita a originalita myslenia v kategórii priamej výzvy (PV) a myslenia v kategóriách mys-
lenie produkt (MP), myslenie účinkujúci (MU), situácia (MS); predstavivosť, fantázia 
a imaginácie v kategóriách priamej výzvy (PV), obrazu a imaginácie (OI), obrazu produktu 
a činnosti (OčP), obrazu vízie (OV); vnímania v kategóriách zraku (zrak, výrazná fareb-
nosť, animácia), sluchu (hudba, zvuk produktu, sluch), chute, čuchu a hmatu; samostatnosti 
v kategóriách priamej výzvy (PV), nepriamej výzvy, zodpovednosť– samostatnosť – pro-
dukt (ZSP), zodpovednosť – samostatnosť – situácia (ZSS); smelosť v kategóriách priamej 
výzvy (PV), bezpečia (B) a sebaúcty (Ú); zvedavosť v kategóriách priamej otázky (PO), 
využitie produktu (OP), situácie v reklame (OS); motivácia v kategóriách motivácia výhrou 
(MV) a motivácia uznaním (U).  

Aj napriek snahe evidovať všetky činitele a ich kategórie rovnocenne sa domnievame, 
že niektoré kategórie sú podstatne silnejšími facilitátormi podnecovania tvorivosti, avšak 
potvrdenie uvedeného javu predpokladá ďalšie výskumy v rámci skúmaného súboru reci-
pientov televíznej reklamy. Predpokladáme však, že kategórie, nazvané v rámci jednotli-
vých determinantov ako „priama výzva“, majú podstatne silnejší efekt z hľadiska podneco-
vania tvorivosti. Náš predpoklad zdôvodňujeme podobnosťou priamej výzvy (ktorú sme 
definovali ako výrazový prostriedok textu televíznej reklamy vo forme výzvy) s inštruk-
ciou v rámci rozvojových metód tvorivosti. V psychológii tvorivosti sa urobilo viacero 
výskumov, ktoré sa zaoberali ovplyvňovaním tvorivého výkonu inštrukciou, a zistilo sa 
výrazne vyššie skóre než u výkonov bez použitej inštrukcie.  

Náš príspevok chce podnietiť záujem tvorcov televíznej reklamy, zadávateľov reklamy, 
programových manažérov televíznych staníc o prezentovanú problematiku zavádzania 
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podnecovania tvorivosti do štruktúry televíznych reklamných spotov v rámci spoločenskej 
zodpovednosti firiem.  

Kategorizácia jednotlivých determinantov podnecovania tvorivosti, uvedená v rámci 
výsledkov našich výskumov, má mať dynamický, stále sa meniaci charakter. Ich spektrum 
sa má rozširovať snahou tvorcov televíznej reklamy o originálne zastúpenie determinantov 
podnecovania tvorivosti, a to najmä zdôraznením kategórií v relatívne nízkom podiele. 
Tiež zdôrazňujeme dôležitosť podnecovania tvorivosti iných vekových skupín, jej analýza 
môže byť predmetom ďalších výskumov.  
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ABSTRAKT 
Autorka vo svojom príspevku analyzuje mediálnu prezentáciu a následnú internetovú komunikáciu nedáv-
nej udalosti – vraždy v Devínskej Novej Vsi. Pokúša sa nájsť odpoveď na otázku – nakoľko rýchle publi-
kovanie neoverených informácií a anonymita internetových diskusií deformuje vnímanie sociálnej skutoč-
nosti a posilňuje predpojatosť.  
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
mediálna prezentácia – selektívna abstrakcia – internetová komunikácia - disinhibícia – predpojatosť – 
rasizmus 
 
ABSTRACT 
The paper examines the media presentation of a recent tragic event – the murders in Devínska Nová Ves – 
and analyzes the following internet communication related to this news. The author tries to find an answer 
to the question, whether speedy publication of unverified information and the anonymity of internet dis-
cussion deform the perception of social reality and fuel prejudice.  
KEYWORDS 
media presentation – selective abstraction – internet communication – disinhibition – prejudice – racism 
 
 
Neurotickosť rýchlosti 

„V minulosti existovali presné limity prenosu informácií. Tieto určovala rýchlosť fyzic-
kého pohybu nosiča správy.“ Dnes prenášajú modemy viac ako 60-tisíc bitov a optické 
káble až miliardu bitov za sekundu. Čo je v porovnaní s predindustriálnou spoločnosťou 
približne sto miliárd násobný nárast rýchlosti prenosu informácií (Rankov, 2006, s. 21). 

Tejto rýchlosti sa prispôsobili aj médiá. Nielen technicky, ale aj obsahovo. Audiovizu-
álne a auditívne médiá prerušujú svoj program vždy, keď sa stane niečo závažné. Tradičné 
tlačené médiá využívajú internet, vďaka ktorému sa z denníkov stali doslova „minútov-
níky“.  

Zápas o čo najväčšiu sledovanosť sa pre mnohé médiá stal najdôležitejšou hodnotou. 
Dôležitejšou ako snaha uverejňovať pravdivé, overené informácie – ako snaha nepredbie-
hať udalosti. Novinári si nechcú, a v tej rýchlosti ani nevedia pripustiť, že informácia, ktorá 
nie je overená, sa v niektorých prípadoch vlastne ani nestala. 

„Publikovanie neoverených informácií a účelové obviňovanie sú taktikami, ktoré sú sí-
ce proti všetkým etickým princípom a novinárskym pravidlám, avšak v mediálnej praxi sú 
pomerne častým úkazom.“ (Pravdová, 2009, s. 174). Spravodajstvo, ktoré by podľa teoreti-
kov malo byť citovo neutrálne a vecné, sa podľa McNaira v rámci boja o percipientov čo-
raz viac bulvarizuje, dramatizuje a emocionalizuje (Jirák – Köpplová, 2007, s. 186).  
Čisté fakty pre novinárov nemajú význam, a preto ich často spracúvajú správy vo forme 

príbehov s hrdinami a zloduchmi, kde každé konanie musí mať nejaký dôvod, ktorý by 
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chceli čo najskôr ozrejmiť svojim recipientom. A to aj s možným rizikom vytvárania fám, 
klebiet a podporovania predpojatosti. 

Psychológ Zbyněk Vybíral upozorňuje na ďalší závažný fakt: „Pretože masmédiá popi-
sujú do šírky, nie do hĺbky, ich štruktúrované predstavy o realite prinášajú so sebou nesú-
stredenosť, nestálosť vnímania a zapamätania, otupovanie krátkodobej pamäti, vo svojich 
dôsledkoch vedú k extraverzii, rýchlosti, pohotovosti, nestálosti, až k neuroticizmu, na úkor 
introverzie, dôkladnosti, premyslenia, stálych zúžených záujmov a psychického kľudu.“ 
(Vybíral, 2009, s. 163). 

S nástupom diskusných fór sa situácia ešte viac vyhrotila. Kým ešte pred niekoľkými 
desaťročiami bola väčšina reakcií na informácie skrytá, prediskutovávaná v uzavretých ko-
munitách, z ktorých len časť sa stala verejnou vo forme upravených reakcií v listoch čitate-
ľov, telefonátoch alebo priamych vystúpeniach pred kamerou, dnes sa vďaka internetu do-
stávajú na povrch exhibície vedomých i podvedomých reakcií diskutujúcich.  

Sociológ Erving Goffman už pred polstoročím popísal špeciálne disinhibované správa-
nie u detí a dospelých, „ktoré slúži k zhadzovaniu a zosmiešňovaniu neprítomných a tých, 
ktorí sa práve.“ To, čo sa bežne dialo za chrbtom sa mohlo teraz – v anonymných pod-
mienkach – presunúť do virtuálnej sociálnej skupiny na verejnú scénu. Slovami Zbyňka 
Vybírala: „Čo bolo schovávané, je teraz vystavované.“ A toto odloženie zábran a škrupúľ, 
strata nesmelosti, plachosti a ostychu, uvoľnenosť či neviazanosť na normy, môže byť až 
abnormálne (Vybíral, 2009, s. 272-274). 

Písomnou formou sa dokážu vyjadrovať aj ľudia, ktorí sú v bežnom živote skôr intro-
vertní, neistí, utiahnutí, majúci pocit nepochopenia. Čo môže byť v určitých prípadoch 
pozitívne. Neistým dodáva anonymita odvahu a podpora diskutujúcich sebavedomie. Záro-
veň sa však týmto spôsobom podporujú aj asociálne myšlienky. 

Bývalý politik a sociológ Fedor Gál nazval internetovú komunitu „e-davom“, ktorý je 
podľa neho „nebezpečný. Najprv iba pľuje, potom zastrašuje, a keď bude mať pocit bez-
trestnosti, zaútočí, ublíži, okradne... zabije.“ (Gál, 2008). Vo svojej trochu prisilnej reakcii, 
písanej možno v strachu o vlastnú pravdu, však poukázal na internetovú anarchiu. Kde inde 
sa častejšie vyskytujú konšpiračné teórie, dohady či polopravdy, veľakrát podpísané pseu-
donymami. Na tieto sa pre rýchlosť, s akou internet pracuje, nedá často s rovnakou intenzi-
tou reagovať, pôvodná myšlienka sa stáva hmlistou a percipient sa zamotáva do zbytoč-
ných internetových hádok, bitiek, manipulácií. 

Podľa Eliho M. Noama sa na internete vytvárajú komunity, ktoré majú väčší sklon za-
meriavať sa na spoločné témy, zužovať svoj rozhľad a stávať sa extrémnejšími: „nakoľko 
ľudia s rovnakými myšlienkami svoje názory vzájomne posilňujú“ a majú sklon inak 
zmýšľajúcich zosmiešňovať, napádať a na svojich stránkach cenzurovať a vyhadzovať (Eli 
M. Noam, 2000).  

Na disinhibícii pri on-line komunikácii sa okrem anonymity, neviditeľnosti a asynchro-
nicity komunikácie podľa Sulera podieľajú aj solipistické introjekcie – vytváranie si fanta-
zijného sveta a neutralizácia statusu – v on-line svete sa stáva postavenie, aké má komuni-
kujúci v reálnom svete, vedľajším a nepodstatným (Vybíral, 2009, s. 273). 

V nami analyzovanom prípade boli niektorí diskutujúci dokonca ochotní uverejňovať 
agresívne a rasistické názory pod vlastným menom a podobizňou. Na druhej strane sa však 
v diskusiách objavili aj názory odsudzujúce extrémistické názory iných diskutujúcich a kri-
tizujúce prácu médií. 
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Príklad vraždy v Devínskej Novej Vsi 

Pri nedávno medializovanom prípade vraždy v Devínskej Novej Vsi sa ukázalo, že uve-
rejňovanie neoverených informácií, dohadov a nepresností sa vďaka následnej anonymnej 
internetovej diskusii môže zvrátiť do rasových útokov, schvaľovania trestného činu, ba až 
do oslavovania vraha. 

Z rádií sa po celý deň nešťastia šírili správy o šialenom mladom narkomanovi, neskôr 
bývalom policajtovi, vojakovi. V hlavnej spravodajskej relácii Slovenskej televízie už 
v deň incidentu, keď boli iné médiá v tvrdeniach o obetiach opatrné, zaznelo: „hovorí sa, že 
išlo o Rómov“. Na druhý deň k prípadu dodali, že pravdepodobne išlo o neprispôsobivých 
občanov (Správy STV 1, 30. a 31.8.2010). Vety obsahujúce pochybnosti, ktoré mali pre-
kryť skutočnosť, že neboli overené – ako sa v následnej diskusii na internete ukázalo – 
vyvolali v podvedomí recipientov značnú reakciu. 

Denníky nezaostávali: Mienkotvorný denník Sme na druhý deň ráno citoval príbuzných 
obetí tmavej pleti, ktorí hovorili o rasovej neznášanlivosti (SME, 31. 8. 2010). Komerčná 
televízia Markíza ústami rodinnej príslušníčky, ktorej nebolo vidieť do tváre, uviedla, že: 
„to bol čistý rasizmus“ a že „ich nenávidel, že boli cigánska rodina“. Neskôr, v tom istom 
vydaní správ, uverejnili reportáž spred piatich rokov o neprispôsobivých členoch rodiny, 
ktorí – ako moderátorka správne uviedla – bývali pár vchodov od streľby (Televízne novi-
ny, Markíza 31. 8. 2010). Odvysielanie spomínanej reportáže však vzbudilo u percipientov 
dojem, že išlo o tú istú rodinu. 

Spomínanej reportáži sa na druhý deň venoval aj jeden z bulvárnych denníkov, ktorý 
však vynechal dôležité spresnenie informácie. 

Až na tretí deň začali všetky médiá uverejňovať správy o tom, že na túto rodinu neboli 
oficiálne sťažnosti, že medzi obeťami bol iba jeden Róm a že neprispôsobivá bola iba jedna 
z obetí... Žiaľ, neskoro. 

Na internete sa už v prvý večer začali objavovať príspevky, v ktorých spomínanú rodinu 
ľudia obviňovali z predávania drog deťom, obhajujúc reakciu vraha. Autori prvých prí-
spevkov vrhali vinu za streľbu na šialenca ovplyvneného médiami, ľutovali príbuzných 
obetí. Diskutujúci si vytvárali príbehy od vyrovnávania si účtov mafie cez novodobé otro-
kárstvo až po drogových dílerov... 

Na druhý deň po správach na STV a článku v denníku Sme sa už verejne písalo o Ró-
moch, rómskom probléme, neprispôsobivých občanoch, hrdinskom čine nešťastného bezú-
honného občana, ktorého čin bol vraj pochopiteľný, objavili sa aj príspevky, ktoré vraha 
chválili a vyhlasovali za hrdinu. A to nielen v diskusiách pod článkami v denníkoch Sme 
a na stránkach bulvárnych médií, ale napríklad aj v reakcii v týždenníku Týždeň. 
 
Príklad: 
pa.pi 30 
30.08.2010, 17:34...ze vystrielal cigošov chápem, ale prečo pokračoval na ulici ? Možno by to 

bola pre neho poľahčujúca okolnosť. 
(http://forum.zoznam.sk/t/19/1923376/1/topky/) 
30.08.2010 16:42... vidim to tak, ze z pana ostrostrelca sa stane narodny hrdina.. a vobec sa mu 

necudujem, cigani ho najedovali, tak robil poriadky...  
(http://bratislava.sme.sk/diskusie/1725044/29/Strelec-zabil-v-Devinskej-sedem-ludi-a-potom-aj-

seba.html#ixzz10iXJqpFA) 
31.08.2010, 09:25... Mužovi z Devínskej Novej Vsi by trebalo postaviť pomník za statočnosť 

a odvahu a mal by byť príkladom pre všetkých Slovákov a hlavne tých ktorý sa chcú hodiť 
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pod vlak, obesiť, alebo zastreliť - aby vzali zo sebou čo najviac neprispôsobivých rakovino-
vých zavšivavených vredov...(http://forum.zoznam.sk/t/19/1923360/topky/) 

31. 08. 2010 20:30 ...ja byvam tiez pri romoch a tiz mam niekedy chut strielat a nie so m rasist-
ka... (http://krimi.cas.sk/forum//101003/1) 

31.08.2010, 14:31 ..a na pohrebe tejto ciganskej rodiny by som najal vojensku gardu aby vy-
strelili salvu na pocest...ale vystrelit nie do vzduchu, ale do tej ciganskej bandy, a par krat 
prosiiiim... (http://forum.zoznam.sk/t/19/1923632/topky/) 

31.08.2010 12:54 ...treba mu postavit pomnik, pretoze je aspon hrdina! Dalsi v panelaku a oko-
lie iba blabocu... kazdemu drog dilerovi odtat ruku, taktiez zlodejovi a kazdemu co sa ne-
zmesti do koze!!! Ala- Iran!!! Nie som rasista !!!!!! (http://debata.pravda.sk/debata/cz-
A100831_115400_sk_domace_p12/?view_mode=vlakna&ordering=od_najnovsieho&stran
a=3) 

2. september 2010 ...Ani ja nechcem obhajovat masoveho vraha, no akosi ludsky ho tak trocha 
chapem... (http://blog.tyzden.sk/klobucnik/2010/09/02/bol-vrah-z-devinskej-maniak/) 

Prehrávaním (inscenovaním) problémov, komunikáciou, ktorá viac či menej pripomína 
herecký výkon často plný manierov a afektov sa vyznačuje hysterická komunikácia. Svoj-
voľnú dedukciu, selektívnu abstrakciu, neprimerané zovšeobecňovanie, urýchlené závery 
a vlastné emócie ako dôkaz pravdivosti priraďujú psychológovia medzi kognitívne omyly, 
dysfunkčné myšlienky alebo typy chybného myslenia, ktoré vedú k sebapodráždeniu a spô-
sobujú nízku odolnosť voči stresu.“ (Vybíral, 2009, s. 249, 255, 256). 

Napriek spomenutým reakciám však v diskusiách pod článkami bolo možné nájsť aj 
príspevky odsudzujúce rasistické prejavy niektorých diskutujúcich, prípadne kritizujúce 
mätúce informácie a prácu médií. 

 
Príklad: 
30.08.2010 11:57 ... takto vznikaju kacice. nejaky truhlik zavola do novin, nieco tresne, a uz to 

je v mediach. pluska ci ctk nie su ziadne zdroje. jedine, co bude smerodatne, bude vyjadre-
nie policie. (http://bratislava.sme.sk/diskusie/1725044/12/Strelec-zabil-v-Devinskej-sedem-
ludi-a-potom-aj-seba.html) 
30.08.2010, 15:37...súhlasím s Vašim názorom, keby tí novinári mali aspoň chabé poznatky 
o etike, tak nedokážu to, čo dokazovali...ale veď im nejde o pravdu, ale len o senzáciu, kto-
rou budú kŕmiť slovenský národ na všetkých stránkach médií, je to nehorázna bezočivosť! 

(http://forum.zoznam.sk/t/19/1923369/9/topky/) 
31. 08. 2010 23:08... slovensko je cele chore!!!!!! slovaci su velky rasisti a teraz za prave uka-

zali, na poskodenich nadavaju a s vraha urobia narodneho hrdinu,hambim sa ze som slova-
kom (http://krimi.cas.sk/forum//101003/2) 

30.08.2010 19:09...Prosím vás, nerobte zo šialeného vraha hrdinu... Priatelia, skoro milion 
hlasov! ( http://bratislava.sme.sk/diskusie/1725044/33/Strelec-zabil-v-Devinskej-sedem-
ludi-a-potom-aj-seba.html#ixzz10iYToGfC) 
 
Na sociálnej sieti Facebook, v ktorej je anonymita diskutujúcich menšia ako na iných 

fórach, sa vytvorilo jedenásť skupín vyjadrujúcich smútok obetiam, kde sa však opäť našli 
aj rasistické príspevky, väčšina pod reálnymi menami.  

Pri analýze stránky jednej zo skupín s najväčším počtom členov bolo zo 107 príspevkov 
22 rasistických, obhajujúcich útok a 78 vyjadrujúcich úprimnú sústrasť. Siedmim prispie-
vateľom vadili rasistické vyjadrenia niektorých diskutujúcich.  

Objavila sa aj skupina s názvom „Vrah z DNV je hrdina“, do ktorej sa pridalo trinásť 
ľudí, väčšina pod svojím vlastným menom. Na ich stránke sa však nenachádza nijaká reak-
cia. Na spomínanej virtuálnej sociálnej sieti sa objavili aj kresby zľahčujúce tragédiu. Ra-
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sové útoky a obhajovanie vraždy sa nachádzajú aj na niekoľkých autormi „podpísaných“ 
blogoch.  

Internet je médiom mladých ľudí. Podľa Európskej komisie ho používa pravidelne až 
85 percent dvanásť až trinásťročných európskych detí (2008). Výsledky merania Asociácie 
internetových médií hovoria o takmer 72 percentách mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov. 
Čo môže zodpovedať slovníku spomínaných internetových diskusií a ich emocionalite. 

Podnecovanie k rasovej neznášanlivosti náš Trestný zákon jednoznačne odsudzuje 
a trestá odňatím slobody. Proti oficiálnym stránkam extrémistických skupín polícia spra-
vidla zakročí. Mnohí autori reakcií v internetových diskusiách v nami spomínanom prípade 
tiež spĺňali dôvody uvedené v paragrafe 424 spomínaného zákona, vypátrať ich by však 
bolo náročné.  

Aj keď je internet kontrolovateľným médiom – čo dokazuje cenzúra v Číne – fámam, 
klebetám a útokom sa v ňom minimálne v najbližších desaťročiach nevyhneme. Internet 
využívajú, napĺňajú a riadia ľudia. Parafrázujúc nemeckého politika Joachima Schmillena, 
moderné informačné technológie sú síce neuveriteľne rýchle, ale vytváranie skutočne de-
mokratickej, sociálnej ľudskej vôle a povedomia je extrémne pomalé (Schmillen, 1997).  
 
Odporúčania pre prax 

Úlohou redakčných pracovníkov internetových vydaní by preto malo byť aj selektova-
nie príspevkov. Niektoré redakcie majú pravidlá, prípadne etické kódexy. Žiaľ, problém 
bude pravdepodobne v personálnom zabezpečení. 

V prípadoch, akým je aj nami analyzovaný prípad, by však bolo oveľa účinnejšie, keby 
sa médiá nesnažili za každú cenu – aj cenu neoverenia a manipulácie – uzatvárať tragické 
príbehy skôr, ako budú dostupné všetky informácie, a pokúsili sa aspoň v prípade takýchto 
tragických a kontroverzných správ zachovať citový odstup, neutralitu a spravodajskú pres-
nosť. Aj s rizikom, že ich správy budú menej „šťavnaté“.  

Napriek negatívnym skúsenostiam s komunikáciou v spomínanom prípade, môže byť 
komunikácia na internete prínosom. Podľa Lévyho sa kyberkultúra oblúkom dostáva k pa-
ralele s orálnou spoločnosťou. „Nositeľom poznania by sa opäť mohli stať živé kolektívy 
ľudí“ na internete (Lévy, 2000, s. 145). 

V budúcnosti môže byť sieť médiom „štruktúrovanej a modernej debaty dobre informo-
vaných občanov“, kde sa podľa politológa Calusa Leggewwieho „očakáva komunikácia 
elít, nezameniteľná s povrchnou komunikáciou samozvaných „infoelít“, alebo vyhradených 
elitných diskusií expertov a funkcionalistov.“ (Claus Legewwie, 2005). 

V prípade tragických udalostí, akou bol vražda v Devínskej Novej Vsi, by internet mo-
hol napomôcť k prediskutovaniu problému so širokou aj odbornou verejnosťou, zorganizo-
vaním virtuálnej občianskej konferencie, uverejňovaním spôsobov riešenia a následnou 
diskusiou. 

Slovenské médiá už dlhodobo podporujú v spoločnosti negatívny obraz života Rómov. 
Ako ukázal výskum „Obraz Rómov v slovenských denníkoch“ publikovaný v Otázkach 
žurnalistiky, až 37 percent článkov obsahovalo negatívne prototypy rómskej menšiny a iba 
11 percent bolo pozitívnych (Bella, 2004). K podobným výsledkom došli už neraz aj ob-
čianske združenie Memo98. Po rokoch, keď boli reakcie spoločnosti na ich prácu skryté, sa 
diskusie na internete stali zrkadlom ich práce, etiky a zodpovednosti v prístupe k ich perci-
pientom. 

Pre pedagógov by mohol byť nielen spomínaný prípad popudom k väčšej snahe učiť de-
ti a mládež kritickému prístupu k obsahu médií. 
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ABSTRAKT 

Príspevok pojednáva o audiovizuálnej televíznej reklame ako nástroji marketingovej komunikácie, ktorá 
synergiou svojich výrazových prostriedkov komunikuje ústredné marketingové posolstvo v dominantnej 
intenzite k širokospektralite zákazníckych skupín. Zameriava sa na mapujúce poznatky o demografickom 
segmente generácie Y v súvzťažnosti na ich tendujúcu kúpnu potencionalitu a možnosti efektivity konci-
povania marketingového stimulovania prostredníctvom modifikácie audiovizuálnej televíznej reklamy.  
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Reklama. Televízia. Audiovizuálna televízna reklama. Generácia Y 
 
ABSTRACT 

The article deals with audiovisual television advertising as a marketing communication tool that synergy 
means of expression to communicate their marketing message in the central dominant intensity of the 
broad customer groups. It focuses on mapping the knowledge of the demographic segment of Generation 
Y in correlation to their purchasing options and potencional drafting marketing efficiency through modifi-
cations to the audio-visual stimulation of television advertising. 
KEYWORDS 

Advertising. Television. Audiovisual commercial. Generation Y. 
 
 

Pojmologický rámec zákazníckeho segmentu generácie Y  
Termín ,,generácia Y“ je datovaný od roku 1993, kedy bol použitý v úvodníku časopisu 

Advertising Age ako názov novej generácie nastupujúcej po tzv. generácii X. Pojmologic-
ky išlo o vymedzenie mladej dospievajúcej skupiny pre marketingové účely, ktorá sa odli-
šovala od predchádzajúceho demografického segmentu (K. Wallace, 2007). Samotné ter-
minologické ukotvenie ako i používanie tohto pojmu je dosť kontroverzné, nakoľko sa 
v súčasnej literatúre stretávame s jeho synonymickými výrazmi, ako sú: deti milénia, next 
generácia, net generácia, echo boom alebo digitálna generácia (D. Hickman, 2001, P. Paul, 
2001, V. Lazarevic, S. Petrovic – Lazarevic, 2007, L. Kennedy, K. Mancini, 2009). Nejed-
notnosť pomenovania pramení z doterajšej nejednoznačnosti, či sa vzťahuje na špecific-
kosť amerického segmentu, alebo ho možno paušalizovať aj na zákazníkov iných krajín (D. 
Hickman, 2001). Navyše pretrváva aj spornosť v rámci vekového rozhrania. R. Huntley 
(2006) navrhuje definovanie východiskového bodu narodenia generácie Y rokom 1982, 
podobne ako N. Howe a W. Strauss (2000), A. Weiler (2004) a F. B. Krohn (2004) rokom 
1980 a O. Freestone a V. W. Mitchell (2004) ho odporúčajú nastaviť rokom 1977. Dopo-
siaľ neexistuje konsenzus o presnom dátume narodenia, ktorý definuje generáciu Y. V naj-
širšom vymedzení všeobecne zahŕňa kohortu ľudí narodených v rokoch 1977-2002 (S. 
Armour, 2005, J. Shaffer, In: E. Behrstock, M. Clifford, 2009). Ako však upozorňuje J. W. 
Smith (In: P. Paul, 2001): ,,hrubé definovanie generácie nemá vždy zmysel“, pričom najú-
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činnejším spôsobom, ako dosiahnuť efektivitu jeho oslovenia, je diferenciácia do troch 
segmentov (podobne ako pri generácii boom), čím zdôrazňuje pohľad na generáciu Y 
z hľadiska troch odlišných vekových skupín. K tomuto názoru sa pripájajú aj S. Michell 
a L. Pol (In: F. Giancola, 2006), pričom uvádzajú, že nakoľko ide o veľmi početnú a silnú 
generáciu, najmä v rôznych fázach života má zmysel pozerať sa na ňu z aspektu mladšej 
a staršej skupiny s dôrazom na odlišné formatívne skúsenosti v rámci jednej generácie – to, 
čo jednotlivec zažil a čoho bol svedkom. Formatívne skúsenosti pritom považujú za výz-
namné v tom, že pomáhajú určiť konkrétne preferencie a presvedčenie – tzv. psychografic-
ké tendencie, ktoré marketingoví pracovníci môžu použiť pri koncipovaní správ pre cieľo-
vé skupiny. Následne však upozorňujú, že formatívne skúsenosti, výsledné postoje, cítenie 
ako i kultúrne referenčné body sa môžu pre členov segmentu na oboch koncoch generačné-
ho spektra líšiť. Faktom však naďalej zostáva, že k porovnateľnosti významných rokov pre 
generáciu Y doposiaľ nedošlo, aj napriek tendujúcej snahe marketérov porozumieť novému 
segmentu zákazníkov. Podmienkou, a teda i riešením ako pochopiť prítomný fenomén ge-
nerácie Y, je nastolenie systematického vedeckého skúmania v kooperatívnosti demogra-
fov, sociológov, marketingových odborníkov či historikov, nakoľko práve kultúrne a histo-
rické udalosti môžu poukázať na perspektívny moment, ktorý mal významný vplyv na 
tento segment. 
 
Charakteristika segmentu generácie Y 

Jednu z najdôležitejších kohort súčasného trhu predstavuje generácia Y, narodená v ob-
dobí rokov 1977-1994 (demografická stredodobosť bola zvolená vzhľadom na naše empi-
rické skúmanie), skladajúca sa zo skupiny zákazníkov, ktorí sa správajú odlišne ako pred-
chádzajúce generačné segmenty trhu (napr. generácia Baby boom, generácia X). Z hľadis-
ka ontogenézy ich zaraďujeme do štádia adolescencie (16-21 rokov) mladšieho dospelého 
veku označovaného aj ako obdobie ranej zrelosti života osobnosti (22-30 rokov) a štádia 
strednej dospelosti (32-45 rokov) (B. Šramová, 2007). Nakoľko je jej veľkosť výrazná, 
predstavuje potenciálnu kúpnu silu budúcnosti, čím sa stáva dôležitým segmentom na dneš-
nom trhu (J. M. Wolburg, J. Pokrywczynski In: V. Lazarevic, S. Petrovic – Lazarevic, 
2007). Keďže podľa J. Krotza (In: J. Mendoza, 2002) sa bude ich kúpna sila zvyšovať pro-
stredníctvom jednotlivých štádií života, marketingoví pracovníci nemôžu túto skutočnosť 
ignorovať, ale práve naopak, mali by tomuto segmentu adekvátne porozumieť a charakteri-
zovať ho aj napriek tomu, že výskum v tejto oblasti sa vzťahuje na horizont 20 rokov. 

Masívne zrenie tohto demografického segmentu, ktorý vyrastá v globalizovanej spoloč-
nosti, je založené na rozvoji informačných a komunikačných technológií. Ich prirodzenou 
súčasťou sa stal vyčerpávajúci súbor skratiek (MTV, CD, MP3, DVD, PDA, PC, AOL, IM, 
WWW či IPO), počítače, e-maily, sms, mms či samotný internet ako bežná súčasť života. 

Generácia Y rýchlo prijala Web, ktorý sa stal pre nich nástrojom pre komunikáciu, zá-
bavu, získavanie informácií či zarábanie peňazí (J. Mendoza, 2002). Napriek tomu, že sú 
dobre vzdelaní (zostávajú dlhšie študovať vzhľadom na požiadavky trhu práce) a hľadajú 
intelektuálnu výzvu, ich charakteristickou črtou je podľa J. W. Weissa (In: P. Dalton, 2007) 
nedostatok rešpektu k autorite – ,,Svet je doslova ich ihrisko“ (L. Kennedy, K. Mancini, 
2009, s. 1). Chýbajú im pracovné skúsenosti, zatiaľ nie sú príliš sebaistí a majú nerealistic-
ké očakávania o výške svojho budúceho platu, čo je vo výraznom nepomere k tomu, čo 
skutočne ponúkajú. Z prameniacej neistoty ohľadom zamestnania uprednostňujú menej 
autokratické pracovné miesto. Jeden rok v zamestnaní je pre nich vnímaný ako dlhodobý 
záväzok (G. Cairncross, J. Buultjens, 2007). Podľa vedeckej štúdie publikovanej v časopise 
Journal of Management (P. Kyjonková, 2010) nie sú príliš ochotní a tolerantní k nadčasom, 
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nakoľko prácu vnímajú len ako jednoduchý prostriedok, ako zaplatiť účty, čím sa pre nich 
nestáva náplňou alebo zmyslom života. Zamestnanie sa pre nich stáva skôr súčasťou ich 
životného štýlu, kde neexistuje žiadna pridaná hodnota v tom, či je nejakým spôsobom 
možné prospievať ostatným. Výsledky výskumu tak potvrdili doterajšie podobné zistenia 
(Assoviation of Graduate Recruiters), že i keď je generácia Y na trhu práce žiadaná, za-
mestnávatelia ich považujú za nelojálnych, nespoľahlivých a s nedostatočnou pracovnou 
etiketou. Podľa ďalších mapujúcich štúdií J. W. Weissa (In: P. Dalton, 2007) majú ľahký 
prístup k úverom, no tzv. ,,finančné vzdelanie“ je u nich výrazným deficitom – absentuje 
skutočné pochopenie dlhu a investície, tzn. ako vytvárať bohatstvo či ako sa dostať z dlhu 
nemajú k dispozícii. Ako uvádza P. Kotler a K. L. Keller (2007), súvisí to so skutočnosťou, 
že vyrastali v čase ekonomickej prosperity. 

Generácia Y je najviac technicky vzdelaná, pričom je u nich postrehnuteľná tendujúca 
náročnosť okamžitého prístupu k informáciám, ktorej dôsledkom je preinformovanosť 
spôsobujúca priepasť medzi tým, čo skutočne vedia, a tým, čomu rozumejú (G. Cairncross, 
J. Buultjens, 2007). Dokážu robiť viac vecí súčasne (telefonovať, počúvať hudbu, komuni-
kovať cez internet), čím prostredníctvom viacerých médií alebo komunikačných kanálov 
dokážu spotrebovať ekvivalentnosť 31 hodín do 24 hodinového časového intervalu (J. W. 
Weissa, In: P. Dalton, 2007). I keď sú technologicky zdatní, S. M. Crampton a J. W. Hodge 
(2009) upozorňujú, že im chýba interpersonálna zručnosť a trpezlivosť (všetko chcú mať 
hneď), nakoľko si myslia, že na všetko majú nárok. Akýkoľvek dlhodobý záväzok je pre 
nich nepohodlný, odkladajú založenie rodiny na neskôr, prípadne ak sa priklonia k spoluži-
tiu s partnerom v jednej domácnosti, vytvárajú súčasť tzv. skupiny DINKY (dvojitý príjem, 
zatiaľ žiadne deti). Uvádzaní autori ďalej upozorňujú na nedostatok absolútnych hodnôt 
ako i široké ponímanie dobra a zla. Svojou charakteristickou interaktivitou založenou na 
účasti nie na pozorovaní, vytvárajú e-komunity, kde nachádzajú podporu rovnako zmýšľa-
júcich v tendencii napadnutia spoločenských konvencií (z čoho však pramení ich tolerancia 
k sociálnej rozmanitosti) (M. Dyson, 2007). Ako uvádza J. Rezlerová (2009), ľudia generá-
cie Y veľkú časť svojho času venujú tzv. druhému životu – sociálnym sieťam, ako je napr. 
MySpace alebo Facebook. Napriek tomu, že takýmto spôsobom získavajú veľa známych 
a kontaktov, ktoré môžu uplatniť nielen v osobnom, ale i profesijnom živote, sú na druhej 
strane týmito sieťami izolovaní. Majú teda menej priamych sociálnych kontaktov, čo je 
oproti predchádzajúcim generáciám novou skutočnosťou. Paradoxom však je, že dôležitú 
úlohu u nich zohráva nadobúdanie spätnej väzby od predchádzajúcich generácií. Vzniknutá 
konfrontácia, ku ktorej môže dôjsť, nie je však podľa M. McCrindla (2002) generačným 
rozdielom, ale v skutočnosti komunikačnou priepasťou. 

Základný hodnotový rámec generácie Y je v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami 
vo výraznom posune. Sú optimistickí, sebaistí, priateľskí, chytrí, zameraní na úspech, pri-
čom sa snažia nájsť nové hodnoty v rozmanitosti. Rôznorodosť sa im javí dôležitá, čo pra-
mení z relatívnej jednoduchosti cestovania ako i tzv. instantnej formy komunikácie na ce-
lom svete (napr. mail, telefón), ktorá im umožňuje komunikovať s kýmkoľvek a kdekoľvek 
v reálnom čase (K. Wallace, 2007). Rešpektujú odlišné životné štýly, kultúry, etnické sku-
piny, pretože celý život sú ponorení do rozmanitosti populárnej kultúry (N. S. Bell, M. 
Narz In: C. Cairncross, J. Buultjens, 2007). 

Z hľadiska nákupných aktivít ich môžeme charakterizovať ako on-line zákazníkov, čo 
súvisí s ich vysokou mierou technickej gramotnosti. Množstvo informácií, ktoré si môžu 
nájsť o produkte či službe prostredníctvom internetu, dokážu komparovať. Viaceré štúdie 
V. Lazarevica, S. Petrovic – Lazarevicovej (2007) poukazujú na to, že ak sa po zmapovaní 
ponuky viacerých konkurenčných firiem rozhodnú k nákupu, nie sú lojálni k značke. Pri 
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priamom nákupe sú schopní a ochotní mobilizácie iba za podmienky dobrej atmosféry 
v nákupnom prostredí, pútavosti či rozmanitosti dizajnu obchodných výkladov a objektív-
neho poskytnutia vyžiadaných informácií od pracovníkov danej prevádzky (C. A. Martin, 
L. W. Turley, 2007).  
 
Audiovizuálna televízna reklama 

Televíziu zaraďujeme medzi najdominantnejšie vizuálne médiá, pokiaľ ide o jej estetic-
ké a obsahové pôsobenie. Komunikácia vizuálneho charakteru patrí už dlhodobo k trendom 
najmä v oblasti globálnej reklamy, predovšetkým tam, kde je rozširovanie reklamy nadná-
rodných spoločností eliminované rôznorodosťou jazykov. 

Reklama v televízii má masové pokrytie, je možné ju opakovať, čím môže rýchlo zapô-
sobiť na cieľovú skupinu v jej prirodzenom prostredí (Z. Hubinková et al., 2008). Základ-
ným princípom sa tak stáva obrazové stvárnenie ponuky, ktoré je doplnené zvukovou zlož-
kou (E. Hradiská, E. Letovancová, 2005). Primárnym cieľom je preto vyvolanie pozornosti, 
pričom pri tvorbe televíznej reklamy je podľa J. Vysekalovej a J. Mikeša (2007, s. 37): 
,,nutné vychádzať z toho, že je predovšetkým vizuálnym médiom a že spot musí vzbudiť 
pozornosť hneď na začiatku, inak záujem divákov upadá.“ Za jej hlavnú výhodu možno 
považovať oslovenia širokého zákazníckeho spektra, pomerne nízke náklady na stimulova-
nie jednotlivca, ako i samotná možnosť využitia kombinácie vizuálnych a sluchových vne-
mov, eventualitu opakovateľnosti reklamného posolstva, vhodnosť načasovania reklamy 
podľa cieľovej skupiny a zvyčajne vysokú kvalitu prezentácie (H. Machková, 2006). Popri 
uvedených pozitívach televíznej reklamy sa J. Vysekalová a M. Mikeš (2007) zmieňujú aj 
o negatívach, ktoré v komparatívnom prevedení uvádzame v Tab. 1. 
 
Tab. 1 Výhody a nevýhody televíznej reklamy (J. Vysekalová, J. Mikeš, 2007) 

AUDIOVIZUÁLNA TELEVÍZNA REKLAMA 

Výhody Nevýhody 

• Pôsobenie na viacero zmyslov 

(dramatická prezentácia s využitím vizualizácie, 
zvuku, pohybu, farby, možnosť ukázať predmet 
reklamy, aký je v skutočnosti a ako s ním zaobchá-
dzať) 

• Pôsobenie v rovine one-to-one komunikácie 

(zákazníci prijímajú reklamné posolstvo prenášané 
televíziou osobnejšie, nepôsobí tak anonymne) 

• Masový dosah a selektivita 

(televízia je schopná efektívne pokryť masovú 
verejnosť, ale podľa charakteru reklamy môže 
osloviť vybrané cieľové skupiny) 

• Flexibilita v časovom plánovaní 
(možnosť vhodnej doby na zaradenie reklamy) 

• Vysoké náklady 

(spojené s vytvorením televízneho spotu a jeho 
vysielanie) 

• Možnosť prepínania TV kanálov 

(bezmyšlienkovité prepínanie TV kanálov alebo 
prepnutie na iný kanál na začiatku vysielania re-
klamy oslabuje účinok tohto komunikátu) 

• Obmedzená selektivita 

(niektoré cieľové skupiny je ťažké zasiahnuť, re-
klamný čas v televízii je obmedzený) 

• Preplnenosť 

(rozširovanie komerčných blokov a vysielanie 
viacerých kratších reklám vedie k oslabeniu pozor-
nosti a účinku reklamného posolstva) 

• Obmedzené informácie 

(stručnosť reklamy – spot má max. 30 sekúnd, čo 
neumožňuje pridať množstvo informácií) 

 
Ako uvádza E. Hradiská a E. Letovancová (2005), televízna reklama môže mať preve-

denie v podobe reklamného spotu, teleshoppingu a reklamného filmu, pričom k najpouží-
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vanejším patrí práve reklamný spot. Ide o krátky útvar komerčného charakteru v dĺžke od 5 
po 60 sekúnd. V súčasnosti však podľa K. L. Kellera (2007) existuje tzv. stratégia rôznych 
kombinácií skrátených televíznych spotov – 15 sekundové spoty pochádzajúce z dlhších 30 
alebo 60 sekundových spotov, pre ktoré je typický jeden dominantný spot či zastrešujúca 
reklama pozostávajúca zo súboru reklám pre danú kampaň, kde sú väčšinou rôzne exekúcie 
reklám a kampaní v priebehu času – zahrňujúce kľúčové prvky z minulých kampaní, ktoré 
sa silno identifikujú so značkou ako súčasť nastolenej reklamnej kampane. Tie môžu byť 
obzvlášť nápomocné pre posilnenie latentných asociácií, pričom uľahčia vytvorenie asociá-
cií a reakcií na reklamu a jej väzieb na značku. 

Najväčším komunikačným problémom súčasnosti je podľa viacerých autorov (S. Da-
niels, 2007, M. E. Hill, J. McGinnis, J. Cromartie, 2007, K. E. Clow, D. Baack, 2008, J. 
Púchlo, 2008, J. K. Khattak, M. A. Khan, 2009) presýtenosť reklamou. Výhrady sa týkajú 
prevažne reklamy televíznej, zákazníci sa jej často snažia vyhnúť – prepnutie na iný tele-
vízny program alebo nastavenie špeciálneho automatického prepnutia televízie v momente, 
kedy je vysielaný blok reklamných spotov. Z hľadiska počtu uvádzaných reklamných spo-
tov v televízii sú medzi európskymi krajinami značné rozdiely – európsky priemer sledo-
vaných krajín je 350 spotov týždenne. Najväčší počet spotov uvádzajú talianske televízie 
(700 spotov týždenne), najnižší švédske televízie (160 spotov týždenne). Aj napriek vyššie 
uvádzanému negatívnemu postoju má televízna reklama na zákazníkov veľký vplyv a na-
ďalej zostáva významným komunikačným médiom, ktorý podnecuje k nákupu. 

 
Výrazové prostriedky audiovizuálnej televíznej reklamy 

Zobrazenie hlavnej idey a zámeru televíznej reklamy je vyjadrené výrazovými pro-
striedkami, medzi ktoré zaraďujeme podľa viacerých autorov (E. Hradiská, E. Letovanco-
vá, 2005, M. Dołhasz, 2006, J. Vysekalová, R. Komárková, 2007, M. Monzel, 2009) obraz 
a zvuk, pričom podľa ich podielu dostáva reklama určitý charakter. Ako uvádza S. Datta-
majumdar (2006), definovaním ako i vhodným zoskupením týchto zložiek sú poskytované 
informácie o produkte alebo službe, čím naznačuje, že ich súdržnosť a logické prepojenie 
vedie k relevantným a zmysluplným výkladom k cieľovej skupine. Vytvorený aspekt au-
diovizuálnej synergie v strategickom prepojení obrazu a zvuku sa tak stáva rozhodujúcim 
dopravcom informácií s potenciálne účinnejším komunikačným podnetom v intenciách 
emocionálneho vplyvu, pretože využitím dynamického vzťahu vizuálnej a akustickej kine-
tiky možno vyjadriť ústrednú marketingovú správu v intenzite citového obsahu (Y. J. Paik, 
M. Kwon, A. Sinykin, J. M. Kim, 2002). 

Obraz parí k najstarším formám komunikácie, vytvára vizuálny vnem, ktorý má pred-
poklad vštepiť sa do pamäti a aktualizovať sa v istý čas (E. Drugdová, 2008). Obraz svojou 
dynamikou v prevedení špeciálnych efektov alebo originálnym tematickým spracovaním je 
prezentáciou produktov či služieb, ktoré sú zobrazované podľa E. Hradiskej a E. Letovan-
covej (2005, s. 107) ,,v preferencii akcie, pohybu, sily, čo sa dosahuje napr. zdôraznením 
detailu“. Obraz sa teda stáva sprostredkovateľom komplexnejších informácií, nakoľko in-
tegrujú viacero významných elementov. Striedanie jednotlivých sekvenčných záberov je 
doplnené farebným tónom, ktorého úlohou je vytvorenie príslušnej nálady, čo je významné 
pre svoj afektívny účinok v podčiarknutí charakteru produktu (J. Vysekalová, R. Komárko-
vá, 2007). Obraz je tvorený hmotnými predmetmi a živými bytosťami (zvieratami, ľuďmi) 
ako i symbolickými postavami v zatupení divadelných bábok či animovaných postavičiek. 
Všetci vystupujúci aktéri sú pritom nositeľmi istých vlastností, ktorých zvýraznenie má 
podnietiť určitú cieľovú skupinu k tomu, aby sa s nimi identifikovala. Pre účinnosť rekla-
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my je preto dôležité poznať, ako ich vníma cieľová skupina a ktoré asociácie sa s nimi spá-
jajú. Dôležitú úlohu zohráva aj samotný typ účinkujúcich so svojimi charakteristickými 
črtami – typ postavy, úprava zovňajšku a prvky neverbálnej komunikácie - mimika, gesti-
ka, proxemika... 

Nonverbálne sa prejavujú emocionálne pochody, navodzuje sa potrebná atmosféra 
v smerodajnosti k postoju produktu vo vizualizácii určitého stavu v realistickej podobe. 
Obraz dotvára prostredie, v ktorom je dej situovaný. Aj on je nositeľom určitých vlastností, 
reprezentujúc životný štýl prislúchajúci k produktu. Dôležitá je preto zhoda medzi týmito 
dvoma zložkami. Dôsledkom neadekvátne zvoleného prostredia môže byť, že príjemca re-
klamného posolstva nadobudne presvedčenie, že produkt nie je určený jemu (E. Hradiská, 
E. Letovancová, 2005, M. Monzel, 2009). Obrazová zložka je v prípade audiovizuálnych 
televíznych komunikátoch doplnená o zvuk, ktorý reprezentuje hovorený alebo spievaný 
text, samotná hudba či rôzne zvukové efekty. Obraz i zvuk musia byť pritom v synchroni-
cite. Pre text platia všeobecné zásady jasnosti, zrozumiteľnosti, dobrej zapamätateľnosti. 
Zmienená zrozumiteľnosť spočíva v krátkych vetách a slovách, tzn. fráz, ktorými sa usta-
novuje relevantnosť produktu alebo služby (S. Dattamajumdar, 2006). Nakoľko sa dá me-
rať metódou Ludwiga Reinersa (In: P. Arndt, 2007), ktorý skúmal vplyv počtu slov vo 
vete, ilustrujeme ju v nasledujúcej Tab. 2. 

 
Tab. 2 Zrozumiteľnosť textu metódou L. Reinersa (P. Arndt, 2007) 

REKLAMNÝ TEXT 

Počet slov... Vety sú... 

Do 13 slov Veľmi ľahko zrozumiteľné 

14-18 ľahko zrozumiteľné 

19-25 Zrozumiteľné 

26-30 ťažko zrozumiteľné 

31 a viac veľmi ťažko zrozumiteľné 

 
Podstatou je i zafarbenie, výška, intonácia, intenzita hlasu či melódia, ktoré napomáhajú 

vytvoriť náladu, aby potenciálny zákazník nadobudol pocit, že prezentovaný produkt či 
službu potrebuje (Z. Hubinková et al., 2008). Hudba rovnako vyjadruje pocity, zaraďuje 
výpoveď do určitej časovej roviny a podporuje text. Ako uvádzajú O. Santacreu a A. Ala-
minos (2004), hudba v audiovizuálnom komunikáte je dôležitou súčasťou, no je potrebné si 
uvedomiť, že aj samotný fragment ticha môže napomôcť vzbudiť pozornosť cieľovej sku-
piny, nakoľko sa vytvorí elementárny kontrast. Ako referujú výsledky štúdie M. Alexoma-
noloki, C. Loveday a Ch. Kennetta (2007), hudba účinne podporuje vybavovanie si propa-
govaného produktu na báze nevedomého spracovania hudobného signálu. Podľa rozsiahlej 
analýzy databáz M. Browna (In: J. Šmejtová, 2009) 2800 pretestov reklám vrátane príkla-
dových štúdií bolo dokázané, že hudba v reklame má priamy vplyv schopnosť upútať zá-
kazníkovu pozornosť a jej páčivosť ako celku jednoznačne ovplyvňuje dlhodobé zapamä-
tanie spotu. Na druhej strane hudba nemá príliš veľký vplyv na porozumenie či vnímanie 
produktových výhod alebo popisu produktu. Analýza potvrdila, že zákazníci, ktorým sa 
hudba v reklame páči, všeobecne pozitívnejšie reagujú na reklamu ako celok. 

Pre zaradenie spotu do reklamného bloku ako i jeho frekvenciu sa uvádzajú všeobecné 
odporúčania, ktorých dodržiavanie môže viesť k účinnému pôsobeniu tohto komunikátu (E. 
Hradiská, E. Letovancová, 2005): 
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• Najúčinnejší spôsob nasadzovania reklamy spočíva v jej dlhodobom stupňovaní, pričom 
je výhodou koncentrovať pôsobenie reklamy do kratších časových periód. 

• Efektívnejšie je pôsobenie reklamy na skupinu príležitostne kupujúcich, ako pri oslovo-
vaní úplne nových zákazníkov. Reklamou je potrebné oslovovať najmä tých, čo majú 
podstatný vplyv na rozhodovanie o tom, aký produkt sa kúpi. 

• Najväčšia sila televíznej reklamy sa prejavuje pri tvorbe imidžu značky a ich zavádzaní. 
Napriek tomu, že sa renomovaným značkám menej darí zvyšovať dopyt po produktoch, 
nesmie to viesť k zastaveniu reklamy, práve naopak, reklama má súčasných zákazníkov 
presviedčať, aby ostali značke verní. 

• Dôležitým záverom je, že televízna reklama dokáže ovplyvňovať správanie v pomerne 
dlhom časovom intervale, čo je dokumentovateľné na reklamných kampaniach produk-
tov, ktoré si i po ich zavŕšení udržiavali zákaznícky dopyt. 
 

Audiovizuálna televízna reklama a jej modifikácia pre generáciu Y 
Ako upozorňuje P. Kotler (2005, s. 17): ,,generácia Y má k reklame veľmi rezervovaný 

vzťah“. Prameniaca nedôvera spočíva podľa experimentálnej štúdie P. Robinsona et al. (In: 
B. Higgs, L. Milner, 2006) zo zakomponovania tzv. ofenzívnej snímky do komunikátu, čo 
má negatívny vplyv na potenciálny nákupný zámer. Príchod generácie Y sa časovo zhodo-
val s rozvojom nových technológií, ktoré prenikli a transformovali mnohé aspekty sociál-
neho a profesionálneho života. 

Vzostup osobných počítačov, zavedenie World Wide Web (www) sprevádzaný mobil-
nými telefónmi, vytvorili bezprecedentnú schopnosť okamžitej interakcie ako s miestnou 
komunitou, tak i širšieho sveta mimo nej (S. Nimon, 2007). Ako veľmi kritická skupina 
zákazníkov generácia Y pohŕda komunikátmi v tradičných médiách. V tomto kontexte J. A. 
Ross (2010) uvádza, že daný segment ignoruje reklamu v tradičných médiách, čím televíz-
ne či rozhlasové spoty ako i čítanie printových reklám výrazne absentuje, no miesto toho 
vzrastá konzumovanie médií on-line. Sociálne siete ako nová mediálna forma sú jedným 
z prostriedkov, ako účinne zasiahnuť generáciu Y. K. Damian, K. Bopp a L. E. Mann 
(2008) preto navrhujú interaktivitu reklamy, tzv. prechod audiovizuálnej reklamy v televí-
zii na internet. Nakoľko má generácia Y krátku pozornosť a selektívne vnímanie Ch. Carter 
(2010) odporúča skrátiť pôvodnú dĺžku 30 sekundového reklamného komunikátu na 15 se-
kúnd. Umiestnením reklamného spotu na miesta, ktorým dáva generácia Y prednosť, resp. 
jej výskyt je v tomto priestore v dominancii, zvyšuje pravdepodobnosť reakcie na marke-
tingové stimuly (J. W. Smith In: E. Neuborne, K. Kerwin, 1999). 

Napriek rozvoju cielených marketingových kampaní, ktoré sú relevantné a motivujúce, 
ich koncipovanie pre generáciu Y môže byť pomerne náročné najmä vzhľadom k špecifi-
kám tohto segmentu. Veľa odborníkov (P. De Pelsmacker, M. Geuens, J. Van den Bergh, 
2003, P. Kotler 2005, K. L. Keller, 2007, D. Jakubíková, 2008) sa domnieva, že úspešnosť 
marketingového prístupu pre danú cieľovú skupinu je založená na koncepčnom modeli 
integrovanej marketingovej komunikácie (IMC), ktorá integruje rad presvedčivých správ 
v rôznych podobách prostredníctvom tzv. nových médií a rozvíja vzťahy so zákazníkom. 
Pomocou IMC sa tak vytvorí efekt synergie, čím je možné ovplyvniť lojalitu a správanie 
generácie Y (V. Lazarevic, S. Petrovic – Lazarevic, 2007). Ak sa v kampaniach bude účin-
nejšie vyvíjať silnejšie pochopenie s cieľovou skupinou v komplexnosti odovzdávania 
marketingového posolstva, ktorému daný segment porozumie, zvyšuje sa pravdepodobnosť 
reakcie na marketingové stimuly. 
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Viacerí marketingoví odborníci (E. Neuborne, K. Kerwin, 1999, S. Djamasbi, M. Sie-
gel, T. Tullis, 2010) naznačujú, že reklamy podporujúce zábavu sú kľúčové. Avšak upo-
zorňujú, že pre generáciu Y zábavu možno definovať mnohými rôznymi spôsobmi. Hudba, 
televízia, film, reklamy, počítačové hry, internet, kluby, extrémne športy, mobilné zvone-
nia, to všetko dohromady vytvára zábavný web, ktorý sa točí okolo a nakoniec i v ústrety 
generácie Y. Ako sme už vyššie uviedli, nakoľko sa len málo spoliehajú na média hlavného 
prúdu, najmocnejším reklamným nástrojom uprednostňovaným týmto segmentom sú formy 
buzz marketingu. Koncipovanie kampaní by malo byť však veľmi citlivé vzhľadom k to-
mu, že v rámci ontogenetického vývoja sa nachádzajú v období prechodu, v ktorom sa sna-
žia vyvíjať väčšiu kontrolu nad svojím prostredím. Okrem toho často snívajú o úspechu 
a uznaní, vrátane želania byť bohatý, slávny a úspešný (S. Daniels, 2007). Výskumníci spo-
ločnosti Aeffect (2000) odporúčajú, aby sa kampane odvolávali a zodpovedali ich podstate 
psychologických potrieb, napr. dievčatá sú často motivované správami súvisiacimi s krá-
sou, glamour a túžbou zvládnuť určitú úlohu. Aj keď je zmienená túžba po zvládnutí dôle-
žitá aj pre ich mužské náprotivky, chlapci sú motivovaní správami, ktoré vyjadrujú silu, 
konquesty na ,,dobrom, zlom a statočnom“. Silné využívanie tradičných médií (televízia, 
rozhlas, noviny) má teda dosiahnuť do alternatívnych mediálnych zmesí. 

Audiovizuálna reklama pre generáciu Y by mala obsahovať hlasný, rýchly vizuál 
v komplementarite kľúčového oznámenia, ktoré by malo odrážať životný štýl a základné 
hodnoty humorným a emocionálnym spôsobom, čím sa vytvorí komplexnosť apelu k tejto 
cieľovej skupine (J. Morton In: S. Daniels, 2007). Ako uvádzajú E. Neuborne, K. Kerwin, 
(1999), reagujú na humor a iróniu, no v neprikrášlení pravdy. V tejto súvislosti J. Mendoza 
(2002) navrhuje, aby riešenie marketingovo komunikačných aktivít reklamných kampaní 
obsahovalo iróniu a sarkazmus v optimistickej nálade dekadentnosti. Komunikácia k tomu-
to segmentu musí teda spadať do oblasti ich záujmu. Štýl ako i obsah marketingového 
oznámenia musí mať pre generáciu Y význam v náležitom vizuálnom prevedení, nakoľko 
sú vizuálne vzdelaní. Výskumná štúdia od S. Djamasbi, M. Siegela a T. Tullisa (2010) 
referuje, že dôležitú úlohu zohrávajú veľké obrázky, detailné zábery a minimum textu. Pri 
samotnej tvorbe reklamného textu je prioritou vychádzať z pochopenia ich komunikačného 
štýlu. Komunikácia s nimi vyžaduje otvorenosť, prejavený skutočný záujem, porozumenie 
(M. McCrindle, 2002). Ak marketingoví pracovníci pochopia vlastnosti, komunikačný štýl, 
sociálne postoje tohto segmentu budú môcť efektívne koncipovať marketingovo komuni-
kačný rámec, ktorý bude stimulovať túto cieľovú skupinu k nákupnej aktivite. 

Vzhľadom na zmapované poznatky je možné formulovať základný rámec, ako osloviť 
generáciu Y prostredníctvom audiovizuálnej reklamy, ktorý s odvolaním na P. Kotlera, K. 
L. Kellera (2007) a Ch. Cartera (2010) uvádzame v nasledujúcich bodoch: 
• potreba interaktivity reklamy 

(presun audiovizuálnej reklamy z tradičných médií do nových médií), 
• pútavosť vizuálneho prevedenia 

(dominancia obrazu, rýchlosť prechodov jednotlivých sekvencií, dôraz na detail, stimu-
lujúca farebnosť), 

• minimalizácia reklamného textu 
(využitie komunikačného štýlu segmentu, prevedenie žargónu), 

• pútavosť hudobného prevedenia 
(navodenie atmosféry), 

• časové ohraničenie audiovizuálnej reklamy do 15 sekúnd, 
• integrovanosť audiovizuálnej reklamy s ďalšími nástrojmi marketingovej komunikácie. 
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ABSTRAKT 

Příspěvek se zabývá možností komunikace kandidáta do Senátu Parlamentu České republiky na využití 
nástrojů sociálních sítí. 
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ABSTRACT 

The paper deals with ways to communicate a candidate to the Senate of the Czech Republic using social 
networking tools. 
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sociální sítě, komunikace, marketingová komunikace, volby 
social networks, communication, marketing communication, elections 
 
 
Fenomén sociálních sítí 

Víceméně od roku 2008 svět a posléze i poté Česká republika zažívá období sociálních 
sítí, lidé cítí potřebu sdílet své cokoliv, kdekoliv ono cokoliv dělají a kdykoliv ono kdeko-
liv cokoliv. Současný přehled registrovaných uživatelů na síti Facebook, které se budu 
v tomto příspěvku věnovat, již dávno dokazuje, že užívání sociálních sítí už není pouze 
doménou mladších třiceti let. Nutno připomenout, že sociální sítě jsou zde od dob samot-
ného počátku existence lidstva jako takového, sociální sítě jako takové jsou ve snaze ukot-
vení v systému jako takové v zárodcích známy již v 18. století – popisují je Émile Durkhe-
im a Ferdinand Tönnies. Konkrétně pojem „sociální síť“ začal používat v roce 1954 J. A. 
Barnes jako souhrnné označení dvou tehdy zaběhlých pojmenování – ohraničené skupiny 
(rodina, přátelé, ...) a sociální třída (pohlaví, etnikum, ...). V následujících letech byl pojem 
rozšířen do dnešních podob, jak jej (pravděpodobně) většina alespoň trochu vzdělaných lidí 
zná. Pro tedy krátkou rekapitulaci sociální sítí považujeme takové (společenské) zřízení, 
které je obecně řečeno jednotlivci nebo skupinami, tvořícími tzv. uzly (v angličtině „no-
des“). Tyto uzly jsou mezi sebou propojeny jednou či více vzájemnými vlastnostmi nebo 
závislostmi, mezi které lze zařadit hodnoty, vize, ideje, finanční prospěch, přátelství, ro-
dinný vztah, láska, nenávist, konflikt nebo například i obchod. 

Z dané uvedené definice lze snadno vydedukovat, že k tomu, aby tyto sítě mohly být 
vytvořeny, je potřeba aktivovat do tohoto společenského vzorce komunikací vhodný způ-
sob komunikace, který se postará o přenos informace mezi jednotlivými uzly. Ať se baví-
me o komunikaci verbální mezi dvěma osobami, nebo pomocí jakéhokoliv média, právě 
například internetem, mobilem, dalším zařízením – či jejich kombinací. Z tohoto chápání 
tedy vyvozuji jednoduché – softwarové nástroje, například Facebook, Twitter, a další – 
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jsou pouze nástroji pro vytváření sociálních sítí, nikoliv sociálními sítěmi jako takovými. 
Obecně jsou takové nástroje nazývány jako „socialware“, nicméně při studiu zdrojů se není 
tento pojem příliš častý, ale pro náš účel dostačující. 

Podle oficiálních statistik je k dnešnímu dni na Facebooku registrováno 2,678 aktivních 
uživatelů v České republice, na Slovensku je tomu 1,472 miliónu aktivních uživatelů. 
V případě České republiky je to nejvíce ve věkových skupinách 18-24 let (30.1 %) a 25-34 
(28.7 %), nutno zmínit skupinu 65+, ve které je registrováno 45.720 uživatelů (1.7 %). 
V případě Slovenské republiky je to nejvíce také ve věkové skupině 18-24 let (31.6 %), 
věková skupina 25-34 let (29.0 %) a v případě věkové skupiny 65+ se bavíme o 13.720 
uživatelích (0.9 % aktivních uživatelů). 

Podle oficiálních statistik společnosti Facebook jejich systém registruje již přes 500 mi-
lionů aktivních uživatelů, z nichž se minimálně 50 % připojuje alespoň jednou denně. Kaž-
dý uživatel má průměrně 130 přátel a lidé stráví průměrně 700 miliard minut měsíčně na 
Facebooku. Průměrný uživatel je napojen na 80 komunitních stránek, skupin nebo událostí, 
průměrně vytvoří nějaký typ obsahu 90 krát za měsíc. 

Z předcházejícího balíku čísel by to mohlo vyznít „nejsi na fejsbúku, neexistuješ“. Po-
dívejme se na tyto čísla z jiného pohledu. Při jasném a známém faktu, že jakákoliv stránka 
či osoba na Facebooku se dá označit jako „závadná“ (respektive porušující pravidla), a po-
kud víme, že je takto subjekt této sociální sítě označen třikrát a více, je stránka, skupina či 
jedinec zablokován a jeho/její profil není zobrazován. Tímto to ovšem nekončí, jsou auto-
maticky dočasně zakázány i další aktivity, které uživatel vytvořil – skupiny, kterých je ad-
ministrátor, stránky, kterých je administrátor, události, které vytvořil a zadal do systému, 
o aplikacích ani nemluvě. Operátoři (či systém) Facebooku takovou stránku (a jeho/její 
následníky v technologickém slova smyslu) okamžitě z preventivních důvodů automaticky 
zablokují. Následují ověřovací procesy, zdali nahlášení bylo oprávněné či nikoliv, v pří-
padě negativního šetření jsou stránky (včetně následníků) opět povoleny. Této vlastnosti si 
všimly i „jisté internetové živly“ – v současnosti je jedinou obranou proti obdobným kro-
kům jednoduchá věc – registrovat si fiktivního uživatele s účelově vytvořeným e-mailem. 
S takovýmto uživatelem – či takovými uživateli – stačí několik dnů „virtuálně živořit“, aby 
bylo vyvoláno zdání neúčelově vytvořené osoby, a lze vytvářet libovolně skupiny, stránky, 
události a další. Vzájemně poté stačí mezi sebou takové uživatele propojovat a vytvářet 
vlastní virtuální sociální síť virtuálních uživatelů. Akademickou otázkou poté je, zdali ta-
kové konání nevede daného uživatele k vícečetnému rozdělení osobnosti. Z tohoto lze jed-
noduše odvodit velmi silnou pochybnost, zdali skutečně systém Facebook disponuje 
opravdu s tak velkým počtem „aktivních uživatelů“. 
 
Facebook nástrojem propagace politika 

V případě politika (či kandidáta do politické funkce) nabízí při vytváření Facebook cel-
kem sofistikovaný postup jednoduché registrace. Tu může provést jiný registrovaný člověk, 
nemusí to být ten daný konkrétní politik. Nemusíme pro příklad chodit daleko, stačí si 
vzpomenout na volbu prezidenta Spojených států Amerických. Velmi dobře řízenou kam-
paň na sociální síti (tedy Facebooku) předvedli ve volbách do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky mediální zástupci strany TOP09, kdy se nebáli investovat do 
médií, které jsou blízké mladým lidem (18-24), které chtěla TOP09 společně s dalšími 
politickými stranami (Věci veřejné, ODS) dostat k volebním urnám, jejichž účast je stan-
dardně obecně podprůměrná.  

Po registraci politika do systému Facebook, jakožto „fanouškovské stránky“ („fan pa-
ge“), Facebook nabízí neskutečný přehled různých nástrojů, jak může být komunikováno 
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s návštěvníkem Facebooku, jakožto potencionálním voličem. Počínaje možností vypsání 
kompletního životopisu včetně všech škol, až přes psaní vlastního blogu pod názvem „Po-
známky“. Jasnu výhodu pro návštěvníky je nabídka možnosti reakce k různým statusům, 
fotkám, poznámkám i dalším prvků, ale toto se zároveň stává zároveň i nevýhodou v oblas-
ti komunikace vyžadované na straně politika či agentury jej zastupující. Nemálo kdy se 
stává, že se najatá agentura přestane starat o tyto stránky politika, zvláště pokud se jedná 
o kandidáta, tak kandidát může stratit zájem o takové stránky obecně jako takové. Jednodu-
še pak může nastat situace, kdy jsou od „nefanoušků“ na stránky připsány negativní či 
vulgární poznámky. Je nutno připomenout, že automatickým nastavením systému Facebo-
oku je stav, kdy reakci k daným objektům na této stránce může přidat pouze fanoušek, 
který klikl na „Líbí se mi“. Ovšem po napsání reakce, kliknutí na „Už se mi to nelíbí“ re-
akce zůstává ale „fanoušek“ již niíkoliv. Podrobnějšími nastaveními lze pak docílit faktu, 
kdy uživatel nemůže na stránku připsat téměř nic, či takové poznámky nejsou zobrazovány 
automaticky. Ovšem v rámci logiky komunikace jako takové je možnost komunikace poli-
tika či politického kandidáta se svými „fanoušky“ (ve slova smyslu názvosloví Facebooku), 
kterou nabízí tento socialware, naprosto bez diskuzí.  

Kontaktní URL adresa stránky politika (resp. obecně řečeno subjektu) je nepříliš přívě-
tivá a odporuje všem klasickým poučkám o jednoduchosti sdělení určeném recipientovi (a 
mnohdy přesahuje i 250 znaků v URL adrese). V současné době v rámci této obecně přijí-
maného zjednodušování sdělení, kdy vstupuje do hry selektivní percepce, memorace a re-
tence, navíc nejsem příliš nakloněn využíváním služeb různých serverů zkracujících webo-
vé adresy (např. na tvar “bit.ly/cC0x3“), kdy takto sice lépe vnímatelné zkrácení může 
přinést užitek, nicméně při použití náhodně generované abreviace za lomítkem se opět 
stává nememorovatelnou. Lidé stojící za marketingovým fenoménem Facebook si toto 
nedávno uvědomili (počátek roku 2010) a nabídli uživatelům možnost zkrácení cesty 
k jejich profilům, následně i stránkám a skupinám, např. ve formě facebook.com/nazev. 
skupiny. Tuto zkráceninu nelze ale vytvořit automaticky ihned po vytvoření skupiny, profi-
lu či stránky produktu, je třeba „nasbírat“ 25 a více fanoušků či přátel. Ovšem při akceptaci 
vyslovené teorie vytváření virtuálních identit za účelem vytváření dalších skupin či stránek 
se při dostatečné schizofrenii „Facebookového profesionála“ toto nestává žádnou překáž-
kou. 
 
Reklamní plocha „Jsem Váš kandidát“ 

Kromě výše zmíněných možností, které nabízí Facebook bezplatně (a jak je tvrzeno na 
titulní stránce, vždy tomu tak bude), jsou nabízeny také komerční plochy k propagaci. Zde, 
díky prvotnímu dotazování při registraci uživatele počínajícím standardním dotazováním 
na pohlaví, věk, rodinný stav konče dotazy na přesné bydliště, je zadavatelům komerční 
reklamy nabízena neskutečná možnost cílení reklamy. Při zadávání si tedy můžeme vybrat 
mezi pohlavím, věkem, bydlištěm, rodinným stavem a dalšími více specifikujícími faktory 
zacílení. V případě bydliště lze volit i více měst či okresů najednou, lze vybírat i okolní 
oblast (v kilometrech) vybraných měst, na kterou má být cíleno. Jednou z důležitých voleb 
je také to, zdali má být taková reklama zobrazována uživatelům Facebooku, kteří se již při-
pojili k propagované stránce či skupině. Logickou volbou je tedy že nikoliv, protože jakmi-
le je uživatel připojen jako fanoušek stránky či členem skupiny, automaticky po přidání 
jakéhokoliv stavu, fotky, poznámky apod. je automaticky na titulní stránce uživatele zobra-
zována informace o vložení takového obsahu na právě třeba stránku politika. Lze se bavit 
o připomínání v případě zobrazování reklamy i již do skupiny či na stránku připojeným 
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uživatelům. Samozřejmě tato volba není logicky možná v případě propagace externí webo-
vé stránky. 

V předvolebním boji v české kotlině jsou na Facebooku využívány doporučující rekla-
my – „Jsem JP a podporuji MB v jeho kandidatuře“ (JP je jistým politikem a MB jistým 
kandidátem, v inzerátu je vyjmenováno samozřejmě explicitně). Z vlastní empirické zkuše-
nosti vím, že tyto reklamy jsou cíleně převážně velmi zvláštně, protože se zobrazují i Zlín-
ským uživatelům (byť se jedná o reklamu na politika na pražské kandidátce do zastupitel-
stva).  

V případě vyhodnocování reklamní placené kampaně na síti Facebook lze získávat vel-
mi efektivní data. Standardní informace o počtu zobrazení reklamy, také o počtu CTR 
(click-thru-rate, tedy množství prokliků) a také údajů, kolik uživatelů, kteří klikli na inzerát 
si zároveň zvolilo možnost kliknout na „Líbí se mi“. V zásadě jedinou překážkou, kterou 
tento systém v rámci nákupu reklamní plochy disponuje, je nemožnost objednávky určitého 
množství přímo u společnosti Facebook. Toto se týká víceméně byrokraticky přebujelých 
společností, kde objednávky apod. schvalují tři a více lidé, nemluvě o následných faktu-
rách. Hovořím zvláště o státem zřízených univerzitách, kde bez objednání, které podepisuje 
několik zaměstnanců, je nakoupení takového prostoru naprosto imaginární věc. Zde se tato 
situace dá řešit objednáním takové služby u mediální agentury, ale z logiky věci se takové 
chování prodražuje.  
 
Resumé 

Nejenom Facebook, ale obecně sociální sítě jako takové, nabízejí jedinečnou možnost 
levné propagace nejenom politika, kandidáta do politické funkce, subjektu, firmě, značce 
a vůbec dalším, levné ve slova smyslu až zdarma. Některé části profilu prezentujícího daný 
subjekt lze i částečně graficky upravovat formou vložení obrázku, lze tedy reálně uvažovat 
nad tím, že tyto stránky lze v některých případech užívat jako náhradu klasických webo-
vých stránek. Zajímavou je situace, kdy webová stránka strankapolitika.cz směruje na pro-
fil na facebooku, ale na facebooku jsou uvedeny konkrétní odkazy například pro fotografie 
v tiskové kvalitě umístěné právě např. na hostingu domény daného politika (např. stranka-
politika.cz/fotka-pro-tisk.jpg). Ovšem je neustále mít na paměti stav, kdy je využíván pro-
dukt třetí osoby (firmy), která má ve svých pravidlech, že může danou stránku kdykoliv 
z vlastního uvážení a na jak dlouho bude chtít vypnout, zrušit, znepřístupnit, pozměnit 
apod. Je takové spoléhání na někoho, kdo není smluvně zavázán, vhodné? 
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MLADOSŤ A ATRAKTÍVNOSŤ – RECEPT ÚSPEŠNEJ REKLAMY 

 

YOUTH AND ATTRACTIVENESS – A RECIPE FOR SUCCESSFUL 

ADVERTISING 
 

Renáta Cenková 
 

ABSTRAKT 

Reklamné posolstvá podliehajú opakovaniu a tendujú k stereotypnosti. Medzi najčastejšie stereotypy 
patria mladosť a atraktívnosť. Recipienti často podvedome inklinujú k tvarom, ktoré považujú za príťažli-
vé. Uprednostňujú "biologické stereotypy", evokujúce infantilné rysy. Tie sú v reklame bohato zastúpené 
v podobe milých rozprávkových postavičiek, malých detí, rozkošných zvieratiek, ale i dokonalých dospe-
lých. Ich cieľom je vzbudiť pozitívne emócie, vyvolať sebaprojekciu a dopyt po inzerovanom produkte. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

mladosť, atraktívnosť, reklama 
 
ABSTRACT 

Advertising messages are subject to repetition and tend toward stereotypes. Among the most common 
stereotypes are youth and attractiveness. Recipients often unconsciously tend to shapes they consider 
attractive. They prefer "biological stereotypes" which evoke infantile features. These are richly represen-
ted in advertisements in form of cute fairy tale characters, little childs, cute pets, but also perfect adults. 
Their aim is to arouse positive emotions, provoke self-projection and demand for the advertised product. 
KEY WORDS 

youth, attractiveness, advertising 
 
 
Téma tohto príspevku je dôsledkom viacerých faktorov. Už na prvý pohľad je zrejmé, 

že v reklame majú prím mladí a atraktívni ľudia. Toto pozorovanie navyše potvrdzujú aj 
odborné prieskumy. Napr. R. Sedláková uskutočnila prieskum v štyridsiatich českých prin-
tových médiách, kde za obdobie november 2006 – apríl 2007 analyzovala všetky obrázky, 
na ktorých sa nachádzali osoby staršie ako 50 rokov. Len necelú desatinu (87) vyobrazení 
tvorili reklamné posolstvá, zvyšok (862) tvorili ilustračné zábery (Sedláková, 2008, s. 206). 
Tento stereotyp sme skúmali aj my v našej dizertačnej práci. Mladosť, atraktívnosť pova-
žujeme, spoločne s ďalšími ôsmimi stereotypmi (erotika; rodina; sociálny status, luxus; 
humor; známe témy; známe melódie; strach; dobrodružstvo), za najčastejšie sa vyskytujúce 
v prostredí rozhlasovej reklamy. Nami oslovení respondenti (212) uviedli, že zo všetkých 
skúmaných stereotypov považujú práve mladosť, atraktívnosť za najpozitívnejší a produkty 
najviac predávajúci stereotyp. Aj napriek tomu, že ide viac-menej o vizuálnu, resp. audio-
vizuálnu entitu reklamy, respondentom sa páčia mlado znejúce hlasy a prostredie evokujú-
ce mladosť a atraktívnosť (Koziaková, 2010). Stereotyp mladosť, atraktívnosť považuje za 
jeden z najfrekventovanejších v reklame aj Manhartová (Manhart, 2006).  

Mediálne atraktívny je mlado vyzerajúci, pričom táto požiadavka sa týka predovšetkým 
nežného pohlavia. Mladosť ako persuazívna jednotka je väčšinou determinovaná atraktív-
nosťou a sociodemografickými faktormi vek a rod. Človek podvedome inklinuje k istým 
tvarom, ktoré považuje za príťažlivé. Uprednostňujeme infantilné rysy: okrúhlu tvár, veľké 
oči vzdialené široko od seba, malý nos. Tieto „biologické stereotypy“ sú v médiách bohato 



 

4. kapitola 

368 

zastúpené v podobe milých rozprávkových postavičiek, malých detí, či rozkošných zvie-
ratiek. 

Z hľadiska veku prezentujú mladosť deti, teenageri a dospelí. Rodové hľadisko zo-
hľadňuje delenie na ženy a mužov. Deti vystupujú buď v reklame pre vrstovníkov, alebo 
dospelých. Výstavba spotu sa, samozrejme, líši v závislosti od cieľovej skupiny, ktorú má 
osloviť. Reklamy s deťmi pre deti využívajú už existujúce vzorce správania cieľovej sku-
piny, než aby stimulovali vznik nových. V takýchto reklamách býva použitá technika 
„zjednotenia davu“ – deti od troch rokov sú zobrazované v interakcii s vrstovníkmi, prípad-
ne s nejakým hrdinom (Srpová, 2007, s. 131). Reklamy s deťmi pre dospelých zasa vychá-
dzajú z premisy, že najžiadanejším artiklamom populárnej kultúry je v nás stále niečo, čo 
túži po pohode, pokoji a šťastí. A práve to v nás vyvoláva pohľad na malé roztomilé deti.  

Aj v rámci detskej zábavy, vzdelávania a reklamných médií funguje rodová stratifiká-
cia. Viaceré štúdie (napr. Barcus, Signorielli) tvrdia, že mediálny detský svet je prevažne 
mužským svetom. Pri kvantifikácii známych dievčenských hrdiniek zistili, že iba 16 % 
kľúčových charakterov boli ženy (Lester; Ross, 2003, s. 162). V tomto svete sú chlapci po-
pisovaní ako nositelia akcií, ako tí, ktorí sa hrajú s akčnými figúrkami, autami a pod. Diev-
čatá sú naopak tie, ktoré potrebujú pomoc, povzbudenie, podporu. Reklamy na ich hračky 
sú väčšinou naplnené atmosférou pokoja, stability až komótneho prejavu. Rozdelenie muž-
ských a ženských rolí v detskej reklame vychádza z klasických rodových stereotypov. Vý-
razne ich však podporuje samotná reklama určená deťom. Inzerenti vychádzajú z tvrdení: 
Dievčatká sa hrajú s bábikami a formičkami na pečenie, chlapci s kamiónmi, alebo behajú 
po dvore. Dievčatká túžia po oblečení pre bábiky, kuchynke, domčeku. Chlapci potrebujú 
doplnky pre ich akčné figúrky. Dievčatá sa chcú obliekať ako ich idoly z MTV, chlapci ako 
úspešní športovci. Deti, ktoré tieto skutočnosti sledujú od malička sa rýchlo učia vnímať 
fyzické a emocionálne znaky, s ktorými sa tradične asociujú. Najčastejšie tridsať sekundo-
vý reklamný spot tieto znaky iba hyperbolizuje a ochraňuje tradičné rodové stereotypy. 
Reklamy, ktoré prezentujú menej rodovo špecifického správania, sú v rámci kontextu „sex-
typed“ reklám dokonca posudzované ako tie, ktoré môžu pribrzdiť persuazívny účinok 
(Lester; Ross, 2003, s. 163). 

Ako mladých a atraktívnych zobrazuje reklama aj teenagerov. Tí, na rozdiel od detí, 
nie sú ochotní načúvať hlas dospelých. Naopak opovrhujú ním a pochybujú o všetkom, čo 
dospelí povedia. Inzerovaný produkt určený tejto skupine spotrebiteľov, preto najčastejšie 
propagujú ich vrstovníci.  

Mladší, s médiami dobre oboznámení recipienti, inštinktívne odmietajú autoritatívne 
hlasy a vysmievajú sa reklamám, v ktorých sa ľudia snažia vystupovať s „nadhľadom“ 
(Rushkoff, 2002, s. 173). Súčasní zákazníci hľadajú odlíšenie a individualitu. Reklama sa 
tomuto trendu prispôsobuje a využíva tzv. abstraktnú reprezentáciu, teda ukáže len časť 
tela (nie celé telo – najčastejšie nejakej celebrity), čím umožňuje recipientovi vidieť v rek-
lame skôr samého seba ako model. Čím menej špecifická, alebo čím viac ikonická je pre-
zentácia, tým zložitejšie je pre publikum odolať stotožneniu. Ikony sa dnes stávajú novým 
komunikačným prvkom mediálneho priestoru, ktorý sa vyznačuje prostriedkom dekon-
štrukcie (Rushkoff, 2002, s. 175). Táto destereotypizácia zasahuje predovšetkým mladých 
ľudí, ktorí si dávajú pozor na to, aby neboli ovplyvnení príbehmi, sloganmi, emóciami, 
avšak stávajú sa obeťami tejto ikonickej komunikácie, ktorá bohato využíva prvky irónie, 
paródie a cynizmu. Marketing na pomenovanie tohto javu v reklame využíva termín tzv. 
twisted humor (Burnett – Moriarty – Wells, 2002, s. 310). 

Práve pri teenageroch sa asi najmarkantnejšie prejavuje tzv. bandwagon effect, teda 
túžba vlastniť rovnaký produkt ako ostatní (Srpová, 2007, s. 137). Termín pochádza od 
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amerického sociológa Paula Felixa Lazarsfelda a obrazne vyjadruje, že „každý chce ísť na 
voze s kapelou“ (Goidel; Shields, 2006). Inak povedané patriť k víťazom. Má mnoho spo-
ločného s termínom špirála mlčania, ktorého autorkou je Elisabeth Noelle-Neumanová. 
Oba pojmy zhodne skúmajú to, ako jedinec sleduje svoje okolie a reaguje na pomer síl. 
Rôznym spôsobom ale vysvetľujú tlak ku konformite. Pri špirále mlčania nie je dôležité 
patriť k víťazom, ale vyrovnať sa so svojím názorom. Ak sa človek odmieta stotožniť 
s dominantným zmýšľaním, môže mlčať. 

 Marketing sa, samozrejme, snaží o implementáciu bandwagon effectu v spoločnosti. 
Na jeho princípoch funguje móda, ale i predaj technických výdobytkov. Reklamný diskurz 
vytvára konzumný systém hodnôt (určuje, čo je IN a OUT), formuje vkus, apeluje na iden-
tifikáciu s vrstovníkmi, čím aktivizuje posesívny pud a formuje nákupné správanie, ale aj 
spoločenský status. Práve teenageri sú pre médiá živnou pôdou na produkciu a rozširovanie 
vlastných, tzv. mediálnych stereotypov. Tie pre svoj vznik nepotrebujú žiadne racionálne 
predpoklady. Mediálne stereotypy vznikajú zväčša bez historického fundamentu, z komerč-
ných potrieb. Masové médiá si dokážu samy vyrobiť predpoklady vzniku takýchto stereo-
typov a samy si z nich aj vyvodia dôsledky a závery. Napr. dievča „midriff“  (hrá sa na 
predčasne dospelé, provokuje svojím telom, je posadnuté svojim výzorom; symbolizuje ho 
odhalené brucho; príkladom je Britney Spears) a chlapec „mook“  (večný adolescent, kto-
rému nezáleží na tom, ako ho vníma okolie) boli vytvorení s komerčným zámerom v pros-
tredí hudobnej stanice MTV. Vyjadrujú určité vlastnosti – atraktivita, emancipovanosť, 
dravosť, drzosť, pohŕdanie autoritou, non-konformnosť (Mooks and Midriffs, 2010). 

Kvantifikáciu rodovej stratifikácie teenagerov sme v odbornej literatúre nenašli. Dom-
nievame sa však, že dominanciu začínajú preberať ženy. Teenagerky sú v reklamnom dis-
kurze často ponímané ako tzv. Barbie generácia, ktorá sa už v detstve naučila, ako sa oblie-
kajú jednotlivé profesie, ale najdôležitejším oblečením sú plavky a svadobné šaty (možno 
aj preto sa ich ceny šplhajú do astronomických výšok). Reklama im od malička „vtĺka“ do 
hlavy, že len značkové veci sú tie, v ktorých môžu zažiariť a nestať sa terčom posmechu 
vrstovníkov, aké dôležité je nemať vyrážky, nadváhu, líčiť sa a pod. Naopak, mladí chlapci 
na ihrisku, na chodníku, alebo tí, ktorí vyzývavo žartujú so supermodelkou, sa často obja-
vujú v reklamách na nealkoholické nápoje, hudobné podujatia, nosiče a pod.  

Vo svete reklamy, zobrazujúcej dospelých, je atraktívny, mlado vyzerajúci, pričom táto 
požiadavka sa týka predovšetkým nežného pohlavia. Žena ako sexuálny objekt je tradičnou 
postavou západnej kultúry. Stáva sa objektom, slúžiacim na pozeranie a užívanie. Je komo-
ditou určenou na predaj, kúpu a ukazovanie. „Nie je nebezpečná, ale naivná. Nie je mocná, 
ale zneužívaná, nie je skúsená, ale manipulovaná.“ (Srpová, 2007, s. 143). Odráža tradičný 
patriarchálny model spoločnosti. Jej osobnosť a individualita nie sú dôležité, v centre po-
zornosti stojí jej prítomnosť, ktorou zabezpečuje komfort a pohodu muža. Práve táto úloha 
žien v reklame je predmetom kritiky, predovšetkým mnohých feministických štúdií. Zo 
ženského vzhľadu sa takto vnímaná žena stala typickým mediálnym stereotypom, dokonca 
povýšeným na novodobý estetický kánon. 

Praveký symbol krásy a plodnosti – Venuša bol už dávno prekonaný. Vzhľad žien 
v médiách je sprevádzaný infantilnými črtami (veľké oči, súmerná tvár, hladká pokožka), 
ale i klasickým pohlavným znakom – veľkými a pokiaľ možno pevnými prsiami. Druhý 
pohlavný znak, široké boky poslali módni tvorcovia do kategórie OUT a nahradili ho vyso-
kými štíhlymi nohami. Úzka hranica medzi sexuálne atraktívnym dieťaťom a dospelou že-
nou neustále živí myšlienku, že krásne možno nájsť len v mladom. Médiá ponúkajú návod 
na to, ako by mali sexy ženy vyzerať. Takmer všetky bez výnimky sú štíhle. Štíhlosť tu 
implikuje zdravie, naopak, tučnota choroby. V tejto súvislosti sa kritika orientuje hlavne na 
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skutočnosť, že novým estetickým imperatívom sa stala nezdravá chudosť, ktorá je dôleži-
tejšia ako zdravie. Owen a Laurel-Sellers zistili, že pánsky časopis Playboy od roku 1985 
ukazoval na svojich stránkach anorektické ženy, ktorých BMI (Body Mass Indexes) bol 
17,5 a menej. Podľa Americkej psychologickej asociácie stanovuje tento údaj diagnózu 
nervové nechutenstvo (anorexia nervosa) (Owen; Laurel-Seller, 2000, s. 979-990). Ex-
trémnu štíhlosť svojich modeliek si nárokoval aj časopis Cosmopolitan, ktorý v máji 2001 
prišiel s požiadavkou perfektne vypracovaného brucha, pomenovaného po vtedajšej teena-
gerskej hviezde Britney Spears ako „Britney-Flat Belly“ (Lester; Ross, 2003, s.142). 
Ďalším znakom sexy atraktívneho vzhľadu sú poodhalené prsia a jarček vo výstrihu. Na 

tomto zobrazovaní sa priživuje množstvo farmaceutickým firiem, ponúkajúcich výrobky na 
zväčšenie (príp. zmenšenie) a spevnenie pŕs, ako aj plastická chirurgia. Atribútom príťažli-
vého vzhľadu je aj absolútne hladká pokožka (bez ochlpenia), a to aj v oblasti ženských in-
tímnych partií (tzv. brazílsky vosk). Labre tvrdí, že v budúcnosti budú dospelé ženy zobra-
zované bez akéhokoľvek ochlpenia. Atraktivitu brazílskeho vosku potvrdzujú prieskumy 
medzi mužmi, ktorí intímny styk s partnerkou bez ochlpenia popísali ako ochutnanie zaká-
zaného ovocia (Labre, 2002, s. 120). Znázorniť dospelú ženu ako dieťa a mladé dievča ako 
sexuálny objekt, je jedným z najviac znepokojujúcich faktov a trendov súčasnosti. Rekla-
my štylizujú malé dievčatká do pozície žien a naopak, dospelé ženy obliekajú ako malé 
dievčatká. Za sexuálne atraktívnu je považovaná kombinácia detskej zraniteľnosti a expli-
citnej sexuálnej vyzývavosti a ochoty. 

Podľa americkej feministky Naomi Wolfovej je mýtus krásy ponímaný len v zmysle te-
lesnej krásy, teda krásy tváre a tela (Wolf, 2000, s. 13-14). Reklama ženy vždy napomína, 
že by sa nemali uspokojiť so svojím doterajším vzhľadom, ale neapeluje na prehĺbenie du-
ševných kvalít, čím sa výrazne odkláňa od starogréckeho ideálu krásy – kalokagathie – 
symbiózy krásy telesnej a duševnej. Domnievame sa, že v tomto kontexte je pre túto čias-
točnú krásu vhodnejšie používať termín atraktívnosť.  

Vizuálne atraktívny muž má v reklame zvyčajne mierne strnisko a poodhalenú svalnatú 
hruď. Žena sa o neho buď opiera, alebo spolu šantia, prípadne sa objímajú a bozkávajú, od-
dychujú, alebo jej aspoň šepká nežné slovíčka prostredníctvom mobilného telefónu. Tento 
typ muža, tzv. nežný milenec, býva „použitý“ v reklamách zameraných na obe pohlavia, 
ale navodením romantickej atmosféry posilňuje potrebu nakupovania predovšetkým u žien 
(Srpová, 2007, s. 152).  

Playboy je obyčajne zvodca. Muž, ktorý to so ženami „vie“. Dokáže im zalichotiť, má 
isté fyzické kvality, v rámci ktorých dominuje sexualita až živočíšnosť. Úzkym segmentom 
tejto skupiny je tzv. metrosexuál. Ten je perfektne a značkovo oblečený, kvalitne oholený, 
nosí drahé doplnky (napr. hodinky), používa telovú kozmetiku. Ide o typ muža, ktorý nad-
merne dbá o svoj vzhľad. Zväčša ho prezentujú úspešné herecké a športové osobnosti 
(napr. David Beckham). Niektoré ženy považujú metrosexuálov za atraktívnych. Väčšina 
mužov (heterosexuáli) v type metrosexuála vidí zženštilosť. Preto je reklamný apel prezen-
tovaný metrosexuálom zvyčajne určený ženám. Tie sa stávajú zákazníkmi inzerovaného 
produktu a to tak, že svojmu partnerovi výrobok z reklamy kúpia, aby na neho preniesli 
časť kúzla. Samotní muži sú potom konečnými spotrebiteľmi inzerovaného produktu.  

Paradox vekových stereotypov v reklame spočíva v tom, že s kvalitatívnou entitou at-
raktívny je takmer výlučne spájaná mladosť. Staroba, naopak, asociuje nudnosť, otrav-
nosť, senilitu, a tým vlastne neatraktívnosť. Kým Jungovský archetyp starca zosobňuje 
múdrosť sveta, pokoj, vyrovnanosť, čas, trpezlivosť a skúsenosť, moderná stereotypizácia 
ho poníma antagonisticky. Starý človek – dôchodca je hlúpy, chorý, nevie sa prispôsobiť 
moderným výdobytkom techniky, „visí“ niekomu na krku, je na príťaž. Najväčším problé-
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mom mediálnej staroby je, že na všetkých dôchodcov sa pozerá rovnako. Nerobí rozdiely 
medzi dôchodcami na začiatku dôchodkového veku (cca 55 rokov sa považuje za koniec 
stredného veku) a tými, ktorí majú povedzme viac ako 70 rokov, čo je analogické s tým, 
ako keby sa reklama rovnako prihovárala novorodencom, teenagerom a dospelým. Výskum 
R. Sedlákovej v českých médiách zistil, že až dve tretiny analyzovaných imidžov 
v médiách zachytil osoby vo veku medzi 50-64 rokov a len jedna pätina zobrazovala star-
ších ako 70 rokov. Z hľadiska pohlavia možno aj v tomto prípade sledovať mužskú domi-
nanciu – 3:1. Medzi vyobrazenými dominovali osoby zo šoubiznisu, prípadne ako predsta-
vitelia zaujímavých (atraktívnych) povolaní. Ženy boli častejšie zobrazované v úlohe 
ocenených, prípadne ako partnerky slávnych mužov, resp. v úlohách matiek či babičiek 
(Sedláková, 2008, s. 207). 

Do polovice deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa staroba v reklamách takmer 
vôbec neukazovala a ak áno, tak zväčša s negatívnymi konotáciami, čoho dôsledkom je 
vznik stereotypov:  
1) Medicínske stereotypy – pertraktujú starecké choroby ako demencia, bolesti kĺbov 

a pod.  
2) Nepresné vnímanie samého seba – výskumy poukázali na skutočnosť, že negatívne por-

trétovanie starších pravdepodobne súvisí so vzrastajúcimi problémami s pamäťou. 
Americké skupinové štúdie dokonca dokázali, že negatívne mediálne odkazy 
a stereotypy o starobe spôsobili u starších, ktorí trpeli kardiovaskulárnymi ochoreniami, 
zvýšenie tlaku (Lester; Ross, 2003, s. 170). Naopak, pri pozitívnom odkaze bol kardio-
vaskulárny stres redukovaný.  

3) Stereotyp neefektívneho marketingu – spoločnosti dosť dlho ignorovali rastúcu skupinu 
dôchodcov v prípade mnohých tovarov, dokonca aj vitamínov, či medicínskych pomô-
cok určených práve pre nich. 
 
Podľa štatistík z roku 2005 tvorilo 55- a viacročných okolo 23 % populácie (Lester; 

Ross, 2003, s. 168), pričom v západnej civilizácii je predpoklad, že sa toto číslo bude zvy-
šovať. Na začiatku milénia sa starnutie civilizácie odrazilo aj v reklamnom diskurze, ktorý 
predovšetkým generáciu tzv. Baby Boomers (narodení v rokoch 1946-1964) začal vykres-
ľovať pozitívnejšie, s dôrazom na podrobnejší prieskum jej potrieb a uvedomenie si jej 
ekonomického potenciálu. Jedným z mýtov, ktoré o baby boom generácii kolujú je, že sú 
pri výbere značiek konzervatívni a neradi ich často menia. Aktuálne prieskumy však uka-
zujú, že ide o generáciu, ktorá je spomedzi všetkých skupín najmenej lojálna k jednotlivým 
značkám, v prípade produktových značiek sa prejavujú ako tzv. „brand switcheri“ (Preko-
pová, 2008, s.16-17). Boomers sa považujú za revolucionárov, ktorí zmenili pohľad na 
proces starnutia. Oproti svojim predkom sú vzdelanejší, zdravší, bohatší. Mnoho z nich 
označuje svoj život za vzrušujúcejší ako ten, ktorý žili dovtedy. Zvýšený ekonomický po-
tenciál možno vidieť predovšetkým v ženskom segmente tejto generácie, ktorá na rozdiel 
od minulosti (ženy v domácnosti) disponuje vlastným finančným kapitálom. 

Fyzická krása je aj podľa biológov znakom dobrého zdravia, mladosti a plodnosti. Za-
tiaľ čo muži kladú pri výbere partnerky väčší dôraz na jej vzhľad, pretože má z hľadiska 
reprodukcie vysokú informatívnu hodnotu, mužská príťažlivosť je síce závislá aj na fyzic-
kom vzhľade, ale primárne na spoločenskom postavení (Etcoff, 2002, s.77-78). A tak je pre 
ženy diktát módy a atraktivity imperatívom reprodukčného a spoločenského úspechu (plas-
tická chirurgia, farby na vlasy, diéty), zatiaľ čo u mužov sa mnohé fyzické nedostatky tole-
rujú, ba dokonca považujú za prednosti – napr. plešina, sivé vlasy, pivné brucho a pod. 
Domnievame sa, že táto jednostranná tolerancia mužských fyzických nedostatkov nesúvisí 
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len s dominanciou spoločenského statusu, ale i s väčšou akceptovateľnosťou prirodzeného 
vývinu každého biologického druhu, ktorý sprevádza starnutie. Jeho typickým prejavom je 
napr. šedivenie vlasov. Sivé vlasy u žien jednoznačne konotujú starobu, prípadne múdrosť. 
Mladosť sa však dá predĺžiť pomocou farby na vlasy. Šedivé vlasy u mužov v sebe abstra-
hujú viacero konotačných rovín. Jednou z nich môže byť staroba, ďalšou múdrosť, ale 
i označenie sexy (podobne je to aj s vráskami). Preto je bežné, že aj mladý muž so šedivý-
mi vlasmi je považovaný skôr za sexy, múdreho a skúseného ako za starnúceho jedinca. 
Mužská atraktivita si zatiaľ nevyžaduje toľko úsilia ako ženská, hoci do budúcnosti možno 
predpokladať zvýšený nástup trendu tzv. metrosexualizmu.  
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PRÍČINY ONESKORENÉHO ROZVOJA TELEVÍZNEHO SITKOMU  

NA SLOVENSKU 

 

THE REASONS OF DELAYED DEVELOPMENT OF TELEVISION  

SITUATION COMEDY IN SLOVAKIA 
 

Štefan Timko 
 

ABSTRAKT 

Kým situačná komédia prenikla do televízneho vysielania v USA a Veľkej Británii už na sklonku štyrid-
siatych rokov minulého storočia, v slovenských televíziách sa prvé ukážky tohto žánru začali objavovať až 
koncom deväťdesiatych rokov 20.storočia. Práca sa zaoberá dôvodom oneskoreného rozvoja najpopulár-
nejšieho amerického televízneho dramatického žánru u nás. Okrem špecifík slovenského mediálneho pros-
tredia považuje za jeden z hlavných dôvodov tohto faktu aj špecifiká slovenského humoru a zábavnej tvor-
by, ktoré brzdili jeho rozvoj a popularizáciu v našich masových elektronických médiách.  
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

situačná komédia – televízne žánre – charakteristika slovenského humoru 
 
ABSTRACT 

In comparison with United States and United Kingdom, where the genre of situation comedy has emerged 
at the end of fourties of last century, in Slovakia this genre has begun to develop only at the end of last 
century. This paper puts forward the theory that the main reasons for delayed development of the most 
popular american television genre in Slovak televisions are the specificity of Slovak media system and 
enterteintment industry and the different character of Slovak national humour. 
KEY WORDS 

situation comedy – television genres– the attributes of Slovak humour  
 
 
V odborných prácach o súčasných populárnych televíznych žánroch sa žánru situačnej 

komédie (skr. sitkomu) venuje výrazne menej priestoru ako napríklad žánrom soap opery, 
reality TV či reality talent show. Tento fakt nie je len slovenským špecifikom, ale na menší 
záujem o odbornejšie analýzy a interpretácie upozorňujú aj viacerí americkí či britskí od-
borníci. Britský teoretik Brett Mills v úvode svojej knihy Television Sitcom tvrdí, že príčin 
nezáujmu o odbornú reflexiu tohto žánru môže byť niekoľko: „Presvedčenie, že sitkom je 
jednoduchý a už pochopený, presvedčenie, že ako komediálna forma môže málo „povedať“ 
o spoločenských záujmoch a kultúrach, ktoré zabáva, presvedčenie, že hodnotenie „vážnej-
ších“ foriem, je neodkladnejšie, presvedčenie, že je to „len sitkom“(Mills, s. 3). Práve sit-
kom však patrí medzi najpopulárnejšie televízne žánre, predovšetkým v krajinách s rozvi-
nutou masmediálnou kultúrou. V Spojených štátoch amerických je napríklad dlhodobo 
najsledovanejším televíznym dramatickým žánrom1, výraznú popularitu a tradíciu má i vo 
vyspelých európskych krajinách, najmä vo Veľkej Británii. 

                                                           

1 Podľa Nielsenovho ratingu (dostupného nainterne-
te:<http://en.wikipedia.org/wiki/Nielsen_ratings#cite_note-McNeil-20>) sa žáner situačnej komédie od 
roku 1950 objavil až 24-krát medzi najsledovanejšími americkými programami roka. Ostatné dramatic-
ké seriály (westernové série, soap opery, kriminálne seriály) sa na čele prieskumov sledovanosti objavili 
18-krát. 



 

4. kapitola 

376 

Žáner televíznej situačnej komédie sa začal na Slovensku rozvíjať s vyše polstoročným 
oneskorením v porovnaní s anglosaskými veľmocami. Kým v Spojených štátoch americ-
kých a Veľkej Británii sa začal objavovať už koncom štyridsiatych rokov minulého storo-
čia2, prvé pokusy o televízny sitkom na Slovensku sa datujú až k posledným rokom minu-
lého tisícročia. Za jeden z dôvodov tohto oneskorenia môžeme považovať špecifiká tunaj-
šieho mediálneho trhu s dlhodobou absenciou na komerčnej báze fungujúcich súkromných 
médií, ktoré boli najvýznamnejšími iniciátormi vzniku cyklických zábavných programov. 
Keďže poznáme aj skúsenosť z Veľkej Británie, kde prvé rozhlasové a televízne sitkomy 
vznikali ešte v období monopolu verejnoprávnej BBC, výraznejším dôvodom je strata ne-
závislosti a ideologizácia masových médií v Československu v rokoch 1948 až 1989. Ideo-
logizácia Československej televízie (ČST) ako monopolnej inštitúcie tohto druhu na našom 
území v období socializmu mala za následok odmietanie televíznych žánrov mimoriadne 
populárnych v rozvinutých kapitalistických krajinách – teda predovšetkým sitkomu a soap 
opery. 

V súvislosti s oneskoreným rozvojom situačnej komédie u nás však navyše musíme pri-
znať, že na Slovensku absentovala v 20. storočí výraznejšia tradícia komediálnych audiovi-
zuálnych diel, obzvlášť cyklických. Tento hendikep je evidentný hlavne v komparácii 
s českou filmovou a televíznou humoristickou tvorbou, ktorá vznikala dlhé roky v spoloč-
nom československom kultúrnom a mediálnom priestore. Aj bežný divák žijúci v niekdaj-
šom Československu postrehol významnejšie zastúpenie komediálnej tvorby v dielach 
českých filmových a televíznych tvorcov, jej vyššiu kvalitu a divácku popularitu v porov-
naní so slovenskými pokusmi o komediálny žáner. Napriek oficiálnemu ignorovaniu typic-
kého sitkomového žánru socialistickou ČST, českí tvorcovia vytvorili už pred rokom 1990 
viacero televíznych seriálov, ktorých charakter bol značne podobný archetypálnym americ-
kým sitkomom. 

Viaceré zdroje uvádzajú ako vôbec prvý sitkom na území bývalého Československa 
osemdielny seriál Taková normální rodinka (1968-1971).3 Hoci v ňom absentuje smiecho-
vá stopa a epizódy majú netradične dlhú minutáž (55 minút), tento seriál o rodine Haná-
kovcov má viacero styčných bodov s tradičným rodinným sitkomom – napríklad uzavreté 
humorne ladené epizódy z bežného života v stabilnom prostredí postavené na výrazných 
komediálnych charakteroch. Prvky sitkomu by sme našli aj ďalších českých seriáloch 
z produkcie normalizačnej ČST – napr. Tři chlapi v chalupě (1963, 9 epizód), Slovácko sa 
nesúdi (1974, 12 epizód), Píseň pro Rudolfa III. (1967, 8 epizód) či Chalupáři (1975, 11 
epizód).  

 
Špecifiká slovenského humoru 

Slovenská komediálna televízna seriálová tvorba je až do deväťdesiatych rokov minulé-
ho storočia veľmi skromná. Prvky humoru nájdeme väčšinou len detských seriáloch (Nech 
žije deduško, Výmysly uja Elektróna, Spadla z oblakov, Teta) či v poviedkových sériách 

                                                           

2 Joanne Morreale považuje za prvý televízny sitkom americkú sériu televízie NBC Mary Kay and Johny 
z rokov 1947-1950 (Mills, s.33). Mark Lewisohn i mnohé internetové zdroje (napr. www.sitcom.co.uk ) 
zas považujú za prvý polhodinový televízny sitkom britský desaťdielny seriál Pinwright Progress vysie-
laný v rokoch 1946-1947 (BBC).  

3 Tento seriál je sitkomom napríklad podľa internetovej stránky: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Takov%C3%A1_norm%C3%A1ln%C3%AD_rodinka>.[citované 2010-
09-25]. Korektnejšie je však nazývať ho českým predrevolučným seriálom najvýraznejšie pripomínajú-
cim sitkom. Za prvý skutočný český sitkom môžeme považovať až seriál TV Nova Nováci z roku 1994. 
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(Zaprášené histórie Ema Bohúňa, Smejeme sa storočiami, Príbehy z lepšej spoločnosti). 
Pokus o priblíženie sa k žánru rodinného komediálneho seriálu je jemne načrtnutý naprí-
klad v minisériách Štefana Uhera Moje kone vrané (1980, 4 epizódy) či v trojdielnej tele-
víznej verzii filmu Juraja Jakubiska Nevera po slovensky (1981). 

Problém v takejto chudobnej ponuke je potrebné hľadať predovšetkým v špecifikách 
slovenského humoru, ktoré mu bránili výraznejšie sa etablovať na platforme masmédií, 
predovšetkým v televíznom médiu. Tým zásadným špecifikom je historicky podmienená 
výrazná priepasť medzi charakterom „oficiálneho“ humoru prezentovaného v slovenskej 
literatúre, dráme a periodikách a „ľudovým“ humorom, teda humorom, ktorý používali 
obyvatelia Slovenska, v priamej komunikácii. Na rozdiel od Veľkej Británie, kde sa zásad-
ní predstavitelia literatúry ako Geoffrey Chaucer (1343-1400) alebo Charles Dickens 
(1812-1870) či drámy ako William Shakespeare (1564-1616) pokúšali o implementáciu 
humoru i jazyka bežných ľudí (predovšetkým z nižších sociálnych vrstiev) do svojich lite-
rárnych diel, slovenskí kultúrni dejatelia pristupovali k ľudovému humoru s väčšou oboz-
retnosťou ba až s dešpektom. Súvisí to aj s faktom, že slovenská kultúrna a umelecká elita 
sa začínala výraznejšie formovať a aktivizovať až v období romantizmu, v ktorom nebolo 
veľa priestoru a pochopenia pre komediálne diela. Slovenskí tvorcovia sa v tomto období 
usilovali predovšetkým o zjednocovanie a kultivovanie národa a humor zvyčajne zvykli 
využívať len v satirickej forme, ako nástroj pranierovania národných neduhov – napríklad 
alkoholizmu, malomeštiactva, zbabelosti či maďarónstva. Táto tradícia z 19. storočia sa 
zachovala aj v dvadsiatom storočí, aj kvôli vplyvu viacerých ideológii na našom území, 
ktoré tiež považovali mnohé črty ľudového humoru (sexuálny, náboženský či politický 
humor) za nezlučiteľný s oficiálnou národnou i štátnou kultúrou. 
Ľudový humor (resp. „neoficiálne šírený“ humor) môžeme objaviť vo vtipoch šírených 

interpersonálnou komunikáciou – v súčasnosti dostupných aj na internetovej platforme, 
v ľudových povestiach, žartovných pesničkách či scénkach a tradíciách v rámci dedinských 
veselíc čí jarmokov. Za historickú absenciu značnej časti tohto humoru v oficiálnom umení 
a masmédiách nemôžeme viniť len slovenské kultúrne a vládne elity, ale aj samotný jeho 
charakter, ktorý je výrazne odlišný od špecifík anglického humoru.4 
Slovenský humor charakterizujú: 

- Výrazné regionálne rozdiely v charaktere humoru i tematické zameranie sa na 
regionálne špecifiká. Častým zdrojom humoru je zosmiešňovanie miestnych javov, osôb 
či skupín ľudí, ktoré sú v širšom národnom meradle neznáme a nevýznamné (obyvatelia 
z horného konca dediny si za terč humoru vyberali obyvateľov z dolného konca a pod.) 
Predovšetkým v druhej polovici dvadsiateho storočia bolo aj kultúrnymi a vládnymi elitami 
akceptované a podporované šírenie tzv. komunálneho humoru a satiry, ktorý sa zameriaval 
na špecifické miestne témy a len okrajovo sa dotýkal celospoločenských problémov.  

- Rozdiely medzi mestským a dedinským humorom. V porovnaní s Veľkou Britá-
niou je Slovensko krajina s oveľa väčším podielom dedinského obyvateľstva i s výraznej-
šími kultúrnymi rozdielmi medzi mestom a dedinou.5 V mestách žije zvyčajne vzdelanejšie 

                                                           

4 Jerry Palmer v štúdii Humor in Great Britain považuje za základné prvky britského humoru veľmi skorý 
zánik regionálnych štýlov humoru, univerzálnosť anglického jazyka na celom území Británie a malú 
popularitu náboženského i politického humoru.  

5 Kým Veľká Británia je 27. najurbánnejším štátom (vrátane mestských štátov) a USA 44.  s 80% po-
dielom mestského obyvateľstva, Slovensko je s 58 percentným podielom mestského obyvateľstva 
v tomto rebríčku na 101. mieste na svete. Podľa 
<http://www.studentsoftheworld.info/infopays/rank/popvil2.html>. [citované 2010-09-22]. 
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obyvateľstvo preferujúce kultivovanejší a sofistikovaný humor. Najväčšie slovenské mestá 
(Bratislava, Košice) boli charakteristické svojou multikultúrnosťou a okrem slovenského 
humoru v nich bol populárny i židovský, maďarský či nemecký humor.  

- Jazykové rozdiely. Slovensko je krajinou mnohých regionálnych nárečí a ľudový 
humor sa šíril často práve v nich. Preklad do spisovnej slovenčiny, v ktorom sa šíri väčšina 
umeleckých i mediálnych diel, ho môže ochudobniť o frekventované slovné hračky či 
dvojzmysly. Mnohí ľudoví rozprávači však zvykli využívať aj v oficiálnych médiách náre-
čie pre zvýšenie komického efektu Známa je „východniarčina“ (mix viacerých východo-
slovenských dialektov i spisovnej slovenčiny) zabávača Andera z Košíc či záhoráčtina 
Strýca Marcina. S nárečím či akcentom ako komickým elementom v súčasnosti pracujú aj 
tvorcovia pôvodných sitkomov (napr. v seriáloch Susedia či Profesionáli). 

- Spoločenská diferenciácia a profesijný humor. Nielen príslušnosť k danej spolo-
čenskej triede ale aj príslušnosť k určitej profesii prináša špecificky tematizovaný humor. 
Známy je napríklad banícky humor, ktorého aktérom je fiktívna postavička štiavnického 
resp. hodrušského baníka Nácka. 

- Zosmiešňovanie iných národov, rás, národností a menšín. Tento typ humoru na 
účet svojich problematických či len „iných“ susedov je prítomný takmer v každom národ-
nom humore. Vládne elity však tento typ humoru zvyknú obmedzovať a regulovať. Kým za 
Slovenského štátu bol akceptovaný v médiách humor na adresu Židov, v súčasnosti sú po-
pulárnymi terčmi ľudového i medializovaného humoru Rómovia, historicky tradičnými 
obeťami slovenského humoru a satiry sú aj Maďari. V posledných desaťročiach začalo byť 
aj médiách populárne zosmiešňovanie predstaviteľov homosexuálnej menšiny. 

- Tradícia náboženského humoru. Najväčšie náboženské napätie (v súčasnosti ide 
skôr o prekáračky) bolo na Slovensku registrované medzi katolíkmi a evanjelikmi a reflek-
tuje ho aj niekoľko vtipov. V oficiálnom umení bol až do polovice dvadsiateho storočia 
tento humor tabu, aj z dôvodu, že mnoho umelecky činných tvorcov bolo veriacimi či sa-
motnými cirkevnými predstaviteľmi. Proticirkevný humor  bol propagovaný komunistic-
kými médiami, v súčasnosti už nie je výrazne medializovanou témou.  

- Sexuálny humor je asi najpopulárnejšou témou ľudového humoru, v oficiálnom 
umení i v médiách bol až do roku 1989 neprijateľný. Dnes sa už objavuje aj v zábavných 
televíznych programoch, no prvoplánové a vulgárnejšie ukážky takéhoto humoru sú viac 
než v audiovizuálnych médiách (aj vďaka ich etickej regulácii i samoregulácii) frekvento-
vané v humoristických či pánskych magazínoch. 

- Politický humor  patrí tiež medzi populárne témy neoficiálneho humoru. Až do roku 
1989 bol tento humor, s výnimkou atakov ideologických nepriateľov vládnych vrstiev, 
v oficiálnej kultúre a médiách neprijateľný. V nasledujúcom období sa však stala politická 
satira neoddeliteľnou súčasťou televíznych kabaretov (Večer Milana Markoviča, Dereš) či 
skečových programov (Apropo TV, Telecvoking). V druhej polovici prvej dekády tohto 
tisícročia sa však relevantné slovenské televízie vzdávajú politicky ladených zábavných 
programov.6 

Na rozdiel od Veľkej Británie známej svojimi music hallmi a Spojených štátov americ-
kých so svojimi vaudevillmi, Slovensko nemalo tradíciu zábavných inštitúcii, ktoré by po-
núkali unifikovaný humor akceptovateľný rôznorodými spoločenskými i regionálnymi 

                                                           

6 Prvky politického humoru nájdeme v relevantných slovenských televíziách už iba v diskusnej relácii 
Sedem s.r.o na TV JOJ. 
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skupinami obyvateľstva.7 O túto úlohu sa začali usilovať až elektronické masmédiá. Slo-
venské pobočky ČST a Československého rozhlasu dávali príležitosť tvorcom moderného 
slovenského humoru čerpajúcim z oficiálneho i ľudového humoru. Najpopulárnejšími 
z nich sa stali tvorcovia a interpreti ako František Dibarbora, Ivan Krajíček, Milan Lasica, 
Július Satinský či Stanislav Štepka. Významnú úlohu pri homogenizácii humoru na Slo-
vensku mal predovšetkým rozhlas. Snaha o pestrú ponuku moderných zábavných relácii, 
vychádzajúcich zo žánrov talk šou, skeč šou i kabaretu, v ňom gradovala v osemdesiatych 
rokoch, kedy programy ako Pod pyramídou, Apropo či Humorikon oslovovali širokú po-
slucháčsku obec a boli odrazovým mostíkom pre neskorších úspešných televíznych humo-
ristov ako Milan Markovič, Oliver Andrássy, Elena Vacvalová či Stanislav Radič. 

 

Predchodcovia situačných komédií v slovenskom rozhlasovom vysielaní 
Programy zábavného charakteru na Slovensku vznikali už krátko po začiatku prvého 

rozhlasového vysielania v roku 1926. Podľa Vladimíra Draxlera košická pobočka Radiojo-
urnálu (monopolného rozhlasového vysielateľa vo vtedajšom Československu) 12. októbra 
1930 uviedla rozhlasovú scénku Báčik Baďura a rádio, ktorá opisovala, ako sa východo-
slovenský dedinčan zoznámil s novodobým vynálezom. Popularita tejto postavičky priho-
várajúca sa poslucháčom vo východoslovenskom nárečí inšpirovala jeho autora Antona 
Prídavka, aby v rokoch 1931-1935 vytvoril (občas aj v autorskej spolupráci s Alojzom 
Sopkom) asi tridsať relácií s touto postavou (Draxler, s. 44). V postave vtipkára Baďuru 
tvorcovia kriticky reflektovali spoločenské neduhy na vidieku. Štruktúra jednotlivých roz-
hlasových scénok pozostávala zo schémy, ktorú v tej dobe využívali mnohé zábavno-
náučné relácie: prezentácia negatívneho javu – jeho negácia – poučný záver alebo prezen-
tácia neznámej situácie – jej objasnenie – poučný záver. Hoci tento cyklus mal viac osve-
tový než zábavný či umelecký zámer, viacerými znakmi (séria humorne ladených uzavre-
tých epizód so stabilným hrdinom) sa ponášal na prvé anglosaské rozhlasové situačné 
komédie. Báčik Baďura bol navyše prostredníkom medzi mestským obyvateľstvom, ktoré 
stelesňovalo v tomto seriáli progresívne sily a konzervatívnymi dedinčanmi. Aj takéto 
relácie napomáhali prepájať priepasť medzi mestskou a dedinskou kultúrou.  

Cyklické dramatické relácie sa však ani po druhej svetovej vojne nestali bežnou súčas-
ťou rozhlasového vysielania na Slovensku. Jediným dlhodobým slovenským seriálom sa 
v socialistickom Československom rozhlase stala relácia Čo nového Bielikovci? (1974-
1990). Táto polhodinová relácia opisujúca bežné príhody rodiny z malého mestečka Kame-
nica sa vysielala raz do týždňa a patrila medzi najpopulárnejšie rozhlasové programy tej 
doby. 8 Z dnešného pohľadu mal tento rodinný seriál najbližšie k žánru soap opery, aj keď 
ponúkal uzavreté epizódy a miestami i humornejšie ladené scény. Samotní tvorcovia tohto 
programu ho mali problém jednoznačne žánrovo zaradiť, o čom svedčí aj rozporná diskusia 
zaznamenaná v zborníku Dlhodobé rozhlasové seriály (1975). Jeden z jeho autorov Dušan 
Široký konštatoval, že ide o „dramatický seriál, ktorý nesie prvky výchovného charakteru 
a prvky určitej dokumentaristiky“ (Široký, 98). Ďalší z autorov Jozef Bobok však zdôrazňu-
je, že úlohou rodinného seriálu by malo byť predovšetkým ideologické pôsobenie a na-
príklad aj popularizácia „predstaviteľov robotníckej triedy a členov Komunistickej strany“ 
(Bobok, 24). 

                                                           

7 Najznámejší slovenský podnik pripomínajúci svojím charakterom music hall, bratislavský kabaret Tatra 
Revue, datuje svoju existenciu až do rokov 1958-1970. 

8 Podľa informácie na stránke  http://mluveny.panacek.com/serialy/2312-co-noveho-bielikovci-1974-
1990.html  [citované 2010-09-25] si seriál získal takmer dva milióny stálych poslucháčov. 
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Počiatky uvádzania prevzatých populárnych cyklických relácií 
v slovenských médiách 

Masmédiá v období socializmu sa bránili populárnym typom programov, v ktorých ab-
sentovalo posolstvo podporujúcu vládnu ideológiu. Hlavne prevzaté seriály z kapitalistic-
kých krajín predstavovali pre režim hrozbu popularizácie iných ideologických konceptov. 
V krátkom období demokratizácie médií v roku 1968 sa však na obrazovky ČST dostal 
populárny britský 26-dielny seriálu Sága rodu Forsytovcov (The Forsyte Saga, BBC, 
1967). Výskum, zverejnený v časopise Televízia krátko po odvysielaní poslednej časti, pre-
ukázal, že v Bratislave a Košiciach sledovalo zavŕšenie osudov Forsytovcov až 94,3 % 
obyvateľov, pričom takmer každý videl aj predošlé epizódy. Inštitút pre výskum masových 
komunikačných prostriedkov odhalil aj to, že takmer polovica divákov považuje tento se-
riál za svoj najobľúbenejší program (Krasko, 2005). Informácia o masovej popularite také-
hoto „ideovo sporného“ diela, keďže jeho hrdinami boli zámožní predstavitelia britskej 
vyššej strednej vrstvy, musela znepokojiť ideológov Komunistickej strany. V období nor-
malizácie sa preto seriály západných kapitalistických krajín objavovali na českosloven-
ských televíznych obrazovkách len veľmi zriedkavo. Medzi zopár výnimiek patrili naprí-
klad „ideovo neškodné“ britské detektívne seriály Randall a Hopkirk (Randall and 
Hopkirk, ITV, 1969-1970) či Dempsey a Makepeaceová (Dempsey &Makepeace, ITV, 
1984-86).  

So žánrom sitkomu sa naša verejnosť stretla až po roku 1990. Tento dlhodobo najpopu-
lárnejší dramatický žáner v amerických médiách bol extrémne neprijateľný z hľadiska 
ideologického zamerania televízie v socialistickom Československu. Americké archetypál-
ne sitkomy totiž uprednostňovali zábavnú funkciu pred ideologickou a ich najevidentnej-
ším ideovým zámerom bola v minulom storočí predovšetkým prezentácia silnej americkej 
rodiny a jednotnej a prosperujúcej americkej spoločnosti.  

Podľa Lukáša Kočíška priekopníkom sitkomu na Slovensku bola Slovenská televízia, 
„ktorá už v roku 1994 nasadila sitcom Cosby Show, odvysielala však iba prvú sériu. Záu-
jem divákov o žáner naznačil aj starý titul Addams Family“(Kočíšek, 2005). Celospoločen-
ský záujem o žáner sitkomu však iniciovala až prvá významná a dlhodobejšie existujúca 
slovenská súkromná televízia Markíza, ktorá už od prvých dní svojho vysielania v roku 
1996 ponúkala situačnú komédiu Perfektní príbuzní (Perfect Strangers, ABC, 1986-1993). 
TV Markíza po vzore amerických televízií začala nasadzovať úspešné sitkomy v prime-
time termíne po 19.30 a budovala návyk slovenských divákov na tento žáner.9 

Sitkom Perfektní príbuzní nasledovalo na TV Markíza množstvo podobne globálne 
známych titulov z americkej produkcie ako „Alf, Murphy Brownová, Show Billa Cosbyho, 
Krok za krokom, Priatelia, Veronika, Správna Suzan, Bláznivý Jimov život, Frasier, 
M.A.S.H, Roseanne, Dharma a Greg, Tie roky sedemdesiate, Extra Trieda, Jesse, Kamoši, 
Život s Bonnie, Moesha, Show Briana Benbena, Holá pravda, 8 jednoduchých pravidiel 
a mnoho ďalších“ (Kočíšek, 2005). 

Britské sitkomy priniesla na slovenské obrazovky až televízia Luna (1999-2001), ktorá 
odvysielala legendárne britské série ako Hotel Fawlty Towers (Fawlty Towers, BBC 2, 
1975-1979), či seriál Pozor, ide Buchtová (Keepin Up Appearances, BBC 1, 1990-1995) 
(Augustín, 2005). Od zániku tejto televízie sa však už žiaden britský sitkom na obrazov-
kách slovenských televízií neobjavil. Dôvodov, prečo sa britským sitkomom vyhýbali dra-
maturgie nielen socialistickej ČST, ale i televízie novovzniknutej Slovenskej republiky je 
                                                           

9 Tento trend však neskôr musela kvôli strate sledovanosti po istom čase prerušiť. Bolo to uprostred jednej 
z novších sérií Priateľov.  
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viacero. Je ňou tradičná politická nekorektnosť, rozporné a málo hrdinské charaktery hlav-
ných hrdinov a časté tragikomické vyznenie týchto programov vyhýbajúce sa jednoznačne 
pozitívnemu rozuzleniu epizód. Kým dramaturgov totalitných médií musel iritovať nejed-
noznačný ideologický výklad týchto diel, dramaturgovia súčasných komerčných médií sa 
obávajú neprijatia takýchto sérií konzervatívnym slovenským divákom nielen kvôli absen-
cii happy endu, ale aj kvôli ich špecifickému humoru. Je totiž pravdou, že britský humor 
plný irónie a sarkazmu nemá u nás tradíciu a predovšetkým pre vidiecke a menej vzdelané 
obyvateľstvo môže byť ťažšie dešifrovateľný a prístupný. Aj alternatívnosť väčšiny súčas-
ných britských sitkomov odrádza našich programových pracovníkov od nákupu týchto 
programov. Je však prekvapivé, že o vysielanie britských komediálnych seriálov nemá záu-
jem ani okruh verejnoprávnej slovenskej televízie Dvojka, ktorý oficiálne prezentuje ako 
kanál pre náročného diváka.10 V porovnaní s ním, napríklad český verejnoprávny alterna-
tívny kanál ČT2 už roky pokračuje v tradícii uvádzania britských klasických i aktuálnych 
sitkomov.11 

 
Počiatky slovenského sitkomu 

Prvý dlhodobejší cyklický slovenský seriál s určitými črtami sitkomu pripravila STV 
v roku 1994. Išlo o 39-dielny seriál Invest story a jeho hrdinom bol dospievajúci chlapec, 
ktorý v televíznej súťaži vyhrá takmer 12 miliónov korún. Keďže však nie je plnoletý, 
rozdelí výhru medzi svojich príbuzných v nádeji, že sa mu o peniaze postarajú. Deň pred 
premiérou jeho prvej epizódy uviedol denník SME, že „ ide o prvý slovenský televízny po-
kus o tzv. "soap operu"12, seriál mal však viac styčných bodov zo žánrom sitkomu – napr. 
uzavreté epizódy a odľahčený charakter relácie. Invest story však bolo potrebné vnímať 
predovšetkým ako vzdelávací program. Za každým jeho príbehom bol priradený tzv. "edu-
kačný klip", v ktorom diváci mohli konfrontovať skúsenosti Liškovcov so skúsenosťami 
ekonomických odborníkov. Podobný charakter mal aj 14-dielny seriál z produkcie STV – 
Leader (1995). Ten tiež vznikol na objednávku Ministerstva financií. Jeho hlavná hrdinka 
(Michaela Čobejová) ako daňová poradkyňa frekventovane a odborne každej postave vy-
svetľovala mechanizmy vtedajšej daňovej reformy. 

Komerčná televízia Markíza už druhý deň po svojom vzniku, v nedeľu 1. septembra 
1996, odvysielala prvý diel pôvodného seriálu Silvánovci. Táto polhodinová relácia vysie-
laná s týždňovou periodicitou sa stala vďaka šesťdesiatim epizódam vo svojej dobe najdlh-
ším slovenským televíznym seriálom. Hlavným hrdinom tohto komediálne ladeného rodin-
ného seriálu bol starý mládenec Fero Silván a jeho susedia, príbuzní a priatelia v rodnom 
Limbachu. Výrazne mediálne propagovaný seriál však sklamal očakávania divákov a nena-
plnil ambície tvorcov. Dielo trpelo mnohými dramaturgickými, scenáristickými či režijný-
mi neduhmi, oscilovalo medzi sitkomom a rodinným seriálom, absurdné scény v ňom strie-
dali realistické pasáže. Charakter jeho humoru sa nevyspytateľne pohyboval od absurdného 
cez sofistikovaný až po veľmi jednoduchý ľudový či estrádny humor; mnohé pokusy o vti-
py či gagy vyznievali rozpačito. Samotný scenárista Ondrej Šulaj sa v rozhovore pre SME 

                                                           

10 Oficiálna stránka tohto okruhu ho prezentuje sloganom: “Dokumenty, filmový klub, žánre pre náročné-
ho diváka.“ Podľa: http://www.stv.sk/dvojka/ [citované 2010-09-26]. 

11 Už niekoľko rokov je predovšetkým piatkový večerný vysielací čas tohto okruhu vyhradený uvádzaniu 
sitkomov alebo televíznych skeč šou z Veľkej Británie. 

12 „Invest story. Od zajtra začína na STV 1 pôvodný televízny seriál.“ In: SME. Bratislava: Petit Press, 
22.11.2004.. Dostupné na internete:<http://www.sme.sk/c/2138626/invest-story-od-zajtra-zacina-na-stv-
1-povodny-televizny-serial.html>. [citované 2010-09-25]. 
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priznal, že pod rozpačitý výsledok sa podpísal nielen časový stres (prvých 30 častí napísal 
výlučne sám), ale aj neskúsenosť s tvorbou podobného typu relácií: "Často však bolo nutné 
prispôsobovať sa všeobecnejšiemu vkusu divákov... Dúfam, že z kolekcie asi 30 častí, ktoré 
už pomaly začínajú byť na stole, sa nájde 10 až 15, pri ktorých si človek povie, že sa pod ne 
môže podpísať."13 Podobnými autorskými a produkčnými chybami i žánrovou nejednoz-
načnosťou bol charakterizovaný aj ďalší rodinný seriál TV Markíza Veľké Srdce (1998). 
Neúspechy týchto ambicióznych seriálových projektov zapríčinili, že k pôvodnej seriálovej 
tvorbe sa televízia Markíza vrátila až v roku 2005 soap operou Medzi nami. 

Za prvý slovenský sitkom môžeme považovať seriál Slovenskej televízie Duchovia 
z roku 1997. Až tento seriál mal všetky charakteristické znaky archetypálnych situačných 
komédií: bol to 34-dielny cyklus humorne ladených polhodinoviek z rodinného prostredia, 
ktoré navyše obsahovali aj smiechovú stopu – hoci neautentickú. Kým v prvej dvadsaťpäť 
dielnej sérii sa príbeh rodiny Pačmagovcov prelieval z jednej epizódy do druhej, druhá sé-
ria už bola zložená z uzavretých epizód. Samotný námet seriálu od Marka Orela o rodine, 
ktorá žije v jednom dome s duchmi svojich nebohých príbuzných, nám evokuje populárny 
sitkom s prvkami mysteriózneho hororu Rodina Adamsovcov (Addams Family, ABC, 
1964-1966) zobrazujúcom bizarnú rodinu s nadprirodzenými schopnosťami. Biele obleče-
nie a tváre duchov zas pripomínajú hrdinu z duchárskej britskej detektívky Randall a Hop-
kirk. Nadväzovaním na tradičné pravidlá sitkomu i odkazmi na známe seriálové motívy bol 
seriál prijatý s priaznivejšími reakciami publika ako predchádzajúce pokusy o rodinný 
televízny seriál14 a dočkal sa viacerých repríz. Tento výrazne konzervatívny sitkom sa však 
nevyhol viacerým problémom, predovšetkým dramaturgickým. Jeho dej bol miestami ne-
prehľadný, keďže seriál často riešil paralelne spory vo vnútri živej rodiny a zároveň i rodi-
ny duchov a navyše zobrazoval pokus o ich vzájomnú interakciu. Tvorcovia sa zamerali 
skôr na rozohratie jednotlivých komických situácií, než o vytvorenie výraznejších a origi-
nálnejších zápletiek samotných epizód. Nevyrovnaná je i kvalita jednotlivých vtipov i ga-
gov. Napriek tomu Duchovia patria k tým menej rozpačitým ukážkam skromnej slovenskej 
komediálnej seriálovej televíznej tvorby 20. storočia. 

Za druhý a posledný významnejší slovenský sitkom 20. storočia môžeme považovať se-
riál Zborovňa (TV Luna,1999/STV, 2003), ktorého scenár na námet Radka Bachratého na-
písal dramatik Viliam Klimáček. Päťdesiatdielny „workplace“ sitkom (situačná komédia 
z pracovného prostredia) sa odohráva výlučne v zborovni súkromného gymnázia Andrewa 
Bliznu. Aktéri seriálu – zamestnanci gymnázia – však nepatria medzi plnokrvné komediál-
ne charaktery, no nie sú to ani výrazné karikatúry. Jednotlivým polhodinovkám často chýba 
dramatickejšia zápletka a epizódy sú postavené predovšetkým na verbálnom humore, ktorý 
osciluje od často násilných a prekomplikovaných pokusov o komickú rozpornosť nadväzu-
júcich replík („Dúfajme, že si z tých syrov už vyrástol.“/„Syry rastú rýchlejšie než on.“) až 
k archaickým vtipom balansujúcim na hrane banality („Ani konope nie je čo bývalo. Naši 
predkovia ho tkali a naši potomkovia ho fajčia.“). Rozpačitosť a „nevtipnosť“ mnohých 
replík zvýrazňuje aj preexponovaná a neprirodzene vyznievajúca umelá smiechová reakcia 
po ich doznení. Seriál často pôsobí dojmom paródie žánru sitkomu, či ako absurdná dráma 
                                                           

13 Podľa článku: „Scenárista Ondrej Šulaj priznal, že niektoré časti Silvánovcov vôbec nemohol dopoze-
rať“. In SME. Bratislava: Petit Press, 28.1.1997. Dostupné na interne-
te:<http://www.sme.sk/c/2062908/scenarista-ondrej-sulaj-priznal-ze-niektore-casti-silvanovcov-vobec-
nemohol-dopozerat.html#ixzz0zFoRwpfS> [citované 2010-09-25]. 

14 Podľa užívateľov internetovej stránky  www.csfd.cz  získali Duchovia  hodnotenie 44 % . Vyššie  
známky získali iba slovenské sitkomy tretieho tisícročia Mafstory (61 %), Profesionáli (57 %) a  Suse-
dia (54 %).   Seriál Zborovňa získal hodnotenie 35 % a Silvánovci 15 % [citované 2010-09-25]. 
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pre veľmi úzky okruh priaznivcov. Radoslav Augustín ho charakterizoval slovami: „Kli-
máček v seriáli doslova zakódoval humor a málokto ho tam dokázal nájsť“ (Augustín, 
2004). 

Viliam Klimáček rovnako ako Ondrej Šulaj sú dôkazom, že ani renomovaní dramatici 
a scenáristi si nedokázali poradiť so spoločenskou objednávkou na úspešný a zábavný dl-
hodobý seriál. Jeho tvorbu vnímali ako kompromis medzi vlastnou predstavou o zábavnom 
programe a predpokladaným vkusom širšej diváckej obce. Bohužiaľ, nenaplnili nimi ani 
svoje umelecké ambície, ani sa netrafili do vkusu širšieho publika. Je pravdou, že tento 
vkus bol v tomto období na Slovensku ešte málo sformovaný diváckym návykom na popu-
lárne cyklické žánre. Pod názvami rodinný seriál či situačná komédia si mnohí, vrátane 
tvorcov a producentov, predstavovali rôzne seriálové formy.  

Seriály ako Silvánovci a Zborovňa sú dnes predovšetkým názornou ukážkou, aká ná-
ročná bola na Slovensku cesta k úspešným pôvodným sitkomom. Tie však vznikli až v na-
sledujúcom tisícročí pod názvami Susedia (TV Markíza, 2006-2007), Mafstory (TV Joj, 
2006-) a Profesionáli (TV Joj, 2008-).  
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GLOBALIZAČNÉ VÝVOJOVÉ TENDENCIE SOCIÁLNYCH SIETÍ 

V PREFERENCIÁCH SLOVENSKÝCH UŽÍVATEĽOV 

 

GLOBALIZATION DEVELOPMENT TRENDS OF SOCIAL NETWORK  

SERVICES IN SLOVAK USER PREFERENCES 
 

Peter Mikuláš, Katarína Fichnová, Łukasz Wojciechowski 
 
ABSTRAKT 

Príspevok sa zameriava na aktuálny vývoj internetových sociálnych sietí v prostredí Slovenska a postoje 
recipientov k nim. Sociálne siete sú príkladom globálneho média, ich pôvod však možno nájsť v prostredí 
relatívne malých komunít. Ich vývoj nemá evolučný, ale skôr revolučný charakter, nie je poháňaný regio-
nálnym dianím, ale predovšetkým globálnymi hráčmi ako sú MySpace a predovšetkým Facebook. Príspe-
vok poskytuje odpovede na otázky týkajúce sa súčasného stavu používania sociálnych sietí univerzitnými 
študentmi. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Sociálne siete, globálne a regionálne perspektívy sociálnych sietí, Facebook, malé internetové sociálne 
komunity, vývoj internetových sociálnych sietí. 
 
ABSTRACT 

The contribution is focused on social networks development in recent years, in the context of East-Euro-
pean countries, especially Slovakia. Social network is an example of global media, but we can find it’s 
origin in relatively small communities. Anyway, their development is not evolutional, but rather revolutio-
nary – not forced through regional levels, but through the global perspectives of MySpace and especially 
Facebook.  
KEY WORDS 

Social networks, Global/local perspectives of social networking; Facebook; Social networking in East-
European region; Small social communities; Development of social networking. 
 
 
Úvod 

Sociálne siete sú v súčasnosti celosvetovým mediálnym fenoménom. Mnohí autori 
v oblasti sociálnych vied a komunikológie tomuto fenoménu venujú významnú pozornosť, 
skúma sa celý rad aspektov tohto javu, medzi inými napr. dopady na mladých ľudí a deti 
(Spálová, 2006), nové spôsoby vyjadrenia vo vybraných sociálnych skupinách (Satková, 
2006), prepojenie sociálnych sietí a tradičných médií v politickej komunikácii (napr. Gajd-
ka, 2009), vybrané vizuálne aspekty sociálnych sietí (Wojciechowski, Mikuláš, 2009) 
a mnohé ďalšie. Úspech a rýchly rast tohto média je v niektorých krajinách spojený s roz-
šírením jedinej konkrétnej služby: Facebook. Facebook je niekedy dokonca synonymom 
pre sociálne siete (napr. Kalamdani, 2009). Rýchly rast Facebooku prebieha pod podobným 
scenárom v mnohých krajinách po celom svete. Z globálneho hľadiska môžeme vidieť 
významný medzník vývoja sociálnych sietí v roku 2008, kedy počet denných unikátnych 
návštevníkov Facebooku presiahol 40 miliónov (podľa Google Trends), pričom najvý-
znamnejších konkurentov nechal ďaleko za sebou. Začiatok roka 2008 bol momentom, 
kedy popularita najdôležitejších sociálnych sietí dosiahla približne rovnaké čísla, na konci 
tohto roka, sa všetko zmenilo: 
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Graf 1: Celosvetová štatistika používania sociálnych sietí1 2007-2009 

 
Zdroj: Google Trends 

 
Graf 2: Celosvetová štatistika používania sociálnych sietí  za posledných 12 mesiacov 

 
Zdroj: Google Trends 

 
Graf 1 poukazuje na pozoruhodné zmeny v distribúcii užívateľov sociálnych sietí. Pod-

ľa neho je Facebook jasným globálnym víťazom. Avšak to, čo je pri hodnotení potrebné 
zvážiť, sú lokálne perspektívy. Facebook ako globálny hráč bojuje na mnohých frontoch 
s menšími miestnymi súpermi, roztrúsenými po celom svete. Mnoho závisí aj od národných 
internetových trhov. Ako ukazuje graf 1, čínsky trh sám o sebe je schopný konkurovať aj 
na globálnej scéne – aspoň z hľadiska denných unikátnych návštevníkov. Samozrejme, že 
všetky ostatné miestne trhy sú menšie, v závislosti od počtu obyvateľov, stupňa rozšírenia 
internetu a mobilných technológií a reklamného balíka na trhu. Dokonca aj relatívne malé 
európske krajiny, ako Slovensko2, sú dosť "veľké" na to, aby vytvorili dravé konkurenčné 
prostredie pre poskytovateľov internetových sociálnych sietí. V poslednej dobe, rovnako 

                                                           

1 Graf 1 zobrazuje návštevnosť najpopulárnejších sociálnych sietí na svete. Služba qq.com je výhradne 
čínska, takže z pohľadu tohto príspevku ide o lokálnu sieť. Taktiež myspace.com nie je korektné ozna-
čiť ako prototyp sociálnej siete, pretože napriek veľkému úspechu na domácom trhu (USA) vo svete za-
znamenal skôr vlažnú reakciu užívateľov.  

2 Slovenský internetový trh pozostáva z 850 tis. denných užívateľov (15,8 % populácie), 1,6 milióna týž-
denných používateľov (29,7 % populácie) a 2,2 milióna mesačných používateľov (40,9 % populácie). 
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ako v mnohých iných krajinách, sa hlavný súboj redukuje na dvoch hlavných hráčov – 
jeden je globálny (Facebook) a druhý lokálny, resp. regionálny (Pokec.sk). 

Lokálne sociálne siete majú v porovnaní s globálnymi niekoľko konkurenčných výhod. 
Podľa výskumného dokumentu Global Faces and Network Places (Burmaster, A.; Covey, 
N., 2009) pôsobí Facebook na globálnej úrovni len posledné tri roky, po predošlých troch 
rokoch vývoja v USA. Komparatívne pomalší štart Facebooku umožnil lokálnym sieťam, 
aby posilnili svoj vplyv na domácich trhoch. Druhým dôvodom úspechu lokálnych sociál-
nych sietí by mohla byť jazyková bariéra, ako uvádzame vyššie. Slovenská jazyková verzia 
je napríklad k dispozícii iba od roku 2009. Ako ďalej ukazuje výskumná správa Nielsen, 
existuje veľa krajín, v ktorých lokálne siete dlhodobo uspeli, napr. Japonsko, Brazília alebo 
Nemecko, a dnes sú oveľa populárnejšie než Facebook. Špecifická situácia je v Číne, kde 
je Facebook do určitej miery cenzurovaný. Napokon, Facebook je jednotkou v USA – kra-
jine svojho vzniku – iba od júla 2009 (podľa Google Trends). 

Pokec.sk bol spustený v roku 1999 a ako prvá internetová služba svojho druhu na Slo-
vensku čoskoro naakumuloval veľké množstvo užívateľov. Vo svojich počiatkoch bol Po-
kec.sk četom – ihriskom pre teenagerov fascinovaných novoobjavenými komunikačnými 
možnosťami využitia internetu (Janková, 2009), ale od začiatku mal potenciál sociálnej 
komunity. Ako väčšina pred-facebookových sociálnych sietí, aj Pokec bol anonymný, čo 
referuje o neformálnom a zábavnom charaktere platformy. V súčasnej dobe sa Pokec.sk 
snaží byť serióznejšou službou, predovšetkým s podporou svojich užívateľov, ktorí spolu 
s Pokecom vyrástli a dospeli. Podľa informácií Azet.sk (pod ktoré Pokec.sk patrí), viac než 
83 % používateľov je vo veku 18 a viac rokov. Priemerný používateľ je prihlásený v 77 
minút denne a najfrekventovanejší vekový segment je 18-30 rokov. 

Azet.sk je najväčším domácim subjektom na slovenskom internetovom trhu. Globálny 
štart Facebooku bol výzvou pre lokálne sociálne siete po celom svete. Vyvstala otázka, ako 
reagovať na “facebookizáciu” internetu. Veľmi dôležitá pritom bola pozícia domácich sietí 
v období pred globálnym nástupom Facebooku. Medzi jednotlivými krajinami boli veľké 
rozdiely. Napríklad v Českej republike nie je žiaden domáci rovnocenný súper Facebooku 
– domáce sociálne siete sú orientované príliš unilaterálne, neposkytujúc komplexný balík 
komunikačných invencií univerzálnych sociálnych sietí. Situácia na Slovensku je značne 
odlišná. Pokec.sk je dlhodobo známou internetovou sociálnou sieťou, osobitne populárnou 
v segmente mladých ľudí hľadajúcich zábavu, priateľstvá, vzťahy a pod. 

“Bod obratu” z roku 2008, zreteľný z grafu 1, mal silný dopad na lokálne sociálne siete, 
Pokec.sk nevynímajúc. V polovici roku 2009 spustil Pokec.sk veľkú reklamnú kampaň – 
najväčšiu vo svojej histórii. Za médiá kampane jej autori zvolili masmédiá: televízia 
a rozhlas, spolu s outdoorovou reklamou. Použitie médií mimo internetu na vlastnú propa-
gáciu nie je pre slovenský internetový trh typické a odzrkadľuje náhlu potrebu Pokecu 
reagovať na príchod globálnej konkurencie. V rovnakom čase prešiel Pokec jedným z naj-
radikálnejších redizajnov od svojho založenia. Namiesto invenčného spustenia nových 
služieb alebo funkcií však možno tento redizajn skôr označiť ako určitú facebookizáciu – 
implementáciu layoutu a niektorých funkcií Facebooku. Mediálna kampaň sa však nezame-
rala na redizajn, ale výlučne len na posilňovanie predstavy užívateľov o exkluzívnom pos-
tavení Pokecu v rámci sociálnych sietí na Slovensku.  

Zo štatistiky unikátnych denných návštevníkov vygenerovanej službou Google Trends 
(graf 3) sa zdá, že reklamná kampaň nemala na dlhodobý vývoj návštevnosti Pokecu výz-
namnejší vplyv a v konečnom dôsledku skôr zafixovala jeho stabilné postavenie na domá-
com trhu. V období jún – júl 2009 sa Facebook a Pokec v dennej návštevnosti vyrovnali, 
po tomto období možno badať prakticky nepretržitý rast Facebooku a len mierny rast, skôr 
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stagnáciu a niekedy dokonca aj pokles Pokecu. Dôležitým vývojovým ukazovateľom je aj 
to, že od obdobia január – február 2010 sa dovtedy pomerne dramatický rast Facebooku 
takmer zastavil. Je pozoruhodné, že tento slovenský trend kopíruje globálny vývoj (viď to 
isté obdobie na grafe 2, na ktorom Facebook vykazuje len veľmi mierny rast v porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím). Zdá sa, že po období expanzie sociálnych sietí prichádza čas 
nasýtenia, kedy bude aktivita poskytovateľov sociálnych sietí smerovať predovšetkým 
k udržaniu získaných užívateľov. Bude zaujímavé sledovať, či sa tento trend skutočne po-
tvrdí a ako naň budú jednotlivé sociálne siete reagovať. 

 
Graf 3: Štatistika dennej unikátnej návštevnosti portálov Pokec.sk a Facebook.com        

(územie: SR) 

 
Zdroj: Google Trends 

 
VÝSLEDKY VÝSKUMU  

 
PROBLÉMOVÉ OTÁZKY  
1) Ktoré sociálne siete poznajú a ktoré používajú študenti univerzít v našich podmienkach? 
2) Aká je miera ich využívania? 
3) Aké sú zdroje informácií o sociálnych sieťach skúmaného súboru vysokoškolákov? 
4) Aké sú najčastejšie dôvody používania sociálnych sietí skúmaným súborom? 
5) Orientujú sa univerzitní študenti v našich podmienkach skôr na lokálne, alebo viac na 

globálne siete? 
6) Akú mieru používania sociálnych sietí prostredníctvom mobilného telefónu môžeme 

pripísať skúmaným súborom? 
7) Aké sú odhady používania sociálnych sietí samotnými užívateľmi – univerzitnými štu-

dentmi v slovenských podmienkach? 
 

METÓDA A  METODOLÓGIA  
Na zistenie v probléme formulovaných skutočností sme volili exploratívnu metódu: 

kombinovaný dotazník obsahujúci položky dichotomického charakteru, škálované položky 
(Likertovho typu), ako i jednu otvorenú otázku. 

 Výsledky získané prostredníctvom dotazníka sme spracovali postupmi popisnej štatis-
tiky (aritmetický priemer, modus, medián, max. a min. hodnoty, smerodajné odchýlky), 
niektoré údaje sme podrobili komparatívnej štatistike (test významnosti rozdielu priemerov 
– párový T-test). 
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VÝSKUMNÝ SÚBOR 
Výberový súbor tvorili študenti univerzít v Nitrianskom kraji (študenti denného štúdia 

SPU a UKF – FF a PF), pre účely tejto štúdie sme vyhodnotili údaje získané od 182 res-
pondentov, priemerného veku 21 rokov 6 mesiacov. Pomer chlapcov a dievčat nebol vyvá-
žený, rešpektoval percentuálne rozloženie študentov jednotlivých univerzít (40 chlapcov 
a 142 dievčat). 

 
VÝSLEDKY  

Znalosť a mieru používania jednotlivých sociálnych sietí ilustrujeme v tabuľke č. 1. 
Z nej je evidentné, že najpoužívanejšou sociálnou sieťou v skúmanom súbore vysokoško-
lákov je www.facebook.com (štatistickú významnosť rozdielov prezentuje tabuľka 2). 
Podľa získaného údaja môžeme konštatovať, že študenti facebook takmer všetci poznajú 
(iba 3,2 % respondentov uviedlo, že nepozná túto sieť) a používajú niekoľkokrát do týždňa. 
Údaj o smerodajnej odchýlke naznačuje, že ide v tomto smere o dostatočne homogénnu 
skupinu. Pomerne používanou zo všetkých sietí je ešte www.pokec.sk, teda lokálna sieť, 
avšak existujú interindividuálne rozdiely v jej miere použitia respondentmi, ktoré naznaču-
je vyššia smerodajná odchýlka. Respondenti udávajú, že ju používajú niekoľkokrát do 
mesiaca. Ostatné siete sú používané vo veľmi nízkej miere, resp. ich respondenti označili 
ako neznáme. Najmenej známymi sú www.linkedin.com a www.Tagged.com. Mimo sietí 
prezentovaných v tabuľke, respondenti v ojedinelých prípadoch udávali aj používanie ďal-
ších sietí, medzi ne patria napr. www.icq.com (6 % respondentov) a www.myvip.hu (8,2 % 
respondentov) ako i www.ivip.hu (4,3 %). 

 
Tabuľka 1: Výsledky ilustrujúce mieru poznania jednotlivých sociálnych sietí skúmanou 

skupinou ako i mieru ich používania 

 AM sd MED MOD MIN MAX 
www.facebook.com 4,04 1,32 4 5 0 5 
www.myspace.com 0,57 0,80 0 0 0 4 
www.pokec.sk 2,60 1,66 3 4 0 5 
www.booom.sk 0,12 0,52 0 0 0 5 
www.linkedin.com 0,01 0,11 0 0 0 1 
www.Hi5.com/sk 0,20 0,56 0 0 0 3 
www.Tagged.com 0,01 0,11 0 0 0 1 
www.Badoo.com 0,07 0,31 0 0 0 2 
www.birdz.sk 0,14 0,41 0 0 0 3 
www.secondlife.com 0,02 0,14 0 0 0 1 
www.twitter.com 0,17 0,65 0 0 0 5 
Iné (napíšte ktoré): 
.................... 

2,45 1,63 2 0 0 5 

Iné (napíšte ktoré): 
..................... 

2,00 1,76 2 0 0 5 
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Tabuľka 2: Významnosť rozdielov priemerov (t-test) miery používania jednotlivých 
sociálnych sietí skúmanou skupinou 

 
myspace.
com 

pokec. 
sk booom.sk 

Linkedin. 
com Hi5. com 

Tagged. 
com 

Badoo. 
com 

birdz. 
sk 

secondlife. 
com 

twitter. 
com 

facebook. 
com 6,7E-40 5E-15 6E-54 2E-79 3E-55 1E-76 3E-67 0 3E-70 0 

Legenda: všetky uvádzané rozdiely sú významne na hladine α 0,001 pravdepodobnosti chyby 
 

Graf 1: Výsledky ilustrujúce mieru poznania jednotlivých sociálnych sietí skúmanou 
skupinou ako i mieru používania 

 
Legenda: Graf uvádza aj početnosť uvedenia jednej prípadne dvoch ďalších sietí 

 
Väčšinu sietí pozná a používa len malé percento respondentov, ako to ukázala analýza 

uvedená vyššie. V grafe 2 prezentujeme zdroje informácií o existencii www.facebook.com. 
V grafe sú zahrnutí len tí respondenti, ktorí uviedli, že túto sieť poznajú, pričom mohli 
v odpovedi uviesť aj viaceré zdroje informácií o jeho existencii. 

Z grafu vyplýva, že väčšinové zastúpenie majú v informovaní známi a priatelia v bežnej 
komunikácii (až 77 %), za významný zdroj informácií o existencii tejto služby sa dá pova-
žovať aj mailová korešpondencia (15 %). Reklama na webe ako i iné druhy reklamy sú 
pomerne nevýznamné zdroje informácií. 

Podobné výsledky môžeme konštatovať aj pri analýze zdrojov informácií ostaných sietí, 
hoci ich známosť je skôr sporadická v nami skúmanej skupine respondentov. Pri druhej 
najznámejšej a najpoužívanejšej sieti vysokoškolákmi nášho výskumného súboru 
www.pokec.sk za najvýznamnejší zdroj informácií považujú známych a priateľov (celkovo 
74,51 %), v druhom rade je to reklama na webe (10 %), reklama na TV (6,7 %) a mailom 
(5,2 %); pri sieti myspace ako najvýznamnejší zdroj informácií zhodne uvádzajú známych 
a priateľov (64, 34 %), reklama na webe (14,68 %), mailom (6,99 %). 
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Graf 2: Percentuálne zastúpenie všetkých uvedených informačných zdrojov o existencii 
www.facebook.com (respondenti mohli uviesť aj viac informačných zdrojov sú-
časne)  

 
Legenda: v grafe sú zahrnutí len tí respondenti, ktorí odpovedali, 2,74 % respondentov neuviedlo zdroj 

informácií, väčšinou ide o tých, ktorí o facebooku nevedeli. 
 
Dôvody používania sociálnych sietí udávané skúmanou skupinou sa skôr v priemere 

orientujú na udržiavanie kontaktov s ľuďmi, s ktorými sa študenti zo skúmaného súboru 
stretávajú pravidelne aj mimo elektronických sociálnych sietí, v tejto odpovedi je súbor 
pomerne homogénny – jednotný (sd=0,8).  

Taktiež je možné na základe výsledkov konštatovať, že respondenti udržiavajú aj kon-
takty s ľuďmi, s ktorými sa nestretávajú mimo elektronických sociálnych sietí (opäť po-
merne homogénne konštatovanie).  

 
Tabuľka 3: Dôvody používania sociálnych sietí v skúmanom súbore vysokoškolákov – 

údaje popisnej štatistiky 

 AM Medián MOD Min Max sd 

Získavam si priateľov/ky -0,29 0 -1 -2 2 1,210819 

Udržiavam kontakty s ľuďmi, s ktorými sa aj 
inak pravidelne stretávam 1,52 2 2 -2 2 0,851882 

Udržiavam kontakty s ľuďmi, s ktorými sa inak 
nestretávam, alebo som ich stretol/la len párkrát 
v živote 1,14 1 2 -2 3 0,975058 

Hľadám kontakty na ľudí mimo republiky -1,02 -1 -2 -2 2 1,077753 

Nemám očakávania, sú tam všetci, tak aj ja -0,85 -1 -2 -2 2 1,212427 

Iné  1,14 2 2 -2 2 1,573592 

 
Iné dôvody uviedlo len 6 % respondentov (11), pričom presnejšie slovné vyjadrenie 

udalo 10 z nich. Medzi dôvodmi prezentovanými respondentmi boli nasledovné:  
- chcem byť v obraze;  
- často používam namiesto telefónu alebo ICQ, lebo je tam veľa mojich známych; 
- získavam informácie o verejnej činnosti,  
- prezentácia portfólia;  
- mail,  
- veľa priateľov v rámci sociálnej siete – rýchlo ich zastihnem; 

77%

15%

5%

1%
1%

1%

od priateľov a známych v bežnej
komunikácii

E-mailom

reklama na webe

reklama v TV
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inak
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- dozviem sa nové informácie;  
- informujem sa o akciách;  
- zábava a hry. 

 
Pre skupinu skúmaných univerzitných študentov neplatí, že vďaka elektronickým so-

ciálnym sieťam hľadajú kontakty mimo územie Slovenskej republiky, aj keď tieto možnos-
ti poskytujú a sú na to výbornou príležitosťou (podrobnejšie výsledky uvádzame v tabuľke 
3 a ilustrujeme v grafe 3). Respondenti skôr nesúhlasia s tvrdením, tzv. stádového efektu, 
že na sieťach sú preto, že "sú tam všetci, tak aj ja...". Elektronické sociálne siete tiež vo 
vedomej rovine nepovažujú za príležitosť hľadať si priateľov resp. priateľky, aj keď vysoká 
smerodajná odchýlka (sd=1,21) naznačuje, že časť nami skúmaného súboru uvedené vníma 
odlišne a môžeme konštatovať vyššie interindividuálne rozdiely. 

 
Graf 3: Dôvody používania sociálnych sietí v skúmanom súbore vysokoškolákov – prie-

merné skóre 

 
 
Sociálne siete sú miestom a príležitosťou experimentovať s identitou jednotlivca. V na-

šom dotazníku sme sa venovali aj tejto problematike, aj keď asi by bolo vhodné položiť 
skôr otázku projektívneho typu, avšak zakomponovať ju do škálovaného dotazníka s pria-
mymi otázkami by bolo priehľadné.  

Výsledky naznačili, že študenti univerzít väčšinou (blízko vyjadreniu takmer vždy) vy-
stupujú sami za seba, pričom v tejto odpovedi sa výrazne zhodujú (sd=0,63). Zároveň si 
väčšinou uvádzajú na webe prezývky (prezývku udáva takmer vždy až 47,8 % responden-
tov), avšak v tomto atribúte nami skúmaná skupina nie je jednotná (vysoká sd – porovnaj 
v tabuľke 4), nie vždy, ale väčšinové používanie prezývky uvádza 22,53 % respondentov, 
iba 15, 38 % ju nepoužíva a niečo cez 4 % vôbec nie (koláčový graf č. 5). 
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Graf 4: Identita v elektronických sociálnych sieťach v skúmanom súbore univerzitných 
študentov Nitrianskeho regiónu 

 
 
 

Tabuľka 4: Identita v elektronických sociálnych sieťach v skúmanom súbore univerzit-
ných študentov Nitrianskeho regiónu 

 AM Medián  MOD Min Max sd 
Vystupujem sám za seba 1,73 2 2 -1 2 0,63 
Mám zvolenú prezývku, ale inak vystupujem 
sama / sám za seba 0,84 1 2 -4 2 1,51 

Okrem prezývky som zmenil / a: vek -1,79 -2 -2 -2 2 0,64 
Zmenil/a som si: niekoľko osobnostných charak-
teristík, záujmov a iných vecí -1,65 -2 -2 -2 1 0,74 

Zmenila/a som si príslušnosť k pohlaviu -1,89 -2 -2 -2 1 0,45 

Iné  -1,00 -2 -2 -2 2 2,00 

 
V skúmanom súbore univerzitných študentov až 84,07 % na webe uvádza vraj pravdivé 

údaje o svojom veku (podrobnejšie graf 6) a tento údaj nikdy nemení. Z tabuľky 4 je evi-
dentné, že v tomto aspekte vystupuje skúmaný súbor ako výrazne homogénna skupina. 

Podobne študenti nášho súboru nemenia ani ďalšie identifikačné údaje, či individuálne 
črty, ako sú osobnostné charakteristiky, záujmy a iné (až 74,18 % vôbec nie, 14,84 % väč-
šinou nie). Iba 1,1 % respondentov nami skúmaného súboru si v sociálnych sieťach menia 
v rámci komunikácie okrem veku a osobnostných charakteristík aj príslušnosť k pohlaviu, 
pričom túto položku ponechalo bez odpovede 3,85 % respondentov a 1,65 % uviedlo od-
poveď: "niečo medzi", čo v tomto kontexte znamená, že v niektorých prípadoch svoju iden-
titu menia aj týmto spôsobom. Až 89,56 % opýtaných uviedlo, že túto možnosť nevyužíva 
nikdy. 
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Graf 5: Používanie prezývky v sociálnych sieťach v skúmanom súbore univerzitných 
študentov 

 
 
 

Graf 6: Zmena veku (prezentovanie nesprávneho údaja) v sociálnych sieťach v skúma-
nom súbore univerzitných študentov (položka: zmenil/la som si na webe svoj vek) 

 
 
 

Tabuľka 5: Používanie jednotlivých jazykov v komunikácii na sociálnych sieťach 
v skúmanom súbore univerzitných študentov 

 Slovenský 
jazyk 

Anglický 
jazyk Iné jazyky 

AM 1,439306 -0,24848 1,08 

MEDIÁN 2 0 1 

MOD 2 -1 2 

MIN -2 -2 -2 

MAX 2 2 2 

sd 0,904166 1,211762 1,084962 

Legenda: Respondenti označovali použitie daného jazyka na 5 bodovej škále od -2 vôbec nepoužívam po 2 
používam vždy. 
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Respondenti nášho súboru používajú prevažne slovenský jazyk a čiastočne aj iné jazyky 
(najčastejšie uvádzaným ďalšími jazykmi boli jazyk maďarský a jazyk nemecký). Anglický 
jazyk je používaný, avšak v menšej miere, v tejto položke existujú v skupine výrazné roz-
diely medzi jednotlivými respondentmi, o čom svedčia výsledky popisnej štatistiky prezen-
tované v tabuľke č. 5, najmä vysoké sd, ale i min. a max. hodnota a medián. 

Vo vyššie formulovaných problémových otázkach sme sa zamerali aj na identifikáciu 
miery používania sociálnych sietí prostredníctvom použitia mobilných telefónov skúma-
ným súborom. Výsledky získané z dotazníkového šetrenia prezentujeme v tabuľke č. 6. 
Z uvedených údajov je zrejmé, že mobilný telefón v nami skúmanom súbore vysokoškolá-
kov nie je na poprednom mieste v používaní pri komunikácii cez sociálne siete. K tomuto 
účelu respondenti nášho súboru využívajú výrazne častejšie mobilné PC – notebooky. Na 
pomyslenej druhej priečke sú to stolové PC, resp. školské PC – stojanové (položka iné, kde 
respondenti uvádzali najmä školské stojanové PC – ktoré sú určené najmä na študijné účely 
ako i na administráciu štúdia, napr. cez AIS – akademický informačný systém). A v posled-
nom rade študenti využívajú na komunikáciu cez sociálne siete mobilné telefóny.  

 
Tabuľka č. 6: Používanie sociálnych sietí prostredníctvom stolných PC, notebookov, mo-

bilov resp. iných zariadení v skúmanom súbore univerzitných študentov 
 

Stolný PC NTB mobil iný 

AM 0,722543 1,136095 -1,35152 -1 

MEDIÁN 1 2 -2 -2 

MOD 2 2 -2 -2 

MIN -2 -2 -2 -2 

MAX 2 2 2 2 

sd 1,356899 1,262721 1,114243 1,732051 

Legenda: Respondenti označovali použitie na 5 bodovej škále od -2 vôbec nepoužívam po 2 používam 
vždy. 

 
Ako respondenti nášho súboru vidia budúcnosť sociálnych sietí? Odpovede na otvorenú 

otázku sme analyzovali kvantifikovanou obsahovou analýzou. Žiadnu odpoveď neuviedlo 
25.82 % respondentov; 7.14 % uviedlo, že na uvedený problém nemá vytvorený názor. 
Z tých, čo názor majú, sa dajú koncipovať skupiny respondentov, ktorí vidia budúcnosť 
sietí v ich rozvoji smerom k zlučovaniu do jednej (13.74 %), a tých ktorí vidia budúcnosť 
v rozvoji viacerých špecializovaných sietí: 18.68 %. Jeden z respondentov ponúka príklad, 
keď uvádza: „Bude viac menších, ktoré sa špeciálne zamerajú na udržiavanie kontaktov 
s inými ľuďmi.“  Niektorí respondenti inklinovali k pozitívnemu vývoju sociálnych sietí 
(12.08 % zo všetkých respondentov vyjadrilo jednoznačne pozitívne stanovisko), napríklad 
„Som si istá, že tieto siete si nájdu miesto v ľudských životoch, pretože na nich možno ko-
munikovať s priateľmi ktorí, napríklad žijú v zahraničí, a taktiež si tam môžete nájsť no-
vých.“ Časť respondentov je znepokojená, či súčasný vývoj bude viesť k narušeniu inter-
personálnej komunikácie tvárou v tvár, dokonca k zhoršeniu interpersonálnych vzťahov 
(8.24 %), napríklad „Je to všade a bude to pokračovať. Určite nás to pohltí...“, „Najlepšie 
bude, keď ich ľudia začnú odmietať a vrátia sa ku komunikácii tvárou v tvár, ľudia trávia 
na internete viac času ako v reálnom živote...“, „... náhrada personálnej komunikácie...“, 
„... rozdelia ľudí“. Niektorí respondenti sa vyjadrili len v neutrálnej rovine (46.15 %), 
takže emocionálny komponent ich postoja nemožno identifikovať. 
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Závery 
 Na formulované otázky prezentovaného výskumu odpovedáme na základe vyššie uve-

dených výsledkov nasledovne: 
� Študenti univerzít nitrianskeho regiónu poznajú viaceré sociálne siete – existujú medzi 

študentmi veľké interindividuálne rozdiely v znalosti jednotlivých portálov. Responden-
ti v súlade s dostupnými štatistikami (Google Trends) používajú najmä 
www.facebook.com a www.pokec.sk. 

� Základným a najvýraznejším zdrojom informácií o sociálnych sieťach pre respondentov 
nami skúmaného súboru sú známi a priatelia, nasleduje email. Reklama je až na posled-
nom mieste. 

� Najčastejšie udávaným dôvodom používania sociálnych sietí skúmaným súborom je 
komunikácia s priateľmi a známymi, s ktorými sa stretávajú respondenti aj v bežnej 
komunikácii, ale i v komunikácii s ľuďmi, ktorí bežnej komunikácii tvárou v tvár nie sú 
z rôznych dôvodov prístupní.  

� Univerzitní študenti v našich podmienkach sa orientujú skôr na lokálne siete a využíva-
jú viac rodný jazyk, priateľov mimo republiky hľadajú ojedinele. 

� Miera používania sociálnych sietí prostredníctvom mobilnému telefónu je v skúmanom 
súbore vysokoškolákov minimálna. 

� Predikcia budúceho vývoja sociálnych sietí vytvorená výskumným súborom je oriento-
vaná v dvoch smeroch: vytvorenie jednej super siete alebo simultánny vývoj niekoľ-
kých sietí. Popri pozitívnych reakciách však mnoho respondentov vyjadrilo obavu 
z ďalšieho vývoja interpersonálnej komunikácie a komunikácie ako takej.  
 
Vychádzajúc z uvedených zistení musíme konštatovať, že aj napriek rozsiahlym mož-

nostiam, ktoré sociálne siete poskytujú – kontakty so vzdialenými ľuďmi, z rôznych krajín, 
sú v našich podmienkach vysokoškolákmi používané len na lokálne účely – na rozšírenie 
bežnej sociálnej komunikácie alebo jej nahradenie. K tomuto účelu používajú študenti 
notebooky a školské počítače. V sieťach vidia výrazné príležitosti, niektorí sú nimi očarení 
a nadšení, nechýba však ani kritický názor a obava z odcudzenia a náhrady bežnej medzi-
ľudskej komunikácie. Nazdávame sa, že tento typ komunikácie môže byť rovnako oboha-
tením ako ohrozením – v závislosti od vyspelosti komunikujúcich a spoločnosti. 

 
Vzhľadom k činnostiam, ktoré skúmaní univerzitní študenti vykonávajú na sociálnych 

sieťach, možno vidieť budúcnosť regionálnej siete Pokec.sk vcelku pozitívne. Ako ilustru-
jeme, hlavným zámerom univerzitných študentov je udržiavanie off-line kontaktov, pre 
ktoré im môže plne postačovať lokálna sieť. Veľkú úlohu pritom zohráva skúsenosť a tra-
dícia lokálneho hráča (Pokec.sk) a s tým súvisiaca akumulácia veľkého počtu užívateľov 
z pred-Facebook obdobia. Dvoma najpopulárnejšími sieťami sú rovnako ako sme sa dom-
nievali na základe štatistických výsledkov Pokec.sk a Facebook; tieto dve siete pozná ma-
jorita univerzitných študentov. V našom prípade sa ukázala byť silnejšou sieťou Facebook, 
hoci vzhľadom k veľkosti výskumného súboru je takýto údaj málo validný. Náš výskum 
taktiež poukázal na veľkú diferenciáciu užívateľských záujmov, ktoré sa exponujú do veľ-
kého množstva sietí. Otázne však je, či svoje členstvo v takýchto sieťach užívatelia berú 
vážne, alebo ide skôr o exotickú skúsenosť, pomocou ktorej sa vyčleňujú a stávajú sa ino-
vátormi (Šramová, 2007). Nezáujem o mediálnu reklamu sociálnych sietí poukázal na dis-
kutabilný krok siete Pokec.sk, ktorá sa touto formou propagácie pokúša upevniť, resp. 
obhájiť svoju pozíciu národnej jednotky. Ako vhodnejšie nástroje sa podľa skúseností 
skúmanej vzorky javia email, ale predovšetkým osobný kontakt so známymi. Výsledky 
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výskumu poukazujú aj na určitý nezáujem slovenských univerzitných študentov k prepoje-
niu s ľuďmi mimo krajiny, čo môže poukazovať na nižšiu mieru kozmopolitizmu, ale na 
druhej strane aj na uprednostňovanie off-line priateľstiev v tejto oblasti. Tomuto faktu 
zodpovedá aj slabý záujem o anglický jazyk. Výlučné používanie domáceho jazyka možno 
interpretovať ako komunikačnú bariéru pre globálnu komunikáciu. Treba tiež podotknúť, 
že dôvodom tejto situácie, pravdepodobne, nie je neznalosť angličtiny, ale – ako sa vyslo-
vujeme vyššie – určitý nezáujem o komunikáciu mimo off-line priateľov. Pomerne pre-
svedčivo sa preukázal záujem študentov o sociálne siete nie ako ihriska s hrami, zábavou 
a experimentovaním s identitou, ale ako nástroj serióznej komunikácie, extenzia off-line 
vzťahov. Mnohí pristupujú k tejto možnosti komunikácie ako náhrade off-line komunikácie 
vtedy, keď jej bránia časové alebo priestorové okolnosti. K sociálnym odchýlkam sa pri-
hlásila len malá minorita respondentov.  

 Veľkým prekvapením pre nás bol malý záujem o používanie sociálnych sietí pomocou 
mobilných telefónov. Hoci dáta z výskumu nemôžeme interpretovať do absolútnych čísel, 
v porovnaní s mnohými inými európskymi krajinami (see Global Faces and Network Pla-
ces report, Nielsen, 2009) stojí zatiaľ používanie mobilných zariadení v tejto oblasti jedno-
značne mimo mainstreamu. Tento fakt sa vzhľadom na veľmi vysokú penetráciu mobil-
ných zariadení javí ako neočakávaný. 

 Predikovať budúce trendy pomocou pilotného výskumu je metodologicky nemožné, 
domnievame sa, že popri kvantitatívnych ukazovateľoch (oficiálne štatistiky o unikátnych 
návštevníkoch) bude potrebné naďalej sledovať aj kvalitatívne, čo umožní presnejšie určiť 
súčasné a budúce komunikačné potreby mladých ľudí v prostredí globálnych a lokálnych 
sociálnych sietí. 
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CSR A CSR MOBILNÍCH OPERÁTORŮ OČIMA STUDENTŮ VŠ 

S EKONOMICKÝM ZAMĚŘENÍM V ČR 

 

CSR AND CSR OF MOBILE OPERATORS AS SEEN  

BY ECONOMICS –ORIENTED UNIVERSITY STUDENTS IN CR 
 

Vilém Kunz 
 
ABSTRAKT 

V posledních letech žijeme ve světě rostoucího zájmu o problematiku společenské odpovědnosti (CSR), 
která je podporována nejen ze strany nadnárodních a mezinárodních organizací, Evropské unie, některých 
vlád, ale i firem samotných. V současné době, kdy čelíme ekonomické krizi, je široce rozšířená podpora 
CSR znovu ověřována.  
Příspěvek přináší výsledky empirického výzkumu, který se uskutečnil mezi studenty dvou vysokých škol 
s ekonomickým zaměřením (VŠE, VŠFS). Výzkum měl za cíl postihnout problematiku CSR v širších 
souvislostech a proto se snažil zjistit nejen jaké jsou znalosti a povědomí o problematice CSR mezi stu-
denty, ale také např. to co by podle nich přispělo k rozšíření CSR v České republice či jejich názory na 
CSR vybraných mobilních operátorů. 
KLÍČOVÁ SLOVA 

Společenská odpovědnost firem, stakeholdeři, oblasti CSR, CSR strategie, mobilní operátoři  
 
ABSTRACT 

In recent years we have lived in a world of rising interest in the isssues of social responsibility, that is 
supported not only by the multinational and international organizations, the European Union and the 
governments but also by the firms themselves.At present, when we are facing the economic crisis, a wi-
dely spread support of CSR is being tested again.  
In the paper the authors present the outcomes of an empirical research, which was conducted among the 
students of two universities focused on economics (VŠE, VŠFS).The goal of the research was to describe 
the issues of CSR in a wider context and that is why it tried to find out the knowledge and awareness of 
the CSR issues among students and also what would according to them contribute to the expansion of CSR 
in the Czech Republic or their opinion on CSR of selected mobile phone operators. 
KEY WORDS 

Corporate Social Responsibility, Stakeholders; Areas of social responsibility, CSR strategy, ,mobile phone 
operators 
 
 
Úvod 

Stále častěji se v posledních letech začínají hledat odpovědi na otázky, jaká je role pod-
nikatelského sektoru v dnešní znalostní společnosti, stejně jako neustále rostl tlak jednot-
livců, skupin a celé veřejnosti na společensky odpovědné chování podniků a dodržování 
etických standardů.  

Přestože teorie společenské odpovědnosti firmy se v různých podobách vyskytuje již od 
padesátých let minulého století, nebyl dosud tento pojem zcela jednoznačně definován.  

Je to způsobeno zejména tím, že společenská odpovědnost firem je založena na dobro-
volnosti, nemá striktně vymezené hranice a tím dává prostor jak k široké diskusi, tak 
i k velmi širokému chápání a interpretaci tohoto komplexního konceptu jednotlivými zá-
jmovými skupinami. V důsledku tohoto chápání existuje celá řada definic a přístupů k vy-
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mezení společenské odpovědnosti firem, které jsou velmi často dosti vágní, čímž dávají 
značný prostor k poměrně širokému uplatnění. 

I přes tyto výrazné rozdíly se většina z nich shoduje v tom, že nazírají na firmu jako na 
nedílnou součást společnosti a zdůrazňují, že firma nefunguje zcela izolovaně od okolního 
světa. Tato skutečnost jim přináší nejen veškerá nejrůznější základní práva, ale také povin-
nosti vůči širší společnosti, včetně závazku přispívat k růstu kvality života, které z tohoto 
pojetí plynou a jdou velmi často i nad rámec platné legislativy.  

Mezi další elementární principy, které jsou v rámci konceptu CSR zdůrazňovány lze 
uvést především: 
• Princip dobrovolnosti  
• Aktivní spolupráci a otevřený dialog se všemi zainteresovanými skupinami  
• Angažovanost firem  
• Systematičnost a dlouhodobý časový horizont  
• Důvěryhodnost  
• Fungování firmy s ohledem na tzv. „triple-bottom-line business“  

Společenská odpovědnost firem (Corporate social responsibility – CSR) je podporována 
nejen ze strany podnikatelského sektoru obecně, ale i ze strany některých vlád i celé řady 
nadnárodních a mezinárodních organizací (např. OSN, OECD, EU). Domníváme se, že 
otázka společensky odpovědného podnikání je natolik významná, že je třeba také v ČR 
dlouhodobě hledat cesty, které přispějí k jejímu posílení a rozšíření nejen mezi zástupci 
podnikatelského sektoru v ČR. Myslíme si, že v daleko větší míře by měl být podporován 
také výzkum v oblasti společenské odpovědnosti firem, proto jsme se rozhodli sami reali-
zovat i vlastní výzkum k problematice CSR resp. CSR mobilních operátorů mezi studenty 
dvou vysokých škol v ČR 

 
Vlastní empirický výzkum – cíl a metodika výzkumu 

Domnívám se, že řada výzkumů (resp. výzkumných sond) doposud realizovaných 
v České republice k problematice společenské odpovědnosti firem se dotýkala často pouze 
některých témat souvisejících s touto širokou problematikou. 

Tento výzkum se snažil postihnout problematiku CSR v širších souvislostech (i když 
pouze u určité části veřejnosti – studenti VŠ). Proto bylo např. zjišťováno nejen jaké jsou 
znalosti a povědomí o problematice CSR mezi studenty, ale také to, co by podle nich při-
spělo k rozšíření CSR v České republice, či jejich názory na CSR vybraných mobilních 
operátorů. 

Při volbě vhodných metod k realizaci tohoto výzkumu bylo zohledňováno několik 
aspektů. Zejména bylo zvažováno to, zda vybrané metody umožní: 
• dosáhnout pravdivého obrazu skutečnosti, 
• přispět k dosažení stanovených cílů výzkumu a k řešení výzkumného problému. 

Již teoretické poznatky a východiska, stejně jako analýza uskutečněných výzkumů v té-
to oblasti ukázaly, že problematika CSR je poměrně komplexní, obsahově velmi rozmanitá, 
což vede často ke značným rozdílům v chápání CSR (i v její implementaci) ať již např. 
v otázce priorit či šíře záběru.  

Hlavní výzkumnou metodou, která byla zvolena pro účely tohoto výzkumu, byla meto-
da dotazníku. Byl vytvořen dotazník, který celkem obsahoval 23 otázek, z nichž 5 bylo tzv. 
identifikačních). Dotazníkové šetření proběhlo v měsících únor a březen 2010.  
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Dotazníkové šetření umožnilo získat kvantitativní data, která byla následně zpracována 
pomocí statistických metod programu SPSS for Windows. Celkem bylo nakonec získáno 
586 dotazníků.  

 
Analýza respondentů 

Dotazníkové šetření proběhlo mezi studenty dvou vysokých škol s ekonomickým zamě-
řením, nichž jedna je veřejnou vysokou školou (Vysoká škola ekonomická v Praze) a druhá 
soukromou vysokou školou (Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.). 

Na Vysoké škole ekonomické v Praze se do dotazníkového šetření aktivně zapojilocel-
kem271 studentů, z nichž bylo: 
a) 153 žen a 118 mužů 
b) 216 ve věku 18-23 let (38 ve věku 24-26 let, 14 ve věku 27 – 35 let, 3 ve věku 36 

a více) 
c) 245 z prezenčního studia (26 z kombinovaného studia) 
d) 182 z bakalářského studia (89 z inženýrského studia) 
e) 225 z podnikohospodářské fakulty (osmnáct ze 4. fakulty, jedenáct z 2. fakulty, deset 

z 1. fakulty a sedm z 5. fakulty) 

Na Vysoké škole finanční a správní o.p.s. se do dotazníkového šetření aktivně zapojilocel-
kem313 studentů, z nichž bylo: 
f) 208 žen a 105 mužů 
g) 190 ve věku 18-23 let (41 ve věku 24-26 let, 47 ve věku 27 – 35 let, 35 ve věku 36 

a více) 
h) 183 z prezenčního studia (130 z kombinovaného studia) 
i) 222 z bakalářského studia (91 z magisterského studia) 
j) 140 z oboru marketingová komunikace (108 z oboru veřejná správa a 65 z oboru řízení 

podniku a podnikové finance) 
 

Hlavní závěry a výsledky výzkumu 
První část dotazování se snažila u dotazovaných studentů zjistit jejich povědomí a názo-

ry na problematiku CSR a přinesla v některých oblastech velmi zajímavé výsledky. 
Většina oslovených respondentů se s pojmem společenská odpovědnost firem již někdy 

setkala. (na VŠE 78,6% respondentů na VŠFS 59,1%) 
U odpovědí studentů obou dvou vysokých škol lze zaznamenat značnou shodu v tom, 

co považují za hlavní projevy společenské odpovědnosti firem: Podle nich se jedná zejmé-
na o: 
• Etické chování a dosahování zisku poctivým způsobem (tento projev uvedlo mezi třemi 

nejdůležitějšími celkem 74,17 % studentů z VŠE a 67,41% studentů z VŠFS) 
• Snahu firmy chovat se šetrně k životnímu prostředí (tento projev uvedlo mezi třemi nej-

důležitějšími celkem 64,94 % studentů z VŠE a 55,27% studentů z VŠFS) 
• Pečování o zaměstnance firmy - snaha být dobrým zaměstnavatelem (tento projev uved-

lo mezi třemi nejdůležitějšími celkem 47,6 % studentů z VŠE a 46,01% studentů 
z VŠFS) 

• Dodržování zákonných norem (tento projev uvedlo mezi třemi nejdůležitějšími celkem 
32,1 % studentů z VŠE a 44,41% studentů z VŠFS) 
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Téměř všichni respondenti se domnívají, že podniky by měly kromě vytváření zisku anga-
žovat i ve prospěch společnosti, v níž působí (odpověď určitě ano u této otázky uvedlo 
53,51 % studentů VŠE a 65,18 % studentů VŠFS , odpověď spíše ano uvedlo 42,07 % stu-
dentů VŠE a 32,59 % studentů VŠFS) 
Za největší problém v podnikatelském prostředí v České republice považují studenti 
zejména: 
• Korupci (mezi třemi největšími problémy ji uvedlo celkem 77,12 % studentů z VŠE 

a 73,8 % studentů z VŠFS) 
• Za další významné problémy v českém podnikatelském považují např. nepoctivost, kla-

mavou reklamu či špatnou platební morálku. 
 

Většina studentů si myslí, že CSR by se neměla týkat pouze velkých firem, ale měla by stát 
výsadou celého podnikatelského sektoru (87,45 % studentů z VŠE a 88,5 % studentů 
z VŠFS). 
K tomu proč se chovají podniky společensky odpovědně je vede podle studentů zejména: 
• úsilí o lepší image firmy (mezi třemi nejdůležitějšímu ji vybralo 88,19 % studentů 

z VŠE a 91,37 % studentů z VŠFS) 
• snaha přilákat a udržet si kvalitní zaměstnance (41,7% studentů z VŠE a 44,1% studen-

tů z VŠFS) 
• to, že to vychází z vnitřního přesvědčení managementu, či vlastníku (34,69 % studentů 

z VŠE a 32,91 % studentů z VŠFS) 
• to, že to přináší firmám dlouhodobě vyšší zisky (34,69 % studentů z VŠE a 53,67 % 

studentů z VŠFS) 
• tlak ze strany zákazníků (29,89 % studentů z VŠE a 29,71 % studentů z VŠFS) 

 
K tomu, aby se podniky v ČR chovali více společensky odpovědně, by se podle studentů 
musela změnit především: 
• kultura naší společnosti (mezi třemi nejdůležitějšímu ji vybralo 66,77 % studentů z VŠE 

a 66,45 % studentů z VŠFS) 
• lepší propagace CSR (52,4 % studentů z VŠE a 69,33% studentů z VŠFS) 
• větší tlak ze strany zákazníků (47,97 % studentů z VŠE a 46,96 % studentů z VŠFS) 
• daňová politika (25,46 % studentů z VŠE a 49,84 % studentů z VŠFS) 

 
K lepší propagaci CSR v ČR by podle studentů přispělo zejména: 
• prezentování pozitivních příkladů firem aktivních v oblasti CSR (52,4 % studentů 

z VŠE a 35,78 % studentů z VŠFS) 
• zdůrazňování hlavních výhod, které může CSR firmám přinášet (32,1 % studentů 

z VŠE a 42,17 % studentů z VŠFS) 
 
O rozšiřování CSR v ČR by se podle dotazovaných studentů měla zasloužit především: 
• vláda (30,26 % studentů z VŠE a 45,05 % studentů z VŠFS) 
• podnikatelský sektor (33,21 % studentů z VŠE a 29,39 % studentů z VŠFS) 
• média (24,72 % studentů z VŠE a 19,17 % studentů z VŠFS) 
 
Druhá část dotazování se dotýkala názorů studentů na CSR mobilních operátorů. 
Dotazovaní studenti využívají služeb těchto telefonních operátorů:  
• Telefónica O2 (38,01 % studentů z VŠE a 45,69 % studentů z VŠFS) 
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• Vodafone (35,06 % studentů z VŠE a 28,75 % studentů z VŠFS) 
• T-Mobile (23, 62 % studentů z VŠE a 45,69 % studentů z VŠFS) 

 
Podle studentů se společnost T-Mobile věnuje (na poli CSR) nejvíce těmto aktivitám:  
• sponzoringu (mezi čtyřmi hlavními aktivitami jej vybralo 72,32 % studentů z VŠE 

a 50,16 % studentů z VŠFS) 
• péči o své zaměstnance (mezi čtyřmi hlavními aktivitami jej vybralo 55,35 % studentů 

z VŠE a 47,92 % studentů z VŠFS) 
• poskytování kvalitních služeb za rozumnou cenu (36,9 % studentů z VŠE a 30,35 % 

studentů z VŠFS) 
• dárcovství (23,25 % studentů z VŠE a 29,07 % studentů z VŠFS) 

 
Společnost Vodafone se podle respondentů věnuje v této oblasti nejvíce těmto aktivitám:  
• sponzoringu (mezi čtyřmi hlavními aktivitami jej vybralo 58,67 studentů z VŠE 

a 45,05 % studentů z VŠFS) 
• péči o své zaměstnance (mezi čtyřmi hlavními aktivitami jej vybralo 55,35 % studentů 

z VŠE a 39,62 % studentů z VŠFS) 
• poskytování kvalitních služeb za rozumnou cenu (52,77 % studentů z VŠE a 31,95 % 

studentů z VŠFS) 
• dárcovství (25,83 % studentů z VŠE a 26,20 % studentů z VŠFS) 

 
Podle studentů se společnostO2 věnuje (v oblasti CSR) nejvíce těmto aktivitám:  
• sponzoringu (mezi čtyřmi hlavními aktivitami jej vybralo 71,59 % studentů z VŠE 

a 57,19 % studentů z VŠFS) 
• péči o své zaměstnance (mezi čtyřmi hlavními aktivitami jej vybralo 49,08 % studentů 

z VŠE a 42,49 % studentů z VŠFS) 
• poskytování kvalitních služeb za rozumnou cenu (38,38 % studentů z VŠE a 24,92 % 

studentů z VŠFS) 
• dárcovství (26,2 % studentů z VŠE a 27,48 % studentů z VŠFS) 

 
Dotazovaní studenti uvedli, že nejvíce informací o CSR telefonních operátorech získá-

vají ze zpravodajských médií resp. novinových článků a také i z firemních webových strá-
nek.  

Více než polovina respondentů z obou škol (50,86%) již někdy v minulosti využila tzv. 
DMS. 

Při výběru operátora hraje u dotazovaných studentů hlavní roli zejména cena volání 
a předešlé osobní zkušenosti, to zda se firma chová společensky odpovědně uvedlo jako 
jeden z rozhodovacích faktorů pouze 11,44% studentů z VŠE a 10,22 % dotazovaných 
studentů z VŠFS. 

U některého z telefonních operátorů by chtělo pracovat 25,83 % dotazovaných studentů 
z VŠE a 19,17 % studentů z VŠFS, přičemž jako hlavní důvody pro toto své rozhodnutí 
uváděli především:  
• zajímavé zaměstnanecké výhody  
• možnost kariérního postupu 
• zdravou podnikovou kulturu 
• stabilitu firmy 
• vysoké platy 
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Návrh pro vytvoření systémových podmínek k posílení CSR  
v České republice 

Otázka společensky odpovědného podnikání je natolik významná, že je třeba v ČR 
dlouhodobě hledat cesty, které přispějí k jejímu posílení a rozšíření nejen mezi zástupci 
podnikatelského sektoru v ČR (některé z nich ukázal i vlastní výzkum).  
Pozornost by se měla v budoucnu zaměřit zejména na níže uvedené oblasti:  

a) Usilování o přijetí CSR malými a středními podniky 
I když za rozmachem CSR a zejména uváděním myšlenek a principů tohoto moderního 

konceptu do každodenní podnikové praxe stojí zejména velké a nadnárodní firmy, je na-
prosto zřejmé, že má-li být potenciál společenské odpovědnosti plně využit, nesmí se stát 
pouze „výsadou“ velkých firem, ale musí se stát záležitostí celého podnikatelského sektoru. 

b) Propagování konceptu společenské odpovědnosti firem 
Úkolem je nejen informovat o základních principech, nástrojích a přístupech k proble-

matice CSR, ale také zdůraznit hlavní výhody, které může pro firmy implementace princi-
pů CSR znamenat. Mělo by docházet ke shromažďování a následně i prezentování příkladů 
rozmanitých aktivit společensky odpovědných firem v rámci České republiky, a to nejen 
z řad velkých či nadnárodních firem působících u nás.  

c) Přijetí jednotné strategie CSR 
Vláda ČR musí zahrnout principy CSR do své vládní politiky, která by mohla být koor-

dinována např. i prostřednictvím ministra pro společenskou odpovědnost (jako je tomu 
např. ve Velké Británii). Zároveň je nezbytné snažit se o vytvoření jednotné strategie při 
prosazování principů CSR a také zajistit v České republice vhodné a motivující prostředí 
pro společensky odpovědné chování firem – prostředí, které více oceňuje a inspiruje (tím je 
myšleno zejména motivační daňové a legislativní prostředí). 

d) Uznání a ocenění CSR firem 
Společensky odpovědné firmy v České republice si za své počiny v této oblasti zaslouží 

nejen uznání, ale zejména ti opravdu nejlepší i veřejné ocenění (nejlépe v různých oblas-
tech a kategoriích, aby se dostalo uznání např. i malým a středním podnikům). Je třeba 
hledat další cesty k tomu, aby společensky odpovědné firmy v České republice, respektive 
jejich chování, byly odpovídajícím způsobem oceněny. 

e) Vzdělávání v oblasti CSR 
Při zvyšování povědomí a rozvoji znalostí v této oblasti je třeba podporovat nejen vzdě-

lávání budoucích manažerů a podnikatelů v oblasti společenské odpovědnosti, ale je nutné 
začít prosazovat začlenění konceptu CSR a jeho principů, stejně jako dalších témat spoje-
ných s udržitelným rozvojem i do celoživotního vzdělávání. 

f) Podpora výzkumu v oblasti CSR 
V daleko větší míře by měl být podporován výzkum v oblasti společenské odpovědnosti 

firem. Výsledky těchto výzkumů mohou být nesmírně cenné při volbě vhodné veřejné poli-
tiky, respektive při identifikaci oblastí a problémů, na které je nutné se detailně zaměřit. 
Vedle toho mohou výsledky a závěry z těchto výzkumů zcela nepochybně sloužit i k další 
propagaci tohoto konceptu. 

g) Prohlubování dialogu mezi všemi zainteresovanými stranami 
V České republice by mělo také dojít k rozvinutí široké diskuse mezi všemi zaintereso-

vanými stranami (zástupci podniků, zástupci zaměstnanců atd.), neboť bez aktivního zapo-
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jení, podpory a bez konstruktivní kritiky ostatních zainteresovaných skupin není možné 
CSR v budoucnu úspěšně a dynamicky rozvíjet.  

h) Spolupráce s ostatními vládami v oblasti CSR 
Česká republika by měla i nadále rozvíjet spolupráci s dalšími zeměmi (nejen členský-

mi zeměmi EU) v této oblasti, ať již při řešení konkrétních společenských problémů či při 
výměně osvědčených postupů a znalostí v této oblasti, a to jak na národní tak i regionální 
úrovni. 

i) Posilování transparentnosti, reporting o CSR 
 

Závěr 
Ve vyspělých tržních ekonomikách je společensky odpovědné chování považováno za 

naprosto standardní a očekávané a naopak podniky, které se takto nechovají či si vůbec 
neuvědomují, že by se tak měly chovat, nemohou v žádném případě, kalkulovat s tím, že si 
toho jejich stakeholdeři nevšimnou, a že jim budou nakloněni. 

V současné době, kdy čelíme ekonomické krizi, je široce rozšířená podpora CSR znovu 
ověřována. Nejen, že se silněji začínají objevovat kritické hlasy odpůrců CSR, ale také 
někteří významní představitelé podnikatelského sektoru, jejichž firmy věnovaly v minulých 
letech CSR velkou pozornost, začínají zvažovat své CSR strategie.  

Také z těchto důvodů je třeba i v České republice hledat i nadále další cesty, které při-
spějí k široké implementaci myšlenek CSR do každodenní praxe podnikatelského sektoru 
tak, aby se CSR dlouhodobě stala nedílnou součástí jejich firemní strategie.  
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PERSPEKTIVY VÝVOJE KOMUNIKAČNÍHO PLÁNOVÁNÍ MÉDIÍ  

A JEJICH PRAKTICKÉ PŘÍKLADY 

 

PERSPECTIVES OF COMMUNICATION PLANNING DEVELOPMENT,  

INCLUDING CONCRETE EXAMPLES 
 

Petr Majerik 
 

ABSTRAKT 
Komunikační plánování se stává v posledních pěti letech stále důležitější formou mediálního plánování, 
využívanou mediálními agenturami a jejich klienty. Zaměřuje se na skutečné potřeby cílových skupin, 
které chce zaujmout ve vhodném prostředí. Konkrétním příkladem komunikačního plánování může být 
využití mediální kreativity nebo začlenění reklamy do pořadu. Do budoucna je komunikační plánování 
velmi perspektivní formou pro reklamní kampaně. 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Mediální plánování, komunikační plánování, cílová skupina, strategický plánovač, mediální agentura, 
zadavatel reklamy, typy médií, mediální kreativita, začlenění reklamy do pořadu 
 
ABSTRACT 
Communication planning is during past five years still more important form of media planning by media 
agencies and their clients. Its focus is based on real needs of target groups. Very important is engagement 
of target groups in proper enviroment. Examples of communication planning are media creativity and 
product placement. Communication planning is very promising for future planning of advertising cam-
paigns. 
KEY WORDS 
Media planning, communication planning, target group, strategic planner, media agency, advertiser, medi-
atypes, media creativity, product placement 

 
 

Etapy vývoje mediálního plánování 
Mediální plánování je důležitou součástí tvorby reklamní kampaně. Vychází z cílů a pa-

rametrů stanovených v klientském zadání a je zpracováno do podoby reklamní a mediální 
strategie, včetně implementačních plánů pro jednotlivé typy médií. 

Období od roku 2005 je v oblasti mediálního plánování charakteristické nástupem tzv. 
„komunikačního plánování“. Komunikačním plánováním rozumíme koncipování reklam-
ních kampaní na základě potřeb cílových skupin, s cílem oslovit je vhodným a přirozeným 
způsobem, odpovídajícím jejich životnímu stylu. Využitím principů komunikačního pláno-
vání se zabývají zejména strategičtí plánovači z nadnárodních mediálních agentur. Pro svou 
práci využívají v hojné míře výstupy z oddělení výzkumu. Pokud se zamyslíme nad tím, co 
tomuto období předcházelo, můžeme vymezit dvě hlavní vývojové etapy. 

První etapa je typická pro období od 70. let minulého století, kdy většina velkých zada-
vatelů reklamy v západní Evropě a v USA vycházela z maximalizace zásahu a pokrytí 
cílové skupiny, kampaně byly koncipovány jako vysokofrekvenční a z pohledu příslušníků 
cílových skupin docházelo v řadě případů až k jejich obtěžování nadměrným množstvím 
reklamy. Typicky se např. prodlužovala délka reklamních bloků v televizi nebo v rádiu, 
inzertní stránky v časopisech mnohdy převyšovaly svým počtem redakční plochu. Co se 
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týká využití jednotlivých typů médií, v této etapě jednoznačně dominovala reklama v tele-
vizi. Proč právě televize? Neboť právě ona dokáže nejrychleji zasáhnout cílovou skupinu 
a navíc je stále věrohodným médiem s dobrým celostátním pokrytím. Má také nejvyšší za-
pamatovatelnost reklamního sdělení mezi nadlinkovými médii, což vychází z kombinace 
audio-vizuální složky a jejího následného působení na lidské emoce. Televize tak naplňo-
vala požadavky největších reklamních zadavatelů, společností vyrábějících rychloobrátko-
vé zboží.  

Druhá etapa, prosazující se od poloviny 90. let minulého století, je stále založena na vy-
sokém zásahu a na vyrušování cílové skupiny kvůli vysoké frekvenci reklamy, ale postup-
ně dochází k rozšiřování počtu využitých médií. Vedle televize se stále častěji uplatňují 
tisková média (noviny i časopisy), venkovní reklama, kinoreklama i rozhlas, posléze též 
nově nastupující internet.  

Současnou etapu můžeme nazvat obdobím komunikačního plánování. Pro toto období 
jsou charakteristické následující skutečnosti: 
1. Analýza potřeb cílové skupiny předchází vývoji inzerované služby nebo produktu 
2. Cílem je cílovou skupinu zaujmout, nikoliv vyrušit a obtěžovat 
3. Namísto kvantity zásahu nám jde o jeho kvalitu 
4. Důraz na interaktivní prvky 

Ad 1) V minulosti zadavatelé obvykle nejdříve vytvořili novou nabídku v podobě služ-
by nebo výrobku a až následně se zabývali otázkou, které cílové skupině je určena. To se 
v komunikačním plánování radikálně mění. Zkoumání skutečných potřeb cílových skupin 
je nyní primární. Na základě zjištěných potřeb tvoříme novou službu nebo produkt. Díky 
této skutečnosti též roste úloha výzkumných agentur a nástrojů, které nabízejí.  

Příkladem těchto nových postupů může být například změna produktové nabídky bank 
a finančních subjektů v roce 2010, která vychází ze situace způsobené celosvětovou finan-
ční krizí. Banky na základě analýzy nových potřeb cílových skupin přišli s nabídkou celé 
řady nových bankovních produktů. Jedná se např. o pojištění pro případ nemožnosti splá-
cení hypotečního úvěru, spořicí účty s možností okamžitého výběru libovolné částky bez 
výpovědní doby nebo penalizace apod. 

Ad 2) Nadměrná frekvence reklamy vedla v minulosti často k zahlcení diváků, poslu-
chačů a čtenářů. Lidé se často cítili nadměrně obtěžováni. Tato skutečnost měla v někte-
rých případech až kontraproduktivní dopad na výsledek kampaně. Docházelo stále častěji 
k přepínání televizních kanálů během reklamy nebo k ignorování inzertních stránek v tisko-
vých médiích. Komunikační plánování není založeno na maximalizaci zásahu a frekvence, 
ale na kvalitě oslovení cílové skupiny.  

Raději méně GRP´s pro televizní kampaň, ale v pořadech vyhledávaných naší cílovou 
skupinou. Raději menší počet inzerátů, ale umístěných ve vhodném redakčním prostředí. 
Raději menší počet venkovních panelů, ale s atypickými nástavbami a na místech výskytu 
cílové skupiny. 

Ad 3) Pro komunikační plánování je důležité, že zjišťujeme, jak jednotlivé složky popu-
lace tráví svůj volný čas, jaké jsou jejich zájmy a záliby a následně se zabýváme otázkou, 
jak tyto skutečnosti promítnout do naší kampaně.  

Příkladem může být rozdělení původně televizního rozpočtu určeného na propagaci 
produktu pro mladé lidi na dvě části. Televizní kampaň bude mít nižší frekvenci, ale bude 
vhodně doplněna sponzoringem hudebního pořadu, který vyhledává příslušná cílová skupi-
na. Tím dojde k vyšší kvalitě jejího oslovení. 
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Ad 4) Při uplatnění principů komunikačního plánování se snažíme oslovovanou cílovou 
skupinu „zapojit do hry“.  

Důraz klademe na prvky, jako jsou zpětná vazba nebo tvorba klientské databáze, k če-
muž mohou posloužit věrnostní programy, spotřebitelské soutěže apod. Dochází tím i ke 
změnám na straně médií. Můžeme se např. setkat s nosiči venkovní reklamy, které umož-
ňují interaktivní komunikaci s kolemjdoucím přes technologii „Bluetooth“ nebo prostřed-
nictvím mobilního marketingu.  

 
Perspektivy vývoje komunikačního plánování,  
včetně konkrétních příkladů 

Perspektivy vývoje komunikačního plánování v novém miléniu jsou nezměrné. Tato 
skutečnost je způsobena fragmentací společnosti na straně jedné a nástupem nových médií 
na straně druhé. Nové technologie umožňují precizní cílení na téměř libovolné cílové sku-
piny. Dalším fenoménem jsou sociální sítě, které přesně vyjadřují principy komunikačního 
plánování. Zaměřme se na dva příklady, typické pro komunikační plánování: mediální 
kreativitu a začlenění reklamy do pořadu – „product placement“. 

 
1) Mediální kreativita 

Mediální kreativita znamená netradiční využití médií. Může se jednat o pouhý jednodu-
chý nápad na netradiční využití tradičního média, který zaujme na první pohled.  

Příkladem z praxe mohou být třeba billboardy pro psy: zadavatel, nabízející granule pro 
psy, využije ve své komunikaci kromě klasických nosičů venkovní reklamy též miniaturní 
panely, umístění nízko při zemi, jako by určené přímo pro psí konzumenty. Vydařená me-
diálně kreativní exekuce obvykle navíc generuje PR pro danou značku, protože přitahuje 
zájem médií. 

Nebo se může jednat o ucelenou koncepci reklamní kampaně, jejíž nosná myšlenka or-
ganicky propojuje všechny složky kampaně a umocňuje tak celkový dopad komunikace na 
cílovou skupinu. Příkladem jsou některé kampaně mobilních operátorů, propojující veške-
rou komunikaci ve svébytný celek. 

Největším limitujícím faktorem je pro mediální kreativitu rychlá opotřebovanost nápa-
dů. Pokud někdo zkopíruje inovativní nápad konkurenta, většinou zaujme mnohem méně. 

 
2) Začlenění reklamy do pořadu 

Tento nyní již legální způsob komunikace bezesporu naplňuje řadu principů komuni-
kačního plánování. Organické umístění výrobku do televizního pořadu nebo filmu dokáže 
umocnit dopad reklamní kampaně. Je nutno ovšem splnit dvě podmínky. Vybraný pořad 
musí být přitažlivý pro danou cílovou skupinu a realizace umístění produktu do děje musí 
být provedena vhodnou a citlivou formou. Doplňkovým požadavkem na efektivní začleně-
ní produktu do pořadu je skutečnost, že by se mělo jednat o již známou značku. 

Příkladem funkčního „product placementu“ jsou dosud jen málokdy překonané nápady, 
využité ve filmech s Jamesem Bondem. 

 
Závěr 

Komunikační plánování má pro nejbližší období řadu předpokladů pro úspěšný rozvoj.  
Důležité je zaměřit se na dvě oblasti. Měřitelnost zásahu a užší spolupráci všech subjek-

tů, podílejících se na přípravě kampaně: zadavatele, reklamní agentury, mediální agentury, 
výzkumné agentury, PR agentury atd. Tím bude moci být komunikační plánování využívá-
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no zadavateli reklamy v ještě větší míře. Úspěšná aplikace metod komunikačního plánová-
ní bezesporu zvyšuje efektivitu reklamních kampaní a působí pozitivním způsobem na 
návratnost vložených investic. 
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ABSTRAKT 

Príspevok pojednáva o nástrojoch budovania značky a imidžu z hľadiska spoločensky zodpovedného mar-
ketingu. Firmy sú nútené pod vplyvom zvyšujúcich sa nárokov zákazníkov a tiež pod vplyvom narastajú-
cej konkurencie na trhu čeliť týmto premenám a reagovať na zmeny v marketingovom prostredí. Jeden zo 
spôsobov, ako si udržať miesto na trhu, stabilitu značky a rýchlo rozpoznateľný imidž ponúkajú práve 
nástroje sociálneho marketingu. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

značka, imidž, sociálna zodpovednosť, spoločensky zodpovedný marketing  
 

ABSTRACT 

The article says about the items of brand building and image building through social marketing practices. 
Companies are under influence of uprising demands of customers/consumers and under influence of upri-
sing congruence as well. They have to face up these metamorphoses and react to the changes on marketing 
scene. One of many ways, how to keep own place, brand stability and unique image on burse is offered by 
social marketing’s items. 
KEY WORDS 

brand, image, corporate social responsibility, social marketing 
 
 

Úvod 
V marketingovom prostredí neustále dochádza ku zmenám pod vplyvom okolia, tlaku 

konkurencie a narastajúcich nárokov spotrebiteľov. Malé firmy ako i nadnárodné spoloč-
nosti sa dostávajú do situácií, v ktorých je potrebné promptne a efektívne reagovať. Kroky 
manažmentu musia byť premyslené. Tvrdé konkurenčné prostredie nedáva priestor pre po-
kusy a unáhlené reakcie. Každá firma je vystavovaná tlaku konkurencie. Často sa stáva, že 
pod jej vplyvom sa nezameriava na ciele, ktoré by mohli jej situáciu na trhu vylepšiť. Do-
chádza tak k finančným stratám, následne ku skracovaniu marketingových rozpočtov, strate 
trhovej pozície, často aj v dôsledku zmien v spotrebiteľskom správaní. Firmy často v dô-
sledku absencie dlhodobého strategického smerovania a zo strachu zo zmeny nie sú schop-
né vidieť príležitosti, ktoré prostredie ponúka a využiť ich na posilnenie ich trhového po-
dielu. V snahe znížiť výdavky dochádza často ku znižovaniu marketingových rozpočtov, 
čo síce z krátkodobého hľadiska umožňuje ušetriť časť finančných prostriedkov, avšak 
z dlhodobého hľadiska negatívne vplýva na percepciu značky spotrebiteľmi. Skúsenosti 
najväčších firiem však ukazujú, že je, naopak, v ťažkých časoch potrebné zamerať a kon-
centrovať zdroje do podporných činností, akými je aj marketing, čo sa z dlhodobého hľadi-
ska pozitívne prejaví na hodnote značky. Druhá voľba umožňuje získať unikátnu trhovú 
pozíciu a volia si ju organizácie, ktoré budujú stabilné značky na trhu. Do popredia sa do-
stáva spotrebiteľ ako rozhodujúci faktor so svojimi potrebami a želaniami. Firmy sú nútené 
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hľadať stále nové efektívne spôsoby, ako nesklamať zákazníka a prehlbovať alebo mini-
málne udržať jeho lojálnosť voči značke. 

 
Budovanie značky a imidžu ako benefit CSR 

Jedným z dôležitých prostriedkov, ako udržať hodnotu značky, rozvíjať ju, resp. ako ju 
opätovne oživiť, je diferenciácia. V súčasnosti sa javí ako jedna z vhodných foriem odlíše-
nia sa aplikácia spoločensky zodpovedného (sociálneho) marketingu (CSR). Firma sa roz-
hoduje na základe potrieb a záujmov zákazníkov, požiadaviek firmy a dlhodobých spolo-
čenských záujmov pri dodržaní etického kódexu, morálnych hodnôt s prvkami proso-
ciálneho správania. Buduje tak hodnotu svojej značky a koná všeobecné dobro pre spoloč-
nosť ako takú. Značka (ktorú možno považovať za produkt) je nástrojom odlíšenia sa od 
ostatných produktov k uspokojeniu potreby. Tieto rozdiely môžu byť účelné a konkrétne, 
vzťahujúce sa k výkonu výrobku danej značky, alebo skôr symbolické, emocionálne 
a nedefinovateľné, kedy sa vzťahujú k tomu, čo značka predstavuje. To, čo oddeľuje znač-
kový výrobok od neznačkového a čo mu dáva hodnotu, je celkový súhrn vnemov a dojmov 
zákazníka, ak ide o vlastnosti produktu a o to, ako funguje, o meno značky o to, čo zastu-
puje, a tiež o meno spoločnosti, ktorá je s touto značkou spájaná (Achenbaum, 1993). 
Emócie, symbolizmus sú kategórie, ktoré sú úzko spojené s konceptom CSR, v ktorom 
práve percepcia zákazníka a jeho postoj voči produktu v najširších súvislostiach dáva znač-
ke jej skutočný význam. Značkou môže byť prakticky čokoľvek. Môže to byť výrobok, 
služba, obchod, osobnosť, miesto, organizácia či myšlienka. Práve myšlienky bývajú často 
prostriedkom uskutočňovania spoločensky zodpovedného marketingu. Niektoré značky 
vytvárajú konkurenčnú výhodu vďaka výkonnému produktu. Stále investície do výskumu 
a rozvoja pomáhajú vytvoriť prvotriedne výrobky a rozumné praktiky masového marketin-
gu zaistili rýchle prijatie nových technológii na spotrebnom trhu. Iné značky vytvárajú 
konkurenčné výhody prostredníctvom prostriedkov, ktoré sa nevzťahujú k produktom. Je to 
dimenzia pocitov, ktoré značka v spotrebiteľoch vyvoláva (Keller, 2003). Budovanie mena 
značky z pohľadu CSR je, či už zo strany firmy prvoplánové alebo nie, prítomné. Je len 
otázkou nástrojov firmy a strategického plánovania, nakoľko a s čím bude značka v mys-
liach spotrebiteľov spájaná a nakoľko bude upevňovať jej stabilitu v povedomí zákazníka. 

Rovnako ako osobnosť značky, aj imidž značky si vyžaduje dlhší a náročnejší proces 
pri jeho samotnom budovaní. Je málo pravdepodobné a nesprávne, keby značka mala nie-
koľko vytvorených imidžov. Kľúčom vo výskume imidžu značky je určiť alebo vyvinúť 
najmocnejšie obrazy a posilniť ich prostredníctvom komunikácie cez ďalšiu značku. Ter-
mín "imidž značky" získal popularitu. Do popredia sa dostávalo to, že pocity a obrazy spo-
jené so značkou majú silný vplyv na nákupné správanie a tiež na povedomie spotrebiteľov 
o značke, rozpoznanie a identitu značky. Spotrebitelia teda nekupujú len tovar/výrobok, ale 
aj imidž tohto výrobku, moc, bohatstvo, sofistikovanosť a predovšetkým identifikáciu 
a pridruženie sa k iným užívateľom tejto značky (Niekde patriť, niekam sa zaradiť.) V spo-
trebiteľom vedenom svete majú ľudia tendenciu definovať samých seba cez svoje imanie. 
Dobrý imidž značky je pozitívny a takmer vždy poskytuje jedinečnosť medzi konkurenč-
nými značkami. Môže byť posilnený komunikačnými prvkami ako je obal, reklama, propa-
gácia, služby zákazníkom atď. Imidž značky je väčšinou odvodený od toho, aké prvé slová 
spotrebiteľom napadnú pri zmienení sa o konkrétnej značke ("top of mind"). Keď nastane 
situácia, že odpovede sú príliš rôznorodé, je to indikátor slabo vybudovaného imidžu znač-
ky. Podobne ako u sponzorstva a v ďalších nepriamych formách komunikácie budovania 
značky môže byť mnoho CSR programov vhodnejších na zvýšenie expozície značky a me-
nej vhodných na situácie spotreby, pretože môže byť náročné či nevhodné doň zahŕňať 
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informácie týkajúce sa produktu. Zároveň môže byť expozícia značky pakovaná alebo 
uprednostňovaná ako výsledok programu CSR, čo uľahčí rozpoznanie značky. Zdieľaný 
marketing ako súčasť CSR môže mať množstvo rôznych podôb. Aj keď sú často spájané 
s reklamnými a propagačnými aktivitami, môžu zahŕňať taktiež rozvoj značky. Programy 
zdieľaného marketingu poskytujú firme množstvo potenciálnych benefitov (Yumico Ono, 
1994). CSR ponúka niekoľko prostriedkov vytvorenia priaznivej diferenciácie značiek (po-
silnenie imidžu značky). Informácie vzťahujúce sa k produktu majú veľký dopad na vní-
manie funkcie či výkonu značky. Prostredníctvom CSR môžeme spojiť so značkou profily 
užívateľov (snaha o dosiahnutie pozitívneho vnímania ako spotrebiteľa, ktorý činí dobré 
skutky), osobnosti a hodnoty (snaha vyvolať dojem, že ľudia, ktorí stoja za značkou, sú 
úprimní a starostliví). Pod vplyvom CSR spotrebitelia môžu firmu považovať za ochotnú 
investovať do CSR, ktorá sa stará o spotrebiteľa, je spoľahlivejšia než ostatné firmy a v ko-
nečnom dôsledky obľúbenejšia, pretože „koná dobro“ (zavedenie dôveryhodnosti značky). 
(Yumico Ono, 1994) Sú dve kategórie pocitov ku značke, ktoré sú obzvlášť dobre využi-
teľné pre CSR, a to spoločenský súhlas a sebaúcta. Inými slovami, CSR môže spotrebite-
ľom pomôcť ospravedlniť ich vlastnú hodnotu pred inými či sebou samým. Na vyvolanie 
spomínaných pocitov firmy používajú napr. nálepky, stuhy, gombíky, tričká, ktorými sig-
nalizujú svoju blízkosť k ostatným. Ľuďom je odovzdávaný pocit, že robia správnu vec 
a odmenou je ich dobrý pocit. Príspevkom spotrebiteľa môže byť zúčastnenie sa istej akcie 
alebo finančný príspevok istým počtom percent z príjmu a pod. V marketingovej praxi to 
znamená, že spotrebiteľ vo svojej snahe žiť korektný a solidárny život, ako v princípe 
o tom píše napríklad Rawls vo svojej Teórii spravodlivej spoločnosti (Rawls, 1993), chce 
pri kúpe produktov získať okrem samotného hmotného výrobku alebo služby aj emocio-
nálny benefit, ktorý ho jednak utvrdí v tom, že jeho kúpa bola správna pre jeho potreby, 
a jednak mu dá pocit, že kúpou daného produktu pomohol iným ľuďom, resp. že firma, 
ktorá takýto produkt vyrába, podporuje svojou činnosťou rozvoj celej spoločnosti. Medzi 
spoločensky zodpovednou firmou a spotrebiteľom vzniká silné puto, pričom je vysoko 
pravdepodobné, že spotrebiteľ ostane danej firme verný a stane sa jej lojálnym zákazníkom 
so silnou dôverou k značke. 

Firmy už nie sú hodnotené len na základe ekonomických, ale aj neekonomických vý-
sledkov (Carroll, 1979). Zodpovedajú za štyri relatívne samostatné oblasti. Ekonomickú, 
právnu, etickú a filantropickú zodpovednosť, ktoré spolu tvoria tzv. Pyramídu sociálnej 
zodpovednosti (Carroll, 2000).  

Firmy sú tak spojené s ostatnými sociálnymi štruktúrami ako sú rodina, vzdelávací sys-
tém a náboženská organizácia. Tento vzťah je založený na spoločenskej zmluve, ktorá sa 
mení tak, ako sa mení aj samotná spoločnosť (Chewing, 1990). CSR je teda záväzkom 
prameniacim z implicitnej spoločenskej dohody medzi podnikaním a spoločnosťou, ktorá 
zaväzuje firmy plniť potreby a túžby spoločnosti, rozvíja a buduje pozitívne činnosti a mi-
nimalizuje negatívne dopady na ľudskú spoločnosť (Lantos, 2001). Firma podlieha samo-
regulácii dostupných nástrojov na svoj rast a rozvoj a musí čeliť pokušeniam, ktoré by ju 
viedli k príliš unáhleným rozhodnutiam s vidinou rýchleho úspechu (ktorý je väčšinou 
krátkodobý a má opačný efekt z hľadiska dlhodobého plánovania, je teda neefektívny). 
Čím viac je otvorená novým trendom marketingu, tým väčšiu má možnosť úspechu. Jej 
kroky musia byť strategicky plánované a manažérsky zvládnuté. Jedine tak môže predísť 
radikálnym neúspechom. 
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Obr. Pyramída sociálnej zodpovednosti 

 
• Byť dobrým občanom, prispievať  

v komunite skvalitňovaním života v nej 
 
• Byť etický, povinný robiť správne veci, 

Vyhýbať sa ujme. 
 
• Rešpektovať zákon.  

Hrať podľa pravidiel. 
 
• Byť ziskový.  

Nadácia, pod ktorú všetci spadajú. 
 

Zdroj: Carroll, A. B. 1991. The Pyramid of Corporate Social Responsibility:Toward the moral 
Management of Organizational Stakeholders,. In: Business Horizons, July/August, 1991. 
s. 30-48 

 
Záver 

Spotrebitelia i podniky sú stále skúsenejšie v marketingu a lepšie sa vyznajú v tom, ako 
funguje. Dobre vyvinutý trh s médiami spôsobil, že sa marketingovým aktivitám a moti-
vácii spoločnosti venuje zvýšená pozornosť. Informácie pre spotrebiteľa a ich podpora sú 
k dispozícii v podobe spotrebiteľských poradcov na webe. Dnes je oveľa ťažšie presvedčiť 
zákazníka tradičnými komunikačnými technológiami, ako to bolo kedysi. Zmenila sa pod-
stata toho, čo spotrebitelia od výrobku, služieb a značky očakávajú. V neposlednom rade 
marketéri vedú zodpovednosť za splnenie ambicióznych krátkodobých cieľov kvôli tlaku 
finančného trhu a príkazom vedúceho manažmentu. Trhoví analytici oceňujú správy o sil-
ných a trvalých výnosoch ako náznak dlhodobejšieho finančného zdravia firmy. Potom sa 
marketingoví manažéri môžu niekedy ocitnúť v ťažkej situácii, kedy musia rozhodovať 
o postupoch s krátkodobým prospechom alebo s dlhodobými nákladmi (napr. zníženie 
výdajov na reklamu). Mnohí z týchto manažérov prežívajú rýchlu fluktuáciu zamestnancov 
a povýšení, takže neočakávajú, že vo svojej súčasnej pozícii zostanú dlho. Tieto organizač-
né tlaky môžu byť pôvodcom rýchlych riešení, z ktorých potom plynú dlhodobé negatívne 
následky pre firmu. Spoločenská zodpovednosť je veľmi aktuálna téma, ktorá v súčasnosti 
naberá na význame a týka sa mnohých zúčastnených strán a všetkých spoločností. Dotýka 
sa mnohých strategických aspektov spoločností vo vzťahu k vonkajšiemu prostrediu 
a pokiaľ sa efektívne prevádzkuje, môže byť veľmi taktickou diferenciačnou výhodou pod-
niku v tvorbe hodnoty značky. Jedným z hlavných problémov spoločnosti je efektívne 
začleniť programy CSR, ktoré vytvárajú transparentné obchodné odkazy na svoje spolo-
čensko-zodpovedne orientované úsilie, a vytvoriť funkčný obchodný model, ktorý zlepšuje 
ich výsledky, a teda aj to, ako môže firma pozitívne vplývať na spoločnosť. CSR pokrýva 
veľmi širokú oblasť, ktorá má vplyv na spoločnosť ako takú (verejná zodpovednosť, zdra-
vie a bezpečnosť, ľudské práva a komunita), na životné prostredie (znečistenie, znižovanie 
prírodných zdrojov, optimalizácia odpadov, cyklus opätovného použitia odpadových mate-
riálov) a na ekonomiku (povinnosť splnomocnenca a príspevok k ekonomickej prosperite). 
Benefity, ktoré pre firmu s spotrebiteľa ponúka, sú ideálnou výzvou pre aktívne využitie 
všetkých nástrojov spoločensky zodpovedného marketingu. Je len otázka času, kedy dôjde 
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k ďalšiemu upgradu v marketingovom prostredí, ktorý bude nútiť jednak skvalitňovať úro-
veň produktu alebo služby a zároveň ponúkne ďalšie benefity pre zákazníka. Na druhej 
strane je otázka, či existujú pre spotrebiteľov hodnotnejšie benefity ako emocionálne, ktoré 
nie sú novinkou vo svete marketingu. Ako ďaleko sa dá zájsť? Aké nástroje ešte možno 
využiť na posilnenie značky a budovanie imidžu? Čo je ideálny stav a je možné ho preko-
nať?  
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„SPADKOBIERCY”: KONTEXTY, PRE-TEXTY A CHODNIČKY 

'ČITANIA' (ALTERNATIVNEJ) 
 

„SPADKOBIERCY”: CONTEXTS, PRE-TEXTS AND PATHS OF 

'READINGS' (ALTERNATIVE) 
 

Agnieszka Ogonowska 

 
ABSTRAKT 
Text približuje improvizovaný komediálny seriál "Spadkobiercy", ktorý je intermediálnou formou, keďže 
siaha po tradícii kabaretu, performence, reality show, talk show, soap opery, rodinnej ságy alebo schém 
klasickej série Harlequin. Seriál umožňuje divákovi nájsť sa v prezentovaných konfliktoch a situáciách, 
ktoré často majú transhistorický, transspoločenský a nadnárodný charakter, keďže vychádzajú z univerzál-
nych vlastností ľudí, napr. potreba lásky, akceptácie, zdieľania vedy, hromadenia kapitálu, medzigene-
račného konfliktu a pod. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
intermédia, seriál, čítanie, tradícia 
 
ABSTRACT 
This article Focuses on the improvised comedy series "Spadkobiercy", which is a form of intermedia, whe-
reas extending the tradition of cabaret, perform, reality shows, talk shows, soap operas, family or sago 
schemes Herlequin classic series. The series enables you to locate the viewer in conflicts and situations 
presented, which often have trans-historical, trans-social and trans-national nature, as based on universal 
characteristics of human characteristics, for examples: need love, acceptance, sharing of science, capital 
accumulation, intergenerational conflict, etc. 
KEY WORDS 
Intermedia, series, reading, tradition 
 

 
Kabaret, niezależnie od swojej tematyki i genezy (literacki, polityczny, społeczny) oraz 

związanych z tymi pierwszymi funkcji, jest formą kreacji rzeczywistości w języku i po-
przez język1. Prowadzona na tym obszarze gra językowa wykorzystuje konkretne środki 
służące komunikacji w obrębie świata spektaklu, jaki i między uczestnikami przedstawie-
nia a jego odbiorcami. Kabaret jest zatem także zjawiskiem kulturowo-komunikacyjnym, 
ponieważ wspomniane gry językowe muszą być osadzone w sieci znaków – przynajmniej 
w pewnym stopniu – podzielanych przez adresatów występu2. Skład osobowy grupy ka-
baretowej, a także jej dotychczasowy repertuar stanowi dla współczesnego odbiorcy sygnał 
określonego komunikatu ludycznego, ufundowanego na specyficznym typie humoru. Idea 
humoru nie jest uniwersalna w swojej wymowie, stąd też wynika ryzyko każdej grupy 
kabaretowej, która nie „trafi” swoim przekazem do właściwej publiczności.  

                                                           

1 W tym kontekście por.: St.Gajda, 2007, Współczesny polski dyskurs komiczny [w:] J.Mazur, M. 
Rumuńska, red., Humor i karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej, Lublin; 
T.Szczerbowski, 1994, O grach językowych w tekstach polskiego i rosyjskiego kabaretu lat 
osiemdziesiątych, Kraków 

2 Por. też: E. Jędrzejko, U. Żydek –Bednarczuk, red., 1997, Gry w języku, literaturze i kulturze, Warszawa 
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Poczucie humoru oparte na specyficznym rozpoznaniu wielokodowego przekazu (sło-
wo, obraz, muzyka, scenografia, kostium, rekwizyt) to zjawisko uwarunkowane historycz-
nie, geograficznie, kulturowo i społecznie. Ten sam spektakl może rodzić u różnych od-
biorców skrajne odczucia i emocje: od euforii po wstręt i odrzucenie. Humor to nie tylko 
zjawisko ludyczne, kojarzone z obszarem zabawy i czasu wolnego, ale także narzędzie 
władzy, obnażania tego, co skrywane i spychane na marginesy kultury, to sposób kreo-
wania nowych perspektyw patrzenia na współczesną rzeczywistość.3 Podobnym celom 
służy często pastisz, parodia, ironia czy absurd. Śmiech widza, który właściwe rozumie tą 
„wypowiedź z kluczem” nie jest śmiechem pustym i sytuacyjnym, tzn. wynikającym z po-
wielania reakcji otoczenia, ale z pewnej formy intelektualnego przetworzenia. Jak pisał 
Bergson: „żeby komizm mógł wywołać należyty skutek, wymaga on jakby chwilowego 
znieczulenia serca. Przemawia jedynie do intelektu”.4 Są oczywiście przekazy medialne, 
które zwalniają odbiorcę od spontanicznego reagowania śmiechem, wskazując mu nie tyl-
ko tzw. komiczne momenty przekazu, ale także odrywając poprawne zachowanie, niejako 
w jego imieniu. Doskonałym przykładem takiego produktu jest oczywiście sitcom –  
„komedia dla leniwych” wpisana w afektywną ekonomię odbioru programu telewizyj-
nego.5 Liczne jednak gatunki i formaty medialne – mimo cech kiczowatości – zachowują 
charakter tekstów otwartych, czyli podatnych na lekturę alternatywną w rozumieniu Jane 
Feuer.6 

"Spadkobiercy" to improwizowany serial komediowy, goszczący na ekranach polskiej 
telewizji od 1 marca 2008 roku. Początkowo seria była emitowana w Polsacie, w progra-
mie "Piotr Bałtorczyk przedstawia", a od 5 wrześnie 2009na antenie TV4, już pod swoim 
tytułem. Pomysł serii narodził się znacznie wcześniej, gdy w 1993 roku w klubie studen-
ckim "Gęba" pod kierownictwem Dariusza Kamysa powstały pierwsze części "sagi" rodu 
Owensów (w polskim tłumaczeniu – "Posiadaczy"). Obecnie telewizyjne nagrania posz-
czególnych epizodów serii odbywają się na oczach publiczności w teatrze Bajka w War-
szawie.  

"Spadkobiercy" są tworem intermedialnym, ponieważ sięgają do tradycji kabaretu, per-
formence'u,reality show, talk show, opery mydlanej, sagi rodzinnej czy schematów fabular-
nych klasycznej serii Herlequin. W serialu pojawiają się także nawiązania do popularnych 
poradników psychologicznych (typu "know-how") dotyczących rozwiązywania problemów 
międzyludzkich, ponieważ właśnie one stanowią główny przedmiot rozmów między boha-
terami historii, która – przynajmniej w pewnym zakresie –nosi znamiona uniwersalności. 
Atrybut ten pozwala widzom „odnaleźć się” w prezentowanych na scenie/ekranie konflik-
tach i sytuacjach, które często mają charakter transhistoryczny, transspołeczny i ponadna-
rodowy, bo wypływają właśnie z uniwersalnych cech natury ludzkiej, np. potrzeby miłości, 
akceptacji, przynależności społecznej, przekazywania wiedzy, gromadzenia kapitału, kon-
fliktu międzypokoleniowego itd..  

                                                           

3 M. Herzog, 2009, Humoru różne przejawy, „Świat Obrazu” nr 4 (89), s.3-4 . W tym kontekście por. też: 
H. Bergson, 1995, Esej o komizmie, tł. S. Cichowicz, Warszawa 

4 H. Bergson, op. cit., s. 48 
5 A. Kisielewska, 2000, Seriale telewizyjne – elektroniczny kicz,[w:] L. Rożek, red., Kicz, tandeta, 

jarmarczność w kulturze XX wieku, Częstochowa, s. 391 
6 J. Feuer, 1984, Melodrama, Serial Form and Television Today, Screen, vol.25, nr 1 Por. też:E. Wilk, 

1997, Neokicz w ikonosferze audiowizualnej [w:] G.Stachówna, red., Nieyskretny urok kiczu, Kraków, s. 
22-23 
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Aktorzy podczas realizacji programu nie odwołują się do sztywnego scenariusza (jak 
w przypadku tradycyjnej gry w filmie czy w przedstawieniu teatralnym), a dopiero przed 
wejściem na scenę uzyskują informacje na temat przedmiotu ich rozmów i znaczenia 
poszczególnych scen. Ustala się także zdanie finalizujące poszczególne "odsłony", które 
jest także sygnałem dla wygaszenia świateł oraz zapowiedzią kolejnej scenki. Gra aktorów 
bazuje zatem na improwizowanych rozmowach i zachowaniach, które mieszczą się w uz-
godnionej wcześniej ramie, np. konflikt między seniorem rodu a jego najstarszym synem, 
pomiędzy braćmi o spadek, czy kłótnia pary kochanków. Bohaterowie z jednej strony 
próbują wczuć się w postać, aby odgrywana aktualnie scena była zabawna, z drugiej – nie 
kryją pewnego dystansu do roli. Źródłem atrakcji dla widzów jest właśnie element 
nieprzewidywalności; aktorzy muszą 'na bieżąco' reagować na zachowania współuczestni-
ków sceny/sytuacji i odpowiadać adekwatnie na ich zachowania werbalne. Niekiedy 
"wypadają z roli', gdy podobnie jak widzowie reagują śmiechem na zachowanie scenicz-
nego partnera. Zwykle sytuacje takie nie burzą efektu komicznego, raczej przekonują 
odbiorców, iż wszystko dzieje się na ich oczach in statu nascendi. Ta sama zasada 
obowiązuje zaproszonych do udziału w przedstawieniu/serialu tzw. gości specjalnych, 
rekrutowanych głównie ze świata polskiego showbiznesu – aktorów i dziennikarzy. Sagę 
rodu Owensów odwiedzili między innymi: Andrzej Grabowski (były agent FBI, Phill 
Murdock), Piotr Pręgowski (kolumbijski diler narkotyków, Mauricio), Marek Siudym 
(specjalista od uroczystości ślubnych, Wolf), Elżebieta Zapendowska (niania Owensów, 
Karen), Olaf Lubaszenko (kolega Kena z czasów, gdy był on w domu dziecka, Collin), 
Robert Janowski (stylista, Ken), Stanisław Tym (pastor Bishop), Piotr Najsztub (barman, 
Denis Lovejoy), Monika Richardson (rosyjska piosenkarka, Natasha Rusłanowa), Tomasz 
Kammel (barman, właściciel knajpy Stephen), Hieronim Wrona (babysitter), Zygmunt 
Chajzer (ojciec Nataszy, szef mafii), Maciej Kozłowski (specjalista od uroczystości ślub-
nych), Paweł Deląg (zawodowy porywacz dzieci), WojciechMann (kolega seniora rodu 
Owensów z Wietnamu, Brown), czy Jarosław Kret (sprowadzony przez dr Dreyfusa, lekarz 
do spraw specjalnych, znany jako Lake). Każdy z zaproszonych do udziału w przedsta-
wieniu gości, wykorzystując swoje doświadczenie aktorskie i wiedzę medialną, musi 
odegrać rolę przewidzianą, jak widać, określonym schematem poznawczym lub stereo-
typem społecznym. Te ostatnie, z jednej strony warunkują oczekiwania widzów, z drugiej 
– determinują grę aktorów. Wspomniana technika gry kabaretowej przybliża członków 
grupy kabaretowej do tzw. poetów oralnych. Paul Zumthor tak charakteryzuje to zjawisko: 

„Wykonanie rodzi tekst, który w czasie swego istnienia nie może zawierać ani skreśleń, 
ani nawrotów wstecz. […] Kunszt poetycki wymaga od poety przyjęcia odpowiedzialności 
za tę ulotność, za włączenie jej w formę dyskursu. Stąd konieczność szczególnej elokwen-
cji, swobody w wypowiadaniu i konstruowaniu zdań, sugestywności […]. Słuchacz podąża 
za poetą, żadne cofnięcie się nie jest możliwe: komunikat musi dotrzeć od razu, niezależnie 
od poszukiwanego efektu.”7 Oralność jest zresztą atrybutem wielu form współczesnej 
kultury, z telewizją na czele.8 

Gość specjalny jest – jak wynika z listy wymienionych nazwisk – osobą rozpoznawalną 
dla użytkowników mediów – głównie z popularnych programów telewizyjnych i filmów 
oraz tzw. gazet kolorowych, gazet telewizyjnych, tabloidów i internetowych serwisów plot-
karskich, które można potraktować jako teksty drugorzędowe ( w terminologii Johna Fis-

                                                           

7 P. Zumthor, 2003, Właściwości tekstu oralnego [w:] G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, red., 
Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa s 211 

8 W.J. Ong, 1992, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, tł. J. Japola, Lublin 
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ke'a). Każda z tych postaci wnosi zatem do serialu dodatkowy kontekst kulturowy, najczę-
ściej znany (w różnym stopniu) telewidzom i uczestnikom przedstawienia teatralnego. 
Rozbawienie widzów wynika zatem także ze zderzenia rzeczywistości spektaklu, w którym 
aktualnie występują pojedynczo tzw. goście specjalni z ich medialnym emploi, które w du-
żej mierze wynika z charakteru ich zatrudnienia i statusu osób publicznych. Twórcy przed-
stawienia – poprzez grę – reprezentują założoną wcześniej ideę, ale także prezentują siebie 
– własne możliwości aktorskie i kabaretowe. 

Wykorzystana w "Spadkobiercach" forma scenicznej pracy zespołowej przypomina 
zresztą strategie produkcji takich popularnych programów charakterystycznych dla real-TV 
jak seriale fabularno-dokumentalne "spod znaku": "W – 11: Wydział Śledczy", "Detekty-
wi", "Anna Maria Wesołowska" (produkcje TVN),czy "Melanowski & Partnerzy (Polsat)". 
Podobna zasada gry wykorzystywana jest także w popularnych, zwłaszcza w latach 90. 
ubiegłego wieku telenowelach dokumentalnych. Wszystkie wymienione produkcje, łącznie 
z analizowanym serialem, są także bardzo opłacalnym – w sensie ekonomicznym 
i marketingowym – produktem medialnym. Warto zwrócić uwagę na relatywnie niski koszt 
ich wytworzenia przy dosyć wysokim zainteresowaniu rynku konsumentów i reklamoda-
wców. 

W produkcjach tych de facto nie liczy się jakość gry aktorskiej (jak w tradycyjnie po-
jętej idei teatru lub w kinie stylu zerowego, gdzie widz – w trakcie trwania przedstawienia 
– powinien ulegać wrażeniu rzeczywistości), lecz wrażenie autentyczności, wiarygodności 
rekonstruowanej historii, poczucie realizmu sytuacyjnego czy realizmu psychologicznego. 
Akcja poszczególnych części serialu musi mieścić się zatem w schematach wyobrażenio-
wych odbiorcy, schematach ukształtowanych w wyniku kolekcjonowania różnych do-
świadczeń medialnych i kulturowych oraz gromadzenie indywidualnych doświadczeń spo-
łecznych. "Spadkobiercy" są zatem kolejnym przykładem serialuprzetwarzającego nie tzw. 
rzeczywistość obiektywną, lecz powszechnie znaną rzeczywistośćfilmową i telewizyjną, 
a w dalszej perspektywie – teatralną i literacką (głównie kobiecą literaturą popularną, XIX-
wieczną powieść detektywistyczną). Tym samym produkt ten doskonale wpisuje się we 
współczesne procesy recyklingów kulturowych i – opisywany przez Lva Manovicha – 
remiks kulturowy. 

Analizowany serial posiada również kilka cech wspólnych z sitcomem. Wśród nich 
warto wymienić: 
- rozmowę bohaterów jako podstawę rozwoju akcji i fundament konfliktu dramatur-

gicznego; 
- ograniczoną liczbę bohaterów (głównie są to członkowie rodziny Owensów, występu-

jący w każdym epizodzie); 
- schematyczność postaci (brak pogłębionego rysu psychologicznego, każdą z nich 

można scharakteryzować przy pomocy kilku cech, które dają pewne wyobrażenie 
całości – co nie zakłóca czytelności ich intencji); 

- komizm językowo-sytuacyjny jako kluczowy element kreowania efektu komicznego; 
- gość specjalny (najczęściej znany aktor lub dziennikarz), który pojawia się jednorazowo 

w konkretnym odcinku (ten zabieg wykorzystano, np. w „Nianii”);  
- jawny lub ukryty (w postaci tzw. śmiechu z puszki) udział publiczności w kreowaniu 

rzeczywistości przedstawienia. 
- specyficzna sceneria jako element świata przedstawionego, „która sygnalizuje kon-

wencję obiecywanej w ten sposób zabawy. Zazwyczaj jest ona przerysowana, sztuczna, 
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podkreślająca umowność świata przedstawionego, przypominająca teatralne dekoracje, 
w których toczy się gra”.9 
Serialowość "Spadkobierców" sprawia jednak, że znajomość poszczególnych części 

historii rodu Owensów jest konieczna dla rozumienia niuansów ich relacji i osobistych 
konfliktów psychologicznych. Ta cecha z pewnością odróżnia polski serial komediowy od 
każdej rodzimej serii, której sitcom jest przykładem. Atrybut ten sprawia także, że "Spad-
kobiercy" nie są zwyczajnym kabaretem, lecz serialem kabaretowym. Choć w repertuarach 
wielu współczesnych polskich kabaretów wykorzystuje się pewne formy seryjności charak-
teryzujące choćby sitcom (rozpoznawalny bohater lub grupa postaci w charakterystycznych 
rolach), to związki przyczynowo-skutkowe między poszczególnymi epizodami, odsłonami 
są na tyle luźne, że nie sposób opisywać to zjawisko jako formę serialową. Przykładem ta-
kiej strategii kabaretowej są elementy historii trudnego związku małżeńskiego Heli i Ma-
riana, historii stworzonej przez kabaret "Koń Polski". Opowieść ta nie rozwija się w czasie, 
a między poszczególnymi skeczami – poza obecnością – rozpoznawalnej pary bohaterów – 
nie ma zależności fabularnych. W ten sposób widz może oglądnąć dowolny epizod, by ro-
zumieć kontekst sytuacyjny, na którym ufundowany jest efekt komediowy. Z kolei cechą 
wspólną "Spadkobierców" i czołowego megagatunku real-tv, jakim jest z pewnością reality 
show, są takie cechy, jak improwizowana gra przebiegająca w określonej przestrzeni fi-
zycznej (przestrzeń sceny) i ramach czasowych. W związku z tym obydwa przypadki sce-
nicznych zachowań aktorów (aktantów/uczestników przedstawienia) można z powodze-
niem analizować przez pryzmat dramaturgicznej koncepcji Ervinga Goffmana (dla której 
naczelnym pojęciem jest proces wytwarzania i odbierania wrażeń w trakcie interakcji). 

Idea opisywanego serialu komediowego koresponduje także z formułą teatru improwi-
zowanego, zwanego także impro, w którym aktorzy grają spontanicznie. Ta forma teatralna 
narodziła się w latach 50. XX wieku na zajęciach Violi Spolin (nurt amerykański) oraz 
Keitha Johnstone'a (nurt angielski). To, że aktorzy tworzą dialogi i rozwijają akcję w trak-
cie spektaklu i na oczach publiczności (zarówno w ramach impro, jak i "Spadkobierców") 
dodatkowo motywuje ich do kreatywności w zakresie wymyślaniakolejnych części kome-
dii. Można powiedzieć, że nie odgrywają oni roli, bo to zakładałoby istnienie szczegóło-
wych wytycznych sformułowanych apriori (jak w scenariuszu) i przyswojenia ustalonych 
partii tekstu, lecz wykorzystują posiadane zasoby, by stworzyć postać. Na ten aspekt „gry” 
jako specyficznego działania scenicznego zwrócił uwagę Victor Turner, pisząc tak: „Słowo 
acting (‘grać’ lub ‘działać’), całkiem proste słowo anglosaskie, jest jednak wieloznaczne. 
Może ono znaczyć zarówno robienie czegoś pospolitego, jak odgrywanie czegoś – na sce-
nie czy w świątyni. Może dotyczyć czasu zwyczajnego lub nadzwyczajnego; może to być 
ruch lub działanie – tak „porusza się” ciało lub „działa” maszyna; może wreszcie odnosić 
się do sztuki albo zajęć związanych ze sceną. Może oznaczać największą szczerość – 
w podporządkowaniu siebie celom etycznym w dążeniu do osobistej prawdy – a może też 
stanowić największą sztuczność, kiedy „gra się rolę”, aby coś ukryć lub coś udać. (…) 
Acting oznacza więc zarówno pracę, jak i zabawę, powagę i żarty, sztuczność i szczerość, 
nasze doraźne kramarstwo i przetargi oraz to, co czynimy i oglądamy, uczestnicząc w wi-
dowisku lub rytuale.”10 Rzeczywistość gry rozciąga się poza scenę teatralną włączając 
w spektakl widzów, którzy reagują w określony sposób na przebieg wydarzeń i rozpoznają 
ich znaczenie. Różnica między aktorami a odbiorcami kabaretu jest taka, że ci pierwsi, po-

                                                           

9 A. Kisielewska, op. cit., s. 393 
10 V. Tuner, 2005, Teatr w codzienności, codzienność codzienność teatrze [w:] L. Kolankiewicz, red., 

Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa, s. 450 
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nieważ tkwią w świecie spektaklu i rozwijają sukcesywnie akcję na scenie, nie mają na 
bieżąco wyobrażenia o całościowej wymowie konkretnej odsłony, a informacje o uzyska-
nym efekcie komicznym uzyskują na podstawie reakcji widzów. Po zakończeniu spektaklu 
mogą wprawdzie oglądnąć nagrany występ, ale jest to już przekaz zwarty apriori, nazna-
czony przeszłością, a nie trybem dziania się. 

Akcja serialu rozgrywa się w rodzinie Owensów zamieszkujących w Los Angeles. 
Bohaterowie, podobnie jak w operach mydlanych, toczą dyskusje w zamkniętej scenerii 
głównie domowej. Można wyodrębnić kilka głównych wątków dramaturgicznych; należą 
do nich m.in.:  
1. wybór spadkobiercy rodziny Owensów przez seniora rodu – Jonathana Owensa; 
2. konflikt Johanthana z młodszym synem Georgem (zakałą rodziny i utracjuszem); 
3. perypetie w związku miłosnym Dorin (córki Owensa) i Kena Heighly'ego (urodzonego 

w danej Czechosłowacji jako Jiżi i przemyconego w bagażniku trabanta do USA; ten 
epizod biograficzny wielokrotnie powraca w rodzinnych rozmowach jako rodzaj 
traumy, której Ken nie może się pozbyć); 

4. próba przejęcia majątku majątku rodziny przez matkę Jonathana – Maggie Mekintosz 
Owens;  

5. biznesowe konflikty Jonathana Owensa z Frankiem Dealeyem;  
6. wątpliwe, pod względem medycznym, terapie dr Dreyfusa, lekarza wszelkich 

specjalności, który udziela konsultacji członkom rodziny Owens i ich znajomym; 
7. wątek "wojny wietnamskiej": konflikt między Johnem McPhersonem a kompanami 

z Wietnamu – Jonathanem i Frankiem, którzy zostawili go w dżungli bez pomocy; 
8. erotyczne związki Harriet Ferguson obecnie z Dealeyem, w przeszłości z Johnem; 

Harriet "przy okazji" to dawna sekretarka Jonathana, wynajęta zresztą przez byłego 
szefa do inwigilacji Dealeya.  
Efekt komiczny wynika z rozpoznawania przez widzów (teatralnych i telewizyjnych) 

nawiązań do konwencji opery mydlanej i parodii tego gatunku. To, czy poszczególne 
części serialu śmieszą odbiorcę zależy w dużym stopniu od poziomu jego kompetencji 
kulturowych i medialnych, np. znajomości takich amerykańskich oper mydlanych, jak.: 
"Dynastia", "Dallas", "Santa Barbara", czy "Moda na sukces", a także – w dalszej kolej-
ności – od rozpoznawanie reakcji emocjonalnych innych widzów (np. zgromadzonych 
w teatrze Bajka) oraz współreagowania w ten sam sposób. Wszystkie wymienione seriale 
są znane, a przynajmniej rozpoznawane – co do konwencji i formuły estetycznej - przez 
polskiego widza, warto również zauważyć, że na początku ich emisji w polskiej telewizji 
(okolice lat 90.) cieszyły się dużym zainteresowaniem rodzimej publiczności. Perypetie 
rodziny Carringtonów ("Dynastia") czy zamożnej sagii Ewingów ("Dallas") kojarzyły się 
bowiem z upragnioną – po przełomie '89 roku – wolnością, zamożnością, wysokim stan-
dardem życia, niedostępnym dla przeciętnego Polaka. Współcześnie podchodzi się do tych 
produkcji z dużym dystansem, powodowanym nie tyle realnym wzrostem zamożności 
polskiego obywatela, co ilością nowych doświadczeń medialnych, zwłaszcza telewizyj-
nych. Stąd też sukces brazylijskiej telenoweli "Niewolnica Izaura" notowany w latach 80. 
w naszym kraju nie mógłby się powtórzyć współcześnie, a sama produkcja, podobnie jak 
"Dynastia" czy "Dallas" uznana będzie obecnie przez młode i średnie pokolenie Polaków 
jako rodzaj kiczu. Bohaterowie "Spadkobierców" pośrednio wykorzystują to przekonanie 
i grają z konwencją produktu medialnego, który właśnie z kiczem jest kojarzony, ale jego 
oglądanie nie wywołuje wstydu czy zażenowania u widza. Kiczowatość „Spadkobierców” 
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nie może być rozpatrywana na polu definicji aksjologicznych11, lecz w ujęciu pragma-
tycznym12, czyli w kontekście jego użyteczności w zakresie spełniania różnych potrzeb 
odbiorców. Hermann Broch pisze: „Kicz nie mógłby bowiem ani powstać, ani przetrwać, 
gdyby nie istniał człowiek, który lubi kicz i jako producent sztuki chce go wytwarzać, 
a jako konsument sztuki gotów jest go kupować i nawet dobrze za niego zapłacić: sztuka 
w najszerszym znaczeniu tego słowa jest zawsze odbiciem określonego człowieka i jeśli 
kicz jest kłamstwem – jak się go często i słusznie określa – to zarzut ten godzi w czło-
wieka, który potrzebuje takiego kłamliwego i upiększającego zwierciadła, aby się w nim 
rozpoznać i z prostoduszną przyjemnością przyznać się do swoich kłamstw.”13 

Strategia/strategie odbioru analizowanego serialu może być z pewnością istotnym 
źródłem wiedzy na temat przemian mentalności Polaków (w okresie ostatniego dwudzie-
stolecia) w odniesieniu do takich problemów jak: konsumpcja i wolność konsumpcji, 
kapitalizm, przedsiębiorczość, wolny rynek, prestiż społeczny oparty na posiadaniu dóbr 
materialnych. Opisywany serial kabaretowy jest tym specyficznym typem widowiska 
kulturowego, który pełni funkcję metakomentarza, także odnośnie postaw Polaków wobec 
zarówno wcześniejszej produkcji medialnej, jak i bieżących wydarzeń społecznych. Twór-
cy kabaretu nie tylko odczytują te doświadczenia, ale także je włączają i odtwarzają w no-
wej ramie spektaklu i sceny.  

Scenerii "Spadkobierców" brakuje wprawdzie przepychu charakteryzującej amerykań-
skie czy bollywodzkie produkcje telewizyjne, ale to celowy zabieg parodystyczny wpisany 
w ideę kiczu bezpretensjonalnego.14 Aktorzy bowiem posługują się pewnymi atrybutami 
konotującymi bogactwo amerykańskich potentatów, np. grube cygaro w folii – znak roz-
poznawczy Franka Dealeya. Jednocześnie fakt, że bohater nigdy nie zdecydował się na 
jego konsumpcje, wskazuje na ważny atrybut zarówno amerykańskiego, jak i polskiego 
społeczeństwa kapitalistycznego – 'posiadania na pokaz'.  

Poszczególne części serii – z punktu widzenia widzów teatralnych – to niepowtarzalny 
spektakl 'na żywo', w którym dosyć istotną rolę odgrywa interakcja aktorów z publicznoś-
cią. Ci ostatni bowiem na bieżąco reagują na przedstawienie, wyrażając swoją (najczęściej) 
aprobatę wobec przebiegu akcji. Stosując kryteria psychologii odbioru tradycyjnego przed-
stawienia teatralnego, publiczność zgromadzona w teatrze Bajka aktywnie współkreuje 
dynamikę przedstawienia właśnie poprzez natychmiastowość własnych zachowań werbal-
nych. Rzeczywistość sceniczna jest zatem formą teatru eksperymentalnego, który dzięki 
nagraniu funkcjonuje także w innych mediach, tzn. telewizji i internecie. Te dwa ostatnie 
konteksty medialne istotnie wpływają na odbiór przedstawienia, które z perspektywy tele-
widza i intrenauty jest przekazem zwartym aprori, a więc wpisanym w nową temporalność 
– w ramy czasu przeszłego.  

                                                           

11 W tym kontekście por.: J.Tarnowski, 2000, Aksjologiczna definicja kiczu i związane z nią trudności [w:] 
L. Rożek, op. cit., s. 13-18; M. Hendrykowski, 1997, Niedyskretny urok kiczu. Problemy filmowej kul-
tury popularnej, Kraków, s. 9-18 

12 Por. A. Moles, 1978, Kicz czyli sztuka szczęścia. Studium o psychologii kiczu, tł. A.Szczepańska, E. 
Wende, Warszawa; W. Hofmann, 1976, Kicz Ii sztuka trywialnajako sztuki użytkowe [w:] Pojęcia, 
problemy, metody współczesnej nauki o sztuce, wyb., przeł. i wstępem opatrzył J. Białostocki, Warsza-
wa, s. 466-484 

13 H. Broch, 1998, Kilkauwag o kiczu i inne eseje, Warszawa, s. 103 
14 E. A. Sekuła i Kangur, 2008, Kicz jako źródełko radości [w:] W. J. Burszta, E.A. Sekuła, red., Kiczosfe-

ry współczesności, Warszawa, s. 44 
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Niezależnie jednak od medium przekazu, w każdym z trzech wspomnianych przypad-
ków istnienia spektaklu (w teatrze, w telewizji, w internecie) istotna jest kwestia umiejęt-
nego nawiązania aktorów do znanych widzowi konwencji gatunkowych oraz pewna sche-
matyczność w zakresie przedstawiania relacji międzyludzkich, zwłaszcza sytuacji konflik-
towych. Podstawowym tworzywem przedstawienia – co wynika także z cech gatunkowych 
opery mydlanej i kabaretu – jest rozmowa. Stanowi ona podstawę rozwoju akcji (na po-
ziomie ciągłości przedstawienia) i rozumienia konfliktów dramaturgicznych przez widzów.  

"Spadkobiercy" nie tylko wykorzystują grę z konwencją gatunkową (parodia jako spo-
sób dekonstrukcji tych zasad), ale także z konwencjami społecznymi. Improwizacja rodzi 
brechtowski efekt obcości, a w rezultacie odbiorcom łatwiej dokonać sugerowanych roz-
poznań na obu poziomach (rzeczywistości tekstu i rzeczywistości społecznej). Ponadto 
w serialu wykorzystano elementy sagii rodzinnej (historia dotyczy wszak trzypokoleniowej 
rodziny Owensów), bliskiej polskiemu odbiorcy choćby z uwagi na takie rodzime produk-
cje, jak: "Złotopolscy", "Klan" czy " Na Wspólnej" oraz wpisane w nie wartości związane 
z rodziną i relacjami quasi – rodzinnymi. Polskie telenowele obliczone są jednak na inny 
efekt: w ich przypadku chodzi twórcom o celebrowanie tradycyjnych wartości i podkreśla-
nie znaczenia tradycyjnych relacji międzyludzkich, a nie ich parodiowanie.  

W "Spadkobiercach" pojawiają się także subtelne nawiązania – także na prawach pa-
rodii do serii filmów amerykańskich poruszących wątek 'wietnamski', których klasycznym 
reprezentantem jest choćby obraz "Łowca jeleni" Michaela Cimino z 1978 roku.  

"Spadkobiecy" sątakże elementem opowieścitransmedialnej, na która składają się 
wspomniane filmy i programy telewizyjne, a także działalność kabaretowa członków ekipy 
aktorskiej. Przypomnijmy, że Artur Andrus i Robert Górski mogą być znani polskim wi-
dzom z występów w "Kabarecie Moralnego Niepokoju", Joanna Kołaczkowska i Dariusz 
Kamys kojarzeni z kabaretem "Hrabi", Marcin Wójcik i Michał Wójcik z kabaretem "Ani 
Mru Mru", Agnieszka Liwin – Sobańska z "Jurkami", a Janusz Rewers z kabaretem 
"Ciach".Widz opisywanego serialu może się zatem przełączać między poszczególnymi 
elementami tej opowieści, np. raz aktualizując wiedzę na temat przywoływanych amery-
kańskich oper mydlanych, innym razem – polskich telesag rodzinnych, czy w końcu – 
działalności kabaretowej poszczególnych aktorów.  

Efekt komiczny tej produkcji wynika także z faktu, że jest to w pewien sposób produkt 
glokalny. Odbiorca ma świadomość nawiązań parodystycznych, choćby do amerykańskich 
superprodukcji, a dzięki temu może porównać seniora rodu Carringtonów Blake'a (w tej ro-
li popularny aktor John Forsythe) z głową rodziny Owensów – Jonathanem (odgrywanym 
przez Artura Andrusa), czy byłą agentkę FBI – Harriet Ferguson z jej odpowiedniczką, 
dowolną bohaterką amerykańskich superprodukcji.  

W "Spadkobiercach" występują także liczne "kalki" fabularne, np. motyw dzieci odna-
lezionych po latach przez seniorów rodu. Blake Carrington odzyskuje w ten sposób po la-
tach syna Adama, zaś Jonathan Owens porwaną w dzieciństwie – córkę Dorin. Wielokrot-
nie w "Sapdkobiercach" subtelnie sygnalizuje się widzowi umowność konfliktów fabu-
larnych i ich parodystyczny charakter, np. wspomniana Dorin została uprowadzona 
w wieku 2 lat, gdy śpieszyła na zajęcia szkolne, a jej obecny narzeczony cierpi na trudną 
do zrozumienia traumę "po-czechosłowacką". Nie wiadomo jednak, czy wynika ona 
z 'socjalistycznych' doświadczeń bohatera powiązanych z przerzutemw bagażniku trabanta, 
czy w ogólne z porzuconym w ten sposób krajem pochodzenia? Ken jest jednocześnie 
postacią uosabiającą dylematy 'słowiańskiej duszy' i człowieka urodzonego w dawnym 
obozie krajów socjalistycznych, który w dorosłym życiu musi zaadoptować się do życia 
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w innym systemie. Ken nie radząc sobie w amerykańskim kapitalizmie "ucieka w choro-
bę", która przez najbliższe otoczenie jest rozpoznawalna jako wynik traumy uciekiniera. 

Szczególnie 'przerysowanym' bohaterem serialu jest dr Dreyfus noszący najgorsze ce-
chy znanych z literatury i filmu postaci lekarzy-szarlatanów (począwszy od dr Caligariego 
przez dr Mobuse'a i dr Frankensteina po współczesną gwiazdę telewizyjnej produkcji – dr 
Gregory'ego House'a).Sposób konstrukcji tej serialowej postaci sugeruje zresztą widzowi 
sposób interpretacji pozostałych osób rodzinnego dramatu.Bohaterowie "Spadkobierców", 
mimo że formalnie akcja rozgrywa się w USA, są profilowani lokalnie, co widoczne jest na 
poziomie ich: aparycji, zachowań werbalnych i niewerbalnych, wzajemnych relacji. Efekt 
komiczny wynika zatem także ze „zderzenia” ukształtowanych przez media wyobrażeń na 
temat charakterystycznych typów bohaterów (np. amerykańskich potentatów) a ich 
sparodiowaną konkretyzacją w ramach „Spadkobierców”.  

Serial ten jest – jak widać – przykładem takiej telewizyjnej kiczosfery, którą badać 
można w różnych kontekstach: związków z innymi tekstami kultury, strategii odbiorczych, 
estetyki i funkcji kiczu, glokalności i indygenizacji, funkcjonowania w różnych środowis-
kach medialnych (teatr, telewizja, internet). Każda z tych perspektyw pozwala wzbogacić 
wiedzę na temat współczesnej produkcji kulturowej, głównych tendencji na rynku mediów 
(głównie telewizji) oraz pewnych, przynajmniej cech, polskiego odbiorcy – użytkownika – 
producenta. Ze względu na dość duże zainteresowanie „Spadkobiercami” można spodzie-
wać się, że pojawią się „klony” tego programu, klony zapewniające ciągłość samej kultury 
audiowizualnej, a widzowi komfort obcowania z produktem jednocześnie „oswojonym” 
i „innowacyjnym”.  
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MUSEUM AS THE MEDIUM IN RELATION TO THE LOCAL COMMUNITY 
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ABSTRAKT 

Múzeum ako verejná kultúrna inštitúcia predstavuje médium, ktorého cieľom je aktívna distribúcia kultúr-
neho odkazu celej spoločnosti. V záujme efektívneho napĺňania svojej funkcie je nevyhnutné aplikovanie 
moderných komunikačných trendov do múzejnej praxe. Cieľom príspevku je poukázať na komunitné 
poslanie múzeí, ako aj potrebu realizácie múzejno-pedagogických aktivít. Pozornosť je zameraná na zdô-
raznenie významu reflexie potrieb a želaní návštevníka.  
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Múzeum. Múzejná komunikácia. Vzdelávanie. Múzejné publikum. Kultivácia. 
 
ABSTRACT 

Museum as a public cultural institution is the medium, aimed at distribution of active cultural legacy so-
ciety. In order to effectively fulfilling its functions is essential to the application of modern communication 
trends in museum practice. The paper is to highlight the mission of community museums, as well as the 
need to implement museum – teaching activities. The focus is on stressing the importance of reflection 
needs and desires of the visitor. 
KEY WORD 

Museum. Museum communication. Education. Museum audience. Cultivation. 
 
 
Aktuálne dianie v slovenskom múzejníctve je ovplyvnené snahou odstrániť nedostatky 

a bariéry zabraňujúce efektívnemu rozvoju vzťahu s návštevníkom. Do popredia vystupuje 
potreba revitalizácie múzejnej komunikácie za účelom zvyšovania atraktivity ponúkaného 
kultúrneho produktu. Zároveň sa zintenzívňuje prenikanie komerčných prvkov do celkovej 
múzejnej prezentácie. V komparácii s prístupom z minulosti je prítomné zmýšľanie múzej-
níkov čoraz viac nasmerované smerom k publiku. Múzeá si uvedomujú svoju zodpoved-
nosť za kvalitu distribuovaného kultúrneho odkazu. Vo všeobecnosti možno hovoriť o na-
sledovných charakteristikách transformácie múzeí vo vzťahu k verejnosti: 
- do popredia vystupuje návštevník so svojimi potrebami, očakávaniami a požiadavkami, 
- strategickú skupinu percipientov predstavuje detský návštevník – pozitívna ranná skú-

senosť ovplyvňuje inklinovanie k navštevovaniu múzeí vo vyššom veku, 
- snaha o docielenie “živého priestoru” – odklon od uniformného stvárnenia expozičných 

a výstavných priestorov zahŕňajúci farebnosť, rozmanitosť a stimuláciu fantázie, 
- participácia múzejného publika – trendom sa stáva interaktivita prostredníctvom zapá-

jania návštevníkov do deja, 
- odklon od prílišnej odbornosti – prispôsobenie jazyka širokej laickej verejnosti, 
- zvyšujúca sa potreba získavania spätnej väzby – skúmanie publika, 
- rozvoj múzejnej pedagogiky – múzeum sa stáva dôležitým aktérom neformálneho vzde-

lávania, 
- rozširujúca sa ponuka služieb – snaha o zvýšenie popularity múzeí ako miesta trávenia 

voľného času, 
- kreovanie nových pracovných pozícií s cieľom uspokojiť objektívnu spoločenskú po-

trebu – múzejný pedagóg a múzejný manažér. 
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Múzeum ako kultúrna inštitúcia disponujúca priamymi nositeľmi posolstiev (zbierkové 
predmety) má predpoklady vystupovať ako médium vo vzťahu k verejnosti. Svojou doku-
mentačnou činnosťou ozrejmuje okolnosti formovania prírody a spoločnosti. Napomáha 
nám vytvárať si obraz o svete, ktorý nás obklopuje, prostredníctvom odkrývania našej mi-
nulosti. Môže tak výrazným spôsobom podporiť vytváranie identity jedinca k miestu 
a posilňovať spoluobčianstvo. Ako jeden z facilitátorov kultivácie spoločnosti stimuluje ku 
konformnému spôsobu života a napomáha procesu socializácie detí a mládeže. Múzejná 
inštitúcia prispieva k napĺňaniu zásad humanizácie vyučovacieho procesu, v ktorom vystu-
puje ako jeden z aktérov neformálneho vzdelávania. Prostredníctvom názornosti má dispo-
zície vyvolať pozitívne zážitky v podobe efektívnej stimulácie lepšieho zapamätania prija-
tej informácie. V priestoroch múzeí možno realizovať všetky formy “mentálnych kotiev”. 
Ide o príbehovosť – “story”, miernu expresiu, humor, vzory – hrdinovia a farebnosť.  

Osobitné postavenie v rámci múzejnej siete patrí regionálnym a miestnym múzeám. 
V rámci ich prezentačnej činnosti potrebu vytvárania pozitívneho vzťahu s verejnosťou 
umocňuje ich komunitné poslanie. Ide o typ múzea zameraného na konkrétne miestne spo-
ločenstvo. Sú dejiskom vytvárania ranej skúsenosti a predstavujú “múzeá prvého kontak-
tu.” Zároveň predstavujú kolísku negatívnych stereotypov. Majú významný vplyv na inkli-
novanie jedinca k spotrebe múzejného produktu v dospelosti. Z uvedeného vyplýva, že 
z hľadiska participácie múzea na pozitívnej spoločenskej zmene je nevyhnutné posilňovať 
úroveň komunikačných kanálov najmä v podmienkach regionálnych a miestnych múzeí. 
Alexandra Brabcová naznačuje priestor múzeí nasledovne:  
- môžu zohrávať významnú úlohu v usporadúvaní miestnych osláv a uchovávaní tradícií, 
- napomáhajú k uchovávaniu miestnej pamäti, zdôrazňovanie významných rodákov, 
- vytvárajú priestor pre distribúciu skúseností a spomienok prostredníctvom kontaktu 

mladšej generácie so staršou, 
- v spolupráci s inými inštitúciami, ako sú škola a občianske združenia, môžu zdôrazňo-

vať hodnoty ľudskej vzájomnosti, slušnosti a života v rovnováhe s prírodou (BRAB-
COVÁ 2003, s. 32-33). 

Zároveň je potrebné poukázať na relatívne pomalé akceptovanie nových prístupov 
v múzejnej praxi. V nadväzovaní vzťahu s miestnym spoločenstvom absentuje potrebná 
motivácia, nakoľko zamestnanci sú presvedčení o pevnom odbornom charaktere svojej 
práce. A. Brabcová v súvislosti s rozvojom prezentačnej činnosti múzeí, ako i vzťahov 
s návštevníkmi uvádza :  
- múzeum by malo identifikovať jednotlivé skupiny miestneho obyvateľstva – rodiny, 

jednotlivci, deti rôznych vekových kategórií, seniori, handicapovaní – následne vytvá-
rať programy pre jednotlivé skupiny, 

- ľudia spravidla ocenia, že múzeum si všimlo ich špecifické potreby, čo vedie k pozi-
tívnej spätnej väzbe, 

- múzeum by malo vytvárať stratégiu spolupráce s miestnym spoločenstvom založenú na 
dialógu a partnerstve – vziať do úvahy príbeh a charakter miesta, 

- každé múzeum má na základe miestnej histórie, zbierok a konkrétnych reálií možnosť 
sprostredkovať miestnym ľuďom vedomie príslušnosti k miestu, 

- návštevníci môžu múzeum vo svojom meste vnímať ako nenahraditeľné len v prípade, 
ak sa cítia participujúcimi na jeho činnosti a smerovaní (BRABCOVÁ 2003, s. 33-34). 
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Radka Johnová upozorňuje na tendencie v prianiach návštevníkov, z ktorých možno 
odvodiť nasledovné všeobecné pravidlá pri tvorbe ponuky múzeí: 

• výstava je vizuálnym médiom – zbierkové predmety nie sú schopné výpovede čistou 
ostenziou, 

• v záujme efektívneho procesu zapamätávania je potrebné zapojiť viacero zmyslov – 
aplikácia moderných prezentačných prostriedkov, 

• dodržiavanie prezentačnej zásady označovanej ako „kvantita“ – príliš veľa exponá-
tov a podnetov vyvoláva únavu, 

• návštevníci nechcú memorovanie a nie sú naklonení k čítaniu zdĺhavých sprievod-
ných textov, 

• percipienti očakávajú implementáciu prvku humoru a prekvapenia do lektorského 
výkladu a celkovej múzejnej prezentácie (JOHNOVÁ 2008, s. 135-136). 

Múzejné publikum očakáva prispôsobenie programov (expozícií a výstav) k ich potre-
bám a požiadavkám. Ako jedna z bariér dostupnosti múzeí sa javí dominantný vedecko-
odborný charakter prezentácie a interpretácie. Ide o oslabenie múzejno-komunikačnej sfé-
ry, ktorej úlohou je dešifrovanie kultúrneho odkazu. Výsledkom daného javu je znemožne-
nie dekódovania informácie vyslanej expedientom (tvorcom výstavy) na strane prijímateľa 
(návštevníka). Pre vznikajúce bariéry dostupnosti je charakteristické oslabenie nasledov-
ných oblastí:  

• imidž a značka miestneho múzea – súhrn asociácií vo vedomí návštevníkov je jed-
ným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich návštevnosť, 

• dostupnosť a prostredie – otváracia doba (súlad s väčšinovým životným štýlom), 
prístup k múzeu, možnosť parkovania, značenie, viditeľnosť múzea, 

• budova múzea – vstup do objektu, kvalita interiéru (orientačný systém a značenie, 
pokladnica, osvetlenie, farebnosť a atraktívnosť priestoru – komfort), 

• personál múzea – kvalifikačné a osobnostné predpoklady, 
• propagácia múzea – informovanosť, 
• cena múzejného produktu, 
• kultúrna kompetencia – schopnosť vnímať a prežívať ponúkaný produkt (KESNER 

2005, s. 104-111).  

V záujme skvalitnenia celkovej činnosti múzeí predpokladáme identifikovanie prekážok 
efektívnej komunikácie s publikom. Úspešné napredovanie múzeí a pamiatkových objektov 
je ovplyvňované mierou poznania stálych, ako i potenciálnych návštevníkov. Možno pred-
pokladať, že väčšina kultúrnych inštitúcií má k dispozícii štatistické údaje vypovedajúce 
o počte návštevníkov. Hodnotiť efektivitu múzeí len na základe počtu návštevníkov by 
však bolo rozhodne mylné. Pre múzeum dané informácie tiež nepredstavujú žiadne hlbšie 
poznatky o návštevníkovi, ktoré by mohlo využiť pri stanovení cieľov a stratégií. Sloven-
ské múzeá nedostatočne využívajú nástroje spoznávania svojich percipientov. Medzi ne 
patria metódy skúmania publika. Práve ich aplikácia predstavuje spôsob dešifrovania hod-
nôt, názorov, postojov a potrieb prijímateľa kultúrneho odkazu. Ladislav Kesner uvádza 
nasledujúce dôvody doterajšieho nevyužívania sociologického prieskumu v múzejníctve: 
• absencia odborníkov disponujúcich potrebnými špecializovanými znalosťami a skú-

senosťami pre realizáciu prieskumu, 
• absencia finančných prostriedkov na zabezpečenie spolupráce s externými dodávateľmi, 
• tradičné podceňovanie aspektov subjektívneho prežívania návštevníkov zo strany za-

mestnancov múzeí, 
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• obava z kritiky múzejného produktu vyslovenej „nekompetentnou verejnosťou“ 
(KESNER 2005, s. 132).  

Posledné dva uvedené dôvody naznačujú pretrvávajúci nezáujem múzeí o podrobnejšiu 
analýzu profilu návštevníka. Tá by nemala spočívať len v získaní demografických údajov 
o návštevníkovi, ale i skúmaní motivácie, priameho hodnotenia a kritiky návštevníkov. Na 
danú problematiku upozorňoval už v 80-tych rokoch 20. storočia Jiří Špét, ktorý poukázal 
na nezáujem múzeí o hodnotiace stanovisko návštevníkov. Zároveň naznačil subjektiviz-
mus zamestnancov v posudzovaní realizovaných aktivít (KESNER 2005, s. 131). Podobný 
názor prezentoval J. Beneš. Podľa neho sa múzejní pracovníci nezameriavajú na overova-
nie spätnej väzby vo vzťahu k návštevníkovi z dôvodu nedostatku záujmu. Prieskum publi-
ka označil za predpoklad zvyšovania efektivity múzejnej prezentácie a komunikácie (BE-
NEŠ 1997, s. 130). Popredný český muzeológ Zbyněk Z. Stránsky zdôraznil možnosť zlej 
interpretácie prijatej informácie na strane recipienta. V záujme eliminovania a odstránenia 
mutačného efektu je nevyhnutné zameranie pozornosti na skúmanie pôsobenia múzejno-
prezentačných foriem. Efekt múzejnej komunikácie je merateľný a prejavuje sa v spätnej 
väzbe (STRÁNSKY 2000, s. 49).  

Uvedené teoretické východiská poukazujú na absenciu, resp. malú mieru využiteľnosti 
metód skúmania návštevníkov v múzeách v rokoch minulých, pričom daný jav pretrváva 
i dnes. Skúmanie publika predstavuje v našich podmienkach doposiaľ nedocenený kapitál. 
Jeho realizácia môže napomôcť k zvyšovaniu efektivity múzejnej práce s verejnosťou so 
zreteľom na dešifrovanie a distribuovanie kultúrneho odkazu spôsobom primeraným k cie-
ľovej skupine. Konkrétne sa bádanie prezentuje v nasledujúcich rovinách: 

1. Múzeum zisťuje profil svojich stálych návštevníkov: 
- kto sú (muž, žena, laik, odborník...),  
- odkiaľ prichádzajú (mesto, dedina, zahraničie), 
- aký je ich vek (deti – predškolský vek, žiaci, študenti, dospelí mladí ľudia, staršia 

generácia, starí ľudia). 

2. Múzeum zisťuje motiváciu návštevníka. Zámerom je dozvedieť sa, prečo percipient 
do múzea prišiel. Skúma sa motív vedúci k rozhodnutiu navštíviť múzeum. Motivácia zá-
roveň vypovedá o očakávaniach, prianiach, želaniach a toho, čo si od návštevy opýtaný 
sľubuje. Systematickým skúmaním danej oblasti a správnou interpretáciou zozbieraných 
dát sa výskumník dopracuje k obrazu potrieb a prianí návštevníkov. Uvedený poznatok 
predstavuje veľký prínos v procese uspokojovania prianí percipientov – klientov.  

3. Múzeum zisťuje hodnotiace stanovisko – sleduje sa spätná väzba zo strany návštev-
níka na ponúknutý produkt (výstavu, expozíciu...). Nakoľko štatistický údaj o počte náv-
števníkov nevypovedá o miere spokojnosti a obohatenia, je potrebné názor na „ videné“ 
skúmať adekvátnymi vedeckými metódami. Pozornosť by sa mala zamerať na zistenie 
pocitov, nálad, názorov – pozitívnych i kritických počas trvania, resp. bezprostredne po 
absolvovaní prehliadky. Zozbierané údaje predstavujú výpoveď uspokojenia alebo neuspo-
kojenia prijímateľa. Je vysoko pravdepodobné, že žiadna aktivita múzea sa nezaobíde bez 
slabých miest, ktoré môžu návštevníci postrehnúť napriek tomu, že realizátori si ich neuve-
domujú. Práve v odstraňovaní nedostatkov a chýb vedúcich k napredovaniu a zlepšovaniu 
spočíva význam a prínos zisťovania názorov publika. Je potrebné, aby sa zamestnanci od-
pútali od pocitu nadradenosti, neomylnosti a vedeckosti. Návštevník vidí, počuje, vníma, 
očakáva a v neposlednom rade žiada.  
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Skúmanie publika má svoj osobitný význam aj v rámci múzejno-pedagogickej činnosti 
predstavujúcej prostriedok na dosiahnutie efektívnej komunikácie. V súčasnosti sledujeme 
postupné akceptovanie uvedenej oblasti v múzejnej praxi. Tento proces nie je ani zďaleka 
taký dynamický, ako by si terajšia činnosť múzeí žiadala. Múzejná pedagogika ako vedec-
ká súčasť organizmu kultúrnej inštitúcie sa nezaobíde bez aplikovania metód skúmania 
publika. Nakoľko jej cieľom je distribúcia poznatku, je samozrejmé, že by naplnenie uve-
deného zámeru mal múzejný pedagóg overovať, zaznamenávať, vyhodnocovať a získané 
poznatky využívať v ďalších aktivitách. Rovnako by sa mal zamerať na skúmanie použi-
tých motivačných metód formou zážitku ako prostriedku pre docielenie poznatku. Za pred-
pokladu, že múzejný pedagóg by mal disponovať popri muzeológii i vzdelaním z oblasti 
pedagogiky, psychológie, sociológie, nie je použitie vedeckých metód daných odborov pre 
takto poznatkovo vybaveného pracovníka múzea prekážkou. Nakoľko uvedená kombinácia 
vzdelávania nie je v našich podmienkach realizovaná, ostáva ako hlavná bariéra pre plno-
hodnotné uplatnenie vzdelávacej funkcie vrátane vedeckého skúmania návštevníka deficit 
v oblasti erudovaných odborníkov. Uvedený nedostatok do popredia vystupuje najmä 
v rámci skúmania publika. Pokiaľ v oblasti „výchovno-vzdelávacích“ aktivít sa v múzeu 
realizuje väčšinou najviac kreativitou obdarený jedinec z radov zamestnancov (prevažne 
s neadekvátnym vzdelaním pre danú oblasť), pre skutočné exaktné skúmanie percipientov 
z rôznych hľadísk schopnosť improvizovať a “niečo si vymyslieť” nestačí.  

Napriek bagatelizovaniu profesie múzejného pedagóga v praxi, je treba podotknúť, že 
práve uvedená pracovná pozícia je kľúčovou v rámci vytvárania dlhodobého a pozitívneho 
vzťahu s múzejným publikom a distribúcie kultúrneho odkazu. Ide o osobu zodpovedajúcu 
za celkovú koncepciu edukačných programov múzea (JAGOŠOVÁ 2010, s.37). Múzejno-
pedagogické aktivity Vladimír Jůva rozčlenil do troch oblastí: 
• aktivity pred návštevou múzea – stanovenie vzdelávacích obsahov múzea, výskum 

publika, kooperácia s ďalšími inštitúciami, zapojenie do koncepčnej činnosti múzea, 
participácia a didaktické využitie digitalizácie kultúrneho dedičstva (virtuálne múze-
um), tvorba programov a textov, úprava priestorov, 

• aktivity po čas trvania návštevy – aplikovanie foriem a metód prezentačnej múzejnej 
didaktiky, komunikácia s virtuálnymi návštevníkmi, diagnostika múzejno-pedagogic-
kých aktivít, autodiagnostika múzejno-pedagogických aktivít, 

• aktivity po skončení prehliadky – vyhodnotenie múzejno-pedagogických aktivít, se-
bareflexia múzejno-pedagogického pôsobenia, akčný výskum problémov múzejno-pe-
dagogickej praxe, dokumentácia múzejno-pedagogických programov (JŮVA 2010, 
s.29). 

V rámci typológie múzeí sa vo svete vyšpecifikoval konkrétny typ múzea, v rámci kto-
rého je aplikácia a zároveň rozvoj múzejno-pedagogických metód najdominantnejší. Ide 
o detské múzeá. Stúpajúca popularita detských múzeí poukazuje na efektivitu a správnosť 
zvolených prístupov v rámci múzejnej prezentácie so zameraním na detského návštevníka 
a mládež. Podstatnou črtou aktivít detských múzeí je interaktivita. Výstavy a projekty pred-
pokladajú participáciu návštevníka na realizácii výstavy. Priamo sa stimuluje kreativita 
a predstavivosť návštevníkov. Ide o adresné múzeum s presne stanovenou cieľovou skupi-
nou. V rámci aktivít dominuje edukačný rozmer vyjadrený v priamej podpore rozvoja 
osobnosti a socializácie mladého jedinca (JŮVA 2004, s. 192). V rámci získavania nových 
poznatkov je uplatňovaná zásada “hands – on” spočívajúca v možnosti dotýkať sa zbierko-
vých predmetov a replík. Múzeum má pre aplikovanie objektového učenia zahŕňajúceho 
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princíp názornosti všetky predpoklady a predstavuje adekvátnu formu neformálnej, ale 
i informálnej edukácie.  

Ako príklad pozitívneho rozvoja vzťahu múzea s komunitou možno uviesť aktivity Ka-
tedry muzeológie FF UKF v Nitre, ktorá každoročne v priestoroch Ponitrianskeho múzea 
realizuje interaktívne výstavy. Cieľovú skupinu predstavujú nitrianske základné školy, 
pričom zvolené prezentačné témy dopĺňajú klasické školské osnovy. V rámci analýzy vý-
sledkov realizovaných prieskumov (dotazníková forma, skupinové rozhovory, rozhovory 
face to face, pozorovanie). Na základe spätnej väzby je zrejmý pozitívny vplyv študent-
ských výstav na upevňovanie komunitného postavenia múzea smerom k cieľovej skupine:  
• študentské výstavy zvyšujú návštevnosť Ponitrianskeho múzea, 
• múzeum získava stálych návštevníkov – pravidelne sa vracajúcich, 
• interaktívne výstavy odstraňujú stereotypy v myslení detí a mládeže, 
• zaznamenali sme opakované návštevy detského publika s rodinnými príslušníkmi, 
• výstavy sa vžili do povedomia obyvateľov Nitry, 
• objektové učenie a názornosť vyvolávajú zážitok stimulujúci poznatok, 
• učitelia sa zaujímajú o programy múzea – na základe pozitívnej skúsenosti sledujú aj 

iné aktivity,  
• múzeum posilňuje svoj imidž – popularizuje sa. 

Popri detskom návštevníkovi možno zdôrazniť iné špecifické skupiny návštevníkov vy-
žadujúce si modifikáciu múzejnej prezentácie. V súčasnej múzejnej praxi, v globálnom 
rozmere, dominuje snaha o docielenie kultúrnej demokratizácie. Do pozornosti sa dostáva 
potreba zaistenia distribúcie a prijímania kultúrneho produktu s dôrazom na všetky spolo-
čenské vrstvy a skupiny. Nesmieme zabúdať ani na zodpovednosť regionálnych múzeí, 
ktorú majú voči miestnej komunite. Aj tu by mala platiť zásada vytvárania ponuky pre 
všetky skupiny, ktoré ju predstavujú. V záujme vytvorenia rovnakých príležitostí je potreb-
ná postupná debarierizácia našich múzeí. Popri fyzických bariérach do popredia vystupuje 
dôležitosť eliminovania psychických prekážok.  

 
V rámci reflexie „Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so zdra-

votným postihnutím vo všetkých oblastiach života“, ktorého spracovanie vychádzalo z do-
kumentu „Štandardné pravidlá pre vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravot-
ným postihnutím“ prijatého Valným zhromaždením OSN sa Katedra muzeológie FF UKF 
v Nitre, v rámci každoročnej bakalárskej výstavy, zamerala na špecifickú skupinu, ktorú 
predstavoval nevidiaci a slabozraký návštevník. Na začiatku sme nadviazali spoluprácu 
s krajským strediskom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Nitre (ďalej len 
ÚNSS), ktorú reprezentuje Jozef Zbranek, ako aj s neziskovou organizáciou SINA Nitra 
pod vedením Mgr. Eriky Šodorovej. Počas celej prípravnej fázy sme ÚNSS vnímali ako 
partnera, ktorého participácia na projekte zaisťovala konečnú úspešnosť a pozitívnu spätnú 
väzbu zo strany cieľovej skupiny. Spoluprácu s ÚNSS možno rozčleniť do niekoľkých fáz: 

1. Nadviazanie kontaktu – Študenti 3. ročníka nadviazali kontakt s predstaviteľmi ÚNSS 
už vo februári 2008, to znamená 9 mesiacov pred plánovaným konaním výstavy. Cieľom 
prvého stretnutia bolo sondovanie záujmu zo strany cieľovej skupiny o nami ponúkanú 
výstavu. Výsledkom bolo zistenie, že ÚNSS a SINA Nitra pozitívne prijímajú myšlienku 
špecifickej výstavy pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov a sú ochotní sa aj aktívne 
zapojiť do celého procesu jej realizácie. 
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2. „Testovacie stretnutia“ – V rámci zaistenia čo najefektívnejšieho stvárnenia predmetu 
múzejnej prezentácie sme pravidelne iniciovali konzultačné sedenia, na ktorých sa zúčast-
ňovali študenti a pedagógovia Katedry muzeológie FF UKF, zástupcovia ÚNSS v Nitre 
a SINA Nitra, ale aj reprezentanti cieľovej skupiny, teda nevidiaci návštevníci. Náplňou 
„testovacích stretnutí“ bolo: 
•••• Vymedzenie témy výstavy – Cieľom študentov bolo prostredníctvom techniky pôdory-

sov a reliéfov prezentovať objekty kultúrneho dedičstva. Po opakovaných stretnutiach 
a neformálnom prieskume verejnej mienky, ktorý realizovala ÚNSS vo svojich radoch 
sme vybrali osem objektov. Boli to: Bratislavský hrad, Nitriansky hrad, Kostol sv. Mar-
gity v Kopčanoch, rímsky vojenský tábor – Iža, Chrám sv. Petra v Ríme, Chrám Vasili-
ja Blaženého v Moskve, mayská pyramída El Castillo v Chichen Itzá v Mexiku a Stone-
henge vo Veľkej Británii. Pri ich výbere spolupracoval i PhDr. Vladimír Cintula, ktorý 
je učiteľom dejepisu na Základnej škole internátnej pre nevidiacich a slabozrakých 
v Bratislave. Pri monitorovaní „želaného“ sme zistili, že nevidiaci a slabozrakí návštev-
níci mali záujem spoznávať kultúrne pamiatky, o ktorých bežne počujú, vo všeobecnos-
ti sú im známe, ale absentuje ich priblíženie v podobe miniatúr a modelov, čo znamená, 
že nie je možné získať predstavu o reálnej podobe.  

•••• Stvárnenie reliéfov a pôdorysov vybraných objektov – Súčasťou „testovacích stretnutí“ 
bolo overovanie správnosti rozmerov, materiálu a skúmanie celkovej čitateľnosti jed-
notlivých pôdorysov a reliéfov. Zistili sme, že nevidiaci a slabozrakí návštevníci majú 
svoje predstavy vyžadujúce si splnenie špecifických kritérií. Ich zohľadnenie možno 
vnímať ako kľúčový predpoklad efektívnej realizácie výstavy. Zistené nedostatky, ktoré 
negovali zrozumiteľnosť pri „prezeraní“ predkladaných pôdorysných a reliéfnych návr-
hov, sme priebežne odstraňovali.  

•••• Orientácia v priestoroch Ponitrianskeho múzea – prieskum miery bariérovosti – Terén-
ny prieskum sa uskutočnil za prítomnosti predstaviteľov ÚNSS, ktorí identifikovali 
hlavné fyzické bariéry a následne navrhli opatrenia na ich eliminovanie, resp. odstráne-
nie.  

•••• Inštalácia výstavy – priebežné konzultovanie s „testovacou vzorkou publika“ – Overo-
vanie správnosti zvolených postupov.  

•••• Popularizácia výstavy – reklama – Spolupráca s ÚNSS nám umožnila adresnú propagá-
ciu a promptné oslovenie cieľovej skupiny. 

3. Realizačná fáza – Spolupráca s nitrianskym strediskom ÚNSS pokračovala aj počas 
samotnej realizácie. Nevidiaci a slabozrakí sa aktívne podieľali na príprave a prevádzke 
tvorivých dielní, ktorých súčasťou bola ich vlastná prezentácia ručných prác. Tvorivé diel-
ne dopĺňala predajná výstavka zahŕňajúca najkreatívnejšie výtvory členov únie. Sociálny 
rozmer výstavy zameraný na odstraňovanie bariér a predsudkov sprostredkovala časť urče-
ná pre vidiacich návštevníkov, z ktorých až 90% predstavovali deti a mládež z nitrianskych 
škôl. Atraktívny program zahŕňal nasledovné aktivity: 
• „Pes – najlepší priateľ človeka“ – výcvik vodiacich psov priamo v múzeu. 
• „Také jednoduché veci ...“ – ukážka z každodenného života – ako si zaliať čaj, vybrať 

blúzku správnej farby, zistiť koľko je hodín a pod. – kompenzačné pomôcky. 
• „So zavretými očami“ – použitie klapiek na oči pre vidiacich pri nasledovných aktivi-

tách: prezretie si výstavy – pôdorysov a reliéfov, premietanie komentovaných filmov, 
pohyb v teréne.  

• „Poďme sa zabaviť“ – knihy pre nevidiacich, spoločenské hry ako sú šachy, karty 
a pod. 
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• „Hmatová skriňa“ – spoznávanie predmetov len na základe tvarov, haptické vnímanie. 
• Rozhovory, diskusie, spätné väzby – individuálne rozhovory face to face a skupinové 

rozhovory zamerané na získanie spätnej väzby s akcentom na kvalitatívne údaje.  

Zisťovanie spätnej väzby sa zameralo na zbieranie údajov vypovedajúcich o hodnotia-
com stanovisku. Prieskum sme realizovali prostredníctvom rozhovorov formou záznamo-
vých hárkov, ako aj videozáznamov. Vzorku respondentov tvorili nevidiaci návštevníci 
a návštevníci vidiaci, u ktorých sa skúmala akceptácia kultúrneho podujatia a kultúrno-
osvetové pôsobenie výstavy. Na základe výsledkov prieskumu a celkovej analýzy možno 
konštatovať: 
- kvalita muzeálnej prezentácie pre cieľovú skupinu so špecifickými potrebami je závislá 

na aktívnej spolupráci s reprezentantmi konečných prijímateľov – „testovacie stret-
nutia“, 

- nevidiaci a slabozrakí návštevníci sú rovnako „nároční“ ako bežný návštevník – v praxi 
sa často vyskytuje „logická chyba“, ktorá spočíva v presvedčení realizátorov , že vzhľa-
dom na absenciu špeciálnych produktov pre danú skupinu je postačujúca znížená kvali-
ta – výsledkom je neúspešnosť výstav ovplyvnená podcenením realizačnej fázy, 

- na základe reflexií cieľovej skupiny hodnotíme výstavu ako úspešnú, pričom sme za-
znamenali ochotu ÚNSS spolupracovať na potenciálnych projektoch v budúcnosti 
a neboli registrované žiadne negatívne stanoviská,  

- vidiaci návštevníci výstavu vnímali veľmi pozitívne, zaznamenali sme prejavy proso-
ciálneho správania, ktoré verbalizovali žiaci a študenti nitrianskych škôl bezprostredne 
po účasti na pripravených programoch, 

- najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim sprístupnenie múzea je ľudský faktor – prí-
tomnosť osoby kvalifikačne schopnej rozvíjať všetky formy múzejnej pedagogiky,  

- substitúty určené pre haptické vnímanie možno efektívne využiť pri aplikácii metódy 
„hands – on“, ktorá v našich podmienkach je skôr ojedinelou súčasťou múzejno-peda-
gogických programov. 

Pri hodnotení významu realizovanej výstavy možno hovoriť o nasledovných úspechoch: 
a) Katedra muzeológie – Študenti rozšírili svoje praktické skúsenosti z oblasti múzej-

nej pedagogiky. K realizácii každoročných interaktívnych výstav, ktorých cieľovou skupi-
nou sú deti a mládež nitrianskych škôl, pribudla aktivita zameraná na špecifických perci-
pientov. Za účelom dosiahnutia stanovených cieľov si osvojili metodiku práce s nevidia-
cimi a slabozrakými návštevníkmi, navrhli a v praxi realizovali osobitné prezentačné tech-
niky, porozumeli zmyslu a potrebe postupnej debarierizácie múzeí. Uvedené skutočnosti 
viedli k ich celkovému rozvoju. 

b) Ponitrianske múzeum – múzeum danou aktivitou prispelo k efektívnemu napĺňaniu 
svojho komunitného poslania, ktoré spočíva v reflexii potrieb a požiadaviek celého miest-
neho spoločenstva, vrátane jeho špecifických skupín. Múzeum oslovilo potenciálnych náv-
števníkov – doterajších „ nenávštevníkov“, čím sa otvorilo verejnosti a promptne zareago-
valo na aktuálne rozvojové stratégie v oblasti kultúry. 

c) Nevidiaci a slabozrakí návštevníci z Nitry a okolia sa zúčastnili na spotrebe kultúr-
neho produktu, ktorý bol prispôsobený ich požiadavkám. Väčšina percipientov navštívila 
Ponitrianske múzeum po prvýkrát, pričom daná aktivita u nich vyvolala záujem aj o pri-
pravované projekty múzea v budúcnosti.  

Novodobé múzeum s prívlastkom “bez múrov” má podobu modernej kultúrnej inštitú-
cie uvedomujúcej si svoje záväzky voči spoločnosti. Svojou aktívnou činnosťou sa usiluje 
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o objavovanie najefektívnejších foriem prezentácie. Je priamo zodpovedné za efekt múzej-
nej komunikácie. Umožňuje distribúciu kultúrneho odkazu, ktorého nositeľmi sú zbierkové 
predmety. Neustále sa pokúša posilňovať vzťahy s verejnosťou. Progresívne múzeum si je 
vedomé svojej povinnosti zameriavať sa na všetky zložky miestneho spoločenstva vrátane 
marginalizovaných skupín. Efekt svojej činnosti podrobuje skúmanie prostredníctvom 
zisťovania bariér dostupnosti, ktoré sa následne snaží eliminovať a odstrániť. Potrebu po-
pularizácie a reklamy v záujme plynulého napredovania vníma ako samozrejmú súčasť 
svojich aktivít. V zmysle napĺňania uvedených charakteristík sa javí ako kľúčová oblasť 
múzejná pedagogika a jej implementácia do múzejnej praxe. Kvalitné múzejno-pedago-
gické programy predstavujú nielen informačné médium, ale participujú aj na vytváraní 
trvalých hodnôt, kultivácii a socializácii jedinca v spoločnosti. Slovenské múzeá prechá-
dzajú obdobím revitalizácie a transformácie. Cieľom štátnej kultúrnej politiky je dosiahnuť 
celkové skvalitnenie prezentačnej činnosti a zvyšovanie popularity múzeí v rámci kultúr-
neho trhu.  

 
Použitá literatúra 
BRABCOVÁ, A.: Veřejné muzeum. In: Brána muzea otevřená. Náchod: JUKO, 2003. ISBN 

80-86213-28-5 
BYCKO, M. Aplikačné stratégie a modely práce muzeoedukológa. Humenné: Balada, 2004. 

ISBN 80-968703-3-5 
JAGOŠOVÁ, L.:Múzejný pedagóg – kompetencie, vzdelávanie, úskalia. In: Čo letí v múzejnej 

pedagogike. Vzdelávanie a výchova v múzeách na Slovensku. Bratislava: SNM, 2010. ISBN 
978-80-8060-252-9. 

JOHNOVÁ, R.: Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 
978-80-247-2724-0 

JŮVA, V.: Pracovné pole múzejnej pedagogiky. In: Čo letí v múzejnej pedagogike. Vzdeláva-
nie a výchova v múzeách na Slovensku. Bratislava: SNM, 2010. ISBN 978-80-8060-252-9. 

JŮVA, V.: Dětské muzeum – edukační fenomén pro 21. století. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-
7315-090-5.  

KESNER, L.: Marketing a management muzeí a památek. Praha: Grada Publishing, 2005. 
ISBN 80-247-1104-4.  

STRÁNSKY, Z.Z.: Úvod do studia muzeologie. Brno: MU, 1995. ISBN 80-210-1272-2 
 

Kontaktné údaje: 
Mgr. Silvia Eliašová, PhD.  
Katedra muzeológie FF UKF v Nitre 
Hodžova 1 
949 74 Nitra 
seliasova2@ukf.sk 
 
Vo svojej vedecko-pedagogickej činnosti sa venujem problematike múzejnej prezentácie, 
múzejnej komunikácie a múzejnej pedagogiky.  



 

 

 



441 

 

UMBERTO ECO V MÉDIÁCH 

 

UMBERTO ECO IN MEDIA 
 

Eva Firická 

 

ABSTRAKT 

Umberto Eco je nielen románopiscom, ale aj literárnym odborníkom, zakladateľom vednej disciplíny se-
miotika a v neposlednom rade aj publicistom. Príspevok sa zaoberá pojmom fast-thinker (rýchly mysliteľ). 
Ide o akúsi mediálnu prítomnosť vybraných odborníkov, ktorých názory a vyjadrenia na konkrétne témy 
majú cyklickú periodicitu. Medzi nich patrí aj Umberto Eco. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Fast-thinker – Pierre Bordieu – Umberto Eco – mediálny odborník – problémy médií v súčasnosti (podľa 
Eca) 
 

ABSTRACT 

Umberto Eco is not only a novelist, but literature expert, founder of semiotics and a journalist, as well. The 
paper deal with the word fast-thinker. It explains cyclic media presence of selected experts who offer 
suggestive statements and opinions on concrete happening. Umberto Eco is one of them. 
KEY WORDS 

Fast – thinker – Pierre Bordieu – Umberto Eco - media expert – problems of media in present (according 
to Eco) 

 
 

Úvod 
Od vzniku prvých printových periodík uplynulo viac ako 400 rokov a tlačené médiá 

prešli skutočne búrlivým vývojom vďaka cenzúre a rôznym tlačovým zákonom. Práve tlač 
môžeme považovať za prvé masové periodikum a predchodcu dnešných sledovanejších 
audiovizuálnych a elektronických médií. Strach o svoju budúcnosť prežívala tlač aj 
s príchodom rozhlasu, televízie či internetu na mediálny trh. Napriek negatívnym predpo-
vediam si tlačoviny udržali svoje stále miesto na trhu a ich náklad je i naďalej schopný 
rásť. Aj keď tlač patrí medzi najstaršie masmédiá, aj dnes je v neustálom štádiu rozvoja. 
Práve rozvoj ovplyvňuje správanie čitateľa v rôznych smeroch. Tlačoviny majú oproti 
iným médiám nevýhodu, a to, že nie sú interaktívne a informujú o udalostiach, ktoré počí-
tajú s istým časovým odkladom. Ak teda recipient túži po skutočne aktuálnych informá-
ciách uprednostní audiovizuálne či elektronické médiá. Informovanie v širších súvislos-
tiach, ku ktorým sa môže čitateľ vždy vrátiť, sú však ešte vždy najväčšími výhodami 
tlačenej žurnalistiky. 

 

Fast-thinkers 
V súčasnosti však médiá disponujú názormi a vyjadreniami rôznych odborníkov na 

konkrétne udalosti, a tak je nesporné podsúvanie určitého názoru. Niektoré mená sa navyše 
v médiách objavujú s cyklickou periodicitou. Takíto odborníci sú nazývaní aj ako fast – 
thinkers1.„Dnešná žurnalistika hľadá zdroje, ktoré dokážu rýchlo poskytnúť vyjadrenia. 
Bordieu považuje za televízne žiadaných práve tých, ktorí dokážu ponúknuť akési rýchle 

                                                           

1 fast-thinker - rýchlomysliteľ 
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kultúrne občerstvenie – „kultúrny fast food“ (Bordieu, 1998, s. 29). Fast-thinkers sú do-
stupní v akúkoľvek dennú hodinu a k dispozícii pre 24-hodinové spravodajstvo. Väčšinou 
sú to vedátori zamestnaní v rôznych organizáciách, ktorí majú veľký repertoár. Nárast 
týchto odborníkov navádza novinársky dopyt po ich názoroch namiesto ďalších rozšírených 
skutočností a faktov.“ (Boyce, 2007, s. 148-149). 

Pojem prvýkrát zaviedol práve Pierre Bourdieu, ktorý tak nazval účelových špecialistov 
na myslenie. „Sú to ľudia, o ktorých novinári vedia, že ich môžu kedykoľvek pozvať do te-
levízneho štúdia, vedia, že plynulo zodpovedajú všetky otázky.“ (Chmelár, 2003, s. 175). 
Chmelár si všíma neustálu mediálnu prítomnosť vybraných odborníkov, ktorých názory 
a vyjadrenia na určitú tému majú cyklickú periodicitu. Upozorňuje, že médiá sú schopné 
tejto selekcie buď schválne, alebo neuvedomene. Výraz fast – thinkers pochádza z angličti-
ny a znamená myslieť rýchlo. Mnohé médiá sa dnes aj kvôli časovej tiesni často prikláňajú 
k odborníkom, ktorí sú schopní recipientom podsunúť určitý názor bezprostredne a zrozu-
miteľne. Neuvedomujú si však, že práve selekciou týchto odborníkov kladú prekážky ne-
obmedzenej slobode myslenia, informácií a prejavu svojich recipientov. Avšak názory 
odborníkov dostávajú priestor v médiách aj vďaka predpokladanej dávke profesionality, 
ktorú so sebou prinášajú ich články, aj vďaka tomu sa stali fenoménmi nielen vo svojom 
odbore, ale aj v mediálnom svete.  

 

Umberto Eco – biografia a novinárska profesia 
Umberto Eco sa narodil v roku 1932 v Alessandrii, v talianskom regióne Piemonte. 

V roku 1954 promoval na Turínskej univerzite, kde počiatočné štúdium práva zanechal 
kvôli štúdiu stredovekej medievalistiky (štúdium literatúry, filozofie a estetiky). Počas 
svojho neskoršieho profesorského pôsobenia prešiel viac než sedemdesiatimi univerzitami, 
no interne pôsobil najmä na prestížnych talianskych univerzitách v Bologni, v Miláne a vo 
Florencii. Medzitým sa venoval aj literárnej tvorbe. Je autorom piatich románov: Meno 
ruže (Il nome della rosa), Foucaltovo kyvadlo (Il pendolo di Foucalt), Ostrov včerajšieho 
dňa (L´isola del giorno prima), Baudolino a Tajomný plameň kráľovnej Loany (La miste-
riosa fiamma della regina Loana), ktoré v preklade vyšli aj v slovenčine. Okrem iného na-
písal viac ako päťdesiat odborných vedeckých prác so zameraním na sociologické vedy, 
literárnu kritiku, masmediálnu oblasť a v neposlednom rade aj na semiotickú oblasť, ktorá 
spočíva v rôznych spôsoboch interpretácie diel. Ecove teoretické práce, štúdie, eseje a au-
torské články, ba dokonca aj romány prinášajú nové obzory plné originálnych názorov na 
všeobecnú semiotiku. (Ruch, 2004) 

Hoci Umberto Eco nikdy neštudoval žurnalistický smer, aktívne sa podieľal na koordi-
načnej redaktorskej činnosti už od roku 1954, aj preto je mu svet médií dôverne známy. Od 
roku 1954 do roku 1959 pracoval Eco pre taliansku verejnoprávnu televíziu RAI (Radio 
Audizioni Italiane resp. Radiotelevisione Italiana) v Miláne ako redaktor kultúrnych prog-
ramov, kde nazbieral cenné praktické skúseností z televízneho prostredia. Od roku 1962 
bol externým prispievateľom ako do talianskych mienkotvorných periodík Il Giorno, La 
Stampa, Corriere della Sera, La Repubblica, L´Espresso, Il Manifesto, tak aj do tých ame-
rických New York Times, The Washington Post, New Yorker, Newsweek, Time, či do 
britského Observer a iných (Ruch, 2004). V niektorých pôsobí aj v súčasnosti. Na Sloven-
sku mu jeho novinárske príspevky vychádzajú v mienkotvornom denníku SME, ktorý uve-
rejňuje najmä preklady stĺpčekov z talianskeho magazínu L´Espresso. Príspevky sú uverej-
ňované nepravidelne v sobotňajšej prílohe denníka SME – Víkend. Príloha dáva priestor 
nielen publicistike, kultúrnym či športovým témam, ale aj zábavno-relaxačnému čítaniu, 
ktoré nie je súčasťou bežného vydania.  
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Eco – mediálny expert 
Pred dvoma rokmi priniesol denník SME rebríček dvadsiatich mediálne najuznávanej-

ších odborníkov súčasnosti, ktorý vychádzal z internetovej ankety amerického časopisu 
Foreign Policy. Je to časopis s celosvetovou pôsobnosťou, ktorý sa orientuje na ekonomiku 
a politiku. Na prvých priečkach ankety sa umiestnili moslimskí intelektuáli, čo predpokladá 
silnú komunitu hlasujúcich zaujímajúcich sa o mediálne problémy najmä v arabskom svete. 
Ďalšími účastníkmi boli napríklad Noam Chomsky, Al Gore, Garry Kasparov či Richard 
Dawkins. Medzi nich sa zaradil aj Umberto Eco, ktorý sa umiestnil na 14. mieste (denník 
SME, streda 25. júna 2008). Aj táto anketa potvrdzuje, že Eco má silné renomé aj ako me-
diálny odborník nielen v rodnom Taliansku, ale aj za jeho hranicami. Rebríček magazínu 
Foreign Policy však musíme brať s nadhľadom, keďže je súčasťou mediálnej reality, ktorá 
je ovplyvňovaná rôznymi ideologickými vzťahmi (ekonomickými, politickými, geografic-
kou polohou a pod.).  

Je teda nesporné, že Eco sa aktívne zúčastňuje na tvorbe súčasnej masovej komuniká-
cie. Dôkazom toho je aj jeho interné redaktorské pôsobenie v talianskom magazíne L´Es-
presso (externé príspevky do mnohých zahraničných periodík, vrátane slovenského denníka 
SME), niekoľko vedeckých odborných prác venovaných masovej kultúre (Skeptici a teši-
telia, Babylonský rozhovor, Päť úvah o morálke a pod.) a zúčastňovanie sa rôznych me-
diálnych akcií (spolupráca s experimentálnym programom televízie RAI, s nadáciou Unes-
co, s nadáciou Européenne de la Culture a pod.).  

Médiá sa dnes obracajú hlavne k masovému publiku, snažia sa mu vyhovieť, sprostred-
kúvajú informácie, o ktoré je najväčší záujem, pritom zabúdajú na originalitu. Takisto za-
búdajú na poskytovanie priestoru menšinovému publiku, priestoru pre vyššiu kultúru a pod. 
Zástancom tzv. antimasovosti je aj samotný Umberto Eco, ktorú opisuje aj vo svojej publi-
kácii Skeptikové a těšitelé (2006). Masovosť komunikačných prostriedkov nekomentuje 
ako pozitívny či negatívny jav, naopak hľadá spôsoby, aby masmédiá mohli šíriť kultúrne 
hodnoty. Eco je zástancom názoru, že masová kultúra je v podstate produktom masových 
médií, ktoré sa riadia priemerným vkusom masy a istým spôsobom tak popierajú identitu 
jednotlivca. Hoci môže vyznieť takéto hodnotenie negatívne, Eco sa bráni jednoznačnému 
odsúdeniu masmédií, práve naopak, nastoľuje otázku, čo je potrebné spraviť, aby médiá 
mohli šíriť kultúrne dedičstvo masy (Eco, 2006). 

Eco sa v knihe zaoberá nielen nízkou, strednou a vysokou kultúrou, ako nazval aj kapi-
toly tejto publikácie, ale v nemalej miere sa v nej venuje televízii a jej dosahu a pôsobeniu 
v spoločnosti. Televíziu nazýva tzv. novou elitou bez zodpovednosti a tvrdí, že televízia sa 
stáva základným prvkom kultúry nielen v zaostalejších krajinách, ale aj u priemerných 
obyvateľov. Záchranu vidí jedine v kritickom postoji diváka schopného odolať fanatické-
mu, ba priam hypnotickému sledovaniu predostieranej ponuky. Tento kritický prístup divá-
ka k videnému akiste vychádza z mediálnej gramotnosti. Daniela Liptáková zo SAV (Slo-
venská akadémia vied) považuje Ecove videnie masovej kultúry v jeho diele za príliš pesi-
mistické a verí, že aj prijímanie kvantitatívnych informácií sa aspoň u niektorých recipien-
tov dokáže premeniť v kvalitatívne, vierohodné údaje: „Kniha Umberta Eca dáva jasnú 
odpoveď na úvodnú otázku, či dať masovej kultúre áno či nie, pretože zavrhovaná masová 
kultúra nezabrala miesto žiadnej fantomatickej kultúre vyššej, iba sa rozšírila v masách, 
ktoré skôr prístup ku kultúrnym bohatstvám vôbec nemali. Je síce pravda, že masmédiá 
ponúkajú záplavu nerozlíšených informácií, v ktorých dôležitý poznatok nie je odlíšený od 
poznatku len zaujímavého alebo zábavného. Popierať však, že takáto kumulácia informácií 
môže byť niečím formujúcim, by znamenalo zastávať veľmi pesimistický názor na ľudskú 
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prirodzenosť a neveriť, že kumulácia kvantitatívnych údajov, útočiacich na stimuly inteli-
gencie veľkého množstva osôb, by sa aspoň u niektorých z nich nemohla kvalitatívne pre-
meniť.“ (Liptáková, 1995, s. 472). 
Ďalšie dielo, v ktorom Eco pojednáva o masovej kultúre, je Babylonský rozhovor. 

K dielu sa vyjadril literárny kritik Marian Škotka (2003, s.1): „Je to malá encyklopédia 
súčasného konzumenta, ktorý v nekonečnej snahe presviedčať seba i okolie, že sa má dob-
re, ba lepšie ako včera, neustále zaplavuje vecičkami a vecami s cieľom „zveľadiť“ svoj 
život. Eco vie, že toto úsilie je rovnako povrchné, ako snaha masmédií povedať čosi zásad-
né o svete a koniec koncov je to len ďalší výraz smerovania civilizácie ku krátkodobému 
prospechu a prázdnote. Eco nad toľkou plytkosťou neplače. Smeje sa z nej celkom úprimne, 
schuti.“ Kritik svojimi slovami potvrdzuje, že Eco nielen ironizuje trend dnešného štýlu 
života, ale aj kritizuje povrchnosť médií, ktoré sa navonok snažia pôsobiť seriózne 
a dôveryhodne, na druhej strane však ponúkajú množstvo šírených informácií spejúcich 
najmä k ich prospechu a recipientskej informačnej nenasýtenosti. 

Najpríznačnejším príspevkom diela Päť úvah o morálke pre mediálny svet je práve esej 
O tlači. Eco sa v nej zaoberá aktuálnou situáciou v talianskom tlačovom priemysle. Pomery 
v Taliansku pokladá za neobjektívne a xenofilné, resp. prílišne zaujímajúce sa o všetko cu-
dzie. Na príklade zaužívaného uvádzania slovného spojenia „vplyvný denník New York 
Post“ ukazuje ,ako ďaleko sú novinári od objektivity. Hoci New York Post je najdlhšie vy-
chádzajúcim denníkom na americkom trhu a so šiestym najvyšším nákladom patrí medzi 
tabloidné noviny s bulvárnym zameraním. Samotný Eco ich označuje za „štvrtotriedne no-
viny“. Za ďalšie nedostatky, ktorým trpí taliansky tlačový priemysel, sú podľa Eca novi-
nárska klišéovitosť a používanie fráz, ktoré si nájdu priestor takmer v každom novinárskom 
príspevku (Kollárová, 2005). Problémy talianskej tlače by sme však mohli aplikovať aj pre 
našu krajinu. 

 
Záver 

Masmédiá sú dnes plné direktívnych, manažérskych, marketingových a žurnalistických 
nezrovnalostí, ktoré odhalí iba recipient, schopný vytvoriť si svoj vlastný úsudok napriek 
podsúvaniu určitých názorov. Na zorientovanie sa v tejto mediálnej ponuke poslúži štú-
dium mediálnej gramotnosti, ktoré sa aplikovalo aj do slovenského vyučovacieho procesu. 
Ak však médiá chcú byť hodnovernými spoločníkmi človeka aj v 21. storočí, mali by sa 
týchto nezrovnalostí vyvarovať samy, zabezpečiť rast kvality a konkurencieschopnosti 
z vlastnej iniciatívy. 
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Radio Maryja is a leading catholic media in Poland. It is formed togethr with the radio station by the daily 
„Nasz Dziennik” and „Telewizja Trwam”. The Meial Concern by Father Rydzyk propagates conservative 
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Nowadays to a great extent it forms the socio – economic views of the reactionary part of catholic church 
in Poland. The opinions stated in Father Rydzyk media in Poland are consistet with the views of Polish 
bishops majority. 
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Fundamentalism is mostly associated with the radical stream of Shiite faction of islam, 

especially in Iran.1 In christianity it is most often connected with American protestants for-
ming the right wing of Republican Party, in catholicism with the archbishop Marcel Le-
febvre, defying the resolutions of Vatican II. We will not make mistake presuming that it is 
hard to associate fundamentalism to one particular religion, however one should state that it 
is mostly found in monotheist religions – christianity, islam and judaism. One should agree 
with Roger Scrutton's definition that fundamentalism is “the movement within a given 
religion towards the fundamental doctrine, which formed the roots of this religion, and the 
refusal to adjust the doctrine to the outer moral or social demands.2 

There is a popular view in the literature of the subject that fundamentalism started in 
Polish catholic church after the fall of the Polish People's Republic. The orthodoxy of quite 
a big part of the Episcopate was considered as an exaggerated reaction caused by a deep 
disappointment with socio-political reality of the IIIrd Republic of Poland.3 

However, I'm sure that Polish version of catholic fundamentalism was formed much 
earlier by cardinal Stefan Wyszyński. One should remember that the Primate of the Mille-
nium connected the negation of communism with a deep distrust in western civilization 
(especially in the context of its future). He treated new intellectual streams in west – Euro-
pean catholicism with reserve as well as the works of Vaticanum Secundum.4 

                                                           
1 Słownik historii doktryn politycznych (Dictionary of political doctrines history) ed. R. Jaskolski Vol. 2. 

Warsaw 1999, pp. 229-230 
2 R. Scrutton: Dictoniary of political thought (Słownik myśli politycznej), Poznań 2002, p. 110 
3 J. Gowin: Kościół w czasach wolności 1989-1999 (Church in the times 1989 – 1999), Kraków 1999, p. 7 

and others; 
 R.Graczyk: Kłopot z Kościołem, Kłopot z demokracją (Problem with Church, problem with democracy) 

„Gazeta wyborcza” on 4.03. 1996; Rev. M. Starowiejski: Temat zmarnowany (The lost topic) „Słowo” - 
catholic daily on 19.06.1996 

4 A.Micewski: Stefan Kardynał Wyszyński. Warsaw 2000, p. 207. On of historians of Polish Church of 
IInd half of XX C. 

 Rev. Zygmunt Zieliński accepts and defends this attitude of Cardinal Wyszyński, writing: „The attitude 
of Primate to some attempts of such [according to western European theology – R.K] rebuilding of 
Polish Catholicism was negative, that caused pointless discussions about it in „Tygodnik Powszechny” 
by Jerzy Tworowicz.- Z. Zieliński: Kościół w Polsce 1944-2002 (Church in Poland 1944-2002). Radom 
2003, p. 209. 
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Starting in 1948 the authorities of Poland have gradually limited the access of the 
Church to mass media, radio transmissions from religious celebrations were stopped, 
catholic magazines were closed one by one. This all culminate in giving “TYGODNIK 
POWSZECHNY” (the Common Weekly) – magazine of so called “Open catholicism” to 
PAX when they denied painting Stalin's obituary in March 1953. The October thaw and the 
70-ties decade have not much changed this situation. Catholic mass media were limited to 
the press that was strictly censored, moreover, it had constant problems with lack of paper 
and some other “objective difficulties” of Polish People's Republic's “deficiency econo-
my”.5 

The situation changed as the result of the August agreements in 1980 which started the 
radio transmission of the Holy Mass. Also the catholic magazines closed on the turn of 
40ties, and fifties were allowed to exist again i.e. “NIEDZIELA” (Sunday) in Często-
chowa. 

The martial law, when some magazines were suspended (for a short time), hasn't much 
stopped the renaissance of catholic press. The weakening dictatorship of Polish United 
Workers' Party was not strong enough for anticlerical offensive, treating the church as the 
institution that can efficiently moderate public feelings.6 

The crucial meaning for the development of catholic mass media had the law of the re-
lation of the state to the Church in Polish People's Republic introduced by Sejm on 17th 
May 1989. The Church gained the right to own its' printing houses, radio and television 
stations as well as cinemas theatres and film studios. The PRL's authorities thought the 
Church would have a more restrained attitude in election campaign to Sejm and Senate on 
2 June 1989.7 

The act of 17th May 1989 gave each diocese the right to have its own broadcasting sta-
tion. 

The authorities were even ready to introduce catholic television. The Polish Episcopate 
was restrained in this matter. They were afraid that the costs of such an institution would be 
beyond financial abilities of the Church. 

However they acquired the possibility to broadcast catholic programs in public televi-
sion. 

Polish bishops surprised with this concession (radio broadcasting stations) were not 
aware of the costs of maintenance of this kind of media. Only a part of them decided to 
open their own radio broadcasting stations. In other dioceses the frequencies were not used 
and the bishops did not know what to do.8 

This situation was used by Father Tadeusz Rydzyk, proposing to particular bishops the 
possibilities to use these frequencies. After taking holy orders he started as an (assistant) 
curate in st. Joseph parish in Toruń. In the opinion of his parishioners he was full of ideas, 
brilliant priest. He has even formed a parish rock group. He was considered an empathic 
and open man. In August 1980 as well as after the introduction of martial law he was not 
                                                           

5 A. Dudek, R. Greja: Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989) (Communists and Church in Poland) 
Cracow 2003, pp. 256, 281-283. 

6 A. Dudek notices that affter 1980 statistics concerning catholic press and printing houses were growing: 
„In 1983 Church had one should enumerate such printing houses as ATK, KUL, Pallatinum, Wydawnic-
two Salezjańskie or Księgarnia św. Wojciecha. There were 89 Catholic magazines, and the single edi-
tion was about 1,5 mln copies. „Ibidem, pp. 425-426 

7 Z. Zieliński: Kościół w Polsce..., pp. 402-403 
8 C. Gmyz: Puls i Maryja – radio po katolicku.(Puls and Maryja – radio in catholic way). „Więź” 2000, no 

5, pp. 65-66. 
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politically active. In 1987 during the pilgrimage as a university chaplain Father Rydzyk 
disappeared somewhere in Germany. This episode of a “hidden life” lasted a few months 
and looks mysterious until now, which can cause many speculations. This decision and 
unwillingness to explain were strictly treated by the redemptorists' order (breaking the 
vows of obedience) but due to the intercession of Father Jerzy Galiński he stayed in the 
order as a chaplain of a nun's closter in Oberstaufen. Then he first started working with 
media. He was a frequent guest of catholic broadcasting station in Augsburg Radio Maria 
International. This was an inspiration for his further activity.9 

It is not quite clear until today how were gathered the means to start the broadcasting 
radio station. One can only presume that – as in the case of many church enterprises – they 
came as gifts from the west, then the collections of the congregation where added. The 
equipment was brought from the West as a donation and according to the act of 17th May 
1989 caused the exemption from duty. A part of these donations was fictional. Trusted 
people of Father Rydzyk took out money to Western Europe, where equipment was bought, 
then a friendly institution “gave” it to Toruń broadcasting radio station.10 

In this case the end has really justified the means, in 1991 they were enough to start 
working of “Radio Maryja – catholic voice in your home”. There is no doubt that Father 
Rydzyk has show the unusual medial and organizational talent from the very beginning. He 
has created the broadcasting station having a very precise circle of listeners (so called tar-
get). He has decided to get to this group of Polish citizens that political class knew very 
vaquely. The views of this group had not existed in any mass media and they were only 
articulated among friends.11  

The listeners of Toruń broadcasting radio station are people who were marginalized 
during socio-political changes in Poland after 1989, coming mostly from traditionalist, 
communities rural or small towns. They either don't understand or don't accept the changes 
of the nineties. Most of them are educated below the secondary level.12 One can say that in 
the circle of Father Rydzyk Radio Maryja supporters, Roman Dmowski believers under-
stand the Polish People's Republic orphans. 

For the first 3 years of activity Radio Maryja kept “catholic correctness”, almost notori-
ously the connection with Episcopate was underlined, and political connects were quite 
withdrawn.13 

However, the unity of the catholic mass media and social environment connected with 
the Church belonged to the past. It started from “the war at the top” in 1990 and the atmos-
phere around the presidential election in autumn this year. The environment of “Znak” 

                                                           

9 „Przekrój” on 8th June 2003. It must be stated here that Father Rydzyk practically does not keep in touch 
with his own family for few years, what is more, he said in public that his one and only family is Radio 
Maryja Family. His supporters are not shocked by this, otherwise, they can see evangelical radicalism in 
Father Rydzyk's attitude - „And stretching out his hand toward his disciples, he said, „Here are my 
mother and my brothers! For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister, and 
mother.”- Matthew 12, 49-50. 

10 C. Gmyz: Puls i Maryja..., p. 66. 
11 Ibidem, p. 67 
12 „Tygodnik Powszechny” on 15.12.2002. Everyone equating Toruń broadcasting station with Polish 

supporters of archibishop Lefebvre would be mistaken for two reasons: first, Father Rydzyk cannot 
openly question Vaticanum Secundum, secondly, catholic integrists are too sublime intellectually com-
pany for Radio Maryja Family Circle.  

 J. Majewski, Z. Nosowski: : „Stare”, „nowe” i odnowa w Kościele.”Więź” 1999 no 4, passim. 
13 „Niedziela” on 13.03.1994 
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(Sign) and “Tygodnik Powszechny” (Common Weekly) in Cracow strongly supported 
Tadeusz Mazowiecki and Democratic Union in the process of formation. 

The other extreme was formed with the leadership of Wiesław Chrzanowski (October 
1989) Zjednoczenie Chrześcijańsko – Ludowe14 (Christian – National Unity). This group 
promoting the need of christian values in socio – economic life, enjoyed growing sympa-
thies of a large part of clergy. Some influential catholic magazines with a Częstochowa 
weekly “Niedziela” (Sunday) supported it more and more. 1995 was a crucial year. Hierar-
chical church reached nervously to growing criticism of its actions in social sphere. Espe-
cially different opinions, like the ones that came from the countries of so called open catho-
lics were pointed as well as priests connected with these circles.15 

In this hotter and hotter atmosphere in Polish Church the letter of the Pope John Paull II 
to “Tygodnik Powszechny” (April 1995)had a special meaning. One can read these: “ Re-
gaining freedom was paradoxically connected with […] stronger attack of the powers on 
Church, Episcopate, and the Pope as well. I could especially fell it in the context of my 
personal visit in Poland in 1991. That hurt, especially that the aim was to make the society 
forget of what the Church was in the life of the nation during the past years.”16 

Then during his short visit in Podbeskidzie (22nd May 1995) in the homily delivered 
during the Holy Mass in Skoczów John Paul II stated: “The rights of conscience must be 
defended even nowadays. There is a lot o intolerance introduced in the name of tolerance in 
public life. Believers feel it deeply and painfully. There is a tendency of marginalizing 
them in social life, all that is saint to them is mocked an of derided. These forms of return-
ing discrimination cause anxiety and deep reflection”.17 

No matter what where th intentions of the Authors of this letter and the words spoken in 
Skoczów these reflections started to live their own life. What is worse – according to our 
fundamentalists (Josef Michalik metropolitan bishop of Przemyśl)18 = the editor-in-chief 
Jerzy Turowicz answered in “Tygodnik Powszechny” the Pope's reservations showing – in 
their minds – the lack of tact and Christian humbleness. The editor-in-chief stated: […] evil 
frequently starts through the entire triumphalism of the people of the Church, that is some-
times shaped in arrogance […]. Some Polish Catholics […] look for enemies everywhere, 
sometimes where they do not exist, and also among “their people: they want confrontation, 
no dialogue, as they consider it a capitulation, then they divide their own community into 
“true catholics” and other ones, not true. But the main task of the Church, catholics is unite, 
not divide”.19 

Polish integrists have ultimately found the enemy. What is more the enemy no 1 of fun-
damentalists were not post -communists, but Democratic Union supporters and so called 
open catholics. 

Radio Maryja has first got deeply involved into current politics around presidential 
election in autumn 1995. The Toruń broadcasting radio station has attacked one candidate, 
Hanna Gronkiewicz – Waltz the NBP (National Polish Bank) President. It resulted in the 

                                                           

14 Z. Zieliński: „Kościół w Polsce..., p. 396 
15 And so e.g. Rev. Prof. Joseph Tischner could not sermonize in st. Anna academic church in Cracow – 

W. Bonowicz: Tischner, Kraków 2001, p. 461. 
16 The Pope's letter to „Tygodnik Powszechny” on 5th April 1995 – KAI of 30th May no 36, pp. 19-20. 
17 Quoted after „Gazeta Wyborcza” of 23.05.1995 
18 „Niedziela” of 28.05.1995. 
19 „Tygodnik Powszechny” of 14.04.1995. 
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fall of her popularity and enabled Lech Wałęsa to go to the second round of elections.20 
The Episcopate's attitude in this matter (also antisemitic statements against Jacek Kuroń) 
was ambivalent. On the one hand on 23rd October 1995 the Episcopate committee on Me-
dia stated that Radio Maryja has become the means spreading lies and slander, apologizing 
all fell victim do it. On the other hand, this statement was repudiated by some bishops, 
presence in Toruń broadcasting station's programs (as bishops Edward Frankowski and 
Adam Lepa) and tolerance by order's Episcopate Superiors and open violation of ecclesiat-
ical law by Father Rydzyk.21 

In fact one can presume that quite a big part of Episcopate Sympathies with the Radio 
Maryja program, even if they haven't show their sympathy so openly as the bishops from 
Łódź and Sandomierz mentioned above.22 It still remains a mystery if this sympathy comes 
from the fact of Common views or has some other context. 

In 1996 Radio Maryja has strongly criticized the political processes leading towards Po-
lands integration with European Union. Father Rydzyk has given broadcasting time to such 
integration critics as Jan Kania Jackowski, who wrote two books on the negative results of 
this step for Poland.23 This criticism has not changed even after the visit of Episcopate 
representatives with Cardinal Joseph Glemp in Brussels in autumn 1997, when the primate 
has said these words: “Church in Poland is not afraid of European structures”. 

24 Another question was a problem of constitutional referendum. In 1997 it divided the 
Episcopate itself. Primate Glemp in the interview for an Italian daily “Avenire” said that he 
approved of this project however stating that he would not say how he would vote as “this 
would be propaganda”.25 But the chairman of Polish Episcopate team for Constitution the 
archbishop Josef Michalik said he would not vote against as the constitution “when it men-
tions God, one does not know whenever it means it as some philosophical idea, the mason 
architect of the world of the vague god of New Age”.26 

This kind of views was particularly loud in Toruń radio, where they used to pray for the 
ones that went astray as e. g. general secretary of Polish Episcopate Conference bishop Ta-
deusz Pieronek. 

Radicalism of Father Rydzyk forced him to criticize some other Episcopate members 
(e.g. bishop Alojzy Orszulik, far from any catholic progressivism). That made Episcopate 
undertake some, first very careful actions. In the pastoral letter of 29th November 1996 we 
read: “Polish bishops, following the Pope's teaching, also warn against such radicalism, 
where patriotic and Christian terms are abused […] Such actions undertaken in the name of 
self – interest and ill ambition, intensify due feeling of being lost and helplessness in many 
of our brothers. Our moral duty is opposing this attitude through eliminating the signs of 

                                                           

20 „Wi ęź” 1997, no7, pp. 99-100. 
21 Father Rydzyk without knowledge of his superiors (so without their agreement) dealt with large 

amounts of money and opened bank accounts. „Tygodnik Powszechny” of 15.12.2002 
22 J. Gowin: „Kościół w czasach..., p. 231 
23 J. M. Jacowski: Bitwa o Polskę (Battle about Poland)(Warsaw 1997). His thoughts are a mixture of fear 

and stereotypes of extreme national right, warning that Poland's integration with EU means a volountary 
resignation from sovereignity. 

24 Quoted after A. Domosławski: Chrystus bez karabinu. O pontyfikacie Jana Pawła II (Christ without gun. 
About John Paul's II pontificate) Warsaw 1999, p. 243. 

25 KAI, of 13.05.1997. 
26 In the interview for „Gazeta Polska” of 21.05. 1997. 
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egoism and demagogy, far from Christian responsibility from social life.”27 But this ratter 
moderate attitude of Episcopate towards Toruń broadcasting radio station, was totally ig-
noredby it. 

Situation has changed only after the next John Paul II pilgrimage to his motherland in 
June 1997. It had a very mediatory character. In “The Address to Polish Episcopate Con-
ference” the Pope to Polish bishops we read: “Unity of the Church requires the bishops 
care of all that give the evangelic gift of truth, either at schools or catholic media. Bishops 
Conference considering the diocese bishops competences is wholly responsible for handing 
belief in God in their areas no matter whether they are diocese priests, monks, nuns or lai-
ty”.28 

These words made no impression on Father Rydzyk. Just after John Paul II pilgrimage 
Radio Maryja got involved into election campaign to Sejm and Senate. Thanks to the Fa-
ther Rydzyk a few dozen candidates connected with Polish Family Society has been found 
on the election lists of AWS. And although the candidates were very little known, they all 
entered Parliament. During his speeches on the radio Father Rydzyk clearly divided Polish 
Society into “Polish, polish language speaking natives in the area of Poland, mercenaries 
and traitors”.29 The Church hierarchy could not be indifferent to such speeches. Late au-
tumn 1997 the primate cardinal J. Glemp has sent a letter to Polish redemtorist province 
Superior. There he stated that Radio Maryja gradually becomes political, and it accepts no 
cooperation with Episcopate, and has a tendency of using demagogy. Concluding the pri-
mate stated: “I ask Father Superior to take care of managing staff of Radio Maryja”.30 

One should not wait for Father Edward Nocuń answer for long. Answering the letter 
that expressed the opinion of Primate as well as Episcopate (as cardinal Glemp has dis-
cussed the content of this letter with permanent council members), the redemptorist Supe-
rior stated: “I give to our brother Father Tadeusz Rydzyk the words of brotherly solidarity, 
that I do with joy, greeting in Christ Redemptor, Sursum Corda”.31 

Here we still have a lot of doubts, and unanswered questions until now.  
Firstly, obedience is one of fundamental values of Catholic church – and then one make 

does not care about the Episcopate's warnings and … there are no consequences for him. 
Secondly, although according to the orders' priviledges primate has nowadays no 

straight jurisdiction over the priests in order, but such a power lies in the hands of the papal 
nuncio archbishop Joseph Kowalczyk, that has a delegation of the papal legate. But he has 
never used this power against obvious abuses of catholicism by Toruń broadcasting radio 
station. 

Thirdly, why so many bishops praise the controversial redemptorist broadcasting radio 
station, then primate finds himself in an ambiguous situation? 

Fourth, can an undoubtful medial success, as Radio Maryja activity, justify one – sided 
estimates of socio-political and absurd demagogy? 

Then, there has been a certain regularity. Any voice of criticism causes hysterical reac-
tion not only of the staff but Radio Maryja Family as well. 

                                                           

27 Quoted after: Rev. M. Czajkowski: Dwa katolicyzmy? (Two catholicismus?) „Znak” 1997, no1, pp. 60-
61 

28 Jan Paweł II: Pielgrzymki do ojczyzny (pilgrimages to motherland) 1979-1983-1987-1991-1995-1997. 
Przemówienia, homilie. (Speeches, homilies) Kraków 1997, p. 979. 

29 J. Gowin: Kościół w czasach … p. 376 
30 Quoted after: ibidem, p. 379 
31 Quoted after: A. Domosławski: Chrystus bez karabinu..., p. 244. 
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This situation happened again in autumn 2002. Answering to the criticism in the press 
and the broadcast in the first program of television (1TVP) that questioned the purity of 
Father Rydzyk financial operations “Nasz Dziennik” (Our daily) started defending it as 
well as same Episcopate members, e.g. bishop Józef Zawitkowski. 

As before the defense has become an attack on “libertines, masons, and europats” who 
want to destroy the voice that speaks the one and only truth.32 

And again Episcopate does not know how to deal with this serious problem.33 
There is another very important question, concerning the unity of Polish church. Until 

John Paul II is death he would not dare cross the line that would mean an open schizma. 
There is still question about future. Now he seems to cross this line. 

Maybe the question in “Tygodnik Powszechny” (Common Weekly) in this particular 
context: “one or two Churches?”34 will become a dramatic reality. 

 
Kontact: 
Dr hab. Prof. UP Roman Kochnowski 
Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie 
czmelak@poczta.fm 
 

                                                           

32 „Nasz Dziennik” of 29.05.2003. One of church historians in Poland writes: „ The Majority of broadcast-
ing time is used for strictly devotional aims, prayer, religious education and other programs of this kind. 
This radio also discusses socio-political topics and – as everu broadcasting radio station – it has its op-
tions. Mostly it takes a role of stabilising the opinions expressed by listeners on the air.” – Z. Zieliński: 
„Kościół w Polsce..., p. 437. It is hard to totally agree with it, especially the last sentence. 

33 „Tygodnik Powszechnny” of 5.01.2003 
34 Ibidem, also „Tygodnik Powszechny” of 04.05.2003 
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ABSTRAKT 

Príspevok je súhrnom činnosti v prvom roku prevádzky univerzitného rozhlasového vysielania Rádia Plus, 
ktorý je pilotným projektom Mediálneho centra UKF v Nitre. Projekt vznikol za významnej pomoci súk-
romného sektora a aplikuje systémy, ktoré sú používané vo väčšine mienkotvorných médií, vrátane verej-
noprávnych. Rádio Plus využíva skúsenosti ľudí, ktorí sú z praxe. Cieľom celého projektu Mediálneho 
centra je poskytnúť pre študentov z mediálnych odborov možnosť nadobudnúť praktické skúsenosti pre 
ich plnohodnotné využitie v mediálnych profesiách. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

UKF, Mediálne centrum, rádio, Rádio Plus, médiá, praktická výučba 
 
ABSTRACT 

This contribution is a summary of the first year of university radio broadcast by Radio Plus, as the Con-
stantine the Philosopher University Media Center pilot project. 
The goal of the Media Center project is to gave opportunity of practical experience for students of media 
subject field and their full-value use in media career. 
KEYWORDS 

UKF, Media Center, radio, Radio Plus, media, hands�on training 
 
 
Úvod 

Prípravy na zriadenie univerzitného rádia začali ešte v roku 2007, kedy sa zrodila myš-
lienky vytvorenia Mediálneho centra UKF v Nitre, v ktorom by mohli poslucháči 
a pedagógovia overiť svoje teoretické poznatky v praxi. V renovovaných priestoroch sú-
časného ŠD UKF Nitra na Slančíkovej ulici 1 vzniklo Mediálne centrum UKF, ktoré bolo 
stavebne dokončené na jar v roku 2009. Disponuje dvoma štúdiami (rozhlasovým a tele-
víznym), redakciou a ďalšími servisnými priestormi.  

V apríli 2009 bola nainštalovaná technológia univerzitného Rádia Plus. Pracovisko po-
núka reálne podmienky pre rozhlasové vysielanie, ktoré sú identické vo väčšine rozhlaso-
vých staníc na Slovensku i v Čechách. Študent alebo pedagóg UKF pri absolvovaní praxe 
v týchto podmienkach získa zručnosti, ktoré bez problémov využije vo verejnoprávnych 
i komerčných médiách.  

Z priestorov sa po prvýkrát začal šíriť oficiálne program 25. apríla, kedy štúdio poskyt-
lo priestor celoslovenskej súťažnej prehliadke Rádiorallye. V ten istý deň bol zo štúdia 
vysielaný naživo aj program Slovenského rozhlasu. 

 
Koncepcia Rádia Plus 

„Rádio Plus svojím programom vypĺňa medzeru, vzniknutú ukončením vysielania nit-
rianskeho N-Rádia, ktoré si plnilo funkciu regionálneho rádia, hlavne vysokým podielom 
programov vo verejnom záujme. 

Rádio ani žiadne iné médium nie je o jednom človeku. Už niekoľko mesiacov sa na 
skvalitňovaní tvorby a súvisiacich činnostiach podieľa približne 50 študentov. Sú medzi 
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nimi zastúpené skupiny študujúce žurnalistiku, masmediálnu komunikáciu, hudbu, stredoe-
urópske štúdiá, kulturológiu, ale aj prírodné vedy či politológiu. Získavanie praktických 
zručností sa uskutočňuje pri praktických zadaniach, ktoré sa uplatňujú v praxi. Žiadny 
projekt nezostane nevyhodnotený a študenti si môžu porovnať svoje schopnosti so svojimi 
spolužiakmi a konfrontovať ich s ľuďmi z praxe. 

Verím, že už onedlho sa budú o kvalite študentov, ktorí sa podieľajú na rozvoji Rádia 
Plus a Mediálneho centra UKF, môcť presvedčiť aj poslucháči na novej frekvencii.“ 

- Jaroslav Dóczy, autor projektu 
 

Poznámka: Projekt Rádio Plus, pôvodne nazvaný ako Rádio Aether, bol súčasťou kandidatúry 
Nitry na titul európske hlavné mesto kultúry 2013. 

(www.radioplus.sk, 2010) 
 

Rádio Plus  
Rádio Plus z technického hľadiska predstavuje rozhlasové vysielacie pracovisko, ktoré 

je technicky a technologicky identické, resp. takmer identické s rozhlasovými štúdiami 
komerčných celoplošných a regionálnych, resp. verejnoprávnych rádií. 

 

 
Obr. 1: webová stránka Rádia Plus (www.radioplus.sk) 

 
Technológia vysielania je postavená na overenom vysielacom systéme Sepia (Sepia 

Systems, s.r.o.) v kombinácii s AudioVAULT (Broadcast Electronics), ktorá sa používa vo 
väčšine slovenských a českých rádií. 

Táto kombinácia systémov zabezpečuje nepretržité plnoautomatické vysielanie, ktoré 
umožňuje plánovanie a správu vysielania, tvorbu playlistov, zaraďovanie vlastných prí-
spevkov do vysielania. 

Rádio Plus vysiela cez internetový stream, dostupný cez internetovú stránku 
www.radioplus.sk. Stream je v dvoch formátoch – kodekoch: 64 a 96 kb/s mp3, resp. 20 
a 48 kb/s AAC. Pripravuje sa aj terestriálne vysielanie v pásme, ktoré je vo fáze príprav na 
výberové konanie. 
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Rádio Plus je orientované na cieľovú skupinu študenti (hlavne UKF), čomu je prispôso-
bovaná aj programová skladba vysielania. Štruktúra vysielania pozostáva: 20-30 % mode-
rovanie, 70-80 % hudba.  

Od pondelka do štvrtka je živé vysielanie od 12:00 do 15:00 a od 18:00 do 20:00, ktoré 
zabezpečujú jeden až dvaja moderátori. Ich vysielanie je tematické (téma dňa) pre oba 
vysielacie bloky. 

Vo vysielaní je na začiatku celej hodiny spravodajský blok, ktorý sa aktualizuje dvakrát 
denne. Cez víkend je v tomto spravodajskom bloku týždenný súhrn správ. 

Reakcie poslucháčov sú prijímané cez email vysielanie@radioplus.sk, SMS bránu 
a Facebook-ovú skupinu “RADIO PLUS UKF NITRA”. 

 
Rádio Plus a 50. výročie založenia UKF 

Aj napriek skutočnosti, že Rádio Plus ešte v dobe osláv 50. výročia založenia UKF ne-
malo stabilnú programovú štruktúru, v štúdiu pripravovalo sériu programov venovaných 
udalosti, ktorú si pripomínala UKF v roku 2009. Študenti žurnalistiky a doktorandi pod 
vedením doc. PhDr. Karola Orbana, PhD. pripravili niekoľko hodín programu, ktorý sa 
vložil do vysielania. Šlo o rozhovory so súčasnými predstaviteľmi univerzity, študentmi, 
ale aj s tými, ktorí sa podieľali na jej rozvoji v predchádzajúcich obdobiach. 

 
Rádio Plus a výučba 

Rádio Plus ponúka priestor pre praktickú výučbu pre mediálne odbory na UKF. 
V súčasnosti je praktické vyučovanie predmetu rozhlasová tvorba. 

 
Obr. 2: Pohľad do štúdia pri praktickom vyučovaní predmetu rozhlasová tvorba 

 
Pre členov tímu Rádia Plus sa konajú pravidelné tréningy, na ktorých sa podľa zamera-

nia teoreticky, ale hlavne prakticky, pripravujú na chod vysielania. 
 
Rádio Plus a prepojenie s praxou 

Rádio Plus má v súčasnosti aktívnych 25 moderátorov/redaktorov, 10 produkčných 
technikov a 10 ľudí pre marketing PR. 

V júni 2010 bol realizovaný intenzívny týždňový workshop s lektormi z praxe, ako 
Vlado Vondrák (STV), Anna Vojteková (TA3), Martina Kardošová (SRo), Jozef Mlynárik 
(Jemné melódie), Juraj “Arieli” Neveselý (SEPIA Systems), ktorí svojimi poznatkami 
a skúsenosťami z praxe školili účastníkov workshopu.  
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Tematické časti sa týkali moderovania, redaktorstva, hudobnej dramaturgie, zvukovej 
produkcie a techniky vysielania. 

 

 

Obr. 3: Workshop (jún 2010) 
 

Výberové konanie na moderátorov, redaktorov  
a ďalších spolupracovníkov Rádia Plus 

Za každou vecou je potrebné hľadať človeka. Ak má Rádio Plus plniť svoju úlohu – 
vzdelávať, informovať, ale aj propagovať univerzitu a mesto, je potrebné rozširovať tím, 
ktorý sa bude podieľať na príprave kvalitných programov. Koncepcia projektu je v rukách 
jej autora Ing. Jaroslava Dóczyho. Ide hlavne o tvorbu programu, organizáciu a riadenie, 
ale aj o rozvíjanie spolupráce medzi jednotlivými fakultami, katedrami UKF.  

Doplnenie tímu o moderátorov, redaktorov a ďalších spolupracovníkov sa uskutoční po 
výberovom konaní, ktoré je naplánované na štvrtok 12. novembra 2009 od 10:00 
v priestoroch Mediálneho centra UKF na Slančíkovej 1. 
 
Zdroje 
Rádio Plus – univerzitné rádio. [citované 2010 – 09 – 14]. Dostupné na internete: 

<http://radioplus.sk/?page=12599> 
Sepia Systems. [citované 2010 – 09 – 14]. Dostupné na internete: <http://www.sepia.sk/> 

 
Rádio Plus – kontakty  
web: www.radioplus.sk 
email: vysielanie@radioplus.sk 
SMS brána na číslo 7776 “PLUS (medzera) vas text” 
http://www.facebook.com/group.php?gid=175472491251 

 
Kontaktné údaje: 
Ing. Róbert Kollár, PhD. 
Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta UKF, Štefánikova 67, 949 74 Nitra 
rkollar@ukf.sk 

 
Autor je odborným asistentom na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre. 
Zároveň je aj povereným vedúcim Mediálneho centra UKF. Zaoberá sa témami ako mas-
mediálna informatika, praktická žurnalistika, fotografia a video. Je freelance novinár. 
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O DROMOLÓGII NIELEN PODĽA VIRILIA 

 

ABOUT DROMOLOGY NOT ONLY ACCORDING TO VIRILIO 
 

Alena Minárová 

 

ABSTRAKT 

V predloženej štúdii predstavujeme na prvý pohľad odlišné prístupy k problematike médií a technologic-
kých možností komunikácie. Prvým je dromológia reprezentovaná Viriliom. Druhým je tyrania médií 
(Ramonet), ktoré pomocou high-tech ovplyvňujú ľudské zmýšľanie a rozhodovanie. Obidva prístupy 
predznačil už český filozof M. Růžička, ktorý upozornil na negatívne dôsledky vplyvu médií v kontexte 
morálnej filozofie a etiky (strata identity, vzdanie sa priameho kontaktu s Umweltom, odsudzenie sa Le-
bens-weltu). Ide o pokus zdôvodniť nutnosť zaviesť reguláciu verejného prejavu, nakoľko “techno je 
naším osudom”. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Médiá – dromokracia – etika  
 
ABSTRACT 

In the presented study we introduce two seemingly different approaches to thesubject of the media and 
technological means of communication. The first onebeing dromology, represented by Virilion. The other 
one is the tyranny of themedia (Ramonet), which by means of high tech influence human thinking andde-
cision-making. Both of the two approaches were foreshadowed by the Czechphilosopher M. Růžička who 
warned about negative implications of the mediainfluence in the context of moral philosophy and ethics 
(identity loss,foregoing direct contact with the Umwelt, alienation from the Lebens-welt). Weseek to jus-
tify the necessity of establishing regulation of public expressionsince "techno- is our destiny". 
KEY WORDS 

Media – Dromocracy – Ethic  
 
 
Žijeme vo svete plnom informácií. Dnešná spoločnosť je preto označovaná ako spoloč-

nosť informačná. Mať informáciu, byť informovaný, znamená mať o čom rozmýšľať. Čas-
to počúvame bezradnú vetu: Nemôžem nad tým rozmýšľať, lebo mi chýbajú informácie. 
Človek-zberač sa znovu záhadne vynoril ako zberač informácií. Zdrojom informácií sa pre 
dnešného človeka stali médiá. „Svet médií je možný len preto, že šírenie informácií sa stalo 
masovým. Ako hovorí McLuhan: „(Médiá) nejsou masová proto, že by jejich publikum 
bylo tak početné, nýbrž proto, že vtahují všechny zároveň.“ (McLuhan, 1991; 262). Kriti-
kou technológií, honby za informáciami, globalizácie, virtualizácie sveta je kniha Paula 
Virilia Informatická bomba. Rovnaký postoj kritizujúci informačnú spoločnosť nájdeme aj 
v útlej knižočke Michala Růžičku Informace a dobro. Túto osemdesiatdva stranovú kni-
žočku som si kúpila v čase jej vydania, v roku 1993, a nijako ma vtedy nezaujala, tak som 
ju založila do knižne a zabudla na ňu. Spomenula som si na ňu o niekoľko rokov neskôr, 
keď v českom preklade vyšla kniha Paula Virilia Informatická bomba (1999/2004), ktorá 
okamžite vyvolala pozornosť laickej aj odbornej verejnosti. Rok predtým v pražskom vy-
davateľstve Mladá fronta vyšiel rovnako zaujímavý titul Tyrania médií od Ignacia Ramo-
neta. Virilio, Růžička aj Ramonet ovplyvnení vlastnou skúsenosťou a profesiou píšu 
o informačnej spoločnosti, jej rizikách a dôvodoch, čo jej umožnili získať moc nad člove-
kom a svetom. Ani po rokoch, čo uplynuli od vydania týchto kníh, ich výpovede nestratili 
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nič zo svojej naliehavosti. Sú plné zaujímavých konštatovaní súčasných pozitívnych aj 
negatívnych skutočností a zároveň výhľadov a doporučení. 

Kto sú títo páni, na ktorých práce obrátime našu pozornosť? 
Z wikipédie sa dozvedáme, že Paul Virilio (* 4. január 1932) je francúzsky filozof, 

predstaviteľ postmodernej filozofie, mierový stratég, historik vojenstva a architektúry, 
kritik nových technológií a mediálnych foriem. Pôvodne pôsobil ako profesor architektúry 
a urbanista a vo svojich prácach sa odvoláva aj na architektúru, umenie, pojem mesta. Na-
písal viac ako tridsať monografií a pôsobil v niekoľkých periodikách. V dielach dôležitých 
z pohľadu mediálnych štúdií sa zaoberá otázkami súčasnej elektronickej civilizácie. Kriti-
zuje technológie, honbu za informáciami, globalizáciu, virtuálny svet, ktorý vedie ku strate 
demokratických princípov. My sa budeme venovať jeho knihe Informatická bomba, ktorá 
vyšla v roku 1999 pod originálnym názvom La bomb informatique. 

Ignacio Ramonet (* 5. máj 1942), riaditeľ mesačníka Le Monde Diplomatique, profesor 
audiovizuálnych komunikácií na univerzite Denisa Diderota v Paríži, sa dostal do povedo-
mia svojou knihou Tyrania médií, ktorá v origináli vyšla pod názvom La tyrannie de la 
communication (dt. Tyrania komunikácie, pôvodné vydanie vyšlo v roku 1999) a je výsled-
kom autorových osobných odborných skúseností. Ramonet sa špecializuje na semiológiu, 
medzinárodnú stratégiu, geopolitiku a históriu kultúry a zameriava sa predovšetkým na 
vizuálne médiá, ale nezabúda ani na printové. Svoje tvrdenia dokladá mnohými príkladmi 
takmer z celého sveta (Vietnam, Grenada, Balkán, USA, vojna v Perzkom zálive, Blízky 
Východ, Francúzsko). 

Po informáciách o Michalovi Růžičkovi dostupných na internete sme dlho pátrali zby-
točne. Žiadnu, ani len základnú informáciu, sme nenašli. Knihu Informace a dobro Michal 
Růžička venoval svojej profesorke Jaroslavě Peškové, o ktorej sa na internete môžeme 
dozvedieť aspoň základné informácie z jej profesijného života. Tie sa ale našej práce netý-
kajú. Nevzdali sme sa a vďaka našej snahe sme predsa, po dôkladnejšom preštudovaní 
informácií z internetu, našli, čo sme potrebovali. Michal Růžička študoval informatiku, 
filozofiu a knihovníctvo na pražskej filozofickej fakulte UK. Počas rokov 1997/1998 získal 
ročné prestížne štipendium na Stanfordovej Universite v USA. Medzi jeho učiteľov patrili 
napríklad Condoleezza Riceová, Warren Christopher, Norman Naimark a ďalší. Je autorom 
rady interview s českými i zahraničnými osobnosťami, napríklad s Václavom Havlom, 
Václavom Klausom, Karlom Schwarzenbergom, Milošom Zemanom, kardinálom Vlkom, 
Jeho Svätosťou Dalajlámom, Janom Švejnarom, Georgom Sorosom, Lechom Walesom, 
Jiřím Kolářem, Jiřím Grušou a ďalšími. Nás zaujala jeho útla knižka Informace a dobro 
napísaná pútavým dramatickým esejistickým štýlom. 

Vráťme sa k nášmu pôvodnému zámeru a priblížme si, o čom vlastne knihy Informace 
a dobro (1993), Tyrania médií (1999/2003) a Informatická bomba (1999/2004) sú a čo ich 
spája? V jednoduchosti môžeme povedať, že všetky tri sú ostrou kritikou informačnej spo-
ločnosti a varovaním pred mocou médií a moderných technológií. Sú taktiež obžalobou 
modernej vedy, ktorá dala do rúk ľuďom moc nad prírodou a nakoniec aj prostriedky na 
ovládanie človeka. Veda sa vymkla z rúk. Už nielen popisuje svet, ale implantuje doň tech-
nológie, ktoré menia realitu zvnútra. Ramonet, Virilio aj Růžička varujú pred následkami 
vykorenenia človeka z jeho prirodzeného sveta. Konkrétne Růžička, ktorý sa obracia na 
Maxa Schelera, hovorí o strate a vzdaní sa Lebens-weltu.  

„V každém případě se dá asi říci, že člověk svět získává (ale určitým způsobem i tvoří) 
zkušeností. Takovou zkušeností, která je základně bytím na světě, zkušeností, jež je závislá 
na přirozeném prostoru i čase. Dnešní svět již tímto přirozeným světem není.“ 
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Súčasný človek sa už nepotrebuje orientovať v prirodzenom svete, ale svete vytvore-
nom médiami. Svet médií je to, čím sa riadi, podľa čoho žije. Stratil súdnosť a nechal sa 
zotročiť výdobytkami modernej vedy, ktoré nekriticky nasleduje a konzumuje. „Bez toho, 
aby sme vôbec mali tušenie, stali sme sa dedičmi a nasledovníkmi hroznej príbuznosti, 
väzňami dedičných škvŕn neprenášaných už génmi, spermiami, krvou, ale nevýslovnou 
technickou kontamináciou. Kvôli tejto strate slobody konania zmizla akákoľvek kritika 
techniky“ (Virilio, 2004, s. 50). Prirodzený svet nahradil neosobný virtuálny a audiovizuál-
ny svet podliehajúci vkusu masového diváka naplniac myšlienku rímskeho kolosea, kde si 
dav uzurpuje právo na krv a život. Ramoned na to použil označenie tyrania médií. Formál-
na predstava informácie, významovo rovná slobode a demokracii, sa v dobe komunikačnej 
tyranie stala zastaranou. Růžička síce priamo nepoužíva označenie tohto stavu tyraniou 
médií, ale konštatuje, že “pokud by se člověk-sběrač nesbíhal k televizi, rozhlasu či novi-
nám, postavil by se mimo ´domluvenou´ autenticitu, mimo domluvou uznaný svět (Růžič-
ka, 1993; 58).“. Človek, ako sociálna bytosť, predsa potrebuje niekam patriť, byť súčasťou 
spoločenstva a ako vidíme, robí to aj za cenu straty vlastnej identity a ešte si v naivnej 
predstave pestuje ilúziu, že prístup k informáciám prostredníctvom high-tech zvýši jeho 
moc nad svetom. Médiá tlačené aj tie vizuálne sa nám prostredníctvom symbolov, obrazov 
a správ, ktoré sú charakteristické ľahkou prístupnosťou, snažia nahovoriť, že celý svet nám 
leží na dosah ako objekt manipulácie. Takýto stav vedie nakoniec ku konfrontácii priro-
dzeného a mediálneho sveta. Tá by nemohla nastať, keby nám médiá prirodzený svet len 
zobrazovali, podávali o ňom informáciu. Problém je v tom, akým spôsobom je nám infor-
mácia o svete poskytnutá a tiež dostupnosť informácií. Moderné technológie narušili kla-
sické vnímanie priestoru a času tým, že umožnili takmer bezbariérový a masový prenos 
informácií. V určitom zmysle zrušili priestor a čas ako prekážky komunikácie, a tak človek 
rozšíril svoju extenzitu. Je to rýchlosť dostupnosti informácií rozširovaných modernými 
technológiami, ktorá sa podieľa na zmenšovaní sveta. “Prostor i čas, jež byly překonány 
a zrušeny, jsou natolik důležitými prvky orientace a porozumění, že bez nich je získaná 
skutečnost falešnou, či dokonce zkušeností vůbec není” (ibid.; 15). 

Rovnako ako u Růžičku nájdeme tento názor u Virilia, ktorý tiež upozorňuje na zmeny 
vo vnímaní času, priestoru a rýchlosti a tvrdí, že „už neexistuje tu ale teraz, že všetko sa 
deje live a on-line, bez väzby na minulosť a budúcnosť. Podľa Virilia sa fyzický svet roz-
púšťa v kybernetickej večnosti a tá je kontaminovaná informáciami. Spoločnosť oslavuje 
globalizáciu, hoci ju vedie ku koncu geografie a k životu vo virtuálnej realite. „Na konci 
storočia (20. storočia) toho z veľkosti planéty veľa nezostane. Je nielen znečistená, ale tiež 
sa scvrkla, zmrštila sa v nič, vďaka technológiám všeobecnej interaktivity“ (Virilio, 2004, 
s.134). Globalizácia má dôsledky, ktoré nie sme schopní posúdiť, lebo sa z nás stala “masa 
hluchonemých”. Varovanie pred možnými dôsledkami tohto javu nájdeme tiež u Růžičku 
(1993; 14): 

“Máme dnes běžně za to, že svět se zmenšil natolik, aby každý mohl nést odpovědnost 
za Zemi. Je tedy člověku celá Země čímsi důvěrně známým a blízkým? Je jeho světem, 
a hlavně: je ona malost povahy malé?” 

Ramonet (2003) vo svojich názoroch ešte pritvrdil: 
„Spražením telefonu, televizoru a počítače vznikl nový komunikační stroj, interaktivní 

stroj založený na výkonech numerického zpracování. Spojením výkonů a rozličných vloh 
různých médií vytvářejí multimédia a internet zlom, který by nakonec mohl rozvrátit celou 
komunikační a možná dokonce i ekonomickou oblast…“. 
Čo ako prvé umožnilo médiám získať takú moc? Myslíme si, že Virilio aj Ramonet by 

určite súhlasili s odpoveďou Růžičku: 
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„Archaickému člověku slovo přivolávalo skutečnost.V řeči lze zakusit bytí, a když slo-
vo dá slovo, z příběhu vyvstanou dějiny. Je tomu však dávno, co byl příběh rozbit. Dějiny 
nahradila data a slovo změnilo se v obraz. Moderní člověk již nevypráví, moderní člověk 
zírá. Jak ustavit svět srozumitelných souvislostí?“ (Růžička, 1993; 13). Moderný človek sa 
vzdal bezprostredných zážitkov. Tento zlom spôsobil nástup televízie. Televízia ako cen-
trálne médium má na verejnosť taký silný dopad, že ostatné médiá cítia povinnosť sprevá-
dzať tento účinok, udržovať ho a predlžovať. Televízia vnucuje ostatným médiám svoje 
informácie, a to v prvom rade svojou fascináciou obrazom. „Jedině viditelné si zaslouží být 
sdělováno; co není viditelné a co nemá obraz, to se nedá vysílat v televizi, a tedy mediálně 
neexistuje“ (Ramonet, 2003; 37). 

Pojmom, ktorý je pre našu úvahu rovnako dôležitým, je pojem informácia. 
„Informace, zdá se, stojí vždy proti, anebo vedle mne, je stále čímsi vnějším. A to 

i v případě, jsem-li jejím tvůrcem. Informaci mám, informací nejsem. Mohu ji předat, ne-
musím jí rozumět, mohu ji užít, využít, zneužít, zahodit, ztratit, zapomenout. Je to tak pro-
to, že informace následuje zkušenost. Je to tak proto, že je kvalitou textu, promluvy, po-
sunku nebo značky. Právě s nimi mohu dle libovůle nakládat – a informace je tím 
ovlivněna“ (Růžička, 1993; 21). Virilio nás upozorňuje, že v technokultúre má informácia 
väčšiu cenu než samotná udalosť, ktorá sa stala. K rovnakému názoru dospel Ramonet, 
podľa ktorého udalosť nemá takmer žiadny vplyv, to podstatné, čo z nej zostalo a dokáže 
rozkolísať indexy domácností a svetových trhov, je jej nová vydestilovaná podoba – infor-
mácia: torzo, akýsi substrát ďalšieho spracovania, hmota pre generovanie obrazu reálneho 
sveta v tele-realite informačných serverov. Médiá nás tyranizujú spôsobom, akým nám 
podávajú informácie. 

To už je tvrdenie hodné svojou silou Virília (2004), ktorý tvrdí, že po prvej bombe, po 
atómovej bombe, ktorá dokáže prostredníctvom rádioaktívnej energie rozbiť hmotu, sa na 
konci tisícročia vynára prízrak druhej bomby, informatickej bomby, ktorá dokáže rozbiť 
mier národov prostredníctvom interaktivity informácie. 

Spoločnosti už nehrozí len využite atómových bômb. Novodobá, informatická bomba 
hrozí kybernetickou kontrolou v realite, ktorú podporujú mediálne trans zjavy. Vo svete 
mediálnych trans zjavov sa pornografia zamieňa s umením a reklamný priestor vystupuje 
ako reálny časopriestor všetkej komunikácie. Vďaka digitalizácii prichádzame o bezpros-
tredné zážitky z prirodzeného sveta, a tak sa mu odsudzujeme a strácame zodpovednosť za 
seba a svoju budúcnosť. Garanciou nesmrteľnosti sa stávajú pamäťové médiá high-tech. To 
všetko viedlo k vzniku technokultúry, ktorá je živená dromosférou a ovládaná dromokra-
ciou. Objasnime si, v čom spočíva syntetický pohľad francúzskeho analytika virtuálnej 
spoločnosti P. Virilia, ktorý pojem dromológia zaviedol. Na wikipédii sa dozvieme, že 
dromológia (dromológia, z gr. dromos - závod) je teória, podľa ktorej sú spoločnosti profi-
lované a štruktúrované svojím vzťahom k rýchlosti a schopnosťou využiť túto rýchlosť 
v spojení s masou na udržanie a stupňovanie moci (dromokracia). V dromokracii rýchlosť 
beží o závody sama so sebou. Po storočiach pomalosti, sme za pomoci vedy ovládli rých-
losť, aby nakoniec ovládla ona nás. 

Podľa Virilia (2004) je prístup k informáciám šíreným prostredníctvom high-tech dôle-
žitý pri členení spoločnosti. Prostredníctvom dromokracie je rozhodujúcim prvkom štruktu-
rácie spoločnosti moc rýchlosti. Vo Viriliovej dromokracii je táto moc dostupná len užíva-
teľom high-tech, tele-technológií, e-komunikácie, data-akceptátorom atď. Realita je obru-
sovaná rýchlosťou, hovorí Virilio a high-tech dovedie tento stav do situácie permanentnej 
blízkosti vecí, javov a udalostí až do takej miery, že blízkosť sa začína citeľne presadzovať 
svojou všade  prítomnosťou a neodbytnosťou. Jej dôsledkom však môže byť úplné odcu-
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dzenie, totálna nehybnosť. Keď hovoríme o high-tech, hovoríme o raste vplyvu virtuálnej, 
predovšetkým mediálnej reality, ktorá môže znamenať „umŕtvovanie“ komunikačných 
procesov – umŕtvovaním autentickej komunikácie. Za takýchto okolností by mohol nastať 
stav, keď príliš mnoho komunikačnej rýchlosti generuje príliš mnoho „svetla“ (informácií). 
High-tech postavili človeka mimo jeho prirodzený svet a realitu znehodnotili “znečistením 
vzdialeností a lehôt, z ktorých sa skladá svet konkrétnej skúsenosti” (Virilio, 2004; 134). 

High-tech priniesli so sebou nielen psychologické a sociálne dôsledky, ale aj morálne. 
Prispeli k vzniku technokultúry, v ktorej sa deje všetko prostredníctvom interaktivity in-
formácie. Človek akoby sa dobrovoľne vzdal vlastnej identity. Vykorenený z prirodzeného 
sveta sa stratil vo svete médií, stratil sám seba, stratil autenticitu vlastného bytia. “Každo-
pádně, uvěří–li kdo a priori  světu médií jako světu, o němž není pochybnost, rezignuje tím 
na vlastní zkušenost. A subjektivita? Ta je vyměněna za verifikaci svého druhu: můj záži-
tek stromu, ověřuji si v takové chvíli, je zatím jinak – je jinak, než jak je v médiu. 
Z takového stavu, pravda, pokaždé jsem nesvůj, ale nedivím se příliš. Vždyť svět médií je 
vždy již napřed, má privilegium ryzosti” (Růžička, 1993; 60). 
Človek ako produkt technokultúry sa odcudzil sám seba a od toho je už len krok 

k odcudzeniu sa prírode, ako svojej existenčnej základni. Prišiel o bezprostredný kontakt so 
skutočnosťou, nemôže sa jej postaviť, ako sa hovorí z očí do očí, lebo čím viac sa spolieha 
na zobrazené obrazy reality, tým viac sa stráca fyzická skutočnosť. K odcudzenému svetu 
netreba mať žiadnu zodpovednosť, starať sa treba o high-tech, ktoré sú garanciou nesmr-
teľnosti – aspoň na spôsob zachovania našej stopy vo svete virtuálnej a mediálnej reality. 
Vďaka technike máme aspoň nádej, že “prežijeme, aj keď už nebudeme existovať” (Virilio, 
2004; 46). 

Ako odznelo v rozhovore Paula Virilia s nemeckým sociológom Friedrichom Kittlerom 
o živote v tieni informatickej bomby publikovanom v časopise Prostor z úst Virilia: 

“Jestliže se paměť lidstva, t. j. to, co tvoří dějiny sociální existence, konkrétně její myš-
lenkové dědictví a její po celá staletí formovaná kultura, stane mrtvou pamětí v materiální 
paměti nejakého počítače a přestane být živou pamětí v pracovní pamětí člověka, pak sku-
tečně vybuchne informačná bomba a nastane opravdová drama sociální hrozby” (Sošková, 
2008; 189). 

Sme schopní túto hrozbu odvrátiť? 
Volanie etikov po osobnej zodpovednosti každého jednotlivca je nepostačujúce. Znie to 

síce honosne, ale ak si spomenieme na tyraniu médií, ktoré cez high-tech vstupujú do pod-
vedomia a účinne ovplyvňujú názory, zvyky a správanie celých skupín obyvateľstva je 
takmer smiešne hovoriť o dôraze na osobnú uvedomelosť. Masové médiá sa totiž nezaobe-
rajú hodnotou človeka. Ich narastajúca moc na spôsob permanentného duchovného znásil-
nenia nepozná mieru. Človek by sa mohol ubrániť pred tyraniou médií, ak by sa dobrovoľ-
ne rozhodol pre osud Robinsona. To však od neho nemôžeme chcieť a rovnako nie sme 
schopní obmedziť tyranské metódy médií. Virilio, Růžička aj Ramonet sú pesimisti. Ako 
hovorí Virilio: “Techno je naším osudom” (Virilio, 2004; 36). A to Virilio ešte neuvažoval 
nad rizikami kooperácie high-tech s nervovedami.  

Preto ako momentálne najvhodnejšie riešenie sa ponúka regulácia verejného prejavu. 
Kým nenaučíme ľudí samých regulovať svoje potreby, používať vlastný úsudok, je takýto 
krok nutný. High-tech nás našli nepripravených. Stali sme sa všežravcami informácií, ktoré 
na nás kladú jediný nárok: neprestať pozerať, počúvať, kupovať. 
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PÔVODNÝ DENNÝ SERIÁL OBCHOD SO ŠŤASTÍM NA OBRAZOVKE  
SLOVENSKEJ TELEVÍZIE  

– ZÁMER VS. REALITA A ĎALŠIE PERSPEKTÍVY 
 SERIÁLOVEJ TVORBY VO VEREJNOPRÁVNEJ TELEVÍZII 

 
THE ORIGINAL TV SERIE „OBCHOD SO ŠŤASTÍM“  

(HAPPINESS SHOP) AIRED DAILY ON SLOVAK TELEVISION 
– AN INTENT VERSUS THE REALITY AND OTHERS POSSIBILITIES  

OF TV SERIES PRODUCTION IN PUBLIC SERVICE TV 
 

Lucia Jelčová 
 
ABSTRAKT 
Pôvodný televízny seriál Obchod so šťastím mal byť jedným z ťažiskových projektov televíznej sezóny 
2008/2009 Slovenskej televízie, nenaplnil však očakávania divákov, tvorcov ani vedenia STV. Príspevok 
analyzuje možné príčiny neúspechu tohto projektu, a to aj v kontexte ďalších perspektív seriálovej tvorby 
STV plynúcich z dôsledkov tohto neúspechu. Orientačne mapuje iné pôvodné a koprodukčné seriály STV 
posledného obdobia, ponúka rámcovú komparáciu s obdobnou tvorbou komerčných televízií a objasňuje 
opodstatnenosť výroby pôvodných seriálov z hľadiska napĺňania verejnoprávneho poslania STV.  
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
verejnoprávna televízia, Slovenská televízia, pôvodný televízny seriál, sledovanosť, programming 
 
ABSTRACT 

Original TV serie „Obchod so šťastím“ (Hapiness Shop) should have been the core project of 2008/2009 
season for Slovak National Television. Unfortunatelly it has not accomplished the expectations of the 
audience, authors and management of Slovak National Television. The article analyses possible reasons of 
this failure and looks at the new possibilities in that segment based on the previously described failure. 
The article analyses other original and co-productive series Slovak National Television has run lately and 
offers a basic comparison with similar projects produced by commercial TV broadcasts. And finally the 
article clarifies a legitimacy of original series production from the perspective of fulfilling the public ser-
vice mission so immanent for Slovak National Television. 
KEY WORDS 
public service TV, Slovak National Television, original TV serie,ratings, programming 

 
 

Pôvodný seriál Obchod so šťastím ako typický verejnoprávny program 
Verejnoprávnosť je často vnímaná len v zmysle tvorby a vysielania programu napĺňajú-

ceho kritériá, ktoré na poskytovanie programovej služby vo verejnom záujme kladie prí-
slušná legislatíva. Domnievam sa však, že za skutočne verejnoprávny program môžeme 
považovať iba ten, ktorý je sledovaný relevantnou časťou spoločnosti, pretože práve takto 
reálne zasahuje svojim verejnoprávnym posolstvom. Ani ten najverejnoprávnejší program 
v zmysle zákona totiž nemôže uspokojovať verejný záujem, pokiaľ nie je sledovaný tými, 
ktorých záujem má uspokojiť. Takto vnímaná verejnoprávnosť potom nastoľuje aj pod-
mienku kvality programu, ktorý je schopný prežiť na mediálnom trhu. V mnohých ohľa-
doch je práve pôvodný seriál, resp. pôvodná dramatická tvorba vôbec typickým príkladom 
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verejnoprávneho programu, ktorý má významný potenciál spĺňať aj kritérium verejnopráv-
nosti v zmysle jeho sledovanosti a diváckej obľúbenosti.  

V Slovenskej televízii pôvodná seriálová tvorba dlhodobo absentovala a aj v súčasnosti 
naďalej absentuje. Obchod so šťastím bola prvá „lastovička“ pôvodnej seriálovej tvorby 
Slovenskej televízie po takmer 15-tich rokoch1, ktorá ale, žiaľ, leto neurobila. Cieľom tohto 
príspevku je analýza tohto programového zámeru, pričom dôraz nekladieme len na vyko-
nanie komplexného dramaturgického rozboru diela, podrobného hodnotenia námetu, scená-
ra, réžie či hereckého obsadenia seriálu (i keď sa nesporne i dejová línia, typ herectva 
a celkové umelecko-remeselné poňatie výroby seriálu podpísalo pod jeho výsledný úspech 
resp. neúspech), ale reflektuje najmä nasadenie seriálu do vysielania z hľadiska programo-
vej skladby STV, ako aj v kontexte vtedajšej situácie na televíznom trhu. 

 
Obchod so šťastím – zámer vs. realita 

Pôvodný denný seriál Obchod so šťastím možno považovať za veľmi ambiciózny pro-
jekt, od ktorého si Slovenská televízia veľa sľubovala. Seriál bol promovaný ako ťažiskový 
projekt sezóny 2008/2009, propagovaný ako veľké znovuzrodenie pôvodnej dramatickej 
tvorby STV, s cieľom pritiahnuť k STV nových divákov a vrátiť jej pôvodných, ktorých 
rôznymi nekoncepčnými programovými rozhodnutiami v predošlom období STV stratila. 
Seriál mal osloviť širokú cieľovú skupinu, očakávaný podiel na trhu mal podľa zámerov 
prekračovať priemer stanice, a teda dosahovať cez 20 %. 

Realita však ukázala, že pôvodný seriál, navyše denný, bol pre STV veľkým sústom: 
zamýšľaný ťažiskový projekt sezóny bol takmer ukončený, napokon len dočasne preruše-
ný, už po 4 dňoch vysielania, pôvodnú tvorbu nielenže neobnovil, ale navyše vytvoril či 
posilnil dojem, že STV nie je schopná akejkoľvek vlastnej dramatickej tvorby. Obchodu so 
šťastím sa nepodarilo pritiahnuť k obrazovkám nových divákov z cieľovej skupiny, ktorú 
v tom čase neoslovovala, no potrebovala (a stále potrebuje) zasiahnuť (t. j. najmä mladého 
diváka, ktorý bude o niekoľko rokov hlavným nositeľom finančných zdrojov, lebo bude 
tvoriť gro produktívnej časti obyvateľstva). Práve naopak, seriál sklamal ešte aj skalných 
divákov a prehĺbil averziu a nedôveru voči STV. Keďže zámer pritiahnuť k obrazovkám 
STV nového diváka úspešne zrealizovaný nebol, jeho stabilnou diváckou základňou sa 
stala cieľová skupina, ktorá dlhodobo tvorí skalných divákov STV (veková skupina 55+, 
vidiecke obyvateľstvo najmä z menších a najmenších obcí, prevažne z východoslovenské-

                                                           

1 Takto Obchod so šťastím prezentovala STV; je možné, že šlo len o hľadanie vhodnej PR agendy, ktorá 
by posilnila dojem „znovuzrodenia“ pôvodnej tvorby STV, aby ostala zreteľne zapísaná ako záslužný 
čin vtedajšieho vedenia STV. 15-ročnej odmlke sa totiž najviac približuje seriál Invest Story (1994), 
ktorý síce bol hraným seriálom, ale vzhľadom na to, že vznikol na objednávku Ministerstva financií SR 
s cieľom edukovať a šíriť osvetu v oblasti druhej vlny kupónovej privatizácie, je radený medzi publicis-
tiku, nie medzi dramatickú tvorbu. Navyše seriál nie je typickou pôvodnou tvorbou, keďže vznikol 
v koprodukcii. Na Invest Story (vysielaný napokon pod názvom Rodina zo Záhoria) nadviazal seriál 
Leaders (1995), ktorý sa od predošlého odlišuje len témou – vysvetľoval daňovú reformu. V roku 1995 
vznikol aj koprodukčný seriál Koniec veľkých prázdnin o osudoch slovenských a českých emigrantov 
80-tych rokov v rakúskom záchytnom tábore emigrantov. STV pri promovaní 15-ročnej odmlky opo-
menula aj koprodukčný seriál Záchranári (2003), ktorý z tohto dôvodu tiež nie je typickým zástupcom 
pôvodnej tvorby a seriál Rodinné tajomstvá (2005), ktorý je najtypickejším zástupcom pôvodnej drama-
tickej tvorby STV, keďže nevznikal v koprodukcii, ale tzv. na kľúč u produkčnej spoločnosti Oreo. Kri-
tériá pôvodných seriálov spĺňajú aj seriály pre deti a mládež: Safari za kuchyňou (1990 - 1991), Otecko 
sa mi nepáči (1991), Škriatok (1995). 
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ho regiónu, so stredoškolským vzdelaním)2. Očakávania nenaplnili ani údaje o sledovanosti 
seriálu, naopak, ony samotné sa stali príčinou takmer okamžitých úvah o stiahnutí a zasta-
vení seriálu – premiérovo vysielané diely dosahovali share priemerne okolo 10 % a rating 
okolo 2 %3. Obchod so šťastím si navyše vyslúžil veľkú kritiku zo strany laickej i odbornej 
verejnosti, čo STV nepridáva na dobrej povesti a najmä (dodnes) sťažuje jej možnosti pl-
nohodnotného uplatnenia sa na televíznom trhu ako inštitúcie, ktorá dokáže spoľahlivo 
napĺňať svoje poslanie.  

 
Situácia na televíznom trhu v sezóne 2008/2009 z hľadiska predpokladov 
úspešnosti nového seriálu STV 

Skôr, ako sa pokúsim hľadať dôvody, prečo Obchod so šťastím STV nepriniesol šťastie, 
nenaplnil očakávania tvorcov a je vyhodnocovaný ako neúspešný, ponúkam rámcovú ana-
lýzu východiskovej pozície, v ktorej vznikol zámer seriál realizovať, resp. za akých pod-
mienok sa realizoval. Podmienky na televíznom trhu pred sezónou 2008/2009 boli v rámci 
seriálovej tvorby dané najmä nasledovným: 

1. STV pre dlhodobo nepriaznivú finančnú situáciu, chýbajúcu kontinuitu v programo-
vej koncepcii spôsobenú nestabilitou vedenia STV a pre z toho vyplývajúcu absenciu dlho-
dobých programových zámerov a vízií vlastne minula, premárnila seriálovú éru na Slo-
vensku. Komerčné televízie dlhý čas stavali svoj program v rámci dramatickej tvorby len 
na akvizíciách (kupovaných zahraničných filmoch a seriáloch, ktorým vyrábali dabingové 
verzie), ale úspešne využili atmosféru, ktorá na Slovensku po roku 2000 vznikla: slovenskí 
(divadelní) herci sa pomerne apelatívne a so značnou spoločenskou odozvou dožadovali 
toho, aby sa na televíznych obrazovkách neobjavovali len ako hostia zábavných relácií, ale 
najmä ako herci v dramatických roliach. Komerčné televízie v príhodný čas úspešne ucho-
pili potenciál seriálov, po ktorých nielen slovenskí herci, ale aj diváci a reprezentanti rôz-
nych nevyužívaných televíznych profesií dlho dychtili. Napriek tomu, že pôvodný seriál je 
v podstate rýdzo verejnoprávny program, STV sa k jeho natočeniu (aj z vyššie menovaných 
dôvodov) dlho nemala. Vidiac úspech seriálovej tvorby v Českej republike sa naše komer-
čné stanice chopili príležitosti – v televízii Markíza je tento úspešný krok reprezentovaný 
najmä overeným seriálovým formátom realizovaným vo viacerých krajinách Ordinácia 
v ružovej záhrade; v televízii JOJ ide najmä o (pre porovnávanie s STV ešte vhodnejší) 
pôvodný denný seriál Panelák, ktorý odštartoval len krátko pred Obchodom so šťastím, vo 
februári 2008. Panelák je dôkazom toho, že divák bol na tento typ programu pripravený – 
dodnes (keď sa vysiela už 5. séria tohto seriálu) dosahuje v prime-time podiel na trhu po-
hodlne presahujúci 20 %, v silné dni dokonca 30, rekordne aj 40 %4 (pričom rating sa sta-
bilne drží nad 9 %) a v segmente je dlhodobo trhovou jednotkou. Seriál pôvodne vysielali 
so začiatkom o 21:15 (s reprízami nasledujúci deň o 17:15), aj v tomto neskorom čase však 
dosahoval tak uspokojivé čísla sledovanosti, že ho po čase presunuli na 20:00, čím je Pane-
lák silným protiargumentom voči úvahám, že slovenský televízny trh a slovenský divák na 
pôvodný denný seriál nebol pripravený. 

                                                           
2 Informácie poskytnuté PhDr. Gabrielou Topľanskou, v čase tvorby a vysielania Obchodu so šťastím 

poverenou intendantkou Jednotky, dnes programovou manažérkou STV. 
3 Údaje o sledovanosti televízií zapojených do peoplemetrového merania spracované za základe dát  odde-

lenia Výskumu programu STV. 
4 Údaje z tlačových správ TV Joj, preto je možné domnievať sa, že číslo nevyjadruje share celého jedného 

dielu, ale len tzv. peak programu, teda krátky časový úsek, v ktorom je program najsledovanejší. 
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2. STV nemala seriál s kým realizovať, nakoľko komerčné stanice už seriály natáčali 
a najlepších, najžiadanejších hercov schopných či ochotných podieľať sa na výrobe televíz-
neho seriálu už angažovali a viac-menej plne vyťažili. Úvodné diely Obchodu sa šťastím sa 
natáčali v lete, teda v čase, keď komerčné televízie natáčali Ordináciu v ružovej záhrade, 
Panelák a ďalšie svoje seriálové tituly, preto bolo pre STV nesmierne organizačne náročné 
zladiť časový harmonogram výroby tak, aby sa na nej mohli podieľať herci, o ktorých mala 
záujem. STV navyše nie je schopná konkurovať komerčným televíziám honorármi, hercov 
preto nemohla „preplácať“ a spoľahnúť sa mohla najmä na ich osobnú snahu prispieť k ob-
noveniu pôvodnej tvorby vo verejnoprávnej televízii. Podobnej situácii STV čelila aj pri 
zabezpečovaní ostatných personálnych kapacít nevyhnutných na výrobu seriálu, keďže mu-
sela pre účely výroby získať členov realizačného štábu z externého prostredia, nakoľko 
z interného zamestnaneckého pomeru boli vo vysokom počte prepustení počas éry generál-
neho riaditeľa STV Richarda Rybníčka. Osvetľovači, kameramani, strihači, skriptky, kuli-
sári, maskéri, vlásenkári a zástupcovia mnohých ďalších televíznych profesií, ktorí sa špe-
cializovali na hranú tvorbu, pracovali v tom čase tiež pre komerčné televízie, zainteresova-
ní do ich projektov ako externí spolupracovníci alebo ako interní zamestnanci. Keďže ich 
participácia na výrobe Obchodu so šťastím bola nutná, STV musela zohľadňovať, podobne 
ako v prípade hercov, ich časové možnosti zúčastniť sa nakrúcania, čo televízii kompliko-
valo plánovanie a plynulosť výroby seriálu.5 

3. Pri medializácii zámeru obnoviť vznikajúcim Obchodom so šťastím seriálovú (dra-
matickú) tvorbu STV televízia nepodcenila propagáciu, práve naopak, vzhľadom na jej 
dovtedajšie promoaktivity šlo o nadštandardnú medializáciu. STV nový seriál v dostatoč-
nom predstihu promovala prostredníctvom printovej reklamy aj sériou článkov v rôznych 
periodikách, s využitím barterových dohôd sa o Obchode so šťastím intenzívne hovorilo 
v rádiách, seriál promovala STV aj v rámci vlastných kapacít – upútavkami a propagáciou 
vo vysielaných programoch, a to na Jednotke, Dvojke aj webovej stránke STV. Premysle-
né, cielené a pomerne intenzívne promo sa však paradoxne stalo pre STV nevýhodou, pre-
tože vytvorilo mimoriadne vysoké očakávania od nového seriálu. STV totiž vyslovovala 
na adresu Obchodu so šťastím pomerne smelé a neskromné odhady o úspechu nového se-
riálu. Rozhodnutie pre tento typ komunikácie o novom projekte sa ukázal ako nešťastný. 
Na Slovensku dlhodobo vládne (a v roku 2008 tomu nebolo inak) evidentná averzia voči 
akémukoľvek počinu STV, nedôvera k jej projektom, každý krok STV je pod veľkým 
drobnohľadom, STV nič len tak neprejde. V tejto atmosfére negatívneho (nanajvýš neutrál-
neho) naladenia voči STV mnohí doslova priam čakali na akékoľvek drobné zaváhanie či 
významný prešľap televízie6.   

4. Podmienky pre vznik nového seriálu neboli pre STV priaznivé aj z toho dôvodu, že 
pred predmetnou televíznou sezónou vrcholili úvahy (ktoré boli napokon aj realizované) 
o tzv. zástrčkovom zákone, ktorý menil spôsob výberu koncesionárskych poplatkov. Od 

                                                           
5 Informácie poskytnuté PhDr. Gabrielou Topľanskou, v čase tvorby a vysielania Obchodu so šťastím 

poverenou intendatnkou Jednotky, dnes programovou manažérkou STV. 
6 V televíznom svete sa pomerne bežne stáva, že sa neuchytí napr. aj overený formát alebo hlavný ťahák 

sezóny, ktorý má zaručene fungovať. Televízie obyčajne pružne reagujú na nízke čísla sledovanosti 
a program stiahnu z vysielania resp. presunú na iný vysielací čas. Tento krok je štandardne vnímaný, 
resp. priam dokonca oceňovaný, ako flexibilný rozumný programový krok. V prípade STV, ktorej sa nič 
neodpúšťa a dopláca na to, že okolo nej vzniká dojem, akoby ju každý mohol a dokázal riadiť lepšie než 
ktorékoľvek aktuálne vedenie, je však takéto opatrenie vyhodnocované ako nevhodné, neprofesionálne, 
svedčiace o nekompetentnosti v otázkach programmingu a čelí spravidla ostrej kritike bez možnosti 
účinne sa brániť.    
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zavedenia povinnosti ich uhrádzania prakticky každej fyzickej a právnickej osobe si minis-
terstvo kultúry, predkladateľ zákona, sľubovalo vyššie príjmy než v predošlom modeli vý-
beru koncesionárskych poplatkov. STV bola v tomto smere skeptická, čo sa neskôr ukázalo 
ako opodstatnené, keďže zástrčkový zákon skutočne nepriniesol očakávané množstvo fi-
nancií. STV v tomto období úvah o zmene jej financovania nemohla riešiť akúkoľvek per-
spektívu, a teda ani na dlhšie obdobie projektovať zámer takého rozsahu, akým je výroba 
denného seriálu. Objem finančných prostriedkov, s ktorými mohla STV v najbližšom 
období rátať, nebolo možné presne vyrátať a zohľadniť v programových zámeroch.  

 
Obchod so šťastím na obrazovkách STV 

Napriek pomerne nepriaznivým podmienkam sa v lete 2008 začalo s realizáciou seriálu 
Obchod so šťastím; prvá klapka padla 5. júna. Hoci zámer realizovať tento seriál, vrátane 
scenáristickej prípravy, vznikol ešte za minulého vedenia STV, vtedajšie aktuálne vedenie 
na čele so Štefanom Nižňanským si ho nielenže osvojilo, akceptovalo ho ako celok, ale 
programový manažment pod vedením Petry Kolevskej sa projektom plne stotožnil a pre 
obnovenie pôvodnej tvorby zavládla z jeho strany doslova eufória. 

Napriek spomínanej zložitej organizácii výroby vzhľadom na voľný časový harmono-
gram mnohých protagonistov jednotlivých postáv, seriál mal napokon veľmi slušné herec-
ké obsadenie, účinkovali v ňom napr. Eva Krížiková, Ján Kroner, Táňa Kulíšková, Táňa 
Pauhofová, Radek Brzobohatý, Oľga Belešová, Marián Labuda ml. a mnohí iní. Pomerne 
kvalitne bol postavený aj realizačný tím, STV úspešne a efektívne využila aj priestorové 
kapacity STV – v jej bývalých skladoch v areáli v Mlynskej doline vznikli štúdiá kulisami 
pretvorené na potrebné prostredie, v ktorom sa odohrával dej.  

Do premiéry 1. 9. 2008 natočili 25 dielov, odhady hovorili o nákladoch vo výške 15 
mil. Sk, neskôr sa spomínala suma 450-600 tisíc Sk za 1 diel, pričom obe sumy sa pohybu-
jú v rozpätí pomerne štandardného rozpočtu pre tento typ televízneho formátu. Obchod so 
šťastím vznikal ako seriál s klasickou televíznou dĺžkou jedného dielu – 30 resp. 27 minút, 
čo umožňovalo vysielateľom seriálu nasadzovať ho v prípade potreby do vysielania 
v dvoch častiach za sebou. Obchod so šťastím rešpektoval stereotyp klasického denného 
seriálu a z hľadiska dejovej linky bol vystavaný tak, aby sa každý piatok ukončil jeden 
samostatný dejový oblúk, ktorý začal v pondelok toho istého týždňa. Obchod so šťastím 
mal podľa námetu ponúkať úsmevne ladené príbehy všedných dní celkom obyčajných ľudí, 
čím sa pravdepodobne snažila STV priblížiť bežnému slovenskému divákovi, aby na neho 
seriál pôsobil čo najautentickejšie7. Seriál bol zasadený do prostredia pokojnej predmest-
skej lokality fiktívneho mesta, dej bol sústredený okolo rodiny Šťastných s členmi prevaž-
ne v strednom veku a jej problémov spojených s prevádzkovaním malého vidieckeho ob-
chodu s potravinami. Táto dejová linka a zasadenie do vidieckeho prostredia spolu 
s pomalým tempom, málo dynamickým a málo moderným hereckým prejavom postáv 
spôsobili, že seriál nemal šancu pritiahnuť k obrazovkám mladších divákov, čo bolo jed-
ným z jeho proklamovaných zámerov. Vzhľadom na tieto jeho atribúty neprekvapuje, že si 
získal predovšetkým len diváka, ktorého STV dlhodobo má (staršie vidiecke obyvateľstvo), 

                                                           
7 Je na polemiku, či divák stojí práve o tento autentický námet z každodenného života, nakoľko porovna-

teľný seriál Panelák, ktorý je prostredím, životným štýlom postáv, ich pracovnými návykmi a podobne 
pomerne významne odtrhnutý od reality, sa teší veľkej diváckej obľube, a „autentický“ Obchod so šťas-
tím u divákov prepadol. Samozrejme, úspech Paneláku a neúspech Obchodu so šťastím nie je možné 
zúžiť len na mieru autenticity deja.  
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a nie ktorého chce (mladí ľudia v predproduktívnom a produktívnom veku z väčších 
miest). 

Programový manažment seriál odvážne nasadil do slotu tesne pred prime-time – prvé 
diely sa vysielali so začiatkom o 18:45 a STV sebavedomo očakávala (pričom tieto očaká-
vania aj odvážne medializovala), že divákov zaujme natoľko, aby sa preň vzdali svojho 
mimoriadne stabilného návyku (na slovenskom televíznom trhu dlhodobo jedného z najsta-
bilnejších vôbec), a síce sledovať Televízne noviny Markízy o 19:00. Neprekvapuje, že sa 
tak nestalo – diváci ostali verní Televíznym novinám, nový seriál pred nimi neuprednostni-
li. Ukázalo sa, že krivka audiencie v prvý týždeň vysielania Obchodu so šťastím vystupo-
vala v jeho prospech najvyššie v rámci bezmála 30-minútového dielu seriálu vždy krátko 
pred 19:00, keď diváci čakajúci na začiatok Televíznych novín „blúdili“ po jednotlivých 
kanáloch. Úderom 19-tej hodiny zakotvili na Markíze8. 
Čísla sledovanosti prvých premiérových dielov nového seriálu neboli pre STV vôbec 

potešujúce: v pondelok 1. 9. si seriál zrejme aj na základe masívnej promo kampane prav-
depodobne zo záujmu pozrelo 3,3 % obyvateľov (diel dosiahol share 13,8 %), nasledujúci 
deň rating klesol na 2,2 % (share sa znížil na 9,8 %), v stredu bol rating Obchodu so šťas-
tím rovné 2 % (share 10 %), vo štvrtok dosiahol rating 2,2 % (share 10,1 %) a v piatok 
rating klesol dosiaľ najnižšie na 1,8 % (share 9,8 %). Proklamovaný ťažiskový projekt 
sezóny, ktorý bol intenzívne podporený PR aktivitami a reklamnou kampaňou, teda videlo 
v prvé dni jeho vysielania len niekoľko desiatok tisíc divákov a podiel na trhu nedosahoval 
ani čísla, aké bola v tom čase STV schopná pohodlne dosiahnuť výrazne lacnejšími akvizí-
ciami či prakticky bezplatnými reprízami vlastných programov. 

Reakcia na seba nenechala dlho čakať, v STV sa okamžite začalo uvažovať, ako ďalej 
postupovať. V tejto súvislosti došlo aj k neštandardnej situácii, ktorú je možné považovať 
za pomerne nebezpečný precedens – ako reakcia na nepriaznivé čísla sledovanosti bola 
zvolaná Rada STV, ktorá sa dožadovala okamžitej zmeny vysielacieho času Obchodu so 
šťastím. Rada STV síce má kompetenciu hovoriť do programových zámerov STV, je prí-
tomná aj vo viacerých fázach tvorby jej vysielacej štruktúry a pod., ale nemá kompetenciu 
takto priamo vstupovať do programmingu a navrhovať, či skôr nariaďovať, programové 
zmeny. Pod tlakom udalostí nastala vo vnútri STV zvláštna atmosféra, nebolo jasné, ako sa 
bude ďalej postupovať, ani kto o tom s definitívnou platnosťou rozhodne. Tlak Rady STV 
na vedenie a programový manažment bol veľký, preto sa programoví pracovníci na nižších 
pozíciách (hoci k celému projektu Obchod so šťastím aj k jeho nasadeniu do slotu pred 19-
tou mali výhrady) sa teraz postavili za programovú riaditeľku Petru Kolevskú, pretože po-
važovali za nebezpečné začať experimentovať s vysielacím časom nového formátu, nakoľ-
ko sa domnievali, že to možnosť jeho úspechu ešte viac znižuje. Prakticky do poslednej 
chvíle nebolo jasné, resp. sa úspešne tajilo pred verejnosťou aj televíznymi pracovníkmi, 
aké bude rozhodnutie vedenia. Napokon 8. 9., presne týždeň po premiére prvého dielu 
Obchod so šťastím, ohlásila Petra Kolevská v naživo vysielanej relácii Fokus zameranej na 
dianie za obrazovkou STV prerušenie vysielania Obchodu so šťastím. Programová riadi-
teľka rozhodnutie odôvodnila tým, že STV chce vyhovieť čo najväčšiemu počtu divákov, 
ktorým chce dať možnosť seriál sledovať. Vyjadrila tiež prekvapenie, rozčarovanie či až 
sklamanie nad tým, že diváci neboli ochotní pre nový seriál oželieť časť Televíznych novín 
Markízy a uprednostnili ich pred novým seriálom. Dôvodila aj priaznivým počasím prvých 
septembrových dní, ktoré údajne ľudí odlákalo od televíznych obrazoviek do prírody.  

                                                           

8 Spracované za základe dát  oddelenia Výskumu programu STV získaných z peoplemetrového merania 
sledovanosti. 
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Postup STV bol nekoordinovaný, chaotický, o čom svedčí aj fakt, že o pozastavení vy-
sielania Obchodu so šťastím nevedeli ani samotní herci a členovia štábu, ktorí sa na jeho 
výrobe v tom čase denne podieľali, a tak v deň prerušenia aj nasledujúci deň riadne „nastú-
pili na pľac“. V nedeľu večer, deň pred prerušením vysielania seriálu, ako aj v pondelok, 
kedy sa už Obchod so šťastím na obrazovkách neobjavil, v rádiách stále promovali seriál 
a vysielali upútavky na aktuálny diel. Olej do ohňa prilievala samotná STV tým, že všetky 
tieto informácie o chaose, ktorý sprevádzal jej pomerne strategické programové rozhodnu-
tie, boli medializované, pretože veľmi ľahko prenikali na verejnosť, pričom média, ktoré 
(ako už bolo spomínané) priam striehli na akékoľvek zaváhanie STV, presuny resp. úvahy 
o presunoch vo vysielacom čase označovali za metódu pokus – omyl či inými nelichotivý-
mi prívlastkami, čo inštitúcii s niekoľko desaťročnou tradíciou vo vysielaní programu roz-
hodne nelichotí a nebuduje jej pozitívny imidž. Samotná Petra Kolevská poslala médiám 
jedinú, pomerne emotívnu, priam jedovatú tlačovú správu, v ktorej zdôvodňovala rozhod-
nutie o pozastavení vysielania Obchodu so šťastím, a to deň po jeho oznámení vo Fokuse, 
teda 9. 9. V tlačovej správe seriál označuje ako kvalitný a s výborným hereckým obsa-
dením.9 

Prerušenie vysielania seriálu trvalo tri týždne, Obchod so šťastím sa na obrazovky STV 
vrátil 29. 9. 2008 v novom vysielacom čase so začiatkom o 21:30 na Jednotke. STV znovu 
odvysielala aj päť už odvysielaných dielov a pokračovala až po 54. diel. Televízia čísla sle-
dovanosti seriálu ani v novom vysielacom čase nepovažovala za dostatočne uspokojivé, 
Obchod so šťastím nenaplnil jej očakávania, preto sa scenáre k jednotlivým dielom prepi-
sovali a pretvárali doslova „za pochodu“, tak aby bolo možné upustiť od pôvodného záme-
ru 80-dielneho seriálu (ktorý sa mal pôvodne vysielať do Vianoc) a ukončiť ho už krátko 
po 50-tom diele. V novom vysielacom čase dosahoval seriál rating priemerne 3,3 % a po-
diel na trhu okolo 10 % (počas celého vysielania seriálu dosiahol Obchod so šťastím vôbec 
najvyšší rating jedného dielu 5,1 %, a to 1. 10. 2008, kedy bol v obnovenej premiére po 
prerušení odvysielaný v poradí tretí diel a najvyšší share 15,7 %, a to 24. 11. 2008). Jednot-
livé diely Obchodu so šťastím STV vždy v nasledujúci pracovný deň o 13-tej na Jednotke 
a v prvý mesiac aj o 18-tej na Dvojke reprízovala. Aj čísla sledovanosti premiérových die-
lov vysielané v novom vysielacom čase od 21:30 znamenali pre STV neúspech, pretože 
share 10 % dosahovala v tej dobe STV pohodlne aj akvizíciami, ktoré do prime-timu štan-
dardne nasadzovala a ktoré sú spravidla v násobkoch lacnejšie ako pôvodná tvorba. 

 
Ďalšie perspektívy seriálovej tvorby v STV 

Dnes je jasné, že za daných podmienok a okolností bol denný seriál pre STV veľkým 
sústom, ktoré sama nemohla zvládnuť (pre značné problémy s financovaním, veľký techno-
logický dlh, chýbajúce ľudské kapacity), navyše sa dopustila zásadných chýb v program-
mingu pri nasadzovaní tohto seriálu. Napriek neúspechu Obchodu so šťastím sa však dom-
nievam, že pôvodný seriál (rozhodne nie nutne denný) na obrazovky verejnoprávnej TV 
patrí, a to z nasledujúcich dôvodov:  

1. Seriálová tvorba je pôvodná tvorba a výroba pôvodnej tvorby je daná STV záko-
nom, keďže napĺňa verejnoprávne poslanie. 

2. Seriál je typický televízny žáner, ktorý k televízii patrí rovnako ako spravodajstvo 
a publicistika. V rámci pôvodnej televíznej tvorby je práve seriál jej typickým reprezentan-
tom (spolu s niekdajšími televíznymi adaptáciami, inscenáciami; tak ako kino má film, te-

                                                           

9 Dostupné na internete: http://www.stv.sk/stv/press/stv-pozastavila-vysielanie-serialu-obchod-so-stastim/ 
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levízia má seriál – hoci sa, samozrejme, filmy vysielajú aj v televízii, sú v nej už len adap-
tovaným žánrom najmä v podobe televíznych filmov, ktoré disponujú inými kvalitami 
v porovnaní s klasickým kinofilmom (lacnejšie, s iným, „menším“ príbehom, menej vý-
pravné, s menej atraktívnym hereckým obsadením a pod.), resp. ide o kinofilmy, ktoré 
televíziu využívajú ako kanál pre šírenie k čo možno najpočetnejšiemu publiku, čo 
v mierne modifikovanej podobe platí aj pre šírenie televíznych seriálov prostredníctvom 
internetu, kde ide tiež o adaptáciu žánru resp. o využitie šírenia k väčšiemu publiku). 

3. Seriál je pre televíziu príznačný, patrí k nej a s tým súvisí aj neopomenuteľná síce 
v STV prerušená, ale stále pomerne silná tradícia seriálovej tvorby ešte z čias Českoslo-
venskej televízie. Jej existenciu a potenciál potvrdzuje Česká televízia, ktorá seriály produ-
kuje vo veľkej miere, a hoci by sa niektorým seriálom dalo čo-to vyčítať, sú jasným dôka-
zom toho, že divák má seriály rád – či už archívne (Nemocnice na kraji města, Hříšní lidé 
města pražského, Dobrodružstva kriminalistiky, Sanitka, Chalupáři napriek niekoľkoná-
sobným reprízam stále lákajú divákov k obrazovkám, pričom nejde len o pôvodného divá-
ka týchto seriálov), ale aj nové, ktoré vítajú s primeraným uspokojivým diváckym záuj-
mom odrazeným v sledovanosti.  

4. Seriál sa vysiela periodicky, pravidelne, v stabilnom vysielacom čase, čím vytvára 
silný divácky návyk, čo pre televíziu znamená veľmi potrebnú istotu.  

5. Seriál obsadzuje slovenských hercov (v porovnaní so zahraničím, kde v seriáloch 
častejšie hrajú „druhotriedni“ herci, u nás ide prevažne o hereckú elitu), čím napĺňa posla-
nie verejnoprávnej televízie uchovávať, rozvíjať a šíriť národnú kultúru. 

6. Seriál využíva všetky typické televízne profesie (od režisérov, cez kameramanov, 
osvetľovačov, maskérov a kostymérov až po produkciu), čím zabezpečuje kontinuitu vy-
chovávania si nových generácií týchto profesií, ktoré sa tak na ňu nemusia pripravovať 
len v škole resp. v komerčnom prostredí. A výchova nových generácií špičkových televíz-
nych odborníkov a „remeselníkov“ by mala byť jednou z úloh verejnoprávnej TV, ktorú 
však bez pôvodnej tvorby nie je možné dosiahnuť. 

7. Veľkým benefitom či pridanou hodnotou seriálov je ich reprízovateľnosť. Ak je se-
riál kvalitný, dej držia pokope charaktery a osudy hlavných postáv, dejová línia je nadča-
sová a zároveň jednotlivé zápletky poskytujú aktualizačné momenty, čím seriál ako žáner 
zároveň pútavou formou hodnotne a objektívne dokumentuje dobu, seriál je reprízova-
teľný aj po desiatkach rokov. Okrem iného tak televízii poskytuje možnosť vysielania kva-
litného programu prakticky bez finančných nákladov. 

8. Kvalitný seriál je vhodný vývozný artikel, teda je možné odpredať vysielacie práva 
k nemu do zahraničia, čo pre televíziu znamená finančný profit a navyše tak dochádza k ší-
reniu našich kultúrnych hodnôt a kvalít.  

 
Dôsledky neúspechu Obchodu so šťastím na budúcu seriálovú tvorbu STV 

Ako najväčší problém súvisiaci s neúspechom Obchodu so šťastím sa obyčajne spomí-
najú financie. Napriek tomu, že seriál nebol (najmä so zreteľom na vtedajšiu a stále pretr-
vávajúcu finančnú situáciu STV) malou investíciou, podľa môjho názoru sú iné dôsledky 
neúspechu Obchodu so šťastím podstatne zásadnejšie a ďalekosiahlejšie. A to aj preto, že 
Obchod so šťastím už vlastne STV investície doň vložené akoby splatil, keďže za krátky 
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čas od jeho vzniku bol už niekoľkokrát reprízovaný10. Potenciál toho, že Obchodom so 
šťastím po dlhom čase získala STV reprízovateľný program z vlastnej dielne (keďže spra-
vodajstvo a publicistika, ktoré v tom čase vo výrobnom pláne STV dominovali, túto výho-
du neposkytujú), zúročila zatiaľ nasledovne – v niekoľkých „vlnách“ vysielania:  

1. vlna: premiéra prvých piatich častí, 1. 9. – 5. 9. 2008, začiatok o 18:45 na Jednotke, 
s reprízami nasledujúci pracovný deň okolo 13:00 na Jednotke, 

2. vlna: premiéra všetkých 54 častí, 29. 9. – 12. 12. 2008, začiatok o 21:30 na Jednotke, 
s reprízami nasledujúci pracovný deň okolo 13:00 na Jednotke, do 24. 10. aj okolo 
18:00 na Dvojke, 

3. vlna: repríza všetkých 54 častí, 29. 6. – 11. 9. 2009, začiatok v čase od 13:00 do 13:50 
na Jednotke, od 1. 9. s reprízami nasledujúci pracovný deň so začiatkom v čase od 5:00 
až 5:30 

4. vlna: repríza všetkých 54 častí, 3. 8. – 12. 9. 2010, do 20. 8. vždy dva diely po sebe so 
začiatkom v čase od 9:00 do 9:50 na Jednotke, od 23. 8. vysielaný vždy len jeden diel 
so začiatkom v čase od 5:00 až 6:55 na Jednotke. 
 
Obchod so šťastím bol teda už 3-krát kompletne odvysielaný, navyše suma za výrobu 

tohto seriálu nebola zďaleka tak závratná, ako je v televíznom prostredí, STV nevynímajúc, 
bežné, najmä ak pripustíme jej možné rozpočítanie aj na reprízové vysielanie. 

Skutočný problém, ktorý neúspech Obchodu so šťastím pre STV znamená, však nie sú 
financie, ale prehĺbenie obavy resp. potvrdenie presvedčenia, že STV na to jednoducho 
nemá. Vo vzrastajúcej averzii voči STV neúspech Obchodu so šťastím potvrdil dojem, že 
STV nie je (samostatne) schopná úspešného projektu, čo mimoriadne zhoršilo jej výcho-
diskovú pozíciu pre realizáciu ďalších projektov, resp. úvahy o nich a najmä pre získanie 
podpory pre tieto projekty. STV je práve aj kvôli veľmi rozpačitej sezóne 2008/2009 pova-
žovaná za televíziu takmer neschopnú tvorby kvalitného programu, ktorý dokáže osloviť, 
zaujať. Po neúspechu Obchodu so šťastím sa už neobjavili žiadne úvahy o projekte drama-
tickej tvorby podobného rozsahu a stvárnenia. 

 
Možné vízia seriálovej tvorby STV 

Je zrejmé, že pôvodná dramatická tvorba na obrazovky STV patrí, no je jasné, že v mo-
mentálnej situácii ju STV nie je schopná realizovať samostatne. Pôvodnú tvorbu nie je 
schopná zabezpečiť predovšetkým po finančnej stránke, ale ani kapacitne – chýbajú jej 
nevyhnutné ľudské zdroje aj technické zázemie (disponuje zastaranou snímacou a osvetľo-
vacou technikou, bez finančnej investície nemôže využiť priestory potrebné na natáčanie 
dramatickej tvorby a pod.). Na druhej strane STV dokáže poskytnúť napr. autorské záze-
mie či zázemie pre postprodukciu. Jednou z ciest pre STV by preto mohla byť koproduk-
cia, ktorej výhody spočívajú najmä v tom, že zo strany partnera (v tomto prípad STV) nie 
je nevyhnutná finančná spoluúčasť; koprodukcia sa môže realizovať aj na základe vecného 

                                                           

10 Samozrejme, je na uváženie, či možno považovať za „zdravé“ programové rozhodnutie zaradiť tak 
v krátkom časovom horizonte do vysielania toľkokrát rovnaký program, ktorý navyše pri premiére spre-
vádzal značný neúspech. Tieto úvahy však patria do inej diskusie, všeobecne pojednávajúcej o progra-
movom koncepte STV z hľadiska (ne)systematického využívania jej archívnych fondov. Pre účely tohto 
príspevku, resp. tejto jeho pasáže je dôležitý len fakt, že Obchod so šťastím si svojimi reprízami na seba 
takpovediac „zarobil“, preto argument o jeho vysokej cene nie je celkom opodstatnený, rozhodne nie 
najpodstatnejší. 
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plnenia, v rámci ktorého by STV poskytla koproducentovi/koproducentom napr. strižne či 
prepisové pracoviská vrátane ich personálu. Otázkou nutnou na zodpovedanie potom, sa-
mozrejme, je, ako toto vecné plnenie vhodne alebo únosne zakomponovať do chodu STV, 
aby sa neohrozila plynulosť prevádzky, keďže už dnes sú tieto pracoviská plne vyťažené, 
keďže napr. projekty realizované s externým prostredím tzv. „na kľúč“ sa často finalizujú 
práve priamo v STV. Každopádne koprodukcia pre televíziu znamená právo vysielať daný 
program bez ďalších nákladov na jeho získanie, prípadne aj možný finančný príjem napr. 
po odpredaji vysielacích práv seriálu tretej strane. 

Napriek istej kontroverznosti vzhľadom na politický „nános“ tzv. zmluvy so štátom, 
STV vkladá veľké nádeje práve do projektov, ktoré by mohla realizovať na základe nej. 
Prvý realizovaný projekt v rámci tejto zmluvy, seriál Kriminálka Staré mesto, ktorý vzniká 
v koprodukcii s Českou televíziou a Trigon Production, je zatiaľ o poznanie úspešnejší ako 
Obchod so šťastím. Ide o kriminálny seriál zo súčasnosti z prostredia bratislavského Staré-
ho Mesta, ktorý sa vysiela vždy v pondelok o 20:15 na Jednotke (zároveň krátko po 20-tej 
na ČT 1), čím nadväzuje na známe bratislavské pondelky. Seriál určený aj na „vývoz“ – 
odpredaj vysielacích práv európskym (verejnoprávnym televíziám) dosahuje pre STV dnes 
nadpriemerné čísla sledovanosti (najmä vzhľadom na typ programu) – premiérový diel 20. 
9. dosiahol rating 8,5 % a share 21,2 %, druhý diel 27. 9. sledovalo 7,4 % ľudí a podiel na 
trhu dosiahol 17,7 %. Kriminálka Staré Mesto je klasický 13-dielny seriál, ktorý sa točil 
v etapách 7 a 6 dielov. Aktuálne politické dianie v oblasti mediálnej agendy dáva tušiť, že 
sa môžu objaviť úvahy o zrušení zmluvy so štátom; ak by však k tomu v blízkej budúcnosti 
nedošlo, STV na základe tejto zmluvy pravdepodobne začne s realizáciou ďalšieho pôvod-
ného dramatického projektu – profilov významných osobností Slovenska realizovaných 
formou hraného seriálu.  

 
Kontaktné údaje: 
Mgr. Lucia Jelčová,  
FMK UCM,  
J. Herdu 2,  
917 01 Trnava, 
jelcova@centrum.sk 

 
Autorka je absolventkou FMK UCM v Trnave. Počas vysokoškolského štúdia začala pra-
covať ako redaktorka a moderátorka viacerých relácií STV. Popri práci v STV sa venuje 
najmä oblasti PR. Momentálne je doktorandkou FMK UCM v Trnave. 
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ABSTRAKT 

Digitalizácia ako jeden zo záväzkov Slovenska voči Európskej únii by mal byť naplnený do roku 2012. Na 
takomto rozsiahlom projekte je potrebná kooperácia viacerých inštitúcií, a to na medzinárodnej, národnej 
ako aj lokálnej úrovni. Vo svojom článku stručne opisujem kooperáciu príslušných inštitúcií na jednotli-
vých úrovniach, no väčší dôraz kladiem na postup digitalizácie na lokálnej úrovni ako aj na budúcnosť, 
ktorú lokálnym televíziám prinesie digitalizácia.  
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Digitalizácia, DVB-T, miestny multiplex, lokálna televízia 
 
ABSTRACT 

Digitizing as one of Slovak external liabilities toward European Union ought to be consecutive into the 
year 2012. In such extensive project inter- institutional cooperation is required on the level of internatio-
nal, national and also local sphere. In my article I represent the cooperation of relevant institutions on 
particular levels, but I am putting accent on digitizing proceeding on the local level moreover as the futuri-
ty of local televisions, which the digitizing brings to.  
KEY WORDS 

Digitizing, DVB-T, local multiplex, local television 
 
 

Digitalizácia na medzinárodnej a národnej úrovni 
O digitalizácii sa v súčasnej dobe nerozpráva len v mediálnych kruhoch, ale aj v obcho-

doch, na zastávkach a v rodinách. Dôvodom popularizácie tohto pojmu je fakt, že v roku 
2005 prijala Slovenská republika, ako riadny člen Európskej únie, výzvu Rady Európy 
ukončiť prechod z analógového na digitálne pozemské vysielanie do roku 2012. Toto roz-
hodnutie prijala Európska únia ako celok, pretože terestriálne frekvencie sú národným bo-
hatstvom jednotlivých štátov a pri prechode na digitálne vysielanie je potrebná vzájomná 
koordinácia a kooperácia susedných, ale častokrát aj nesusedných štátov. Preto vydala EÚ 
Oznámenie, týkajúce sa urýchlenia prechodu z analógového na digitálne vysielanie ako 
základný dokument týkajúci sa tohto prechodu, ktorý podpísala aj Slovenská republika. 
Hlavnou úlohou inštitúcií na medzinárodnej úrovni je zjednotiť, zladiť a celkovo koordino-
vať prechod na digitálne vysielanie jednotlivých štátov.  

Pred oveľa zložitejšou úlohou stojí štát a štátne orgány, ktoré musia zabezpečiť plynulý 
prechod z analógového na digitálne vysielanie, pričom by mali zohľadniť jeho celoplošnú 
dostupnosť minimálne v rozsahu súčasných programov, a to aj vrátane odľahlejších oblastí, 
keďže po tomto prechode dôjde k úplnému vypnutiu analógového vysielania. To znamená, 
že musí vybudovať celkovo 68 vysielačov a 660 vykrývačov pre každú vysielaciu sieť. No 
technickému zrealizovaniu digitalizácie predchádzalo prijatie troch dôležitých dokumen-
tov: „Stratégia a technické kritériá na zavedenie pozemského digitálneho TV vysielania 
v systéme DVB-T na Slovensku“, schválenú uznesením vlády SR č. 589/2001; „Národná 
politika pre elektronické komunikácie“, schválenú uznesením vlády SR č. 196/2003; Poli-
tika využívania frekvenčného spektra na širokopásmový prístup“, schválenú uznesením 
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vlády SR č. 5/2006. Okrem zabezpečenia technickej realizácie musí štát zabezpečiť dô-
sledné uplatňovanie regulačného rámca, informovanosť občanov a celkovú koordináciu 
tohto prechodu. Proces digitalizácie spadá pod správu Ministerstva dopravy, pôšt 
a telekomunikácií, ale úzko na ňom pracujú aj Telekomunikačný úrad SR a Rada pre vysie-
lanie a retransmisiu.  

Digitálne vysielanie, alebo DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial), je vlast-
ne nový systém prenosu televízneho signálu, ktorý spracúva a prenáša televízne programy 
v digitálnej forme. Takéto vysielanie umožní významnú úsporu frekvenčného spektra pri 
znížení výkonov vysielačov. Základný rozdiel medzi digitálnym a analógovým signálom je 
v ich spojitosti, pretože na rozdiel od analógového signálu je digitálny signál nespojitý, čo 
umožňuje kvalitnejšie a efektívnejšie využívanie frekvenčného spektra. Práve preto prine-
sie digitálne vysielanie kvalitnejší príjem obrazových a zvukových služieb (to znamená, že 
z obrazoviek zmiznú rôzni „duchovia“ a zrnenie), a to aj na miestach, kde doteraz televízny 
signál chýbal; prístup k novým službám, z ktorých niektoré umožnia aj interaktívne zapo-
jenie divákov (napr. rozhlasové služby, teletext, superteletext, internet, možnosť hlasova-
nia, či nakupovania) ako aj širšiu ponuku programových služieb. Digitálne vysielanie cel-
kovo prispeje k zvýšeniu životnej úrovne, vzdelanosti, k podpore budovania informačnej 
spoločnosti, k zvýšeniu kvality a plurality vysielania, k vytvoreniu voľného priestoru pre 
nové podnikateľské subjekty a rozvoju nových technológií.  

Vysielanie DVB-T bolo u nás experimentálne vyskúšané v roku 1999 z vysielača Kam-
zík a v roku 2004 boli zrealizované pilotné projekty v oblasti Košíc a Banskej Bystrice. 
V auguste 2009 bolo vo výberovom konaní udelené povolenie na prevádzkovanie prvých 
dvoch multiplexov (1. multiplex: Jednotka, Dvojka, TV Markíza, TV JOJ; 2. multiplex: TV 
JOJ, JOJ plus, TV Markíza, TV Doma) a verejnoprávneho multiplexu (Jednotka, Dvojka, 
Trojka) spoločnosti Towercom a.s., ktorá musí zabezpečiť vybudovanie komunikačných 
sietí týchto multiplexov na prenos televíznej programovej služby v štandarde DVB-T a je-
ho možných novších verzií (napr. DVB-T2). Okrem toho je držiteľ povolenia povinný 
spustiť informačno-produktovú kampaň, ktorá poskytne obyvateľom Slovenskej republiky 
všetky potrebné informácie spojené s prechodom na digitálne vysielanie. Towercom sa tak 
zaviazal, že do konca roku 2009 spustí do komerčnej prevádzky 1. multiplex a do 30. 6. 
2010 spustí 2. verejnoprávny multiplex. Celkový prechod na digitálne vysielanie bude 
realizovaný princípom tzv. “ostrovov“, pričom pri ich výbere budú zohľadňované voľné 
frekvencie a sociálno-ekonomické pomery v danej oblasti. Konečná fáza, v ktorej bude 
prebiehať analógové a digitálne vysielanie súbežne, nesmie presiahnuť vzhľadom na svoje 
vysoké náklady obdobie 6 mesiacov.  

 
Digitalizácia na lokálnej úrovni 

Prechod na digitálne vysielanie sa v nemalej miere dotkne aj lokálnych televízií, ktoré 
vysielajú analógovo. Podobne ako veľké televízie, aj ony si budú musieť zadovážiť techni-
ku, ktorá im umožní vysielať digitálne. Tieto investície budú dosahovať rádovo cez 30 000-
80 000 Eur. Na rozdiel od prerozdeľovania multiplexov pre celoštátne vysielanie, postup 
pri prideľovaní miestnych mutliplexov nebol tak jasný. Miestny multiplex je Zákonom 
č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní definovaný ako terestriálny multiplex pre lokálne 
vysielanie, ktorý je individuálne koordinovaný tak, aby ho mohlo prijímať najviac 15 % 
obyvateľov Slovenskej republiky a územie dosahu musí byť menšie ako 30 % frekvenčné-
ho vyhradenia. Podobne ako v prípade vytvárania 1., 2. a verejnoprávneho mutliplexu aj 
pre miestne multiplexy povoľuje prevádzkovanie vysielačov Telekomunikačný úrad. Ten 
v marci 2010 vyhlásil verejnú diskusiu, do ktorej sa mohla zapojiť aj odborná verejnosť, 
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aby boli jej názory zohľadnené pri riešení tejto situácie. Vo verejnej diskusii sa mohli zú-
častnení vyjadriť k času spustenia lokálneho digitálneho terestriálneho vysielania, k počtu 
miestnych multiplexov, či k otázke prideľovania miestnych multiplexov. Na základe vý-
sledkov tejto diskusie sa Telekomunikačný úrad rozhodol upustiť od prvotnej myšlienky 
prideľovať miestne multiplexy prostredníctvom výberového konania, ale prideľovať ich na 
základe žiadostí. V súčasnosti prebiehajú správne konania medzi TÚ SR a jednotlivými 
žiadateľmi o pridelenie digitálnych frekvencií pre lokálne a regionálne vysielanie. Po po-
súdení jednotlivých žiadostí a v závislosti od výsledku posúdenia, začne TÚ SR medziná-
rodnú koordináciu, vydá terestriálne prevádzkové povolenia alebo zastaví správne konanie. 
Zdanlivo jednoduchý postup sa komplikuje, ak v tej istej lokalite požiada o multiplex via-
cero žiadateľov. V tomto prípade získa povolenie prvý z nich. Úrad pridelí frekvencie pre 
tú istú lokalitu len v prípade, pokiaľ bude naplnených 70 % kapacity existujúceho multi-
plexu. Týmto rozhodnutím sa vyšlo v ústrety lokálnym televíziám, ktoré si budú môcť, ak 
o to požiadajú ako prvé, koordinovať svoje vysielanie samy a nebudú musieť platiť nemalé 
peniaze prípadnému prevádzkovateľovi retransmisie. Tento krok sa však nepodaril zreali-
zovať viacerým televíziám, keďže 28. 1. 2010 o povolenie pre lokálne DVB-T vysielanie 
vo viacerých lokalitách (napr. Bratislava-Dúbravka, Malacky, Piešťany-Mesto, Šamorín, 
Nitra, Topoľčany, Púchov, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica atď.) požiadala nitrianska 
firma Avis, s.r.o. Konečné rozhodnutie Telekomunikačného úradu je tým pádom skompli-
kované a mnohé lokálne televízie čakajú na výsledný verdikt, no očakávajú, že TÚ SR 
bude postupovať nielen v súlade so zákonom, ale aj v duchu zákona. Pretože v prípade, ak 
by povolenie na prevádzkovanie vysielačov získala iná firma, bude od lokálnych televízií 
žiadať poplatok za vysielanie prostredníctvom ich vysielačov. S týmto však televízie ne-
súhlasia, pretože predpokladajú, že takto by sa ich náklady na digitálne vysielanie zvýšili. 
Z prieskumu, ktorý som realizovala medzi riaditeľmi jednotlivých lokálnych televízií vy-
plynulo, že väčšina z opýtaných už má vypracované projekty, niektoré televízie sú už do-
konca aj technicky pripravené a majú podané žiadosti o pridelenie frekvencie na TÚ SR. 
Zaujímavé je, že nie všetci z nich sú držiteľmi digitálnej frekvencie, čo podľa ich názoru 
nie je až taký problém, akým je pridelenie frekvencie na digitálne vysielanie. Celkovo za 
najväčší prínos digitalizácie pre lokálne televízie považujú kvalitu signálu a obrazu ako aj 
väčšie pokrytie územia, z čoho očakávajú aj väčšie výnosy z reklamy. Niektorí z nich sa 
k otázke prínosu stavajú skepticky a tvrdia, že digitalizácia im neprinesie nič okrem výdav-
kov. Za problém v celom procese digitalizácie považujú najmä celkovo zlú legislatívnu 
prípravu prechodu, ako aj veľké nejasnosti v tejto príprave, čo dalo priestor už spomínanej 
firme žiadať o frekvencie skôr, ako o to požiadali lokálne televízie, čo môže viesť k úplné-
mu odstaveniu dotknutých televízií. Hoci získanie peňazí na nákup a prevádzku potrebných 
vysielačov nie je jednoduchou záležitosťou omnoho viac sa lokálne televízie obávajú 
o získanie frekvencie.  

Proces digitalizácie je v plnom prúde, no v závere bude potrebná ešte kooperácia koneč-
ného užívateľa, čiže diváka, ktorá bude spočívať v nákupe integrovaného televízneho pri-
jímača (so zabudovaným digitálnym dekodérom), alebo set-top boxu, ktorý umožní prijí-
mať digitálny signál aj analógovým prijímačom. Týmto krokom bude digitalizácia zavŕše-
ná a analógové vysielanie bude môcť nadobro upadnúť do zabudnutia a do popredia sa 
dostanú nové možnosti, ktoré so sebou prinesie digitálne vysielanie. 
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UMELECKÉ ŽÁNRE V MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCII  

KNIŽNÝCH VYDAVATEĽSTIEV 

 

THE ROLE OF USING ART AND ARTISTIC ARTEFACTS IN MARKETING 

STRATEGIES BY THE PUBLISHING HOUSES 
 

Jitka Rožňová 

 

ABSTRAKT 

Témou príspevku je využitie umeleckých žánrov v marketingovej komunikácii knižných vydavateľstiev. 
Sleduje možnosti vzájomného prepojenia a spolupôsobenia marketingovej a umeleckej komunikácie 
v špecifickom prostredí knižných vydavateľstiev, poukazuje na možnosti využitia jednotlivých umelec-
kých žánrov v rámci elementárnych nástrojov komunikačného mixu (reklama, podpora predaja, osobný 
predaj, public relations). Osobitnú pozornosť venuje využitiu umeleckých žánrov i konkrétnych artefaktov 
na obálkach kníh vybraných slovenských knižných vydavateľstiev.  
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

marketingová komunikácia, umelecké žánre, vydavateľstvo, knižná obálka 
 

ABSTRACT 

This article focuses on the role of using art and artistic artefacts as a marketing tool by the publishing 
houses. It is referring to the link between marketing and artistic communications in a particular sector – 
the sector of book publishing; with reference to the implementation of the artistic genres used as elemen-
tary tools in the marketing mix (advertisement, sales assistance, direct deal, public relations), with special 
pursue on implementing art and artistic artefact in the book cover design by the discussed Slovak publish-
ing houses. 
KEY WORDS 

marketing communication, art genres, publishing, book jacket 
 
 

Úvod 
Prítomnosť umeleckých druhov a žánrov v jednotlivých nástrojoch marketingovej ko-

munikácie knižných vydavateľstiev vychádza z elementárnych funkcií, ktoré plní v rámci 
špecifického prostredia, produktu (slovesného artefaktu ako nositeľa myšlienok autora 
a symbolu duchovného dedičstva národa), komunikačného kanála i príjemcu propagačného 
posolstva (cieľovej skupiny, inklinujúcej k žánrovo rôznorodej literatúre). 

 
Využitie umeleckých žánrov v reklame knižných vydavateľstiev 

Rozhodnutiu o výbere a spôsobe uplatnenia umeleckých žánrov v reklame predchádza 
výber komunikačného kanála, pre ktorý bude reklamné posolstvo vydavateľského subjektu 
určené. Ak sa vydavateľ rozhodne využiť na sprostredkovanie svojho reklamného posol-
stva tlač, mal by zvážiť – rovnako ako v prípade iných médií – špecifiká daného nosiča, 
resp. pozitíva a negatíva s ním spojené. Keďže propagačné posolstvo v novinách a časopi-
soch vychádza najčastejšie zo spojenia obrazovej (fotografia, grafika, maľba) a textovej 
časti (slogan, propagačný text), obsahovú i formálnu stránku printovej reklamy ovplyvňuje 
najmä fotografické, výtvarné a slovesné umenie.  
  



 

6. kapitola 

482 

Prvky slovesného a divadelného umenia zvyšujú účinnosť reklamných komunikátov, ší-
rených prostredníctvom elektronických médií. Reklamné spoty, známe z vysielania televíz-
nych a rozhlasových staníc, ktoré s obľubou uplatňujú výrobcovia rôznych produktov a slu-
žieb, nachádzajú v rámci komunikačnej stratégie knižných vydavateľstiev zastúpenie len 
ojedinele. Na upútanie pozornosti a vzbudenie záujmu potenciálneho zákazníka o knižný 
produkt vydavatelia najčastejšie využívajú tematicky orientované televízne a rozhlasové 
relácie, ktoré prinášajú informácie o najnovších knižných tituloch z produkcie slovenských 
i zahraničných vydavateľstiev, o knihách, ktoré sa na knižnom trhu prvýkrát objavili pred 
rokmi, no permanentne vychádzajú v reedíciách, o domácich a zahraničných autoroch a vy-
davateľstvách. Funkciu propagátorov knižnej kultúry plnia najmä verejnoprávni vysie-
latelia.  

Spomedzi auditívnych médií poskytujú najširší priestor na propagáciu činnosti knižných 
vydavateľstiev jednotlivé okruhy Slovenského rozhlasu (najmä Rádio Devín a Rádio Regi-
na). Reklamné posolstvo býva zakomponované do scenára jednotlivých literárnych relácií 
(napr. Literárna revue s Dadom Nagyom, Literárne večery, Literárny denník/Verejný čita-
teľský denník Zuzany Belkovej atď.) a interpretuje sa formou rozhovorov, rozhlasových 
adaptácií či dramatizovaného čítania za aktívnej spoluúčasti hercov, režisérov, dramatur-
gov, scenáristov a ďalších, ktorí sú zároveň neoddeliteľne spätí aj divadelným a filmovým 
umením.  

Umelecké druhy a žánre tvoria pevnú súčasť reklamného posolstva aj v prípade audio-
vizuálnych propagačných médií. Keďže knižné vydavateľstvá si formu tradičných rekla-
mných spotov volia len veľmi ojedinele (dôvodom je najmä finančná a časová náročnosť 
ich výroby), ich reklamné posolstvá sú šírené najmä prostredníctvom televíznych relácií 
o literatúre, kultúre a umení, vysielaných verejnoprávnou televíziou (napr. Umenie 2010, 
GEN.sk). Na procese ich prípravy sa podieľajú technické a personálne zložky, prítomné aj 
v rámci filmového a divadelného umenia (dramaturgia, produkcia, réžia, strih, kamera, 
zvuk atď.). Zároveň tu dochádza k uplatnenie scénografických postupov, premietajúcich sa 
do návrhov scény – televízneho štúdia, zariadenia interiéru, osvetlenia, príp. aj kostýmov 
moderátorov. Reklamné posolstvá späté s vydavateľskou produkciou tvoria organickú sú-
časť výsledného audiovizuálneho diela. Sú doň zakomponované vo forme rozhovorov, 
reportáží, umeleckých a autorských čítaní atď., ktoré si vyžadujú aplikáciu filmových, 
divadelných a literárnych postupov (filmová reportáž) či hudobného umenia (vystúpenia 
hudobníkov). 

Umelecké žánre nachádzame nielen v reklamných komunikátoch, šírených prostredníc-
tvom tlače, rozhlasu a televízie, ale aj nového média – internetu. Väčšina vydavateľov ho 
využíva na prezentáciu knižných titulov prostredníctvom vlastných internetových stránok 
alebo stránok internetových kníhkupectiev, pracujúcich s prvkami animovanej tvorby (ani-
movaný banner) a grafického dizajnu.  

 
Využitie umeleckých žánrov pri podpore predaja a osobnom predaji  
produktov knižných vydavateľstiev 

Do nástrojov podpory predaja sa umenie premieta vo viacerých podobách a rovinách 
(pútače, prezentácie produktov na mieste predaja, súťaže o ceny, darčekové predmety, pre-
dajné a kontraktačné veľtrhy), pričom každá z nich poskytuje iné možnosti spracovania 
a oslovenia cieľovej skupiny. V záujme dosiahnutia vyššej účinnosti volia marketingoví 
pracovníci často princíp kombinovania a paralelného spolupôsobenia viacerých nástrojov, 
ktoré zároveň vytvárajú široký priestor na uplatnenie tvorivého, kreatívneho prístupu (napr. 
veľtrhy – pútače – súťaže, prezentácie na mieste predaja – pútače – súťaže, propagačné 
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predmety – súťaže, veľtrhy – pútače – prezentácie na mieste predaja – súťaže – propagačné 
predmety).  

Pútače, ktorých prvoradým cieľom je upriamiť pozornosť potenciálneho zákazníka 
a vzbudiť jeho záujem o ponúkaný produkt, by mali propagačné posolstvo sprostredkúvať 
nápadito, no s rešpektovaním istých estetických kritérií. Ich konečná vizuálna podoba závi-
sí aj od prezentovaného literárneho žánru, tematického zamerania knihy a cieľovej skupiny, 
pre ktorú je určená. Uvedené faktory ovplyvňujú aj výslednú farebnú kompozíciu (napr. pri 
tituloch detektívneho žánru sa volia tmavšie, dramatickejšie odtiene, pri detskej literatúre 
jasnejšie, s pozitívnym emocionálnym nábojom). Vo väčšine prípadov je dominantným 
prvkom pútača obálka knihy, t.j. umelecké žánre sú sprítomnené práve prostredníctvom 
nej. Okrem konkrétneho titulu (titulov) sa pútače využívajú aj na propagáciu autora, ktorý 
svoju aktuálnu tvorbu vydáva v tom-ktorom vydavateľstve, pričom daný zámer sa realizuje 
najčastejšie prostredníctvom fotografie – umelecky spracovaného portrétu.  

Najväčšie zisky vydavateľstvám prináša predajná propagácia v megastoroch a hyper-
marketoch, ktoré uprednostňujú príležitostné propagácie (Vianoce, začiatok školského roka 
atď.) v podobe rôznych súťaží, rabatových kupónov, bezplatných výtlačkov či odmien. Ich 
cieľom je urýchliť rozhodnutie o nákupe a využiť emócie, pod vplyvom ktorých zákazník 
zvyčajne nakupuje, avšak uvedený spôsob neprispieva k budovaniu lojálnej klientely. Spo-
jenie medzi propagačnou a umeleckou sférou aj v tomto prípade zabezpečujú obálky kniž-
ných titulov čoby súťažných cien či bezplatných výtlačkov, ale aj prvky slovesného a diva-
delného umenia.  

Veľtrhy ponúkajú priestor na využitie všetkých umeleckých druhov a žánrov a závisí od 
charakteru, zamerania a miery kreatívneho prístupu konkrétneho vydavateľstva, pre ktoré 
z nich sa rozhodne. Propagačný účinok býva posilňovaný prvkami slovesného (aktívna 
prítomnosť moderátora, rozhovory s literátmi), divadelného (dramatizované čítanie z kníh, 
improvizácie), hudobného (koncertné vystúpenia), akčného (performance art, body art), 
tanečného (scénický tanec), filmového (propagačný film o vydavateľstve, dokumentárny 
film o autorovi), výtvarného a fotografického umenia (výstavy) a architektúry (architekto-
nické riešenie stánkov). (Medzi najznámejšie veľtrhy patria Medzinárodné knižné veľtrhy 
vo Frankfurte nad Mohanom, v Londýne, Paríži, Thessalonikách a v Prahe, Lipský knižný 
veľtrh či Medzinárodný veľtrh kníh pre deti a mládež v Bologni; v Bratislave sa každoroč-
ne koná Medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka).  

Prezentácie na mieste predaja sú vo vydavateľskom prostredí obľúbeným nástrojom je-
ho podpory. Uskutočňujú sa v kníhkupectvách a popri slovesnom umení (čítanie úryvkov 
z kníh, literárne pásma, rozhovory so spisovateľmi) využívajú aj prvky výtvarného (výsta-
vy, rozhovory s ilustrátormi), fotografického (výstavy fotografií), hudobného (vystúpenia 
hudobníkov), divadelného, tanečného a akčného umenia (performance art, krátke divadelné 
vstupy, verejné čítania v podaní hereckých osobností, tanečné vystúpenia). V súčasnosti sa 
pravidelne organizujú napr. v sieti kníhkupectiev Panta Rhei, Artforum či v prešovskom 
kníhkupectve Christiania. 

Osobný predaj sa vo vydavateľskom prostredí často realizuje v súčinnosti s ďalšími ná-
strojmi marketingovej komunikácie. Z tohto dôvodu využíva umelecké druhy a žánre, ktoré 
nachádzajú uplatnenie aj v rámci reklamy, podpory predaja či public relations (osobný pre-
daj na knižných veľtrhoch, na miestach predaja atď.). Ak však osobný predaj vnímame 
v užšom zmysle a vychádzame pritom z jeho definície nástroja propagácie tovarov alebo 
služieb, spočívajúceho v osobnej komunikácii obchodných agentov firmy s potenciálnymi 
zákazníkmi, prítomnosť umeleckých prvkov je (v porovnaní s inými nástrojmi marketingo-
vej komunikácie) druhovo a žánrovo obmedzená. Kľúčovú úlohu aj v tomto prípade zohrá-
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va knižná obálka, ktorá – ako sme uviedli – predstavuje jeden z najvýznamnejších komuni-
kačných prostriedkov vydavateľstva. Vďaka možnostiam aplikácie výtvarných žánrov, fo-
tografie, prípadne body artu vytvára priestor na uplatnenie kreatívneho prístupu tvorcu. 
Keďže osobný predaj vychádza z osobnej komunikácie, slovesné umenie sa pri ňom sprí-
tomňuje v práci s jazykom, vo výbere a vhodnej kombinácii slov, slovných spojení, 
v spôsobe štylizácie viet a vo voľbe jazykových prostriedkov. V závislosti od konkrétnej 
situácie, miesta a charakteru zákazníka možno pristúpiť aj k využitiu prvkov slovesného, 
hudobného, výtvarného, divadelného či akčného umenia. Špecifickým príkladom je organi-
zovanie stretnutí so žiakmi základných či materských škôl a s ich rodičmi, na ktorých ob-
chodný zástupca vydavateľstva pristupuje (sám alebo v spolupráci s inými osobami) 
k divadelným improvizáciám, spojeným s využitím hudby a výtvarného umenia (rekvizity, 
bábky atď.), k zapájaniu prítomných do diania, pričom siaha aj po prostriedkoch reklamy 
(letáky, plagáty) a podpory predaja (pútače, súťaže, prezentácie produktu, darčekové pred-
mety, komerčné výstavy), ktoré prispievajú k úspešnému priebehu marketingovej akcie.  

 
Využitie umeleckých žánrov v rámci PUBLIC RELATIONS 
 knižných vydavateľstiev  

Public relations (PR) si vďaka svojmu charakteru a úlohám, ktoré plní v marketingovej 
komunikácii vydavateľského subjektu, vyžaduje zvláštnu pozornosť pri výbere a aplikácii 
nástrojov a ich originálnom stvárnení pomocou umeleckého jazyka. 

V tlačených prostriedkoch PR (katalógy, bulletiny, brožúry, plagáty, edičné plány) na-
chádzajú široké uplatnenie fotografia a žánre výtvarného umenia. Súčasťou edičných prog-
ramov, ktoré v tlačenej i elektronickej podobe pravidelne sprístupňujú najmä väčšie vyda-
vateľstvá, bývajú literárne vstupy autorov, úryvky z ich slovesných diel a portrétne foto-
grafie. Neoddeliteľnou súčasťou všetkých tlačených prostriedkov PR sú knižné obálky, 
ktoré vďaka využitiu fotografie, maľby, kresby, grafiky a ďalších umeleckých žánrov pri-
spievajú k efektívnemu zúročeniu umenia v prospech budovania pozitívneho imidžu firmy.  

Tlačové konferencie organizujú vydavateľstvá obyčajne pri príležitosti vydania spolo-
čensky významného titulu alebo autora, publikácií, ktoré sú výnimočné svojou témou či 
spracovaním (napr. tituly, vydávané v spolupráci s inými inštitúciami či osobnosťami kul-
túrneho alebo spoločensko-politického života), ale aj zaujímavého projektu, iniciovaného 
knižným vydavateľstvom. Umelecké žánre na nich bývajú sprítomnené v podobe hudob-
ných vystúpení, dramatizácií, verejných čítaní hercami alebo literátmi, výstav ilustrácií ale-
bo fotografií z prezentovanej knihy, filmových projekcií, umelecky spracovaných knižných 
obálok atď.  

Medzi spoločenskými a neformálnymi podujatiami knižných vydavateľstiev figurujú 
napr. koncerty, premiéry divadelných alebo filmových predstavení, literárne podujatia, ta-
nečné vystúpenia alebo vernisáže výstav, ktoré zvyčajne istým spôsobom nadväzujú na 
produkciu knižného vydavateľstva, resp. sa spájajú s konkrétnym titulom. Široké spektrum 
uplatniteľných umeleckých druhov a žánrov vyplýva o. i. z charakteristickej črty cieľovej 
skupiny – jej pozitívneho vzťahu k literatúre a slovesnému umeniu.  

Vedecké konferencie a prednášky ako nástroje PR nie sú ojedinelé v praxi vydavateľ-
stiev, ktoré ich organizujú alebo (ešte častejšie) sa na ich príprave a realizácii spolupodie-
ľajú. Vzhľadom na zameranie a charakter svojej činnosti vychádzajú najmä zo žánrov slo-
vesného umenia, prostredníctvom ktorých posilňujú dobré meno firmy v povedomí 
(predovšetkým odbornej) verejnosti, no súčasne prezentujú diela autora alebo autorov, 
pochádzajúce z ich produkcie (ktoré boli, sú alebo budú súčasťou ich edičného programu). 

Sponzorské aktivity vydavateľstiev sa zameriavajú najmä na podporu projektov, spä-
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tých s kultúrou a umením. Vďaka tomu dochádza k bezprostrednému prepojeniu uvedené-
ho nástroja PR so žánrami slovesného (čítanie z kníh, literárne súťaže, besedy so spisova-
teľmi, ocenenia v podobe kníh ako literárnych artefaktov), výtvarného (výtvarné súťaže, 
výstavy, ilustrácie detských kníh), filmového (filmové projekcie) či divadelného umenia 
(dramatizácie rozprávok, divadelné predstavenia).  

 
Prítomnosť umeleckých žánrov na knižnej obálke  
ako propagačnom nástroji vydavateľstva 

Ak hovoríme o využití umeleckých žánrov v marketingovej komunikácii knižných vy-
davateľstiev, je namieste spomenúť knižnú obálku, ktorá plní dve východiskové funkcie: je 
sama osebe propagačným nástrojom (napr. v kníhkupectvách), zároveň však tvorí neoddeli-
teľnú súčasť vydavateľského marketingu a jeho jednotlivých zložiek. Môžeme ju považo-
vať za nositeľku kľúčovej roly paralelného „vysielateľa“ marketingovej a umeleckej in-
formácie, ktorú si zachováva aj napriek technickým vymoženostiam doby; okrem toho 
ponúka široké spektrum možností umeleckého stvárnenia. V prípade artefaktov (malieb, 
kresieb, grafík, fotografií, sôch atď.), sprítomnených na knižných obálkach, súčasne za-
znamenávame posun do nových významových kontextov – kým ich (pôvodné) primárne 
poslanie vychádzalo z umeleckej, estetickej a duchovnej roviny, súčasná forma uplatnenia, 
smerujúca ku komercializácii, im prisudzuje propagačnú a informačnú funkciu.  

Odlišné podoby a spôsoby uplatnenia umeleckých žánrov na knižných obálkach ako ší-
riteľkách propagačného posolstva ilustrujeme na príklade obálok vybraných titulov z pro-
dukcie slovenských vydavateľských subjektov Kalligram, KK Bagala a Vydavateľstva 
SLOVART.  

Nezastupiteľné miesto v tomto smere zaujíma maľba, s ktorou sa stretávame na obál-
kach publikácií rôznych žánrov a tematického zamerania.  

Pri tvorbe obálky slovenského vydania románu Dana Browna Da Vinciho kód (a ďal-
ších nadväzujúcich titulov) (Vydavateľstvo SLOVART) sa tvorcovia inšpirovali dejom 
príbehu, a z tohto dôvodu siahli po artefaktoch Leonarda da Vinciho (v reklamnej praxi sú 
zaraďované medzi najčastejšie využívané motívy), ktoré predstavili v nových súvislostiach. 
Ich cieľom bolo vytvoriť „univerzálny“ propagačný materiál, ktorý by oslovil širokú cieľo-
vú skupinu. Na prebale knihy sa tak v multiplikovanej podobe objavuje napr. Mona Lisa 
(obr. 1).  

Ani výber artefaktu na obálku knihy Miloša Žiaka Mrzáci studenej vojny (Kalligram) 
nie je mimovoľný či prvoplánový. Výtvarná práca Jozefa Jankoviča Dotyk č. 4 korešpon-
duje s témou slovesného diela, pojednávajúceho o období detstva a dospievania dnešných 
štyridsiatnikov, o období po okupácii krajiny vojskami Varšavskej zmluvy a o spoločen-
sko-politickom dianí do 90. rokov 20. storočia. Ostrý protiklad vyvoláva už samotné spoje-
nie názvu literárneho a výtvarného artefaktu (mrzáci/dotyk), avšak práve uvedená antinó-
mia podčiarkuje zámer čo najpresnejšie vystihnúť a postihnúť absurdnosť totalitnej doby, 
ktorá tragickým spôsobom poznačila a znetvorila životy tisícok jednotlivcov i rodín. Ex-
presívnosť výrazov (mrzáci, studená, vojna) a s ňou súvisiace negatívne asociácie (chlad, 
neosobnosť, smrť, zúfalstvo) vyvažuje predstava dotyku ako symbolu lásky, pochopenia, 
tepla. Ústrednou postavou výtvarného artefaktu je osamelá ľudská bytosť, ktorej vnútornú 
rozpoltenosť a vykorenenosť autor veľmi presne vizualizuje pomocou použitej techniky 
(lepená kresba, akryl, vosk) i čísla v názve, zintenzívňujúceho cudzorodosť autokratického 
režimu (ľudský jedinec bez mena a identity, číslo v záľahe miliónov ďalších) (obr. 2).  

Esejistická zbierka Babylonský rozhovor (Kalligram) sa prihovára čitateľovi už na prvý 
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pohľad, a to prostredníctvom knižnej obálky, symbolicky spájajúcej osobu autora – talian-
skeho románopisca, literárneho vedca a medievalistu Umberta Eca – s výtvarným artefak-
tom talianskeho manieristického maliara, inžiniera a návrhára kostýmov Giuseppa Arcim-
bolda. Jedinečnosť jeho tvorivého rukopisu spočíva v princípe komponovania ľudských 
hláv (podobizní) z maľovaných zvierat, ovocia, kvetov či predmetov. Elegantnú rafinova-
nosť a zmysel pre atmosféru tajomna odzrkadľuje aj olej na plátne s názvom Knihovník 
(1566), ktorý zobrazuje muža, „vyskladaného“ z kníh rozličných veľkostí. Jeho použitie 
v prípade Babylonského rozhovoru nie je náhodné: paralely medzi obsahovou a formál-
nou/vizuálnou zložkou nachádzame napr. v autorskej (umelec-literát – umelec-výtvarník), 
významovej (kniha ako slovesný artefakt – knihovník ako jeho sprostredkovateľ), kompo-
zičnej (Ecov humorný pohľad na spoločenské problémy – vtip ako prostriedok Arcimbol-
dovho výtvarného vyjadrenia), motivickej (úvahy o spoločnosti – kniha ako symbol vzde-
lanej spoločnosti), ale aj geografickej rovine (Taliansko a úzka spätosť oboch autorov 
s touto krajinou, jej mentalitou, jazykom, obyvateľmi a prostredím) (obr. 3).  

 

 
Obr. 1-3 [Maľba ako výtvarný žáner na obálkach kníh z Vydavateľstva SLOVART 

a Kalligram]  

Špecifické miesto v rámci prezentovanej témy prináleží knižnej ilustrácii, zameranej na 
detského príjemcu, ktorá pomocou výtvarného jazyka stvárňuje myšlienky literárneho arte-
faktu, čím zjednodušuje text a jeho ťažšie opísateľné časti, napomáha orientácii v diele 
a zvyšuje účinnosť komunikácie medzi autorom a čitateľom. 

Ilustrátori, ktorí sa väčšinou venujú aj voľnej výtvarnej tvorbe (maľbe, grafike, kresbe 
atď.), používajú vlastný autorský rukopis, ktorý možno po čase a viacerých tituloch po-
merne ľahko identifikovať. Preniká do povedomia príjemcov a najmä v prípade známych 
a medzinárodne uznávaných ilustrátorov zvyšuje prestíž vydavateľstva a prispieva k budo-
vaniu jeho dobrého mena v očiach verejnosti. Pozitívny účinok sa znásobuje, ak kniha 
získa ocenenie na niektorej z významných zahraničných i domácich súťaží a prehliadok 
detskej ilustrácie. 

Aj obálka knižného vydania rozprávky Jamesa Matthewa Barrieho Peter Pan (Vydava-
teľstvo SLOVART) nesie špecifický rukopis svojho ilustrátora. Peter Uchnár vytvára širo-
ký priestor pre sýtu farebnosť, hru svetla a tieňa, perspektívnu hĺbku a dekoratívnu výtvar-
nosť, snovú poetiku, rozprávkovú tajomnosť a zmysel pre detail a kompozíciu, t. j. pre 
atribúty, ktoré sú zastúpené aj v slovesnej zložke diela (obr. 4). 
  



Jitka Rožňová/ 

UMELECKÉ ŽÁNRE V MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCII KNIŽNÝCH VYDAVATEĽSTIEV 

487 

Na knižnej obálke, ako propagačnom nástroji vydavateľstva, nachádza okrem maľby ši-
roké uplatnenie aj žáner kresby a grafiky. Zbierka poviedok Cudzí (KK Bagala) slovenské-
ho prozaika Ballu už svojím názvom evokuje zdanie rezervovanosti, sterilnosti, odstupu, 
osamelosti, ktoré sa ešte výraznejšie prehlbuje v procese čítania jednotlivých textov. Dali-
bor Kristek (študent animovanej tvorby na Vysokej škole múzických umení v Bratislave) 
ho zintenzívňuje aj po vizuálnej stránke. Charakter kontrastného čierno-bieleho spracova-
nia motívu načahujúcich sa rúk neviditeľných postáv, stojacich v kruhu, sa spája s predsta-
vou tieňohry, pričom siluety anonymných osôb pocit odcudzenosti a chladu ešte znásobujú 
(obr. 5). 

Karikatúra sa na knižných obálkach uplatňuje vďaka svojej schopnosti humorným, iro-
nickým spôsobom reagovať na spoločensko-politické dianie, vykresľovať verejne známe 
i neznáme osoby z hľadiska ich fyziognómie či charakterových vlastností a zacieľovať tak 
pozornosť príjemcov, podnecovať ich k zamysleniu alebo vzbudzovať úsmev.  

Známe postavy slovenskej i svetovej detektívnej literatúry a kinematografie, ktoré au-
torka detektívnej prózy Vražda v Slopnej (Vydavateľstvo SLOVART) Daniela Kapitáňová 
sústredila do jedného príbehového a geografického priestoru (fiktívneho slovenského mes-
tečka Slopná), umiestnil karikaturista Fero Jablonovský do jedného vizuálneho priestoru 
knižnej obálky. Vďaka tomu, že sa vedľa seba ocitli tváre Sherlocka Holmesa, Stephana 
Derricka, poručíka Columba, slečny Marplovej, majora Zemana, Hercula Poirota 
a mnohých ďalších slávnych detektívov a kriminalistov z rôznych období a primárnych 
príbehov, karikatúrna kompozícia naznačuje žáner i atmosféru slovesného diela (humorne 
orientovaná detektívka) (obr. 6). 

 

 
Obr. 4-6 [Knižná ilustrácia, kresba a karikatúra na obálkach kníh z Vydavateľstva SLOVART 

a KK Bagala] 
 
Socha je v porovnaní s maľbou, kresbou a grafikou zastúpená na obálkach knižných ti-

tulov v menšej miere, avšak nepatrí ani medzi ojedinelé umelecké artefakty.  
Fragment barokovej sochy anjela od neznámeho autora na prebale prózy Sándora Má-

raia Sviece dohárajú (Kalligram) naznačuje prevahu metaforickej, symbolickej úrovne 
vnímania, ktorá prítomnosť nadpozemskej bytosti spája hneď s niekoľkými významami 
(anjel ako symbol pominutia, anjel ako symbol ochrany pred zlom, anjel ako symbol kreh-
kosti, premietnutej do medziľudských vzťahov). Súčasťami každej z týchto rovín sa stávajú 
aj hlavné postavy novely, s ktorými čitateľ komunikuje na pozadí emocionálneho príbehu 
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o priateľstve, humanistických ideáloch, vášni a zrade, konfrontovaného zo štyridsaťročné-
ho časového odstupu (obr. 7). 

Rovnako ako jednotlivé výtvarné žánre, aj fotografia sa na obálkach kníh objavuje 
v rôznych podobách a kontextoch. Vyzdvihuje dejovú líniu príbehu, alebo vystupuje v po-
zícii autonómneho umeleckého artefaktu, cieľom ktorého je „iba“ vzbudiť pozornosť prí-
jemcu, pričom svoje miesto nachádza na obálkach žánrovo odlišných titulov. 

Poviedky Silvestra Lavríka zo zbierky Allegro Barbaro (KK Bagala), ktoré oscilujú 
medzi svetom dediny a malomesta, prinášajú príbehy o ženách (matkách, dcérach, manžel-
kách, milenkách), prežívané a rozprávané chlapcom, dospelým mužom a starým mláden-
com. Na ústredný motív knihy odkazuje aj fotografia Dušana Tománka na obálke, ktorá 
symbolicky vyjadruje mnohoraké podoby ženy a spektrum ňou prežívaných emócií (šťas-
tie, smútok, zdržanlivosť atď.). Príbehy vryté do tvárí a príbehy vyrozprávané autorom tak 
v procese čítania splývajú do jednoliateho prúdu myšlienok a vizualizácií (obr. 8). 

Uplatnenie portrétnej fotografie sa vo vydavateľskom prostredí zvyčajne obmedzuje na 
konkrétne literárne žánre, v rámci ktorých sa ich výpovedná sila môže naplno rozvinúť. 
Stretávame sa s ňou predovšetkým na obálkach monografií a publikácií biografického 
a autobiografického charakteru, približujúcich životné osudy a dielo osobností z oblasti 
vedy, umenia, politiky, športu atď.  

Monografie z „kalligramovskej“ edície Váhy analyzujú tvorbu výrazných predstavite-
ľov slovenskej literatúry pohľadom renomovaných literárnych vedcov a kritikov. Čierno-
biele portrétne fotografie Matúša Zajaca prepožičiavajú edícii kompaktný, ucelený vzhľad 
(menia sa len tváre na obálkach). S portrétom prozaika Pavla Vilikovského sa stretávame 
prostredníctvom atypických „dvojzáberov“, ktorých poetický rozmer prehlbuje v čitateľovi 
predstavu o snivej, éterickej spisovateľskej duši (obr. 9).  

 

 
Obr. 7-9 [Sochársky artefakt a umelecká fotografia na obálkach kníh z vydavateľstva Kalligram 

a KK Bagala] 
 
V záujme posilnenia propagačného účinku knižnej obálky siahajú jej tvorcovia aj po 

prvkoch filmového a divadelného umenia, s ktorými je literatúra úzko spätá – mnohé slo-
vesné artefakty sa stávajú východiskom pre vznik kinematografického alebo divadelného 
diela (a naopak).  

Publikácia Sladké hry rozmarného leta (Vydavateľstvo SLOVART) obsahuje výber 
z filmovej, televíznej a divadelnej tvorby Alty Vášovej (doposiaľ knižne nepublikované 
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scenáre štyroch úspešných filmov, text divadelnej hry Obchod na korze a libretá troch di-
vadelných muzikálov). Knižná obálka znázorňuje obraz z impresionisticky ladeného filmu 
Sladké hry minulého leta s jej ústrednými protagonistami Rotschildom (František Velec-
ký), Muškou (Jana Plichtová), Tomášom (Ľubomír Záhon), Barónom (Milan Lasica), Fla-
mengom (Július Satinský) a Goyom (Peter Debnár) (obr. 10).  

Divadelným prostredím je inšpirovaná obálka knižného vydania hry Jany Juráňovej 
Misky strieborné, nádoby výborné (KK Bagala), v ktorej autorka odhaľuje a demýtizuje 
vzťah štúrovcov ku konkrétnym ženám, ale aj k ideálom, múzam. Pri príležitosti prezentá-
cie titulu v Bratislave hru uviedlo Rado(sť)dajné divadlo z Kláštora pod Znievom. Obálka 
zachytáva momentku z predstavenia (obr. 11).  

Využitie body artu ako formy akčného umenia na knižnej obálke je rámcované ľud-
ským telom, ktoré načrtáva základnú dejovú líniu slovenského diela, alebo sa obmedzuje 
na vzbudenie pozornosti a záujmu príjemcu vizuálneho komunikátu o produkt. Dominant-
nou môže byť ktorákoľvek z týchto funkcií, no nezriedka sú zastúpené obe súčasne. 

Spätosť s dejovou líniou naznačuje aj obnažené mužské telo na obálke románu Petra 
Pišťanka Rivers of Babylon 1 (Vydavateľstvo SLOVART), ktoré priamo odkazuje na pro-
stredie, v ktorom sa dej príbehu odohráva (slovenské podsvetie) i charaktery a fyzický 
vzhľad jeho hlavných protagonistov (mafiáni) (obr. 12).  

 

 
Obr. 10-12 [Filmové a divadelné prvky a body art na obálkach kníh z Vydavateľstva SLO-

VART a KK Bagala] 
 

Záver 
V záujme čo najmarkantnejšieho zúročenia propagačnej sily umeleckých komunikátov 

v marketingovej praxi odporúčame kreatívnejší, tvorivejší, odvážnejší prístup zo strany 
marketérov a reklamných tvorcov, objednávateľov a zadávateľov propagačných posolstiev, 
ale aj cieľových skupín spotrebiteľov. Proces prekonávania zaužívaných stereotypov je 
pomerne zdĺhavý, môžu mu však napomôcť progresívne zmeny v oblasti kvalitného vzde-
lávania budúcich marketingových odborníkov, vznik študijných odborov orientovaných na 
využívanie umenia v marketingu (a marketingu v umení) a na hľadanie nových, účinných 
spôsobov ich integrácie a aplikácie v záujme dosiahnutia stanovených cieľov. Rovnako dô-
ležitá je výchova a vzdelávanie budúcich generácií spotrebiteľov, formovanie a rozvíjanie 
ich kritického myslenia, ako aj schopnosti formulovať a adresovať jasné predstavy a požia-
davky z pozície príjemcu propagačného posolstva. Práve zvyšujúce sa nároky cieľovej sku-
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piny na kvalitu a úroveň estetického stvárňovania komunikátov predstavuje jeden z kľú-
čových momentov, ktorý môže ovplyvniť ďalšie smerovanie a podoby marketingových 
stratégií firiem, a tým aj mieru uplatnenia umeleckých žánrov v rámci nich. 
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OBRAZ KRISTA Z POHĽADU MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE 

 

THE PICTURE OF CHRIST FROM THE VIEW                                                           

OF MARKETING COMMUNICATION 
 

Mária Košková, ml. 

 

ABSTRAKT 

Predkladaný príspevok venuje pozornosť tematike obrazu Krista a jeho stvárneniam v kontexte marketin-
govej komunikácie, kde je Kristus často prezentovaný v pozícii „doporučovateľa“ propagovanej myšlien-
ky, firmy, inštitúcie, produktu či služby, ktoré vizuálne, ale aj verbálne prostredníctvom propagačnej 
interpretácie svojho posolstva zastupuje. Sprostredkovaná vizuálna správa sa viaže aj na určité výjavy zo 
života Krista, ktoré si autori propagačných komunikátov za účelom propagácie privlastňujú a svojským 
spôsobom ich interpretujú. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

obrazy Krista, interpretácia, marketingová komunikácia 
 

ABSTRACT 

The report put forward focuses on the theme of Christ's image and his rendering in the context of marke-
ting communication, where Christ is offen presented in a position of recommender of a promoted thought, 
firm, institution, product or service that he visually as well as verbally represents by means of promoting 
propaganda interpretation of his message. The visual message is also related to particular scenes from the 
life of Christ that the authors of the promotion communicates lay claim to for promotional purposes and 
they interpretate them in their owm way. 
KEY WORDS 

images of Christ, interpretation, marketing comunication 
 
 
Interpretácie Kristovho obrazu a posolstva v službách marketingovej komunikácie vy-

znievajú nezvyčajne a nepochopiteľne. V očiach ortodoxného kresťana, ale aj ostatných 
veriacich s rozličnou intenzitou viery v Boha, je privlastnenie si Krista za účelom propagá-
cie neprijateľné a považuje sa za rúhanie. Kristus ako ústredná postava Novej zmluvy, 
svojrázne interpretovaná propagačným komunikátom, je pri prvotnej identifikácii recipien-
tom vnímaná v kontexte kresťanského náboženstva. Keďže je vnímaný ako Boží Syn, Boh, 
Učiteľ, Vykupiteľ, ktorý sa obetoval za nás, aby sňal hriechy sveta, z pozície kresťanskej 
viery je interpretácia jeho obrazu i Svätého písma v marketingovej komunikácii stvárňova-
ná za účelom propagácie v rozpore s princípmi kresťanskej morálky a svedomia. Nábožen-
stvo v rozličnej miere ovplyvňuje medzinárodný marketing. „Reguluje to, čo môže byť 
v reklame povedané a vyjavené“ (De Pelsmacker – Geuens – Van den Bergh, 2009, s. 550). 
Slovenská legislatíva v dodatku paragrafu zákona o reklame (č.147) vyslovene hovorí 
o tom, že reklama nesmie obsahovať čokoľvek, čo by urážalo náboženské cítenie. Napriek 
tejto skutočnosti sa už dlhší čas, najmä vo vizuálnej sfére marketingovej komunikácie, 
stretávame s využívaním ústrednej biblickej postavy ako prostriedku propagácie, keďže je 
reklama zväčša podriadená komerčným cieľom. Využívanie obrazu Krista ako posla mar-
ketingových správ, alebo jeho učenie tlmočené marketingovou optikou, predpokladá isté 
rozhorčenie, pobúrenie, odmietanie aj negatívne zaujatie postoja recipienta voči takto 
orientovanej správe. Vzhľadom na skutočnosť, že Písmo sväté predstavuje v našej kultúre 
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posvätný, náboženský text, vzťahujúci sa výsostne na vieru, jeho verbálna alebo vizuálna 
prezentácia, predkladaná mimo alebo v kontraste s pôvodným kontextom náboženského 
učenia, je vnímaná ako nevhodná, nemiestna interpretácia všeobecne prijímaného tradičné-
ho výkladu. Možno však liberálnosť či voľnosť interpretácie obrazu prijímať s rezervou, 
alebo je potrebné vysloviť voči nej vážne výhrady, či ju jednoznačne odsúdiť? Podobné 
otázky súvisiace s legitimitou interpretácie náboženských textov mimo teologického pro-
stredia si kladú mnohí autori pôsobiaci v rozličných humanitných disciplínach. Významný 
semiotik a spisovateľ U. Eco v súvislosti s interpretáciou posvätných textov poznamenáva: 
„Akonáhle sa text stane pre istú kultúru „posvätným“, stáva sa predmetom procesu podo-
zrievavého čítania, teda predmetom toho, čo je nepochybne prebytkom interpretácie“ 
(1995, s. 56). Autor ďalej uvádza, že „v prípade textov, ktoré sú posvätné, si však človek, 
pravdupovediac, nemôže dovoliť priveľa voľnosti, pretože tu zvyčajne jestvuje náboženská 
autorita alebo tradícia, ktorá si nárokuje mať kľúč k ich interpretácii“ (tamže, s. 56). Preto 
je akákoľvek iná interpretácia Písma svätého do istej miery ohraničená a predurčená.  

Ak si je tvorca reklamného komunikátu vedomý chúlostivosti vzťahu medzi marketin-
gom a vierou, vyplývajúcou z náboženského cítenia alebo výchovy, prečo má potrebu pri-
vlastňovať si Boha ako nástroj na získanie pozornosti? Pri hľadaní odpovede na položenú 
otázku môžeme predložiť nasledovnú paralelu, ktorú sa pokúsime rozviesť. 

Pozoruhodnou z hľadiska náboženského diskurzu sa javí M. Foucaultom rozvinutá 
myšlienka o diskurze a jeho kontrole tromi systémami vylučovania, z ktorých na prvé 
miesto kladie zákaz slova, lebo „dobre sa vie, že nemáme právo povedať všetko, že nemô-
žeme rozprávať o všetkom za akýchkoľvek okolností a že nemôže ktokoľvek povedať čo-
koľvek“ (1994, s. 9). Oveľa zaujímavejším ako zákaz slova je Foucaultov druhý princíp 
vylučovania, a tým je protiklad rozumu a šialenstva. „Od hlbín stredoveku je za blázna 
považovaný ten, ktorého prejav nemôže kolovať ako prejav iných ľudí“, „jeho slovo, kto-
rému sa neverí, je považované za ničotné, bez pravdy a významu“, ale na druhej strane, 
naopak “dokáže vyjavovať skryté pravdy, odhaľovať budúcnosť a má schopnosť v celej 
prostote vidieť to, čím múdrosť iných ľudí nie je schopná preniknúť“ (tamtiež, s. 10). Blá-
zon je teda vylúčený z diskurzu, nezávisle od toho, či je „bláznom s diagnózou, alebo bez 
nej“ (J. Koška, cit. z rukopisu). Jeho slovo teda nemá validitu, takže mu nehrozí sankcia. 
Ak nie je ohrozený sankciou, otvára sa mu priestor pre slobodný prejav. Ak je subjekt v po-
zícii šialenca a nachádza sa mimo diskurzu, môže prezentovať svoj hlas, ktorý je síce zo-
smiešňovaný, ale do istej miery aj vypočutý. A tu je podľa nášho názoru aj paralela s rekla-
mou, ktorá v mnohých prípadoch hraničí so šialenstvom ako formou prejavu či prezentácie. 
Inými slovami – bláznom byť, ale slovo mať – čo by mohlo byť mottom súčasných truba-
dúrov propagácie. Preto nedotknuteľnosť obrazu Krista a právo interpretovať ho, si rozliční 
autori propagačných komunikátov vysvetľujú po svojom. 

 
1. Postavenie Krista v marketingovej komunikácii 

Teória marketingovej komunikácie disponuje termínom „doporučovateľ“. „Doporučo-
vateľom je osoba, postava, alebo organizácia, ktorá sa objavuje v reklame, aby pôsobila 
v prospech zadávateľa reklamy či jeho tvrdenia. Pojem doporučovateľ je možné nahradiť 
pojmom hovorca, alebo model“, vraví G. Teliss, ktorý rozdeľuje doporučovateľov do troch 
skupín: odborníkov, slávne osobnosti a laických doporučovateľov (2000, s. 252). Doporu-
čovateľom teda môže byť známy vedec, lekár, herec, výtvarník, športovec, ten, čo vo svo-
jej oblasti pôsobenia niečo znamená, ale aj náhodný chodec. Doporučovateľom môže byť 
rovnako osoba, ako aj značka, inštitúcia, či iný všeobecne známy objekt. Z marketingového 
pohľadu sa doporučovateľ stáva značkou, zaručujúcou kvalitu v určitej spoločenskej, eko-
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nomickej, sociálnej alebo inej oblasti. Prepožičiava svoju identitu (svojím menom, tvárou, 
podpisom), čím zastupuje výrobok, službu, inštitúciu či myšlienku ponúkanú publiku a ga-
rantuje ich hodnotu. Samotné doporučovanie by malo prebiehať prostredníctvom legisla-
tívneho súhlasu oboch zúčastnených strán, čiže doporučovateľa a toho, kto si ho do svojho 
marketingovo-komunikačného posolstva vybral. Stretneme sa aj s prípadmi, keď propagá-
ciu takýmto spôsobom zastupuje fiktívna postava, ktorá môže pochádzať napr. z mytológie, 
literárneho či filmového diela, alebo animovaná postava, postava z počítačových hier, kde 
v takom prípade legislatívny súhlas v zmysle autorských práv poskytuje ten, kto je ich 
držiteľom. Čo však v prípade náboženskej postavy akou je Kristus? Boh predsa patrí všet-
kým. V niektorých náboženstvách však platí zákaz zobrazovať Boha akýmkoľvek spôso-
bom. V našej kultúre, ktorá je poznačená kresťanskou tradíciou, sa, naopak, stvárnenie Bo-
ha stáva ústrednou témou mnohých umeleckých diel. Kto má teda právo vizualizovať 
Krista? Ak by sme sa vrátili do minulosti, zistíme, že napríklad v pravoslávnej ikonografii 
musel byť ikonopisec vnútorne čistým človekom. Z duchovného hľadiska to bol ten, kto 
mohol jeho obraz šíriť v zmysle jeho učenia. Nakoľko je však tvorca propagačného pro-
striedku oprávnený využiť obraz Krista vo svojom komunikáte a nakoľko je vo svojej in-
terpretácii ohľaduplný voči jeho posolstvu?  

Z pohľadu marketingovej komunikácie nachádzame dva hlavné spôsoby využitia obra-
zu Krista ako doporučovateľa.  
a) Po obraze Krista siahajú v prvom rade organizácie, spolky, inštitúcie a skupiny, ktoré sa 

k jeho učeniu hlásia a jeho identitu využívajú na propagáciu vlastných záujmov a cie-
ľov. Napríklad ukrižovanie Krista na obrázku č.1 je emotívnou pozvánkou na návštevu 
istého kostola. Alebo miniatúrny text pri nohách ukrižovaného Krista, ktorý má namies-
to tŕňovej koruny ochrannú helmu, vyzýva prispievať na rekonštrukciu chrámu (obr. 
č.2). V týchto prípadoch sa Kristus stáva ústrednou postavou, emocionálnym apelom, 
ktorý v zmysle zachovania svojho učenia vyzýva pozorovateľov reklamy k akcii v pro-
spech odosielateľa propagačnej správy. Iným, oveľa komerčnejším spôsobom využíva-
nia obrazu Krista, sa stáva jeho vizuálne stvárnenie ako súčasti obalovej grafiky rozlič-
ných produktov. Napríklad obalový dizajn leukoplastov, na ktorých jeho vyobrazenie 
má byť zárukou rýchleho uzdravenia (obr. č. 3). V duchu biblického „trpel na kríži 
a obetoval sa za nás“ má tento farmaceutický produkt uľahčiť bolesť, ktorá je v porov-
naní s Kristovým utrpením nepatrná a ktorú nám naša viera pomôže preklenúť. Teda aj 
tu Kristus zastáva pozíciu ochrancu tela i duše.  

 
 Obr. č. 1  Obr. č. 2  Obr. č. 3 
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b) V druhom prípade využívania Kristovho obrazu ide o záujmy a ciele vzdialené od jeho 
učenia i posolstva. Kristus je vyňatý z kontextu kresťanského učiteľa a spasiteľa a za-
čleňuje sa do nových súvislostí, ktoré nezriedka stoja v kontraste so Svätým písmom. 
Využívajú sa pritom najrozličnejšie kompozičné i grafické spôsoby stvárňovania, spo-
jené s emocionálnym zámerom autora. Ich prvoradou úlohou je „vyvolať u zákazníka 
skôr pocity než myšlienky“ (De Pelsmacker – Geuens – Van den Bergh, 2009, s. 219), 
využívajúc také prostriedky, ktoré môžu byť spúšťačom celej škály pocitov, počnúc 
humorom, končiac strachom či šokom. 

Autori komunikačných správ sa dokonca neštítia ani ironizácie a zosmiešňovania Kris-
tovho obrazu, ktorý je transformovaný do karikatúrnej podoby. Napríklad v reklamnom ko-
munikáte českej agentúry Y&R, ktorá v roku 2005 vytvorila pre značku Harley-Davidson 
motor company obraz, prezentujúci Krista sediaceho na motorke Harley-Davidson, bráz-
diaceho krajinu, sprevádzaný anglickým textom Božieho prikázania „Nebudeš mať iných 
Bohov okrem mňa“ (obr. č. 4). Známou sa stala aj kauza okolo plagátu k filmu „Ľud vs. 
Larry Flynt, na ktorý bol podaný podnet na preskúmanie porušenia etických zásad aj v slo-
venskej Rade pre reklamu v roku 1997 (obr. č. 5). S humorom je predstavený Kristus v po-
zícii klienta reklamnej agentúry McCann Ericson, ktorý si vyberá logotyp, sprevádzaný 
sloganom „Necíťte ľútosť, počúvajte nás“ z roku 2007 (obr. č. 6).  

 
 Obr. č. 4  Obr. č. 5  Obr. č. 6 

 
Zaujímavá z tohto pohľadu je skutočnosť, že tvorcov uvedených reklamných komuniká-

tov neprenasledujú pocity viny alebo strach pred Božím trestom, ako ani obavy z odmiet-
nutia a neprijatia zo strany recipientov. Strach pred Božím hnevom je potlačený, lebo Kris-
tus je autormi vnímaný nie ako Boh, ale ako rovnocenná ľudská bytosť, stáva sa jedným 
z nás. Kristus v tomto druhu propagačnej prezentácie predstavuje skôr človeka ako Boha. 

Naším cieľom nie je súdiť oprávnenosť či neoprávnenosť zobrazovania Krista propa-
gačnými prostriedkami, ale poukázať na to, akým spôsobom je ako doporučovateľ do mar-
ketingového prostredia začlenený. Preto sa nebudeme zameriavať na otázku etiky ohľadom 
využívania jeho obrazu, ale na dôvod takéhoto výberu zo strany tvorcov marketingových 
obsahov. Prečo je teda z pozície marketingovej komunikácie Kristus vhodným sprostred-
kovateľom reklamného posolstva? Naskytuje sa nám hneď niekoľko odpovedí. Je to vše-
obecne známa postava, nositeľ všetkých pozitívnych atribútov, ktoré sú zárukou hodnoty 
a správnej cesty. Jeho náruč je otvorená všetkým. Atraktívnosť jeho obrazu, či už v pôvod-
nom tradičnom spôsobe zobrazovania, alebo transformovanej podobe, je zárukou vyvolania 
pozornosti zo strany adresáta a jeho pozitívneho alebo negatívneho prijatia.  
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2. Obraz Krista z pohľadu marketingovej komunikácie 
Obraz Krista prezentovaný v propagačných komunikátoch vychádza z jeho umeleckého 

stvárnenia storočia prezentovaného v rozličných umeleckých dielach. Vzhľadom na to, že 
autentické obrazové svedectvo Kristovej podobizne nie je známe, ranokresťanskí umelci ho 
vyobrazovali ako mladíka podľa svojich predstáv. Až neskôr sa jednotliví umelci zjednotili 
a svoje rozličné vízie Kristovej fyzickej identity integrovali do celistvej podobizne dlhovla-
sého muža s charakteristickými črtami tváre tak, ako ich poznáme aj dnes. Na základe syn-
tetizujúcej predstavy výtvarného sveta vznikla Kristova podobizeň, ktorá sa vďaka svojmu 
výtvarnému nastoleniu stala všeobecne známou a pre mnohých jedinou prijateľnou. „Hoci 
všetci vieme, že Písmo sväté nám nehovorí nič o tom, ako Kristus vyzeral, a že nie je mož-
né si Boha predstaviť v ľudskej podobe, a hoci vieme, že práve umelci boli prví, ktorí vy-
tvorili podoby, na ktoré sme si zvykli, ešte stále sa niektorí ľudia domnievajú, že odklon od 
tradičných vyobrazení sa rovná rúhaniu (Gombrich, 1998 s. 29). Stáročiami odovzdávaná 
vízia z generácie na generáciu spôsobila, že sa tento do istej miery umelo vytvorený obraz 
Krista zapečatil v kolektívnej pamäti. Preto neprekvapuje, že jeho propagačné stvárnenie 
pramení z genézy jeho výtvarného zobrazovania. Kým však pre väčšinu kresťanov je inter-
pretácia obrazu Krista citlivou otázkou, ktorá v rozličných obdobiach podliehala určitému 
kánonu a bola spojená s upätosťou nábožensko-politickej interpretácie Písma svätého, ale-
bo naopak, istou uvoľnenosťou doby, tvorcovia reklamných komunikátov sa nezdráhajú 
interpretovať jeho obraz novým a pre veľkú časť publika nezriedka šokujúcim spôsobom. 
Možno si položiť otázku, z čoho pramení takáto odvaha? Neustálymi kultúrnymi zmenami, 
ako aj vplyvom médií sa v posledných rokoch uvoľňuje spoločenský konzervativizmus. 
Zaužívané vzorce kultúrneho vnímania, prežívania a správania spoločnosti podliehajú 
zmenám vyplývajúcim z jej nového časopriestorového usporiadania, zmeny hodnôt 
a vnímania reality. Prostredie ako celok je informačne otvorené a prístupné všetkým 
a cenzúra hlavne v oblasti vizuálnej sa minimalizuje aj prostredníctvom nových médií. 
Takto uvoľnená spoločnosť je preto schopná a ochotná prijímať aj iné modely prezentácie, 
než na aké bola zvyknutá doposiaľ. A práve tu sa otvára priestor v zmysle marketingového 
zmýšľania a jeho prepojenia s každodenným životom. K propagácii rozličných produktov 
i služieb potrebuje marketingový tvorca rozličné typy doporučovateľov, ktoré sú zástanca-
mi rozličných hodnôt, vlastností, myšlienok. Napriek tomu je otázka etiky a morálky 
v našom kolektívnom vedomí stále prítomná. Preto je Kristus tou osobnosťou – modelom, 
zodpovedajúcou hlavným kritériám kladeným na doporučovateľa. Snúbia sa v ňom všetky 
pozitívne vlastnosti a morálne imperatívy, ktoré naša spoločnosť napriek schopnosti istej 
formy “voľnomyšlienkarstva“ aj naďalej vyžaduje a akceptuje.  

 
Z hľadiska jeho vizuálnej identity a nonverbálnej komunikácie s recipientom možno 

súhrne uviesť dva spôsoby odovzdávania propagačných obsahov reklamnými tvorcami:  
a) V prvom z nich je dôležitý samotný výzor Krista, výzor jeho tváre, ako aj jeho gestika 

a posturika. Vo väčšine reklamných komunikátov sa zachováva mimika, charakteristic-
ká pre zobrazovanie jeho tváre vo výtvarnom umení. Mimika, ktorej výraz možno zo 
semiotického hľadiska tlmočiť ako symbol múdrosti, empatie, altruizmu, pokory a mu-
čeníctva. Recipient je tak schopný dekódovať výraz tváre bez zvukovej či verbálnej 
zložky, ktorá by sprevádzala vizuálny obsah komunikátu. Z množstva teórií, ktoré sú 
venované porozumeniu mimického výrazu, môžeme vybrať Nakonečného teóriu empa-
tie. Tá vychádza zo skutočnosti, že „subjekt vcítenia sa nevedomky napodobňuje mimi-
ku pozorovanej osoby a navodzuje si v slabšej forme jej vnútorný stav, a tak sa vciťuje 
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do jej prežívania“ (1999, s. 171). Ide teda o transfer pocitov. Podľa niektorých odborní-
kov sa „pocity vyvolané reklamou môžu transformovať do postoja k danej reklame, 
k značke a do nákupného zámeru“ (cit. podľa De Pelsmacker – Geuens – Van den 
Bergh, 2009, s. 104). „Vďaka tomu, že reklama vyvoláva pocity a značka je spojená 
s pamäťou zákazníka, môže ovplyvniť hodnotenie značky bez ohľadu na to, kedy je ta-
kéto hodnotenie prevedené“ (tamže, s. 104). Schopnosť recipienta vcítiť sa do mimiky 
reklamného aktéra, ako aj jeho vnútorné prežívanie, predstavujú pre odosielateľa tohto 
druhu vizuálnej komunikácie kľúč k jej recepcii. Takto orientované posolstvo založené 
na Kristovej mimike využívajú pre svoje zámery organizácie a inštitúcie pôsobiace nie-
len v oblasti náboženskej. Napríklad na nižšie uvedenej ukážke možno vidieť reklamnú 
interpretáciu ukrižovania Krista s hrdlom zovretým ortopedickým golierom, ktorý je 
vlastne produktom samotnej prezentácie (obr. č. 7).  

Pokiaľ ide o gestiku a posturiku Kristovho obrazu, najčastejšie využívaným gestom sú 
špecificky zdvihnuté prsty jeho pravej ruky, gesto prevzaté z výtvarných vyobrazení. Auto-
ri propagačných komunikátov ním zvyčajne apelujú, vyzývajú, nabádajú recipienta k usku-
točneniu nejakého zámeru, vykonaniu istej činnosti, ako napr. doložená turistická reklama 
(obr. č. 8). Ďalším veľmi frekventovaným výjavom je otvorená Kristova náruč, ktorá vyzý-
va alebo pozýva všetkých bez rozdielu (obr. č. 9).  

 

 Obr. č.7  Obr. č.8  Obr.č.9 
 

b) Marketingová komunikácia poplatná komerčným cieľom dosadzuje do svojich vizuál-
nych komunikátov nielen obraz samotného Krista, ale prepožičiava si aj s ním spojené 
príbehy z Nového zákona. Obsah vysielanej správy predpokladá všeobecnú znalosť 
a informovanosť zo strany potenciálnych adresátov. Teda druhý najfrekventovanejší 
spôsob odovzdávania propagačných odkazov využívajúci identitu Krista je spojený 
s rozličnými výjavmi z jeho života. Za všetky možno spomenúť tri dôležité udalosti: 
Poslednú večeru, ukrižovanie a narodenie. Zriedka však ich využitie možno stotožňovať 
s ich autenticitou a skutočnou hodnotou. Zaradili by sme ich k prípadom zámernej ma-
nipulácie s príbehom, ktoré uvádzajú Š. Gero a K. Rybárová (2009, s. 28), avšak vše-
obecne známym, ktorý sa za účelom zisku modifikuje rozličným spôsobom. 
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Príbeh Poslednej večere patrí k najčastejšie spracúvaným motívom reklamy. Zvyčajne 
to býva parafrázovanie Leonardovej výtvarnej kompozície, ktorá umocňuje propagáciu 
gurmánskeho odvetvia, rôznych komunikačných agentúr, potravinových a alkoholických 
produktov a iných (obr. č.10, 11).  

 
 Obr. č. 10  Obr. č. 11 

 
Podobná propagácia v súvislosti s interpretáciou tohto výjavu nemusí dopadnúť vždy 

najšťastnejšie. V súvislosti s tým možno ako zaujímavosť spomenúť, že vo Francúzsku 
musela firma Volkswagen stiahnuť bilbord propagujúci nový Golf, pretože zosmiešňoval 
Poslednú večeru tým, že namiesto Kristových slov pri zdvíhaní čaše na bilborde stáli slová 
„Radujme sa, pretože sa narodil nový Golf“ (De Pelsmacker – Geuens – Van den Bergh, 
2009, s. 550).  

Výklad propagačnej interpretácie ukrižovania býva pre príjemcu reklamy nielen obtiaž-
ny, ale aj nepochopiteľný, ba až odpudzujúci. Práve v týchto prípadoch reklamného stvár-
nenia stráca ukrižovanie ako kresťanský symbol utrpenia a obete svoj zmysel a hodnotu 
a jeho nové obsahy sa často vzďaľujú od skutočnej udalosti. Kristus s upaženými rukami 
alebo pribitý na kríži, ako parafráza výtvarných umeleckých zobrazení, má za cieľ predo-
všetkým provokovať a šokovať. Mnohokrát reklamné stvárnenie hraničí s brutalitou, natu-
ralizmom, ba až vulgárnosťou (obr. č. 12, 13, 14). 

 

 
 Obr. č.12  Obr. č.13  Obr. č.14 

 
Tretím najčastejšie interpretovaným výjavom zo života Krista je udalosť jeho narode-

nia, ktorý v porovnaní s predošlými motívmi zostáva v rovine etiky. Výjavy narodenia, 
prezentované najmä Madonou s dieťaťom na rukách alebo štylizovanými kompozíciami 
postáv a zvierat okolo novorodeniatka, sa objavujú hlavne s príchodom vianočných sviat-
kov, čo možno vymedziť ako sezónne využívaný motív na propagáciu najrozličnejších 
produktov a služieb so zámerom vyvolať v príjemcovi pozitívne emócie. Okrem nábožen-
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ských a charitatívnych spolkov a organizácií, útulkov, nemocníc a iných sociálnych zaria-
dení sa tejto príležitosti ujímajú najmä komerčné subjekty (obr. č. 15, 16,17). 

 

 
 Obr. č. 15  Obr. č. 16  Obr. č. 17 

 
Záver 

Každý obraz má svoju rétoriku, svoju významovú hodnotu, ktorej recepcia a interpre-
tácia recipientom závisí od takých faktorov, akými sú jeho estetické cítenie, osobná skúse-
nosť, vnútorné prežívanie, postoje a ďalšie. Preto aj vnímanie a recepcia propagácie s vyu-
žitím obrazu Krista nemôže byť prijímaná jednoznačne. Kým „v kresťanskom svete nie je 
svätosť ničím iným než nápodobou Krista“ (Eco, 2007, s. 56), svet marketingovej komuni-
kácie je svetom interpretácií, alúzií, metamorfóz, transformácií využívaných predovšetkým 
so zámerom zisku. Preto sa aj zdanlivo nezlučiteľné v tomto svete stáva realitou. Po škan-
dáloch, ktoré vyvolali zobrazenia Alaha v masmédiách v poslednom období, si ľahko do-
kážeme predstaviť reakciu moslimského sveta v prípade, ak by sa centrálnou postavou po-
dobných reklám stala postava Alaha. Dôsledky by boli katastrofálne. Zrejme si aj samotní 
reklamní tvorcovia uvedomujú hranice, ktoré ich interpretácie nesmú presiahnuť. V prípade 
využitia obrazu Krista je však publikum tolerantnejšie. Svedčí o tom aj narastajúca frek-
vencia propagačných komunikátov, ktoré Kristus ako doporučovateľ zastupuje. Vyplýva 
z toho poznanie, že naša kultúra i naše svedomie sú benevolentné?  
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ABSTRAKT 

Predkladaný text venuje pozornosť využitiu kresla na účel propagácie ako jedného z frekventovaných 
prvkov propagácie v procese marketingovej komunikácie. Príspevok sa zameriava na funkcie a možnosti 
využitia, ktorými kreslo, ako hlavný aktér marketingového zámeru, disponuje. Zároveň poukazuje na 
dôležitosť vizuálneho pôsobenia na adresáta v procese marketingovej komunikácie a jeho vzťah k imidžu 
propagujúcej strany. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Marketingová komunikácia, kreslo, vizuálna komunikácia, imidž 
 

ABSTRACT 

The given text addresses the use of a chair with a purpose of propaganda as a major element operating in 
the process of marketing communication. The author looks at the possibilities of its usage and at the fun-
ctions that chair as a main actor of marketing intention has in possession. At the same time it points to the 
importance of visual effects in the process of marketing communication and its relationship with image.  
KEY WORDS 

Marketing communication, chair, visual communication, image 
 
 

Úvod 
„Stolička je vlastne iba stolec, keď jej odoberieš to, o čo sa opiera, a stolec sú vlastne 

iba štyri nohy podporujúce stolec“, napísal v roku 1873 Christopher Dresser (Fiell,Ch. – 
Fiell, P., 2002, str. 7). Táto definícia stoličky sa zdá niektorým autorom pôsobiacim v ob-
lasti nábytkového dizajnu absurdne jednoduchá. V architektonickom priestore je totiž sto-
lička, kreslo či kanape, jedným z hlavných interiérových prvkov, ktoré sa podpisujú pod 
jeho celkovú atmosféru. To, že interiérový dizajn sa bez sedacieho nábytku nezaobíde, je 
prirodzeným konštatovaním, nad ktorým sa netreba dlho pozastavovať. Čo však spája ana-
tómiu kresla a marketingovú komunikáciu? Aká je úloha kresla v procese nadväzovania 
vzťahu s percipientom? V našom príspevku sa v nasledujúcich odsekoch pokúsime prezen-
tovať skutočnosť, že kreslo či stolička ani v marketingovom priestore nepredstavujú iba 
štyri nohy podopierajúce stolec. 

 
Sémantika znaku 

Nemôžeme nesúhlasiť s tvrdeniami, že prvotnou a hlavnou úlohou sedacieho nábytku je 
funkcia úžitkového predmetu slúžiaceho k sedeniu. Dizajn v tomto smere odpradávna na-
sleduje jeho hlavnú funkciu. Jednotlivé nábytkové slohy, ktorých reprezentačné kusy sú 
súčasťou rozličných múzejných expozícií, sú však svedectvom toho, že rôznorodé kultúr-
no-spoločenské celky v rozličných epochách využívali kreslo nielen k prezentácii svojich 
ušľachtilých ideí, ale aj rozličných náboženských zámerov, ako aj samých seba a svojho 
spoločenského postavenia. Na základe rozmanitého kultúrneho dedičstva či jeho jednotli-
vých fragmentov je možné utvoriť si predstavu o reálnej bytostnej, ale aj duchovnej exis-
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tencii tej či onej dobovej spoločnosti, vrátane tej našej. V priebehu času malo postavenie 
interiéru rozličnú hodnotu a jeho funkcia odzrkadľovala rozličné stupne kultúrnej úrovne 
danej spoločnosti. Rovnako aj vnímanie krásna a jeho stvárnenie podliehalo rozličným 
estetickým kritériám tej ktorej doby. Súhlasne s Umbertom Ecom môžeme tvrdiť, že „člo-
vek sa v podstate zrkadlí vo veciach, za krásne považuje to, čo zrkadlí jeho obraz“ (2007, s. 
15). Zrkadlenie dobových estetických princípov možno preto vidieť v rozmanitosti jednot-
livých slohov. Hoci každá nová kultúra do istej miery prijíma isté znaky predchádzajúcich 
kultúr, a tým spôsobuje cyklickosť jednotlivých vizuálnych znakov, ten istý znak v novej 
kultúre svojím novým zasadením do propagačného priestoru disponuje aj novými atribútmi 
a jeho následnou novou recepciou. Preto recepcia a interpretácia znaku v rámci ich postupu 
časopriestorom nikdy nemôže byť rovnaká. Aj v reklamnom a propagačnom priestore to 
nie je inak. Napríklad použitá dobová ornamentika v obalovej grafike či zdobení typogra-
fických reklamných tabúľ môže danú epochu zastupovať iba čiastočne. Môže navodiť 
predstavu základnej filozofie doby, ku ktorej sa propagačné posolstvo prikláňa, sprostred-
kovať jej genius loci, či jednoducho, bez ďalších sémantických rovín využiť iba jej estetic-
kú hodnotu. Reklamu takto z pohľadu semiotiky môžeme definovať ako „súbor znakových 
štruktúr a znakových systémov skladajúcich sa z relatívne stálych znakov (patriacich hlav-
ne do oblasti reklamy, komerčnej komunikácie), ako aj znakov variabilne sa meniacich 
(znakov patriacich do oblasti našej histórie, tradícií, spoločnosti a kultúry), ktorých úlohou 
je recipienta nielen informovať o produktoch, službách alebo značkách“, ale prostredníc-
tvom týchto znakov recipienta aj emocionálne osloviť (Banyár, 2010, s. 3). Keďže jednot-
livé použité znaky na seba logicky nadväzujú, vrstvia sa, aj propagačné stvárnenie môže 
byť sémanticky rozlične zaťažené v závislosti od zámeru jeho tvorcu. „Na rozdiel od ume-
nia, ktoré je sémanticky, teda aj interpretačne, úplne otvorené, je reklama úplne uzavretá“, 
„namieste je len jedna interpretácia, a to tá pravá“ (Čmejrková, 2000, s. 17). Rozmanitosť 
interpretácií zo strany adresáta v propagácii nie je vítaná, reklama si môže dovoliť iba jed-
nu „správnu interpretáciu“, interpretáciu totožnú so zámerom jej autora. Aby sa takáto 
priama, lineárna interpretácia dosiahla, musí byť konštrukcia znakov obsiahnutých v pro-
pagačnej správe sémanticky jednoduchá, zreteľná a čitateľná. Kotler uvádza, že „ľudí den-
ne bombarduje približne 1600 komerčných správ, z ktorých 80 upúta ich pozornosť 
a približne dvanásť vyvolá nejakú reakciu“ (2001, s. 543). Preto komunikácia, hlavne v ob-
lasti vizuálnej, musí predpokladať údernosť a jasnosť predkladanej informácie a zároveň 
musí spĺňať kritérium jasnej identifikácie zo strany recipienta, čiže schopnosť recipienta 
priradiť tento obsah konkrétnej inštitúcii, firme, značke a pod., ktorá danú správu vysiela. 
Práve tu sa otvára priestor pre interiérovú scénografiu znaku.  

Prostredníctvom sedacieho nábytku, jeho dizajnu, slohovej príslušnosti, systému fareb-
ných kódov, môže jeho využitie výrazne pomôcť pri dekódovaní reklamného posolstva zo 
strany adresáta, jeho zapamätateľnosti a schopnosti priradiť ho správnej značke.  
 
Funkcia kresla v reklamnom a propagačnom priestore 

Nehľadiac na to, či ide o reklamu v celom jej spektre a šírke, alebo propagáciu ako ce-
listvú formu marketingového spôsobu oslovenia, ktorý prezentuje rozličné výrobky, služby, 
inštitúcie atď., oba tieto marketingové prístupy sa spoliehajú na dva hlavné elementy. Sú to 
slovo a obraz, ktoré ako základné prvky spoluvytvárajú konečnú prezentáciu komunikátu. 
Vzťah medzi obrazovou a textovou časťou, ktorý závisí napríklad aj od typu obrazu a roz-
sahu textu, má význam hlavne pri interpretácii vysielanej správy, keďže nesúlad, neviaza-
nosť a inakosť vizuálnych a verbálnych obsahov v rámci jedného komunikátu môže spôso-
biť nepochopenie a neprijatie propagovaného posolstva. Vzhľadom k téme nášho príspevku 



Mária Košková, ml/ 

KRESLO – SYMBOL MOCI 

503 

sa však ďalej budeme zaoberať hlavne obrazom ako prostriedkom vizuálnej marketingovej 
komunikácie. „Z komunikačného hľadiska je totiž obrazová časť prvkom reklamy, ktorá 
okrem hlavného textu prinášajúceho vecné informácie prispieva k správnosti interpretácie“ 
(Szabo, 2009, s. 117). Obraz je teda tým komponentom, ktorý myšlienku a zámer vizuali-
zuje, sprostredkovanou scénou jej dáva konkrétny tvar, konkrétnu podobu, konkrétny zmy-
sel. Scéna je pritom formou vizuálneho monológu určeného adresátovi. Rozličným vrstve-
ním znakov a sémantických rovín tak vzniká jednoduchý alebo zložitejší príbeh, ktorý 
sprostredkovanú myšlienku komplexne charakterizuje. Na rozdiel od písanej podoby textu, 
ktorého hlavnou nevýhodou je čas potrebný na dekódovanie, pochopenie a následné za-
pamätanie si, obraz na recipienta pôsobí okamžite. „Obraz je jednoznačnejší než slovo, 
ktoré zvyčajne skrýva viacero významov“ (Čorba, 2009 s. 101). Treba to teda chápať tak, 
že obraz je údernejší. Aj obrazové spracovanie propagačnej myšlienky však má svoje úska-
lia. Vzhľadom k množstvám vizuálnych obsahov, s ktorými sa dennodenne stretávame, nie 
je možné absorbovať každé jedno z nich. Aby odosielateľ správy zvýšil šance na jej recep-
ciu, musí dôsledne premyslieť jej štylizáciu a kompozíciu. A práve tu sa otvára priestor na 
scénické využitie daného symbolu. V našom prípade ide o využitie kresla ako nástroja 
vizuálnej komunikácie, ktorého korektné zasadenie do vizuálneho propagačného priestoru 
môže výrazne pomôcť pri percepcii nastolenej komunikácie. Kreslo ako doporučovateľa 
alebo sprostredkovateľa správy najčastejšie využívajú dve samostatné marketingové oblas-
ti: Corporate identity / design (jednotná identita a dizajn) a printová, či audiovizuálna re-
klama. Oba tieto marketingové spôsoby s obľubou využívajú interiér na svoju prezentáciu. 
Rozdiel je len vo funkcii, ktorú interiér a jeho jednotlivé komponenty v každom z nich 
zohrávajú. Zatiaľ čo využitie interiéru v corporate identity sa viaže predovšetkým na cel-
kový obraz firmy, inštitúcie či značky a jej filozofiu, v printovej a audiovizuálnej reklame 
sa okrem tejto imidžovej zložky interiér alebo interiérová scéna využívajú aj na celkové 
vizuálne stvárnenie vysielanej správy. Čiže sama scéna môže prezentovať celkovú narativi-
tu, alegorickosť, metaforickosť a z nich vyplývajúcu emocionalitu obrazu. Z hľadiska účelu 
využitia kresla v marketingovej komunikácií tak možno definovať niekoľko jeho hlavných 
funkcií, sú to: funkcia estetická, funkcia scénická, funkcia symbolicko-metaforická 
a imidžová funkcia. Všetky tieto funkcie sa môžu vyskytnúť v rámci jedného komunikač-
ného zámeru. Príkladom toho, ako možno všetky funkcie kresla využiť v prospech zlepše-
nia imidžu konkrétnej spoločnosti a ako sa môže takýto zámer obrátiť vo svoj neprospech 
podcenením súladu jednotlivých znakov, je globálna sieť reštaurácií MC Donald's. Spoloč-
nosť MC Donald's sa v rámci revitalizácie svojich reštaurácií a zlepšenia imidžu svojich 
produktov rozhodla najať popredného francúzskeho interiérového dizajnéra Philippe Avan-
za, ktorý mal šiestim tisícom európskych predajní MC Donald's urobiť takzvaný „face-lift“. 
Hlavným aktérom celej rekonštrukcie a oživenia interiérov reštaurácií MC Donald's sa mal 
stať nadčasový sedací nábytok z dielne dánskeho modernistu Arneho Jacobsena, ktorý 
spoločnosť Fritz Hanzel v jeho mene vyrába už od roku 1958. Jacobsenove návrhy, ktoré 
sú vo svete interiérového dizajnu synonymom luxusu, mali pozdvihnúť imidž siete MC 
Donald's prostredníctvom dvoch autorských kresiel: Vajíčka a Labute. Na výrobe týchto 
kresiel sa spoločnosť MC Donald's dohodla so spoločnosťou Fritz Hansen, ktorá má ako 
jediná licenčné právo tieto umelecké diela vyrábať. Problém však nastal, keď sa spoločnosť 
Fritz Hansen dozvedela, že okrem originálov Jacobsenových kresiel MC Donald's zariadil 
svoje prevádzky aj ich replikami. Riaditeľ spoločnosti Fritz Hansen sa na adresu MC Do-
naldu vyjadril, že nebude ďalej spolupracovať s ľuďmi, ktorí si reštauračný priestor zaria-
dia rovnako originálom ako aj falzifikátom. Výsledkom kampane, ktorú spoločnosť MC 
Donald's začala v roku 2006 a ktorá mala prostredníctvom luxusného interiéru zvýšiť pre-
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stíž spoločnosti, je teraz nejednotný koncept a filozofia novej interiérovej identity a imidžu 
predajní MC Donald's. Na jednej strane snaha zvýšiť spoločenskú prestíž prostredníctvom 
originálnych kresiel Arneho Jacobsena, na druhej použitie lacných napodobenín spôsobilo 
protikladné vysielanie správy. Celá revitalizačná kampaň spoločnosti MC Donald's tak 
utrpela škandálom a z hľadiska percipienta sa stala táto komunikácia mätúca 
(http://www.time.com/time/business/article/0,8599,1670431,00.html).  

 

 
 

 Obr. č. 1 – interiér reštaurácie MC Donald's  Obr. č. 2 –interiér reštaurácie MC 
 Donald's s originálnymi kreslami A. Jacobsena  s napodobeninami kresiel A. Jacobsena 

 
Kreslo symbol moci 

Aj vďaka archeologickým artefaktom, či dielam rozličných odvetví výtvarného umenia 
môžeme dokladovať, že panovník, vodca, veliteľ rozličných spoločenských celkov bol 
zobrazovaný niekoľkými základnými spôsobmi, ktoré reflektovali rozličné symboly blízke 
danej kultúre. Panovník bol takto často stvárňovaný ako sediaci, vládnuci zo svojho trónu. 
Jeho kreslo, stolec, trón vladára pritom symbolizoval „výsadu absolútneho vládcu, ktorého 
nadradenosť nad poddanými bola ešte zvýraznená postavením trónu na stupňovité podlo-
žie. Význam trónu sa odrážal aj v predstavách o božstvách a ich hierarchii“ (Baleka, 2002, 
s. 371). Toto kompozičné zobrazenie vládcu sa postupom času stalo jednoznačným symbo-
lom moci v celom jej spektre. Či už to bola socha sumerského kniežaťa Gudea, egyptských 
faraónov, alebo portréty celých dynastií šľachty, symbolika kresla bola jednoznačná. Jeho 
anatómia podliehala hierarchii postavenia toho ktorého príslušníka konkrétneho spoločen-
stva a trón predstavoval vrchol tejto hierarchie – absolútnu moc. Dokonca aj výnimku, kto-
rou by mala byť vizuálna interpretácia legendy o okrúhlom stole kráľa Artuša, za ktorým 
sú si všetci rovní, mnohí výtvarníci dotvorili Artušovým trónom, ktorý vyčnieva nad ostat-
nými. Tak ako trón symbolizuje moc a všetky jej podoby (politickú, náboženskú, ideolo-
gickú, či ekonomickú...) vo výtvarnom umení, tak kreslo predstavuje symbol moci aj 
v marketingovej komunikácii. Toto spoločensky prijaté a zaužívané stvárnenie má len 
drobnú zmenu vo význame cielenej symboliky. To, čím bola moc v dejinách ľudského spo-
ločenstva, možno v marketingovej komunikačnom priestore synonymne pomenovať imi-
džom. Imidž je totiž v tomto ponímaní fixáciou celistvého obrazu o danej firme, inštitúcii, 
či produkte, teda aj jej postavenia/moci v konkurenčnom prostredí. Imidž je celistvou pre-
zentáciou čiastkových marketingových informácií, ktorý sprostredkúva prostredníctvom 
uceleného obrazu identitu spoločnosti, značky či produktu. Je to hodnota, reputácia, povesť 
a príslušnosť k určitej filozofii s cieľom zapôsobiť na konkrétnu cieľovú skupinu. Imidž je 
rovnako „postojom verejnosti k danej spoločnosti – subjektívny mnohorozmerný dojem, 
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ktorý vyvoláva“ (De Pelsmacker – Geuens – Van den Bergh, 2009, s.36). Na vytvorenie 
a podobu imidžu má vplyv nespočetné množstvo faktorov. Jedným z nich je aj vizuálna 
komunikácia jednotlivých firiem či spoločností, ktorá na jednej strane vytvára a dotvára 
imidžový obraz, na druhej strane prostredníctvom vizuálneho stvárnenia len reprezentuje 
existujúcu filozofiu identity spoločnosti.  

K stvárneniu moci, čiže v našom marketingovom vnímaní prezentácii jej statusu, ako aj 
všeobecnej percepcii zo strany zákazníka, klienta, možno pristupovať mnohorakým spôso-
bom. Jedným z nich je aj metaforické stvárnenie kompozície obrazu, ktorá ako hlavného 
aktéra, respektíve samého doporučovateľa reklamného posolstva využíva kreslo. Takéto 
pôsobivé metaforické zobrazenie pri minimalistickom prístupe k propagačnej scéne využila 
napríklad spoločnosť Chevrolet v roku 2002 (obr. č. 3), ktorá vo svojej printovej reklame 
personifikovala svoj automobil využitím kresla Barcelona, navrhnutého známym nemec-
kým dizajnérom Miesom vad der Rohom v roku 1929. Rovnako, ako je Barcelona v oblasti 
architektúry a interiérového dizajnu známou „dizajnérskou celebritou“, aj automobily spo-
ločnosti Chevrolet sú známe svojou jedinečnosťou a niektoré z jej produktov ašpirujú na 
zaradenie do kategórie luxusných značiek. Namiesto konkrétneho automobilu na tomto ko-
munikáte môžeme vidieť jeho imidžového zástupcu, kreslo Barcelona, v sprievode množ-
stva obyčajných kuchynských stoličiek. Zjednodušene možno verbálne tento obraz inter-
pretovať ako „jedinečnosť vytŕčajúca z davu – originál medzi štandardom“.  

Obdobne bolo kreslo použité aj v slovenskom propagačnom prostredí, kde ho autori re-
klamného komunikátu zasadili do deja propagačného príbehu spoločnosti T-Com (obr. č.  
4). Tu kreslo Barcelona zohráva funkciu scénického prvku a spoločne s ostatnými znakmi, 
akým je priestor morskej terasy, kostým herca alebo notebook predstavuje kulisu, ktorá 
stvárňuje úspech, luxus spojený s využívaním danej služby. Aj keď je v tomto prípade 
kreslo využité ako zadný plán reklamy, vizuálne dej definuje a prepožičiava mu zmysel 
v duchu „dizajn je imidž – imidž je úspech“. 

 

 
 Obr. č. 3 Obr. č. 4 

 
Ďalším príkladom scénického využitia kresla, kde kreslo plní zároveň úlohu kulisy, ale 

na druhej strane aj symbolicky predstavuje moc svojho užívateľa, je propagačná scéna 
luxusnej odevnej značky Dolce & Gabbana (obr. č. 5). Prostredníctvom fotografie je tu 
zachytený jeden dejový záber, na základe ktorého interpretujeme jeho dej ako divadelnú 
alebo filmovú hru. Jej hlavný aktér, „bos“, ktorý sedí v čiernom koženom kresle, určenom 
výhradne pánom, a žargónom interiérového dizajnu nazvanom ušiak, odkiaľ rozhoduje. 
Zvyšok hercov okolo sediaceho pokorne klopí zrak, čo len zvýrazňuje jeho dominantné 
postavenie. Spoločnosť Dolce & Gabbana často využíva interiér ako alegorický propagač-
ný priestor. Bez verbálneho doprovodu svoje reklamy signuje značkou. Interiér je v ich 
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vnímaní scénickým priestorom, alegoricky stvárneným za účelom propagačnej hry. Vďaka 
jednotlivým scénickým prvkom dobíja reklamný komunikát svoj emocionálny náboj. Práve 
takéto alegorické stvárnenie robí propagačný komunikát nevšedným, zaujímavým a zvyšu-
je jeho šance na recepciu príjemcom. Na rozdiel od tradičnej reklamy, ktorá, ako sme už 
vyššie spomenuli, predpokladá jeden záver, interpretačne totožný rovnako zo strany odo-
sielateľa ako aj recipienta, tento spôsob zobrazovania je formou interpretačného happe-
ningu. Vťahuje diváka do deja a interpretáciu ponecháva jeho subjektívnemu vnímaniu. 
Možnosť vlastnej interpretácie, vyplývajúcej zo subjektívnych postojov, vedomostí a skú-
seností, umožňuje recipientovi komunikát prijať a zároveň si jeho posolstvo interpretačne 
prispôsobiť a stotožniť sa s ním. Je to spôsob propagačného pôsobenia založeného na prin-
cípe snenia a jeho nevyhnutnosti v ľudskej existencii, alebo, ako hovorí rovnomenný názov 
knihy Rolla Maya, túžbe po mýtoch.  

Obdobnú alegorickú scénu pozorujeme aj na obr. č. 6, kde je figurálna zložka scénicky 
doplnená barokovým sedacím nábytkom, ktorý bol symbolom pompéznosti v minulosti, ale 
rovnako luxusne pôsobí aj dnes. Keďže trendom, ale aj nevyhnutnosťou v marketingovom 
prostredí je snaha marketérov odlíšiť sa, vystúpiť z davu, mať vlastnú identitu ľahko identi-
fikovateľnú z pohľadu zákazníka, aj vizuálna komunikácia konkrétnych značiek predpo-
kladá určitý štýl, určitý originálny rukopis. K budovaniu firemnej identity a jednotného štý-
lu propagácie prispieva vizuálna jednota prezentovaných informácií, čomu napomáha aj 
jednotná prezentácia interiérov, či už ide o kancelárske priestory, alebo priestory na mieste 
predaja, či priestory audiovizuálnych a printových scén. 

 

 
 Obr. č. 5  Obr. č. 6 

 
Vzhľadom na skutočnosť, že sme obklopení reklamou v celom jej spektre, nemožno sa 

čudovať, že sa voči nej stávame čoraz imúnnejší. Tradičné marketingové prístupy sa dostá-
vajú do úzkych a marketéri preto hľadajú nové a nové spôsoby prezentácie, ktoré by zaujali 
pozornosť čoraz náročnejších recipientov. Aj vizuálna oblasť propagácie postupne dopláca 
na apatiu recipientov, ktorí množstvá vizuálnych obsahov prehliadajú. Riešením ako ne-
stratiť priazeň publika pri použití štandardných spôsobov prezentácie, akým je aj printová 
reklama, je predovšetkým hra so scénou propagačného priestoru. Navrátiť lesk a vábnosť 
reklamnej scéne pritom môže aj jej metaforické zobrazenie, humor, estetické fluidum. To 
všetko sú nástroje, pri ktorých je nádej znudené publikum prebudiť predložením nových 
interesantných obsahov. Aj v tomto zmysle je možné uvažovať o kresle, ktoré má z hľa-
diska nekonvenčného využitia moc osloviť adresáta, vzkriesiť jeho pozornosť a nadviazať 
s ním komunikáciu. Kreslo v tomto duchu predstavuje inovatívny kompozičný prvok, 
hlavného aktéra, doporučovateľa, ktorý reflektuje potrebu príjemcu vidieť skutočnosť aj 
inou optikou, než mu štandardná forma reklamy ponúka. Jedným z možných spôsobov 
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využitia kresla v propagácii je aj jeho personifikácia. Nahradením ľudskej figurálnej zložky 
jej symbolickým zástupcom, v našom prípade kreslom, prispievame v reklamnom komuni-
káte k istej dávke inotajnosti, čo u adresáta predpokladá zvýšenie záujmu a potrebu rozlúš-
tiť vizuálnu nejasnosť, pochopiť celkovú narativitu. Takýto spôsob využitia kresla ako per-
sonifikovaného hrdinu využila aj spoločnosť Vodafone (obr. č. 7, 8). Kancelárska stolička 
v predkladanej reklamnej scéne predstavuje vedúcu funkciu vo firme a spoločne so sprie-
vodným titulkom „firmu teraz môžete riadiť odkiaľkoľvek“ naznačuje, že prostredníctvom 
služieb spoločnosti Vodafone nemusíte riadiť firmu iba z kancelárie. Aj v tomto prípade 
kreslo predstavuje moc v podobe vedúceho pracovníka fiktívnej spoločnosti. Jeho vkom-
ponovanie a metaforicko-symbolické stvárnenie je nápadité, pútavé a pritom dostatočne 
čitateľné. 

 

 
 Obr. č. 7  Obr. č. 8 

 
Keďže trendom, ale aj nevyhnutnosťou v marketingovom prostredí je snaha marketérov 

odlíšiť sa a byť originálnym, mať vlastnú identitu ľahko identifikovateľnú z pohľadu zá-
kazníka, aj vizuálna komunikácia konkrétnych značiek predpokladá určitý štýl, rukopis, 
autorský prístup. K budovaniu firemnej identity a jednotného štýlu preto napomáha vizuál-
ne zjednotenie prezentovaných informácií, medzi ktoré patrí aj corporate dizajn a jeho 
architektonicko-scénická oblasť – interiér. Či už ide o kancelárske priestory, priestory na 
mieste predaja, scénický priestor audiovizuálnej alebo printovej reklamy, aj táto zložka vi-
zuálnej identity by sa mala viazať na určitú filozofiu, štýl, dizajn blízky ústrednej firemnej 
myšlienke. Hoci kreslo predstavuje iba jeden z množstva interiérových prvkov, ktoré je 
možné v propagácii použiť, je jedným z najvýraznejších interiérových faktorov. Jeho výbe-
rom, korektným zasadením do scény, farebnosťou, ktorá je súčasťou systému kódovanej 
príslušnosti, vytvárame okrem scénického priestoru a estetického dojmu imidž, ktorý 
v marketingovom priestore predstavuje moc v konkurenčnom prostredí.  

 
Záver 

Využitie kresla na účely marketingovej komunikácie má svoje opodstatnenie. Rozmani-
tosť funkcií, ktorými kreslo ako nástroj marketingovej prezentácie oplýva, poskytuje prie-
stor pre nové, inovatívne zobrazenie propagovanej skutočnosti. Kreslo pritom vizuálny 
obsah nedopĺňa iba esteticky v úlohe scénickej kulisy, ale dáva sprostredkovanému obsahu 
možnosť priamo komunikovať s adresátom. Jeho korektné využitie konkretizuje sémantiku 
obrazu, zužuje jej interpretačný rámec, a tak napomáha príjemcovi sprostredkovať správu 
a prijať ju optikou totožnou so zámerom jej odosielateľa. Kreslo nie je iba stolec, jeho úlo-
ha v procese vizuálnej marketingovej komunikácie je ďaleko rozsiahlejšia, okrem svojej 
esteticko-scénickej a symbolicko-metaforickej funkcie oplýva aj funkciou imidžovou, ktorá 
fixuje celkový obraz danej spoločnosti, inštitúcie či značky, a recipientovi pomáha k identi-
fikácii jej identity a filozofie.  
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VYBRANÉ ASPEKTY PÔSOBENIA EVENT MARKETINGU V SÚČASNOSTI 

 

CURRENT IMPACT OF EVENT MARKETING – CHOSEN ASPECTS 
 

Edita Štrbová 
 
ABSTRAKT 

Event marketing sa uprostred 90-tych rokov etabloval v rámci marketingovej komunikácie ako samostatný 
marketingovo-komunikačný nástroj s vlastným charakterom účinnosti, špecifickými komunikačnými 
kvalitami, funkciami, cieľmi, významom a poslaním. Jeho rastúci význam je odrazom súčasného dyna-
mického vývoja spoločnosti, ktorý sa prejavuje tak v zmenách marketingového prostredia, ako aj spotrebi-
teľského správania. Od svojho vzniku prechádzal viacerými etapami vývoja jeho roly, avšak dnes je pova-
žovaný za samostatný komunikačný nástroj pôsobiaci v rámci integrovanej marketingovej komunikácie, 
kde sa obsahovo, formálne a časovo integruje s ostatnými komunikačnými nástrojmi najmä za účelom 
dosiahnutia synergického efektu komunikácie. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

event, event marketing, integrovaná event marketingová komunikácia  
 

ABSTRACT 

Event marketing has entrenched in the middle of 90ties as a self-reliant marketing communiaction tool 
with its own character of effectiveness, specific communication qualities, functions, objectives, relevance 
and role. Its cumulative importance is resulting of contemporary dynamic society evolution, which is 
manifested in marketing area changes, as well as consumer behaviour changes. Since the constitution of 
event marketing, it passed through more evolution phases of its role, however today it is considered as 
a self-reliant communication tool functioning in the scope of integrated marketing communication, integ-
rated with other marketing tools by the content, form and time aiming to reach a synergy effect of com-
munication. 
KEY WORDS 

event, event marketing, integrated event marketing communication 
 
 

Úvod  
Event marketing sa uprostred 90-tych rokov etabloval v rámci marketingovej komuni-

kácie ako samostatný marketingovo-komunikačný nástroj s vlastným charakterom účinnos-
ti, špecifickými komunikačnými kvalitami, funkciami, cieľmi, významom a poslaním 
v rámci marketingovej komunikácie. Svojim emocionálnym pôsobením, zvláštnou drama-
turgiou, aktivizáciou cieľového publika, možnosťou interaktívneho dialógu a mnohých 
ďalších charakteristických čŕt vystupuje ako výnimočný a nezastupiteľný prvok komuni-
kačného mixu, ktorý zážitkovou formou spoluvytvára trojdimenzionálny svet značiek, 
ktorého cieľom je stimulácia a aktivácia cieľových skupín zákazníkov v smere naplnenia 
požadovaných komunikačných a ekonomických cieľov. Ponúka bohaté možnosti využitia, 
ktorými napĺňa nielen skúsenostné a zážitkové potreby súčasného rozdrobeného a pre-
sýteného trhu. Napriek obsahovej a formálnej autonómii môže vstupovať do integrujúcich 
vzťahov s ostatnými komunikačnými nástrojmi, ktoré sa navzájom prelínajú, ovplyvňujú 
a obohacujú a spôsobujú tým synergický účinok komunikácie ako celku. Event marketing 
nie je iba inovatívnym a trendom podliehajúcim nástrojom marketingovej komunikácie, 
sprostredkujúcim rozmanité komunikačné posolstvá firiem, ale významnou mierou sa po-
dieľa na emocionalizácii vzťahu firiem a zákazníkov, čím prispieva k zvýšeniu ich lojality, 
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zlepšeniu imidžu danej značky, budovaniu pozície v ich mysliach, formovaniu postojov či 
dokonca k vytváraniu pocitu solidarity a komunity i mnohým ďalším efektom. 

 
1. História a dôvody vzniku event marketingu 

Klesajúca efektívnosť nástrojov klasickej marketingovej komunikácie spôsobila, že 
v súčasnosti predstavuje event marketing čoraz populárnejšiu alternatívu pre marketérov, 
ktorí sa snažia vyrovnať s neustále sa meniacim marketingovým prostredím. Efektivita kla-
sickej marketingovej komunikácie klesá najmä v dôsledku zvýšenej saturácie a frag-
mentácie trhov a následnému konkurenčnému boju, ktorý sa odráža aj v oblasti komuniká-
cie. Klasická marketingová komunikácia je založená na stratégii tlaku, kde sú posolstvá 
značiek vnucované do pozornosti zákazníkov prostredníctvom množstva médií, pričom 
spotrebitelia reagujú na tento informačný prebytok zníženým záujmom o médiá a aktívnym 
zapájaním rôznych stratégií vyhýbania sa (Rumbo 2002; Tse a Lee 2001). Preto vznikajú 
v komunikačnej štruktúre nové marketingové stratégie, ktoré sa často značne odlišujú od 
tých etablovaných svojou tendenciou ponúkať interaktívny dialóg namiesto monológu 
(Evans et al. 2004; Sistenich 1999). V dôsledku toho sa event marketing ako stratégia ťahu 
stáva pre marketérov populárnou alternatívou v rámci marketingovej komunikácie (Dren-
gner 2003; Zanger a Sistenich 1996). 

Pojem event marketing označoval v minulosti veľké množstvo fenoménov marketingo-
vej praxe (Cornwell, 1995). Vymedzenie tohto pojmu ako skúsenostnej marketingovo-
komunikačnej stratégie, resp. nástroja marketingovej komunikácie sa prvýkrát objavilo 
a postupne vyvíjalo v neskorých 80. rokoch 20. storočia v Nemecku ako odozva voči vý-
razným zmenám jednak v marketingovom prostredí a jednak v správaní spotrebiteľov 
(Wohlfeil a Whelan, 2006). Hoci event marketing chápaný ako zážitkovo či skúsenostne 
orientovaný komunikačný nástroj zaznamenal v praxi firemnej komunikácie v čase svojho 
zrodu veľký úspech a bol prijímaný s nadšením, vedecká obec tento nový marketingový 
nástroj spočiatku nereflektovala (Zanger a Sistenich, 1996, s. 234). S pribúdajúcou praktic-
kou skúsenosťou spoločnosti s týmto nástrojom a so súčasne prebiehajúcou vedeckou ana-
lýzou možností jeho využitia a podmienok účinnosti sa mohol event marketing v 90. ro-
koch 20. storočia etablovať ako samostatný komunikačný nástroj, ktorý si našiel cestu aj do 
marketingových kníh, príručiek a lexiky. Na základe toho sa vo vedeckom diskurze presa-
dil názor, chápať event marketing ako proces, ktorý zahŕňa cieľavedomé a systematické 
plánovanie, koncepčnú a organizovanú prípravu, realizáciu, ako aj dodatočnú úpravu zážit-
kovo orientovaných akcií (tzv. eventov) v rámci komunikačnej politiky firiem (Zanger, 
2007). 

Event marketing je koncipovaný tak, aby prostredníctvom komunikácie hodnôt značky 
v podobe „reálne zažitých“ skúseností využíval výhodu posunu od udržovanej po skúse-
nostnú spotrebu v sociálnom hodnotovom systéme bohatých spoločností (Weinberg 
a Gröppel, 1989). Skúsenostná spotreba sa vzťahuje na získavanie obohacujúcich skúse-
ností prostredníctvom emočných ziskov, ktorými sa spotrebitelia snažia zlepšiť kvalitu 
svojho života práve tu a teraz (Opaschowski, 1998). Takéto princípy v spotrebiteľskom 
správaní následne vedú k zvýšenej orientácii a aktívnej účasti na rekreácii a aktivitách voľ-
ného času, ako aj zábave a realizácii spotrebiteľov v nových kulturálnych kmeňoch (Cova 
a Cova, 2002; Martin, 2004; Mitchell, 1988), ale taktiež tieto princípy naznačujú potrebu 
skúsenostnej marketingovej komunikácie na získanie pozornosti spotrebiteľov (in Wohlfeil 
a Whelan, 2006). 
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2.  Dôvody rastúceho významu vo využívaní event marketingu 
Rastúci význam event marketingu je odrazom súčasného dynamického vývoja spoloč-

nosti, v ktorej rozhoduje čas, rýchlosť a vzťahy medzi jednotlivými skupinami spoločnosti. 
Okrem hlavných celosvetových spoločenských a ekonomických smerov, ku ktorým Šindler 
(2003) radí globalizáciu, vyššiu flexibilitu, mobilitu a rastúci individualizmus, existuje 
i celý rad dôvodov, prečo v súčasnosti rastie význam a využívanie event marketingu. Podľa 
Zangerovej (2001a; doplnené Šindler, 2003) patria medzi ne nasledovné príčiny:  
1. Rastúca nasýtenosť trhov, funkcionálne vyrovnávanie produktov a ich ťažká diferenco-

vateľnosť. Rozsiahla ponuka konkurenčných výrobkov/služieb, tzv. substitútov v kva-
lite i funkčnosti si vyžaduje orientovať komunikačnú stratégiu nie na funkčné vlastnosti, 
ale prepojenie výrobku/služby/značky s emóciami koncových spotrebiteľov, čím sa do-
siahne i výraznejšia diferenciácia podniku v porovnaní s konkurenciou. 

2. Skracovanie životného cyklu výrobku si vyžaduje intenzívnejšiu a sofistikovanejšiu ko-
munikáciu. 

3. Zmeny nákupného správania zákazníka smerom k tzv. hybridnému správaniu (kedy sa 
súčasne správa ako bohatý a zároveň ako šetriaci zákazník preferujúci nízke ceny). 

4. Pokles záujmu o klasické komunikačné nástroje kvôli rastúcim cenám mediálneho prie-
storu a rastúcej trhovej segmentácii, ktorá znižuje ich účinnosť a vyžaduje komunikačné 
nástroje, ktoré cielene prenášajú obsahy na malé cieľové skupiny zákazníkov. 

5. Kritické reakcie na umelo vytvárané prostredie vo svete reklamy, nezodpovedajúce rea-
lite každodenného života (pozn. autora: eventy sa odohrávajú v prirodzenom prostredí, 
tvoria neobvyklé, netradičné situácie priťahujúce pozornosť a dovoľujúce „únik“ od 
každodennosti). 

6. Nárast podlinkovej komunikácie v dôsledku meniacej sa roly a pozície médií. Presýte-
nosť informáciami, podvedomé mechanizmy odmietania/triedenia informácií.  

7. Rastúca preferencia aktivít voľného času a silnejšia orientácia na životný štýl plný roz-
manitých prežitkov a zážitkov. 

8. Rastúca potreba exkluzivity a individualizmu v komunikácii so zákazníkom, potreba 
dialógu medzi firmou a zákazníkom, rastúci význam netradičných foriem zdieľania in-
formácií, potreba priamej a interaktívnej komunikácie, ktorá zaistí maximálnu odozvu 
komunikovanému posolstvu. 

9. Event vytvára silnejší vzťah so zákazníkom, buduje s ním osobný kontakt. Pevné väzby 
so zákazníkmi sú dôležité aj kvôli individualizmu pri výbere značky a nárastu substi-
tučných značiek. 

10. Nutnosť emocionalizácie značiek podporovaná tvorbou zážitkov. Emocionálna komu-
nikácia pomáha udržať doterajších zákazníkov, je ekonomicky výhodnejšia než získa-
vanie nových zákazníkov.  

11. Trvalé pôsobenie eventov na zákazníkov a silné zotrvanie určitých zážitkov v mysliach 
zákazníkov cieľových skupín. 

12. Menšie straty z tzv. rozsevu (rozposlania), ako v prípade ostatných komunikačných ná-
strojov (reklama, letáky v rámci direct marketingu a pod.). 

13. Význam obrazovej komunikácie, trojdimenzionálne poňatie:  
- silnejšia aktivácia myslenia, 
- rýchlejší príjem a spracovanie, 
- bohatšia na asociácie, 
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- dôveryhodnejšia, 
- vhodnejšia pre sprostredkovanie emocionálnych zážitkov, 
- rýchlejšie sa ju učíme a lepšie zapamätáme, 
- podľa Svobodu (2009) spojenie obrazovej komunikácie s auditívnou zvyšuje zapa-

mätanie na 90% (preto sa na eventoch využívajú obe formy v prepojení). 
14. K úspešnému podnikaniu prispieva do veľkej miery i získanie, rozvoj a udržanie infor-

movaných, motivovaných a zákaznícky orientovaných kolegov. 
 

3. Event verzus event marketing 
Počiatky vzniku tohto komunikačného nástroja v rámci definovania jednotlivých poj-

mov event a event marketing charakterizuje pojmová nejednotnosť. Od polovice 90. rokov, 
teda od prvej definície event marketingu, sa stretávame s rozdielnymi názormi odbornej 
verejnosti na tento vzťah. Všeobecne sa však zhodujú v tom, že obidva pojmy je nutné 
z významového hľadiska oddeliť, čo výstižne vyjadruje aj Sistenisch (1999) vo svojom 
tvrdení: „Nie každé predstavenie (udalosť) možno považovať za event a rovnako nie každý, 
kto organizuje event, robí event marketing.“ (in Šindler, 2003, s. 20). Aj keď sa tieto poj-
my začali objavovať a používať v marketingovej praxi na Slovensku iba nedávno, v oblasti 
event marketingu „neobjavujeme niečo úplne nové, ale skôr preberáme známe skutočnosti 
a prispôsobujeme ich súčasným podmienkam dynamickej doby.“ Novým sa v tejto súvis-
losti môže javiť ich intenzívnejšie využívanie, a to nielen v rámci event marketingu, ale 
napríklad aj na podporu zážitkového marketingu (Nízka, 2007). Možným východiskom 
z nejednotnosti názorov na definovanie vzťahu týchto základných pojmov je tvrdenie Šin-
dlera (2003, s. 22), že „mnohí autori event chápu ako komunikačný nástroj a event marke-
ting ako spôsob dlhodobej formy firemnej komunikácie, ktorá využíva v istom čase viaceré 
formy eventov.“ Podľa nás, event možno chápať ako samotnú udalosť, zážitok, prežitok 
a event marketing ako proces organizovania tejto udalosti, ktorá v sebe zahŕňa jednotlivé 
kroky plánovania, tvorby, riadenia a kontroly, za účelom dosiahnutia vopred stanovených 
ekonomických a komunikačných cieľov organizujúcej spoločnosti.  

Rozporuplné je rovnako i ponímanie pojmu event marketing odbornou verejnosťou. Ak 
ho vnímame ako komunikačný nástroj, je pre mnohých odborníkov zložité stanoviť hranicu 
medzi ním a ostatnými nástrojmi komunikačného mixu, ako je PR, sponzoring, výstavníc-
tvo, podpora predaja a iné. Z hľadiska pojmového vymedzenia aj napriek samostatnému 
zaradeniu event marketingu do kánonu marketingových nástrojov často dochádza k nepres-
nostiam, nesprávnemu zaraďovaniu niektorých typov akcií pod jeho hlavičku, ako je to aj 
v prípade zážitkovo orientovaných predajných akcií, pri ktorých nejde o zážitkovo oriento-
vanú marketingovú komunikáciu, ale o zážitkovo orientovaný predaj. Preto je aj v súčas-
nosti potrebné a dôležité dožadovať sa tejto pojmovej presnosti (Zanger, 2007). 

Wohlfeil a Whelan (2006) event marketing definujú ako vytvorenie trojdimenzionálnej, 
interaktívnej a so značkou spojenej hyperreality pre zákazníkov inscenovaním marketingo-
vých eventov, ktoré majú za následok emocionálnu náklonnosť/sympatie/oddanosť značke.  
 
4 Event verzus marketingový event  

V rámci bežného, širšieho chápania, je teda event vymedzený ako „zvláštny, insceno-
vaný zážitok“, kde zvláštny zážitok sa môže uskutočniť tak v nekomerčnom (napr. poduja-
tia religiózneho charakteru), ako aj komerčnom prostredí. Z komerčného pohľadu sa pritom 
môže samotný zážitok stať predmetom obchodovania (event ako produkt, napr. open- air 
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koncerty či športové podujatia) alebo je využitý, prípadne zinscenovaný ako časť firemnej 
komunikačnej politiky (Drengner, 2003, str.31).  

V užšom zmysle sa event marketing vzťahuje iba na eventy zinscenované priamo, bez-
prostredne pre značku, t. j. vlastné marketingové eventy organizované danou spoločnosťou. 
Z hľadiska obsahu tvorí event jadro event marketingu a môže byť chápaný ako podnikom 
zinscenovaný zážitok vo forme akcie, udalosti, podujatia, ktorý sprostredkuje vybranej cie-
ľovej skupine/adresátom (t. j. zákazníkom, obchodníkom, názorovým vodcom – zástupcom 
médií, hospodárskej praxi, spolupracovníkom, ale aj širokej verejnosti) komunikačné obsa-
hy týkajúce sa podniku, produktu/služby alebo značky, pomocou prežitia zážitku, s cieľom 
dosiahnuť stanovené marketingové ciele podniku. Len eventy spĺňajúce tieto ciele patria 
k nástrojom event marketingu a možno ich označiť ako marketingové eventy, ktoré sú ob-
sahovo ohraničené od iných zážitkovo orientovaných udalostí, napr. open air koncerty, 
športové podujatia (Zanger, 2001b, s. 439; doplnené Nízka, 2007, s. 185). V porovnaní so 
sponzoringom, ktorý využíva eventy iných značiek na svoju propagáciu, iba eventy ponú-
kajú reálny potenciál vytvárania komunikačnej politiky.  
 
5. Vývoj roly event marketingu 

Od svojho vzniku prešiel event marketing viacerými vývojovými etapami a v rámci 
nich mu boli pripisované rôzne roly ohraničujúce jeho postavenie v marketingovom komu-
nikačnom koncepte jednotlivých spoločností. Podľa Drengnera (2003, s. 31) nadobudol 
nasledovné podoby určujúce mieru jeho samostatnosti voči ostatným komunikačným ná-
strojom.  

Dlhšiu dobu sa diskutovalo o event marketingu ako vedúcom koncepte, na ktorý sa za-
meriavajú všetky ostatné komunikačné nástroje firiem (označované aj ako totálny nárok, 
požiadavka – Zanger, Sistenich, 1996, s. 234), diskutuje (Nufer, 2002, s. 92; Kinnerbrock, 
1993, s. 52). Z aktuálneho pohľadu sa takýto koncept javí podľa Zangerovej (2007) zmys-
luplný a účinný v rámci komunikačnej politiky vtedy, ak chceme osloviť relatívne malé, 
dobre dosiahnuteľné cieľové skupiny, ak je možné ponuku produktov a služieb prezentovať 
formou zážitku a zároveň viaczmyslovo sprostredkovať. 

S pribúdajúcim praktickým využívaním event marketingu bol rozpoznaný tiež potenciál 
marketingových eventov v kombinácii s ostatnými marketingovými nástrojmi, teda tzv. in-
tegrovaný event marketing a čoraz viac aj uplatňovaný v marketingovej praxi firiem. Hlav-
ným dôvodom integrácie má byť podľa Kinnerbrocka (1993) zvýšený synergický efekt 
komunikácie, nemožnosť existovať samostatne, súčasné emocionálne pôsobenie ostatných 
nástrojov ako i zníženie celkových nákladov na komunikáciu. Nastáva prechod od pasívne-
ho k aktívnemu marketingovému prežitku, kedy reklamný monológ strieda dialóg so zá-
kazníkom. 

 
Zangerová (2007, doplnené Kinnerbrock, 1993; Šindler, 2003) rozlišuje nasledujúce 

formy eventov v rámci integrovanej event marketingovej komunikácie:  
1. eventy v rámci veľtrhov pomáhajú zviditeľňovať značku/firmu v širokej spleti ďal-

ších vystavovateľov a odlíšiť sa tak od konkurencie, pútať väčšiu pozornosť návštevníkov 
odhaľovaním či predvádzaním nového produktu,  

2. eventy na mieste predaja pomáhajú budovať imidž v rámci zážitkovo orientovaných 
obchodných konceptov s priamymi propagačnými opatreniami na podporu predaja, Kin-
nerbrock (1993) ich radí k aktivitám promotion, 
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3. PR- eventy využívajú klasické PR aktivity ako tlačové konferencie, zákaznícke fóra 
alebo deň otvorených dverí orientovaný na koncového zákazníka koncipované zážitkovo, 
aby mohli emocionálne zakotviť informačné posolstvá, 

4. sprievodné eventy sa využívajú aj v rámci sponzorských aktivít firiem a môžu byť 
prispôsobené osobnej komunikácii orientovanej na cieľové skupiny, ako napr. zákaznícky 
event vo VIP lóži hokejového klubu, ktorý je sponzorovaný firmou, 

5. verejné eventy (Kinnerbrock, 1993 ich vyčleňuje ako special events), zamerané na 
koncových zákazníkov, môžu slúžiť aj na zvýšenie aktuálnosti a atraktivity internetových 
aktivít firiem prostredníctvom možnosti elektronickej „účasti“ na evente, 

6. Šindler (2003) toto členenie dopĺňa aj o formu spájajúcu event a multimediálnu ko-
munikáciu.  

 
Toto poňatie integrovaného event marketingu (Kinnerbrock, 1993) v komunikačnom 

mixe firmy chápe event marketing ako zjednocujúci nástroj pre aktivity v oblasti výstav 
a veľtrhov, PR, sponzoringu, direct marketingu, tzv. special events a mulitmediálnej ko-
munikácie. Na rovnakej úrovni sa potom nachádza aj klasická reklama a rôzne typy promo-
tion. Dochádza k vzájomnému prepájaniu týchto nástrojov, pričom časť nástrojov hrá kľú-
čovú úlohu a ostatné ho dopĺňajú, alebo nie sú využité vôbec.  

Iný názorový prúd vychádza zo základného delenia komunikácie na nadlinkovú a pod-
linkovú, pričom event marketing nie je možné jednoznačne zaradiť do konkrétnej skupiny 
nástrojov. Je tu chápaný ako zastrešujúci spôsob komunikácie, ktorý podľa aktuálnej situá-
cie využíva v určitej intenzite ostatné nástroje komunikačného mixu firmy (Šindler, 2003).  

Prepojenie medzi eventmi a ostatnými komunikačnými nástrojmi podniku je veľmi dô-
ležité aj pre pôsobenie zážitkového marketingu (Nízka, 2007). Podľa nej úlohou eventov 
nie je nahrádzať klasickú reklamu, podporu predaja alebo PR. Ide o dodatočné, komple-
mentárne prvky komunikačného mixu. 

Výsledkom týchto vývojových/významových posunov roly event marketingu je ziste-
nie, že hoci uprostred 90. rokov vznikali obavy z možného pôsobenia event marketingu len 
pre účely zábavy (Zanger, Sistenich, 1996), v súčasnosti je chápaný ako samostatný komu-
nikačný nástroj s vlastnou charakteristikou účinnosti a možnosťou strategického pôsobenia.  

 
Záver 

Na základe všeobecného porozumenia chápeme v súčasnosti event marketing ako sa-
mostatný komunikačný nástroj v rámci integrovanej marketingovej komunikácie, pričom 
klasická mediálna reklama ako vedúci nástroj má definovať rámce marketingovej komuni-
kácie (Zanger, Sistenich, 1996). Ako sme už naznačili vyššie, napriek organizačnej samo-
statnosti sa event marketing obsahovo, formálne a časovo integruje s ostatnými komuni-
kačnými nástrojmi, zvlášť s PR, veľtrhmi a sponzoringom, kedy sa hranice medzi nimi 
v praxi stále viac rozostrujú. Tzv. „eventizácii“ sa podrobujú rovnako všetky odvetvia 
priameho kontaktu so zákazníkom. Tieto úzke prepojenia jednotlivých nástrojov aj dnes 
spôsobujú rozdielnosť názorov odbornej verejnosti na definovanie rámca a vymedzenie 
roly event marketingu.  
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EVENT MARKETING AS A PART OF COMPANY'S COMMUNICATION MIX 
 

Lýdia Berecová 

 

ABSTRAKT  

Event marketing patrí k mladým komunikačným nástrojom, ktorý si postupom času našiel svoje stabilné 
miesto v komunikačnom mixe firiem vo vyspelých krajinách. Jeho využívanie v podobe nástroja komuni-
kácie je podmienené teoretickými znalosťami a pochopením jeho fungovania v rámci jednotlivých nástro-
jov marketingovej komunikácie. Výskumy uskutočnené na Slovensku (v podnikoch cestovného ruchu 
a reklamy v rokoch 2003-2004), v Českej republike (v roku 2002) a Nemecku poukazujú na slabú úroveň 
znalosti uvedeného nástroja u slovenských marketingových pracovníkov v porovnaní s marketingovými 
pracovníkmi v ostatných krajinách. Príspevok pojednáva o uvedenom výskume a porovnáva výsledky 
s podobnými výskumami v zahraničí. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

event, event marketing, integrovaný event marketing, komunikačný mix 
 
ABSTRACT 

Event marketing is one of new communication tools which has already found its permanent place in 
a communication mix of companies of developed countries. Its use as a tool of communication is determi-
ned by some theoretical knowledge and understanding of how it works in between other communication 
tools. The research that was made in Slovakia (in the companies dealing with tourism and advertisement in 
the years 2003-2004), Czech Rep. (year 2002) and Germany shows that there is a very low knowledge of 
this tool within slovak marketing managers compared to marketing managers in other countries. Presenta-
tion deals with mentioned research and compares results with the similar research in other countries. 
KEY WORDS 

event, event marketing, integrated event marketing, marketing communication 
 
 
Úvod 

Súčasné zmeny v celospoločenskom a ekonomickom smerovaní ako aj súčasné tenden-
cie v oblasti podnikania a marketingovej komunikácie ovplyvňujú formovanie eventu 
a event marketingu. Klasické nástroje marketingovej komunikácie v 80. rokoch 20. storočia 
už neboli postačujúce a trh si vyžadoval nový prístup, ktorý by zohľadnil meniace sa sprá-
vanie spotrebiteľov a ich očakávania od výrobku alebo služby. Hlavne zvyšujúci sa prie-
merný vek populácie, z toho dôvodu rastúca preferencia voľného času a s tým spojené 
správanie spotrebiteľov, nútili firmy k hľadaniu iných spôsobov komunikácie s jednotlivca-
mi. Novým, relatívne mladým trendom, ktorý má vo svete svoje miesto, je event marke-
ting. Event marketing pokrýva nové požiadavky spotrebiteľov na individualitu a exklu-
zivitu a zabezpečuje prežívanie emócií na novej úrovni.  

 
Pojmy event a event marketing a zaradenie v komunikačnom mixe 

Event a event marketing sa v americkom prostredí vyčlenil od sponzoringu a jeho filan-
tropického náhľadu zo začiatku 20. storočia. Tieto nezištné dôvody ale ustúpili tlaku pro-
stredia a silnejúcej konkurencii. Tuckwell (1991), vychádzajúc z uvedeného, definuje event 
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marketing ako proces plánovaný a riadený sponzorskou firmou, ktorý zahŕňa nástroje ko-
munikačného mixu adekvátne s témou eventu.  

Podľa Šindlera (2003) korene eventu a event marketingu nájdeme hlboko v histórii. 
V marketingovej literatúre sa rovnako uvádza koniec minulého storočia ako časové vyme-
dzenie pojmu event a event marketing. 

S názorovou nejednotnosťou na vzájomný vzťah pojmov event a event marketing sa 
stretávame od samotnej prvej definície event marketingu. Napriek tomu, prevládajúci vše-
obecný názor je, že ide o dva pojmy, ktoré je potrebné významovo od seba oddeliť. Množ-
stvo autorov event chápe ako komunikačný nástroj a event marketing ako formu dlhodobej 
komunikácie využívajúcu v určitom čase celý rad eventov. Agentúra Vok Dams v roku 
1996 uskutočnila prieskum na definovanie pojmu event medzi nemeckými marketingovými 
odborníkmi. Výsledky prieskumu ukázali, že 51 % opýtaných spája event s incentívnymi 
akciami, 44 % s vnútrofiremnými akciami, 42 % s podporou predaja, 38 % s veľtrhmi 
a 23 % so školeniami. Kinnebrock (1993) chápe význam slova ako niečo zvláštne, ako 
zážitok. Trochu konkrétnejšiu a obsiahlejšiu definíciu ponúkajú Bertrand Russell a Alfred 
Whitehead: „Všeobecne je ako event označované to, čo sa odohráva v určitom čase na 
určitom mieste“. K nejednotnosti dochádza taktiež pri definovaní event marketingu. Event 
marketing najvýstižnejšie definuje Zväz nemeckých komunikačných agentúr (BDW) 
z roku 1985: „Pod pojmom event marketing rozumieme zinscenovanie zážitkov rovnako 
ako ich plánovanie a organizáciu v rámci firemnej komunikácie. Tieto zážitky majú za 
úlohu vyvolať psychické a emocionálne podnety sprostredkované usporiadaním rôznych 
akcií, ktoré podporia imidž firmy a jej produkty“. Sistenich (1999) definuje event marke-
ting ako predstavenie alebo akciu, ktoré majú adresátom sprostredkovať firemné príp. pro-
duktové hodnoty prostredníctvom zinscenovania výnimočného zážitku.  

Event marketing, ako nástroj využívajúci emócie, nemôže existovať samostatne. Na za-
bezpečenie plnohodnotného prenosu zážitkov je potrebná jeho integrácia a spolupráca 
s ostatnými nástrojmi komunikácie. Práve dôsledná integrácia event marketingu zabezpečí 
zvýšenie synergického efektu v komunikácii a dokáže zabezpečiť zníženie celkových vyna-
ložených nákladov na komunikáciu. Najvýstižnejšiu definíciu integrovaného event marke-
tingu formuloval W. Kinnebrock, ktorý tento pojem zaviedol: „Integrovaný event marke-
ting zahŕňa všetky prvky modernej komunikácie, ktoré pomáhajú vytvárať alebo 
sprostredkovávať zinscenované zážitky. Hovoríme o prechode od pasívneho k aktívnemu 
marketingovému zážitku a o ceste od reklamného monológu k dialógu so zákazníkom“. 
Prvkami modernej komunikácie sa predovšetkým rozumie sponzoring, direct marketing 
a public relations. Pri samotnom zaradení integrovaného event marketingu do komunikač-
ného mixu dochádza k nejednotnosti. Jeden prúd považuje integrovaný event marketing za 
zjednocujúci nástroj pre výstavy, sponzoring, direct marketing atď. a na rovnakú úroveň 
stavia reklamu a rôzne typy promotion. Druhý prúd vychádza z delenia komunikácie na 
ATL a BTL1 komunikáciu. Pri tomto ponímaní nie je možné event marketing jednoznačne 
zaradiť do konkrétnej skupiny, ale pôsobí ako zastrešujúci spôsob komunikácie.  

Aj napriek nie jednotným názorom na definovanie event marketingu je jeho pôsobenie 
ako nástroja v komunikačnom mixe firmy prínosné a zosilňujúce účinky ostatných nástro-
jov komunikácie.  
 

                                                           

1 ATL – above the line – nadlinková tradičná komunikácia využívajúca masmédiá, napr. reklama, BTL – 
below the line – podlinková reklama, napr. public relations, direct marketing, multimediálna komuniká-
cia atď. 
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Prieskum vnímania a používania eventu a event marketingu  
v slovenských podnikoch cestovného ruchu a reklamy [3] 

Vstupom zahraničného kapitálu na slovenský trh a snahou presadiť sa so svojimi výrob-
kami a službami v konkurenčnom prostredí, bolo treba prehodnotiť a skvalitniť marketin-
govú komunikáciu. Na zabezpečenie svojich strategických zámerov si firmy začali osvojo-
vať nové formy komunikácie a komunikačné nástroje. Na podchytenie meniacich sa tren-
dov správania zákazníkov a trhov bol vhodný ako nástroj marketingovej komunikácie 
event a event marketing.  

Prieskum, ktorý uskutočnila Szarková v rokoch 2003-2004, monitoroval názory a záme-
ry týkajúce sa využívania eventu a event marketingu marketingovými manažérmi v slo-
venských podnikoch cestovného ruchu a reklamy. Cieľom prieskumu v prvom kroku bolo 
zistiť: 
• znalosti marketingových pracovníkov a špecialistov na komunikáciu o event marketingu, 
• postoje a názory marketingových pracovníkov a špecialistov na komunikáciu na event 

marketing, 
• mieru využívania event marketingu v marketingovej komunikácii, 
• postupy vyhodnocovania účinnosti marketingovej komunikácie vrátane event marke-

tingu. 
Cieľom prieskumu v druhom kroku bolo porovnať získané výsledky z dostupnými údaj-

mi výskumov zrealizovaných v tejto oblasti. 
Kvalitatívneho prieskumu sa zúčastnilo 15 marketingových pracovníkov slovenských 

cestovných kancelárií a 5 špecialisti na komunikáciu z reklamných agentúr. Vzorka res-
pondentov bola cielene vybraná z hľadiska stanovených strategických úloh cestovného 
ruchu v SR. Ako metóda prieskumu bol použitý osobný štruktúrovaný rozhovor, ktorého 
scenár tvorili zoskupenia základných a doplnkových otázok. Na vyhodnotenie boli použité 
matematicko-štatistické metódy a metóda obsahovej a kvalitatívnej analýzy. 

Na základe spracovania výsledkov prieskumu boli získané nasledujúce vyhodnotenia: 
Komplexné znalosti o event marketingu malo 40 % respondentov. Ostatní respondenti 

len matne vedeli, že existuje komunikačný nástroj, ktorý využíva emócie a zážitky v mar-
ketingovej komunikácii. V porovnaní s niektorými výsledkami získanými v iných priesku-
moch podstatne vyššie percento respondentov malo pomerne komplexné znalosti o evente 
a event marketingu. V Českej republike uviedlo pojem event marketingu podľa platných 
definícií 50 % respondentov. 

Nasledujúca oblasť prieskumu bola zameraná na zistenie postojov a názorov responden-
tov na event a event marketing. Všeobecne sa zistilo, že respondenti v zásade nemajú nega-
tívny postoj k využívaniu eventov a event marketingu v marketingovej komunikácii. Ten je 
však podmienený nízkou mierou vedomostí a teoretických poznatkov o tomto komunikač-
nom nástroji. V prípade osvojenia si základných znalostí o používaní uvedeného komuni-
kačného nástroja, by väčšina respondentov vyskúšala presadiť používanie eventov a event 
marketingu v podnikoch, v ktorých pracujú. 

Z analýzy názorov respondentov na úlohu emócií v marketingovej komunikácii vyply-
nulo, že respondenti si uvedomovali význam emócií v komunikácii s klientmi, nechápali 
ich však ako možnú konkurenčnú výhodu marketingovej komunikácie firmy. Na priamu 
otázku posúdenia miery využívania eventov a event marketingu až 85 % respondentov 
uviedlo, že eventy bežne v marketingovej komunikácii používa, avšak len 45 % responden-
tov vedelo opísať postup plánovania a organizovania event marketingu, prípadne uviesť 
konkrétny projekt event marketingovej komunikácie v podniku, v ktorom pracovali na 
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pozícii marketingového manažéra. Rovnako v Českej republike respondenti emócie chápali 
ako neoddeliteľnú súčasť marketingovej komunikácie. 90 % respondentov zároveň uviedlo, 
že emocionálne prvky pravidelne využíva v komunikácii. 

K otázkam vyhodnocovania účinnosti event marketingu v marketingovej komunikácii 
podniku vedelo zaujať kvalifikovaný postoj iba 35 % respondentov. Ostatní respondenti 
skôr uvažovali o možnostiach zaviesť v podnikoch, v ktorých pracujú, marketingový con-
trolling. 

Výsledky výskumu v Českej republike viedli k odpovediam respondentov, že účinnosť 
event marketingu záleží hlavne na veľkosti eventov, ktoré sú zväčša spojené s mimoriad-
nou publicitou a dosiahnutým efektom.  

Cieľom druhej časti prieskumu bolo všeobecné porovnanie výsledkov získaných v prie-
skume s výsledkami získanými v prieskumoch v iných krajinách, kde event a event marke-
ting je používaný ako bežný, vysoko efektívny komunikačný nástroj marketingovej komu-
nikácie a zároveň je aj priebežne hodnotený nielen z ekonomického, ale aj psycholo-
gického pohľadu prínosu/straty. Porovnanie poukázalo na viacero problémov, z ktorých za 
dôležité považujeme nasledovné: 

V Slovenskej republike v oblasti cestovného ruchu, ktorá je najviac z rozvojového hľa-
diska vystavená záujmu štátnych a európskych orgánov a v ktorej event marketing má 
vplyv na značné zvýšenie obratu ako aj prestíže daného odvetvia, je v súčasnosti veľmi 
slabá úroveň odborných vedomostí marketingových pracovníkov v oblasti profesionálneho 
používania netradičných komunikačných nástrojov, vrátane používania eventov a event 
marketingu. Prieskum poukázal na vysokú mieru laického a nevedeckého prístupu 
k marketingovej komunikácii všeobecne. V zahraničí využívanie eventov vzrástlo a event 
marketing sa zaradil do komunikačného mixu firiem, zároveň sa zmenili strategické ciele, 
ktoré chcú marketingoví manažéri prostredníctvom interných a externých eventov dosiah-
nuť. Využívanie eventu a event marketingu ako efektívneho komunikačného nástroja mar-
ketingovej komunikácie je v Slovenskej republike na samom začiatku.  
Ďalším významným rozdielom medzi zahraničnými a slovenskými marketingovými 

manažérmi v chápaní event marketingu bola oblasť ekonomickej efektívnosti jednotlivých 
komunikačných nástrojov, ktorá sa všeobecne vyjadruje koeficientom návratnosti investí-
cií. Podľa výsledkov prieskumov [7] realizovaných v zahraničí sa event marketing z hľa-
diska dosahovania návratnosti investícií zaradil na popredné miesto [tabuľka 1]. Respon-
denti slovenských cestovných a reklamných agentúr pri požiadavke kategorizovať naj-
efektívnejšie komunikačné nástroje marketingovej komunikácie, na prvé miesto zaradili 
reklamu, direct marketing, public relations, podporu predaja. Externé eventy označili len 
ako podporný komunikačný nástroj využívaný najmä na veľtrhoch /trade-shows/.  

 
Tabuľka 1: Marketingové komunikačné nástroje zoradené podľa návratnosti investícií [7] 

 Roky 
Marketingový nástroj 2002 2003 2004 
Direct marketing  34% 15% 
Event marketing 47% 29% 43,50% 
Reklama (rozhlasová/tlačená) 31,70% 32% 18% 
Podpora predaja 28,30% 16% 6% 
Public relations 15% 24% 6% 
Internetová reklama 5% 12% 7,50% 
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Tretím dôležitým poznatkom, ktorý vyplynul z porovnávacej analýzy, bolo, že tak ako 
zahraniční marketingoví manažéri aj slovenskí respondenti rozlišovali medzi externými 
a internými eventmi a tiež považovali interné eventy za významný faktor zvyšovania pove-
domia značky zvnútra (from the inside out). 45 % slovenských respondentov pripísalo vy-
soký význam používaniu interných eventov v budovaní zamestnaneckej lojality k podniku, 
ako aj v budovaní partnerstiev a „internej“ klientely. 

 
Záver  

V súčasnom vyspelom trhovom prostredí existuje vysoká nasýtenosť výrobkami a služ-
bami, skracuje sa životný cyklus výrobkov, dochádza k presýteniu informáciami, spotrebi-
teľské správanie je stále viac ovlyvňované preferenciou voľného času, v komunikácii rastie 
dopyt po exkluzivite a individualizme a v neposlednom rade potreba komunikácie je stále 
aktuálna a patrí k základným sociálnym potrebám každého človeka. V tomto prostredí 
došlo nevyhnutne k potrebe na zmenu komunikácie so zákazníkmi. Event marketing ako 
relatívne mladý komunikačný nástroj využíva emócie, zážitky a pocity. Napriek jeho nie 
celkom jednotnému definovaniu si našiel široké uplatnenie v marketingovej komunikácii 
firiem vo vyspelých krajinách. Z prieskumu Szarkovej, ktorý bol priblížený v hlavnej časti 
príspevku, vyplýva, že firmy na Slovensku zatiaľ disponujú nízkou mierou vedomostí 
a teoretických poznatkov v porovnaní s marketingovými pracovníkmi v zahraničí. Mnohé 
z nich si ale uvedomujú potrebu implementácie event marketing ako komunikačného ná-
stroja na zabezpečenie svojho postavenia v silnejúcej konkurencii jednotného európskeho 
trhu. Slabá teoretická znalosť je čiastočne výsledkom nedostatku odbornej literatúry na 
našom trhu. Povedomie a čiastočný rozhľad v rámci iného napomáhajú budovať samotné 
prieskumy, ktoré nútia marketingových pracovníkov zamyslieť sa nad meniacimi sa pod-
mienkami trhu a možnosťami, ktoré event marketing ponúka. Je len otázkou času, kedy sa 
nám podarí v tejto oblasti vyrovnať vyspelým krajinám. Pozitívom sa javí fakt, že mnohí 
marketingoví pracovníci si uvedomujú význam emócií v komunikácii s klientmi. Výsledky 
prieskumu napomáhajú poukázať na súčasný stav a jeho budúci vývoj v porovnaní s vyspe-
lými krajinami, v ktorých je event marketing bežnou súčasťou komunikačného mixu firmy. 
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JAPONSKÉ INŠPIRÁCIE 

 

JAPANESE INSPIRATIONS 

 

Adriána Gadušová 

 

ABSTRAKT 

Príspevok sa zaoberá špecifickými marketingovými prostriedkami používanými v Japonsku. Ide o prezen-
táciu netradičných foriem, ktoré sú u nás takmer neznáme alebo nevyužívané. Medzi najjednoduchšie 
a najviac využívané reklamné prostriedky v Japonsku patria papierové vreckovky a vejáre, ktoré spĺňajú 
funkciu klasických letákov, no ukazuje sa, že sú oveľa účinnejšie. Technologicky náročnejšie formy ako 
elektronický papier alebo QR kódy sú však tiež bežné a aj na Slovensku by mohli predstavovať budúcnosť 
marketingu. Oblasť inšpirácie z japonského marketingu sa však nevzťahuje len na oblasť reklamných 
prostriedkov, ale aj na kvalitu služieb. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

marketingová inšpirácia, japonský marketing, netradičné reklamné prostriedky, elektronický papier, QR 
kód, kvalita služieb 
 

ABSTRACT 

The article deals with some specific marketing instruments used in Japan. It describes unconventional 
forms that are unknown or not used in Slovakia. Paper tissues and fans belong to the most simple and most 
widely used marketing instruments in Japan. They fulfil the function of flyers, but they seem to be more 
efficient. Technologically more challenging forms like electronic paper or QR code are also very usual and 
they could be thefuture of marketing also in Slovakia. But the inspiration from the Japanese marketing 
does not only refer to the field of marketing instruments, but to the quality of services as well. 
KEY WORDS 

marketing inspiration, japanese marketing, unconventional marketing instruments, electronical paper, QR 
code, quality of services 

 
 
V súčasnej dobe, keď je prostredie okolo nás doslova zaplavené rôznymi formami re-

klamy a konzument sa stáva voči nim čoraz rezistentnejší, je problematika toho, ako pri-
tiahnuť pozornosť potenciálneho zákazníka a komunikácia s ním stále ťažšia. Odborníci na 
marketing sa pokúšajú neustále hľadať nové, originálne spôsoby, ako konzumentov zaujať. 
Niekedy však pre nápady netreba chodiť za hranice poznaného, stačilo by len za hranice 
doslovné – do inej krajiny. V danej krajine nepoužívaný, no v inej krajine už rokmi osved-
čený marketing môže s určitými obmenami fungovať rovnako, alebo dokonca ešte lepšie 
ako v pôvodnej krajine, odkiaľ inšpirácia prišla. Jedným zo zaujímavých zdrojov inšpirácie 
môže byť, napríklad, geograficky aj kultúrne vzdialené Japonsko. 

Nemalo by byť prekvapivé, že japonské marketingové praktiky sa líšia od európskych 
či amerických. Marketing je totiž proces uspokojovania potrieb a túžob ľudí a spoločnosti 
a tieto sú v odlišných kultúrach rôzne. Prekvapivé by, naopak, bolo, ak by v rôznych kul-
túrnych prostrediach žiadne rozdiely neboli, japonská a európska kultúra sú značne roz-
dielne.  

Spomedzi všetkých biznis disciplín je práve marketing najviac citlivý na kultúru. V 80. 
rokoch bolo Japonsko lídrom v oblasti marketingu. Situácia sa síce za ostatné roky zmeni-
la, no Japonsko stále zostáva jedným z najväčších konzumentov a mnohé zo svetových 
značiek zaznamenávajú najväčší obrat práve tam. Známe zábery na japonské ulice, kde 
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jedna obrovská svetelná reklama prekrýva druhú, sú toho vizuálnym dôkazom. O to ťažšie 
je v tomto reklamnom bludisku vytvárať komunikát, ktorý sa v ňom nestratí a dostane sa až 
k cieľovému zákazníkovi. Spôsoby sú rôzne, od tých najjednoduchších po zložité systémy. 

Medzi najbežnejšie reklamné prostriedky v Japonsku patria obyčajné papierové vrec-
kovky. Kým u nás reklamy vytláčajú na menšie či väčšie hárky papiera, ktoré rozdávajú 
ľuďom na uliciach, v obchodných centrách, alebo im ich rovno vkladajú do schránok, 
v Krajine vychádzajúceho slnka ich miesto toho radšej často vytláčajú na obal vreckoviek. 
A tak úlohu letákov v Japonsku z veľkej časti nahradili papierové vreckovky. Zatiaľ čo 
u nás sa bežne stáva, že len čo ľudia zájdu za roh, leták skončí v najbližšom koši, v prípade 
vreckoviek sa životnosť reklamy zvyšuje aspoň na čas, dokedy sa neminú. A kým sa minú, 
vytiahne ich majiteľ párkrát doma či v práci, a tak má reklama oveľa väčšiu možnosť splniť 
svoju úlohu. Podobne fungujú aj vejáre. V letnom období sa množstvo reklám objavuje na 
papierovo-plastových vejároch. Zatiaľ čo vreckovky sú zväčša schované v kabelke či vo 
vrecku a reklama na nich má možnosť sa zviditeľniť len vtedy, keď ich majiteľ potrebuje, 
vejár si nikto do tašky neukladá. Napriek všadeprítomnej klimatizácii sa v lete v Japonsku 
teploty šplhajú k výškam, kedy prednastavené ochladzovanie stráca svoju účinnosť a ovie-
vanie sa ukazuje ako účinnejšie. Na Slovensku tiež za ostatné roky mávame obdobia, kedy 
teplomery ukazujú čísla, kedysi považované za tropické. Preto by aj tu reklamy na vejároch 
boli doslova príjemným osviežením. Na rozdiel od vreckoviek sú však reklamy na vejároch 
obmedzené letným obdobím. Vejáre aj vreckovky sú v Japonsku najbežnejším komuniká-
tom. Vo všeobecnosti sú však v Japonsku reklamy na predmetoch veľmi obľúbené a podľa 
druhu predmetu sa dajú zacieliť aj na určitú skupinu konzumentov. Napríklad, pre študen-
tov sú najbežnejšie reklamy na obaloch zošitov, ktoré im rozdávajú na pôde škôl a univer-
zít. Každý august sa v slovenských masmédiách pravidelne opakujú reportáže s rodičmi, 
ktorí sa sťažujú na ceny školských pomôcok. Títo rodičia a študenti by isto privítali zopár 
zošitov zadarmo. A že k tomu získajú ako „bonus“ aj reklamu, ktorá im ukáže niečo, čo 
možno práve hľadajú, je len dobré pre obidve strany. Inou možnosťou, ako dostať reklamu 
k študentom, sú bezplatné kópie. V japonských školách sú umiestnené kopírky, na ktorých 
si študenti môžu robiť kópie zadarmo, pričom na druhej strane kópie dostávajú reklamu. 
Okrem toho, že reklama poslúži obidvom stranám, je v nej aj rozmer tretí – enviromentál-
ny. Spotrebuje sa len polovica papiera, ktorá by inak bola potrebná. Ak hovoríme o pred-
metoch spojených s reklamou, treba dodať, že Japonci túto oblasť doviedli pravdepodobne 
do úplného maxima, kam sa len doviesť mohla a dala. Existujú tam totiž „obchody“, kde je 
všetko zadarmo. Všetky tovary v nich, samozrejme, obsahujú reklamu a aby do nich zá-
kazník mohol ísť „nakupovať“, musí „obchodu“ poskytnúť všetky požadované údaje a sú-
hlasiť s ich poskytnutím na marketingové účely.  

Technologicky náročnejším druhom reklamy je možnosť umiestnenia pohyblivých ob-
rázkov na papierovú reklamu. Ide o elektronický papier, t. j. technológiu, ktorá umožňuje 
papieru byť znova a znova „prepisovaný“. Človek sa teda pozerá na papierový plagát, na 
ktorom sa však obrázok neustále mení. Obrázky sa zvyčajne menia v špecifických interva-
loch, no existujú aj také, ktoré sa pomocou internetu dajú zmeniť na diaľku celé. Problé-
mom tohto typu reklamy je, že táto technológia je zatiaľ stále limitovaná farbou – meniace 
sa obrázky môžu byť len čierno-biele. Napriek tomu sú však zaujímavou možnosťou, ako 
zaujať, keď sa znenazdania začne obrázok na nalepenom plagáte hýbať. 
Ďalšou možnosťou komunikácie so zákazníkom sú tzv. QR kódy. Tieto si však už vyža-

dujú určitú technickú vybavenosť aj na strane zákazníka. Napriek tomu patria v Japonsku 
už niekoľko rokov k najbežnejším komunikátom. 
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QR alebo Quick Response (rýchla odpoveď) kód je typ „čiarového“ kódu, ktorý však 
dokáže niesť na rozdiel od svojho staršieho brata, klasického čiarového kódu, mnohoná-
sobne viac informácií. QR kód je dvojrozmerný kód, ktorý sa zapisuje do štvorca. Ten 
musí mať v troch vrcholoch pozičné značky vo forme sústredných štvoruholníkov, vo štvr-
tom vrchole značku v tvare menšieho štvoruholníka a medzi nimi sú menšie body a medze-
ry. QR kód má veľmi vyspelý mechanizmus kontroly chýb a okrem iného, veľmi výhodne 
kóduje japonské znakové písmo, čo je určite jeden z dôvodov, pre ktorý je v Japonsku taký 
obľúbený. Takmer všetky japonské mobilné telefóny sú dnes vybavené čítačkami QR kó-
dov, ktoré dokážu veľmi rýchlo naskenovať tento kód pomocou šošovky fotoaparátu. 

Firmy dnes používajú QR kódy asi vo všetkých druhoch ciest, akými sa môžu dostať 
k zákazníkovi. QR kódy sa nachádzajú na plagátoch a bilbordoch, čím ponúkajú každému 
okamžitý prístup ku všetkému – od informácií o cenách, akciách, cez adresy obchodov až 
po mapy. Môžu odkazovať na špeciálne webstránky, na sťahovanie reklám, zvonení, firem-
ných log, videí, reklamných hier a mnoho iných informácií. Takisto si človek vďaka týmto 
kódom môže pozrieť trailer na nový film vo vlastnom mobile. To však nie je všetko. Pri 
pochutnávaní si na rýchlom občerstvení môže zákazník naskenovať QR kód z obalu svojho 
sendviča a okamžite sa tak dozvedieť nutričné hodnoty či iné informácie o komponentoch 
svojej požívatiny. QR kódy sa vyskytujú takmer na všetkých baleniach produktov aj v bež-
ných supermarketoch. Ich využitie je takmer bezhraničné. Lekári rovnako ako salóny krásy 
ich používajú na dohodovanie termínov, spoločnosti ich vytláčajú na vizitky, aby si klienti 
mohli kedykoľvek a kdekoľvek pozrieť kontaktné či iné informácie pomocou svojho mo-
bilného telefónu. QR kódy sa objavujú v rohu obrazoviek počas televíznych šou, nachádza-
jú sa v galériách, múzeách i zoologických záhradách a vďaka nim sa človek dozvie vyčer-
pávajúci výklad o vystavovanom exponáte či živočíchovi. V Japonsku sú jednoducho ne-
nahraditeľným marketingovým nástrojom. Navyše pre zákazníka predstavujú obrovskú 
výhodu. Nemusí už plávať v nekonečnom mori informácií a vyhýbať sa obrovským infor-
mačným vlnám, ku ktorým sa nikdy nechcel dostať, naopak, sám si vyberá, o ktorom pro-
dukte chce vedieť viac a o ktorom nie. 

Nie sú to však len QR kódy, ale aj celkovo marketing cez mobilný telefón funguje v Ja-
ponsku ako niečo bežné. Vlastníctvo mobilných telefónov je aj na Slovensku v súčasnosti 
bežným javom, no ich potenciál a možnosti zostávajú často nevyužité. 

Japonský „mobilný“ trh je obrovský. Japonsko je krajina, v ktorej sa technológia stala 
normálnou, potom všadeprítomnou, až sa jej prenikanie stalo neviditeľným. Je samozrej-
má. Takmer všetci Japonci vlastnia mobilný telefón, z toho takmer všetky sú 3G. Používa-
nie mobilného internetu je bežné a správy sú takmer zadarmo. Okrem takých samozrejmos-
tí, na čo sa využíva mobil aj na Slovensku, ako sú fotoaparát, hry, hudba či rádio, je v Ja-
ponsku rovnako samozrejmé, že ľudia ho využívajú na čítanie kníh či komiksov, pozeranie 
televízie, navigáciu, použitie bonusových a zľavových kupónov, nákupy či platby. Mobilný 
telefón sa v Japonsku stal niečím, bez čoho sa takmer nedá zaobísť a je len prirodzené, že 
aj „mobilný“ marketing je čoraz dôležitejším a výnosnejším artefaktom. Aj v tomto prípade 
je však potrebný kreatívnejší prístup než zaslanie obyčajnej reklamnej správy, ktorú by 
prijímateľ často vymazal ešte skôr, ako by si ju vôbec prečítal. Jednou z úspešných kampa-
ní v Japonsku bola „mobilná“ kampaň pre istý pánsky dezodorant. Táto značka ponúkala 
na stiahnutie zdarma aplikáciu, ktorá obsahovala osobný budík (ku kolekcii niekoľko rôz-
nych dievčat) a „Tamagochi dievča“. Ďalším príkladom je aplikácia, ktorá propagovala 
počítačové hry, pomocou ktorej si užívateľ mohol zmeniť svoju tvár do najrôznejších po-
dôb – od kapustnej hlavy, cez slnečnice, tigre, vtáky až po čajník. Hudobná spoločnosť 
ponúkla ďalšiu zaujímavú kampaň – film pre páry. Dvojice si mohli stiahnuť hudobný klip, 
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pričom v mobile jedného z nich bežala jedna polovica klipu a v mobile druhého druhá. 
Existuje však množstvo ďalších kampaní. Potrebné je ale podotknúť, že aj tieto neraz fun-
gujú za pomoci už spomenutých QR kódov. 

Podstata marketingu je všade rovnaká – dávať a dostávať informácie. Rozdiel je však 
v kanáloch jeho šírenia. Japonci ich majú viac a stále hľadajú nové. Zákazníci v Japonsku 
sú zvyknutí dostávať vždy niečo dobré a kvalitné. Pred kúpou majú takmer vždy možnosť 
produkt ochutnať, precítiť, skúsiť, ohmatať, aby vedeli, že je to skutočne také, ako má byť.  

To už však súvisí s ďalšou oblasťou, v ktorej Japonsko môže byť pre všetkých len a len 
inšpiráciou, a to sú služby. Na Slovensku sa hovorí „Náš zákazník, náš pán“, v Japonsku sa 
to nehovorí, tam to tak funguje. Situácie typu predavačka v obchode, ktorú zákazník vyru-
šil od čítania časopisu alebo telefonického rozhovoru a podľa toho sa k nemu aj správa, 
alebo čašník, ktorý sa tvári, že neslúži zákazníkovi, ale zákazník jemu a podobné by 
v Japonsku predstavovali nanajvýš tak nejaké sci-fi. Japonsko je hierarchická spoločnosť 
a existuje v nej niekoľko jazykových rovín komunikácie – neúctivá, neformálna, formálna 
a úctivá. Tá najvyššia, úctivá, sa používa s najvyššie postavenými predstaviteľmi štátov či 
spoločností a – čo je veľmi dôležité – v komunikácii so zákazníkmi. A je úplne jedno, či je 
to zákazník, ktorý si prišiel kúpiť instantnú polievku alebo najnovší model z dielne Chanel. 
Podstata je v obidvoch prípadoch rovnaká – je to zákazník, ktorému treba poslúžiť. Príveti-
vosť a úslužnosť sú samozrejmosťou. Rovnako dodanie neporušeného tovaru. Ak sa stane, 
že cestou z kuchyne k stolu zákazníka vytečie z čerstvo upečeného koláča trochu čokolády, 
je to už poškodená forma, a tak ho zákazník dostane zadarmo. Niečo pri vyberaní 
v obchode zákazníkovi spadlo a rozbilo sa? Nevadí, dostane nové bez toho, aby musel 
zaplatiť to, čo sa rozbilo – je to predsa ich vina, že to tak zle vystavili. Ak si zákazník kúpil 
krásne veľké granátové jablko a doma po rozkrojení zistil, že vonkajšia krása zamaskovala 
začínajúcu hnilobu v jeho strede, stačí zavolať do obchodu a oni zákazníkovi bez ukazova-
nia bločkov alebo akéhokoľvek iného dokazovania donesú nové. Poslali Vám pohľadnicu 
z exotickej krajiny, kde sa im exoticky do niečoho namočila? V Japonsku ju adresát dosta-
ne pekne zabalenú so sprievodným textom asi v takomto znení: „Zo zahraničia nám prišla 
vlhká pohľadnica. Pokúsili sme sa ju vysušiť, no ostala zvlnená. Je nám veľmi ľúto 
a hlboko sa Vám ospravedlňujeme, že sme Vám museli doručiť takúto poškodenú zásiel-
ku.“. 

Takéto príklady sa dajú vymenúvať do nekonečna. Niektoré sú extrémne a len ťažko by 
sa inde ako v Japonsku uplatňovali, lebo ľudia by ich zneužívali. Ako sme už uviedli, mar-
keting je disciplínou, ktorá najužšie súvisí s kultúrou krajiny. Pre cudzincov je možno ťaž-
ké pochopiť fungovanie japonského marketingu a ani sa to nedá bez pochopenia japonskej 
kultúry. Taktiež je nemožné uplatňovať marketing fungujúci v Japonsku v úplne inej kultú-
re. Napriek tomu môže slúžiť ako zdroj inšpirácie a jeho osvedčené praktiky v adaptovanej 
forme môžu výborne fungovať aj v inej kultúre. A tak aj na Slovensku by sme mohli skúsiť 
rozdávať miesto letákov vreckovky či vejáre, využiť mobilné telefóny na viac ako len zvy-
čajné účely, no najviac by sme sa mali inšpirovať v oblasti služieb. Tu je Japonsko jedno-
značne na prvom a, pravdepodobne, aj nedosiahnuteľnom mieste. 
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OBAL PRODUKTU – ROZMIESTNENIE STRATEGICKÝCH PRVKOV 

 

PRODUCT PACKAGE – PLACEMENT OF STRATEGIC ELEMENTS 
 

Petra Dudášová 
 

ABSTRAKT:  

Príspevok pojednáva o produktovom obale a umiestňovaní strategických prvkov pre lepšiu viditeľnosť, 
čitateľnosť a vzbudenie záujmu u spotrebiteľa. Funkcie obalov, zohrávajúce dôležitú úlohu pre ich tvorbu, 
lepšiu funkčnú a komunikatívnu úlohu voči spotrebiteľovi sumarizujeme a dopĺňame o naše získané po-
znatky. Okrem toho príspevok obohacujeme o informácie získané obsahovou analýzou zastúpenia prvkov 
obalov produktov zubných pást so špecifikáciou bieliaceho účinku, bežne dostupné na území SR.  
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

produkt, prvky, umiestnenie, šablóna, viditeľnosť, čitateľnosť, záujem, spotrebiteľ  
 
ABSTRACT: 

The article talks about product package and placing of strategic elements for better visibility, legibility and 
catching attention of consumer. We summarize and add our knowledge of package functions, which play 
important role for its production, better functional and communicative role towards the customer. In addi-
tion to this information we present results of content analyses research based on elements of product pack-
age of toothpastes with specification “whitening” selling in Slovak retail shops.  
KEY WORDS 

product, elements, placement, pattern, visibility, legibility, interest, consumer  
 

 
V modernej spoločnosti sa často stretávame s rôznymi formami propagácie. Je prítomná 

aj vtedy, keď ju práve nevyhľadávame, napr.: pri používaní e-mailu, sociálnych sietí či sle-
dovaní televízie a pod. Propaguje rôzne služby a tovary, snaží sa zaujať pozornosť a viesť 
ku kúpe. Túto úlohu plní práve marketingová komunikácia.  

Nevtieravou a účinnou formou propagácie produktu sa čoraz viac stavia do popredia aj 
vizuálna komunikácia produktu v televíznom programe. Podľa Mikuláša je product place-
ment bežnou súčasťou seriálov či filmov.  

Obal produktu je zobrazovaný prednou a dominantnou stranou (obsahujúc názov znač-
ky), prípadne je manipulovaný hercami tak, aby vizuálne pútal divákovu pozornosť. Pro-
duktový obal je vnímaný divákom a zároveň hravou formou premietnutý do mysle pozoro-
vateľa. Samotná vizuálna fixácia na produkt tak môže ovplyvniť konkrétny výber produktu 
pri následnom nákupe.  

 
Produktový obal je súčasťou každodenného života modernej spoločnosti. Obal, chrá-

niaci výrobok pred poškodením, vonkajším prostredím, ako ho dnes poznáme, sa prvotne 
začal používať v súvislosti s potrebou premiestňovania najmä potravín z jedného miesta do 
druhého. S postupom času sa obaly začali využívať aj v iných ako potravinových odvet-
viach. Nielen ako obal chrániaci výrobok, ale aj ako obal reprezentatívny. 

V našom prípade hovoríme o produktovom obale a jeho marketingovom význame. Obal 
predáva. Toto tvrdenie bolo overené a dokázané množstvom starších, ale aj súčasných vý-
skumov. V celosvetovom merítku vzrastá počet novo vyrobených produktov neúmernou 
rýchlosťou. Množstvo vyprodukovaného tovaru vedie ku zvyšovaniu tlaku konkurenčného 
boja. Spoločnosti sa snažia odlíšiť od konkurencie aj prostredníctvom výroby kvalitnejších 
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produktov, zvyšovaním miery orientácie na zákazníka, sledovaním spätnej väzby, ako aj 
odlíšením vizuálnej stránky obalu svojho produktu. 

Práve obal produktu je posledným reklamným spojením v procese komunikácie, pro-
stredníctvom ktorého môže produkt zaujať pozornosť a vytvoriť návyk na produkt (znač-
ku). Obal sa tak stavia do pozície „samopredavača“ v predajni. Vo všeobecnosti platí, že 
produkt je viac videný, ak je produkt uložený na regáli vo výške očí a zároveň je dostatoč-
ne kontrastne odlíšený od susedných produktov.  

Podľa Pelsmackera a kol. (2003) v marketingovom prostredí obal, balenie produktu zo-
hráva jednu z hlavných úloh – komunikačnú, a to najmä na mieste predaja. Vizuálne púta 
pozornosť na značku, resp. produkt, a teda slúži ako identifikátor značky. Okrem toho je 
obal nosičom informácií o produkte, jeho benefitov a možnosti použitia výrobku.  

Inovácie v obalovej sfére produktov neustále napredujú, súvisí to nielen s technickou 
vyspelosťou doby, ale aj potrebou „vyčlenenia svojho produktu z konkurenčného radu“. 
Obaly sú prispôsobované čoraz viac každodennému použitiu, napr.: ergonomickým tvarom, 
znovuotvárateľným systémom a pod. Okrem toho sa čoraz viac dbá na vplyv odpadu na 
životné prostredie. S neustálym nárastom objemu obalov stúpa aj objem odpadovej zložky. 
Novodobý trend enviromentalizácie života na Zemi sa preukazuje vo využití recyklovateľ-
ných obalových materiálov. V marketingovej komunikácii sa orientuje najmä na environ-
mentálne zmýšľajúcu časť populácie. Zaujíma pozornosť informáciou na obale, ktorá 
ubezpečuje spotrebiteľa o použitom recyklovanom obalovom materiáli, alebo o možnosti 
jeho znovurecyklovania.  

Na zaujatie pozornosti spotrebiteľa na mieste predaja je najčastejšie využívaný zrak. 
Práve zrakový zmysel nám napomáha vyhodnocovať aktuálnu situáciu, jednotlivé ovplyv-
ňujúce faktory či dianie okolo seba. 

Podľa Fewa (2006) sú naše oči cennými pri prezeraní vizuálnych obsahov – správ zapí-
saných svetlom... Vizuálnou percepciou je premietaný reálny svet do našich myslí vysokou 
rýchlosťou i citlivosťou. Zo všetkých zmyslových receptorov v ľudskom tele, sedemdesiat 
percent tkvie v našich očiach. 

„Vizuálny marketing zahŕňa všetko, za čím zákazníci vidia identitu značky. Ako príkla-
dy môžeme uviesť logo, grafický manuál, propagačnú literatúru, prostriedky predaja vráta-
ne powerpointovej prezentácie, všetky spôsoby prezentácie firmy na webe, inzerovania 
v médiách, reklamné vozy alebo dodávka čohokoľvek ďalšieho, čo nesie symboly vašej 
spoločnosti.“ (Finklestein, 2010, s. 72). 

Podľa Pelsmackera a kol. (2003) v marketingovom prostredí obal, balenie produktu zo-
hráva jednu z hlavných úloh – komunikačnú, a to najmä na mieste predaja. Vizuálne púta 
pozornosť na značku, resp. produkt, a teda slúži ako identifikátor značky. Okrem toho je 
obal nosičom informácií o produkte, jeho benefitoch a možnosti použitia výrobku.  

Termínom „obal“ na území Slovenska označujeme: „výrobok, ktorý sa používa na ba-
lenie, ochranu, manipuláciu, dodávanie a uvádzanie tovarov od výrobcu po užívateľa alebo 
spotrebiteľa; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely. Podľa 
zákona NR SR č. 529/2002 Z. z. o obaloch v znení neskorších predpisov (tiež smernice 
94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov).“  
(fpedas.uniza.sk/dopravaaspoje/2009/1/Gnap.pdf) 

Obal produktu vznikol prvotne pre potrebu premiestnenia tovaru z jedného miesta na 
druhé. Postupom času sa ale funkcie obalov rozširovali a tento vývoj pokračuje i naďalej. 
Na produktový obal sa kladú čoraz náročnejšie kritériá pre výrobu a efektivitu.  
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Podľa Hradiskej a Letovancovej (2005) by obal mal spĺňať nasledovné vlastnosti: atrak-
tívnosť, kvalita, praktickosť, jednoduchosť, prehľadnosť, spĺňať hygienické nároky, byť 
lacný a pod. 

Podľa Machkovej (2006) obal plní dve hlavné funkcie. Prvou je ochranná funkcia, ktorá 
chráni výrobok pred poškodením pri doprave, skladovaní, samotnom predaji, alebo opako-
vanom používaní produktu. Druhou významnou funkciou je funkcia komunikačná, pričom 
sú na výrobku uvedené dôležité informácie určené spotrebiteľovi, a teda plní komunikačnú 
funkciu vzhľadom na marketingové ciele firmy – podpora predaja výrobku.  

Funkcie obalov, ktoré spomínajú viacerí autori, sú veľmi podobné (vychádzame z nich), 
no zatrieďujeme a dopĺňame ich aj o naše poznatky, ktoré môžeme zhrnúť nasledovne: 

1. Primárne funkcie:  
a) ochranná – jej úlohou je chrániť obsah pred vonkajším prostredím, pred poškodením, 

zmenami klimatických podmienok, kontamináciou,  
b) skladovacia – obsah sa skladuje na rôznych miestach v rámci prepravného reťazca, 

preto obal musí spĺňať aj náročné kritériá na správne skladovanie produktu, 
c) manipulačná a prepravná – obaly sú navrhované tak, aby s nimi bola čo najjednoduch-

šia manipulovateľnosť, najefektívnejšia metóda pre manipuláciu všeobecného nákladu 
je tvorba jednotiek nákladu tak, aby sa zabezpečilo čo najefektívnejšie využitie priesto-
ru pre tovar prispôsobenému tvaru, rozmerom, množstvu jednotlivých produktov 
v balení.  

2. Sekundárne funkcie: 
a) Informatívna funkcia – obal poskytuje spotrebiteľovi informácie o produkte, o zložení 

výrobku, nutričné hodnoty, spôsob manipulácie s výrobkom, poučenia, varovania, ná-
vody, doplnkové informácie, odporúčania, dôležité dátumy a pod. 

b) Komunikačná – vizuálna: zviditeľnenie produktu, zaujatie pozornosti, vytvorenie záuj-
mu a vzbudenie dôvery.  

c) Inovatívna – obaly si od minulosti až po súčasnosť prešli množstvom etáp zmien a pri-
spôsobení. No, aby zaujali a zároveň spĺňali čoraz náročné požiadavky spotrebiteľov je 
potrebné ich neustále inovovať. K inovácií obalov produktov napomáha aj zvyšujúci sa 
technický rozvoj v spoločnosti.  

d) Konkurenčná – v súčasnosti je na trhu množstvo rôznych značiek podobných produk-
tov, z ktorých si môžeme vybrať ten „náš“. Preto je dôležité „vyčlenenie výrobku 
z radu“, ponúkať niečo čo konkurencia neponúka (v rámci firemného brandingu). Na-
príklad prispôsobeným dizajnom obalu, ktorý je viac potrebný pri bežnej manipulácii 
s produktom (jednoduchšie uchopenie, znovuotváracie mechanizmy a pod.). 

e) Záručná – v niektorých prípadoch je obal súčasťou reklamačného konania, preto je 
dôležité uchovať obal pre prípadné uplatnenie reklamácie (elektronické zariadenia). Ok-
rem toho sa výrobca zaručuje, že informácie uvedené na obale zodpovedajú skutočnosti 
a kvalite produktu. Obaly by mali byť riadne označené a sprostredkovávať pravdivé in-
formácie nielen o výrobku (označenie nutričných hodnôt, CE, ISO normy a pod.), ale aj 
o pôvode či jeho zložení. 

3. Terciárna funkcia – ekologická (recyklačná): niektoré firmy si uvedomujú celkový 
dopad množstva obalov na životné prostredie. Z tohto dôvodu dbajú na výber obalo-
vých materiálov, snažia sa o maximalizáciu využitia použitého obalu, minimalizáciu 
použitia znovu nespracovateľného odpadu (využívajú recyklovateľný materiál).  
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Je náročné vyrobiť kvalitný produkt, no taktiež dôležité a zároveň náročné je vytvoriť 
pre neho adekvátny obal, ktorý by spĺňal niekoľko dôležitých kritérií s ohľadom na komu-
nikačnú funkciu, a taktiež odrážal kvalitu produktu. V spleti množstva produktov je často 
rozhodujúci obal produktu. Preto je dôležité zhotoviť strategický, „komunikatívny obal“ 
s minimálnym počtom rušivých prvkov a zároveň s maximálnym počtom kľúčových prv-
kov pre predaj produktu.  

Podľa Younga (2007), tak ako produktové kategórie expandujú, kupujúci sú zaplavení 
množstvom tovaru v regáloch. Kupujúci strávia iba 10-20 sekúnd rozhodnutím o kúpe, čas-
to vyberajúc zo štyroch, alebo piatich obalov v danom čase a mieste. Bežne má obal len 5-7 
sekúnd na presvedčenie kupujúceho a presun z jeho rúk do nákupného košíka.  

 
KOMPOZÍCIA PRVKOV OBALOV PRODUKTOV  

Dosiahnutie takej kompozície jednotlivých prvkov obalov, ktorá by viedla spotrebiteľov 
pohľad priamo na primárny a následne ostatné strategické prvky obalu, nie je jednoduché. 
Ale ak sa to dizajnérovi podarí, je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že si spotrebiteľ všimne 
všetky dôležité informácie (prvky) obalu, ktoré sú podstatné a rozhodujúce pre výber pro-
duktu.  

Príkladom vyhotovenia takejto kompozície uvádzame niekoľko príkladov správneho 
rozmiestnenia prvkov produktov a úpravy vizuálu tak, aby viedli spotrebiteľov pohľad na 
dôležité súčasti obalu.  

Oči nielen pútajú pozornosť, ale ju aj smerujú. Na základe výskumu obsahu fotografie 
eye tracking metódou (metóda sledujúca trajektóriu pohybu očí po predmete, čas zotrvania 
na určitom bode) bol vyhodnotený výskum, ktorý dokazuje, že pohľad očí ženy (na foto-
grafii) smerujúci na produkt (v tej istej fotografii) pomáha vytvoriť smer pohľadu spotrebi-
teľovi. Na obrázku sú zobrazené heat mapy najviac prezeraných miest fotografie, zobraze-
ných červenou farbou. Výsledky eye tracking metódy dokazujú, že smer pohľadu oriento-
vaného na produkt na fotografii, vťahuje divákovu pozornosť na zobrazený produkt viac, 
ako keď pohľad na fotografii je smerovaný priamo na diváka.  

Obr. 1.: Printová reklama – Sunsilk  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zdroj: Rocky Fu, 2008 
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Ďalšie výskumy pojednávajúce o všeobecnej šablóne čitateľnosti a rozmiestnení prvkov 
obalov produktov sú zhrnuté v štúdii Younga.  

Youngove výskumy informujú o niekoľkých základných pravidlách správneho roz-
miestnenia prvkov obalu produktu. Z množstva eye tracking meraní, ktoré boli uskutočne-
né na obaloch produktov, Young (2007) sumarizuje výsledky testov a hovorí o piatich 
typických šablónach videných spotrebiteľmi:  

• Šablóna 1 – väčšina obalov nie je systematicky čítaná ako kniha, zľava doprava. Takýto 
príklad uvádzam na zubnej paste Colgate, pričom horizontálne orientovaný obal pro-
duktu zjednodušuje čitateľnosť jednotlivých prvkov obalu (obr. 1). Spotrebiteľ teda za-
čína na dominantných vizuálnych prvkoch (ako napríklad značka) a pokračuje dole na 
ďalšie dominantné prvky, pritom jeho pozornosť môže byť upútaná aj zo strany na stra-
nu.  

Obr. 2: Zubná pasta Colgate 
 

 
Zdroj: internet 

 
• Šablóna 2 – smerovanie pohľadu očí je spôsobené rozmiestnením prvkov. Tieto prvky 

by mali byť rozmiestnené tak, aby spotrebiteľ videl to najpodstatnejšie a zároveň nepre-
hliadol dôležité. „Zistili sme, že dizajnéri majú silu zaujať spotrebiteľa zmenou layoutu 
obalu alebo vinety.“  

Obr. 3.: Určenie smeru prezerania obalu (produktu) spotrebiteľom prostredníctvom eye tracking 
metódy  

 
Zdroj: Young, S. (2007): Applying an architecture 

 
Na ľavom obrázku je dominantným prvkom produkt, ktorý je viditeľný ako prvý (ozna-

čený hviezdou), následne sa pozorovateľ môže rozhodnúť, ktorým smerom bude pokračo-
vať v prezeraní produktu. Pričom môže prehliadnuť niektoré dôležité súčasti obalu. Vpravo 
je produkt taktiež videný na prvé vzhliadnutie, no smer prezerania obalu je už daný vopred 
vytvorením špeciálneho layoutu. V tomto prípade je prehliadnutie niektorých súčastí oba-
lov značne menšie.  
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• Šablóna 3 – spotrebitelia strávia len zopár sekúnd prezeraním obalu, a preto berú do 
úvahy len tri alebo štyri primárne dizajnové prvky (značka, hlavný vizuál a hlavný prí-
sľub).  
„Opätovne sme zistili, že pridaním extra posolstiev sa nezvyšuje čas na prezretie obalu. 

Ale miesto toho ide o boj o pozornosť s nulovým výsledkom.“ V tomto prípade zohráva 
menší počet prvkov obalu dôležitejšiu rolu. „Je viac efektívnejšie jasne zdôrazniť jeden 
kľúčový diferenciačný prvok ako dať rovnakú váhu štyrom rôznym posolstvám a riskovať 
tak ich neviditeľnosť.“ (tamtiež)  

• Šablóna 4 – „Videnie obalových vzorcov je stále skrz kultúry a produktové kategórie, 
pretože sú poháňané ľudskou psychológiou viac ako kultúrnymi vzormi alebo preferen-
ciami.“  
Taktiež treba dbať na rozdiel medzi kultúrami, nielen západu a východu (napríklad: tex-

tom, jeho formálnou úpravou, zarovnaním a použitím ako aj obsahom textu, ktorý môže 
mať diametrálne odlišný význam, ako by bol náš plánovaný zámer).  

• Šablóna 5 – „dôležité pre obalový dizajn je vytvorenie dominantného vizuálneho prúdu, 
ktorý vedie spotrebiteľov od počiatočného bodu k ďalším rozhodujúcim obalovým prv-
kom (kľúčové posolstvo, ikony, správy,...).“. Preto treba eliminovať layout, ktorý nemá 
vytvorený systematický vzorec pre čitateľnosť dôležitých obalových prvkov. Prezera-
ním takéhoto obalu môže dôjsť k prehliadnutiu niektorých kľúčových prvkov produktu.  
 
Ako príklad vytvorenia dominantného vizuálneho prúdu, uvádzame obal šampónu Head 

& Shoulders, ktorého vizuálna obalová stránka je ohraničená vlnou v ľavej časti, začínajúc 
zhora ubezpečením, že ide o väčšie balenie (family size), pokračujúc cez značku až 
k špecifikácii druhu šampónu.  

Obr 4 .: Obal šampónu Head & Shoulders 

 
Zdroj fotografie: Petra Dudášová 

 
• Šablóna 6 – efektívnou strategickou jednotkou je „zviazanie“ dizajnových prvkov: po-

solstiev, benefitov priamo s hlavným produktovým logom. Znižuje sa tým pravdepo-
dobnosť prehliadnutia dôležitej súčasti obalu.  
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Obr. 5.: „Zviazanie“ dôležitých prvkov obalu 

 
Zdroj: Young, S. (2007): Applying an architecture 

 
Pravý obrázok poskytuje špecificky zviazané dôležité prvky obalu ako je názov produk-

tu, jeho benefity a charakteristiku. Zatiaľ čo na ľavom vidíme zvýraznený názov produktu 
a objem, no ostatné súčasti sú rôzne smerované a menej viditeľné.  

Výsledky jednotlivých výskumov sumarizujú všeobecne postup pri vytváraní efektívnej 
kompozície obalov produktov. Kompozícia vizuálnej stránky obalu je veľmi dôležitá 
vzhľadom na veľmi krátky čas (často rozhodujúci), ktorý priemerný spotrebiteľ strávi pre-
zeraním produktov v predajni. Jednou z hlavných úloh tvorby komunikačne efektívneho 
obalu je naviesť divákov pohľad tak, aby vedel identifikovať primárne produkt, jeho znač-
ku a ďalšie strategické prvky obalu, ktoré ho uistia vo výbere.  

V našom výskume venujeme pozornosť skúmaniu vizuálnej efektivity obalov zubných 
pást so špecifikáciou whitening, bežne dostupné na slovenskom trhu. Skúmame početnosť 
prvkov zastúpených na obaloch, ich rozmiestnenie, farebný, svetelný kontrast ako i tvar, 
textúru, proporcionálnosť, textovú zložku, povrchový materiál a lesk. Následne vyhodno-
tíme efektivitu čitateľnosti a atraktivity sledovaných obalov produktov.  

Obr. 6: Obal zubnej pasty Signal 

 
Zdroj fotografie: Petra Dudášová 

 

Zubné pasty s bieliacim účinkom majú niekoľko spoločných špecifík. Prvým a naj-
základnejším je ich účinok, ktorý je zameraný na bielenie zubov.  
Ďalšími spoločnými vizuálnymi znakmi u takmer všetkých zubných pást je zastúpená 

lesklá plocha obalu, ktorá púta vizuálnu pozornosť spotrebiteľa a dopomáha k navodeniu 
dojmu belosti, čistoty či sviežosti. Povrchový materiál obalov zubných pást vo väčšine ZP 
tvorí povrchovo upravený povoskovaný papier. Prehľadnosť obalu je dôležitým faktorom 
najmä pri rýchlom výbere produktu v predajni. Horizontálne riešený obal produktu má 
oproti vertikálnemu obalu niekoľko výhod. A to v rozmiestnení textovej zložky a záberu 
širšej plochy na regáli predajni. Názov produktu je ľahšie čitateľný, pretože veľkosť texto-



 

6. kapitola 

536 

vej plochy je väčšia a ponúka priestor zobrazenia aj iným, doplnkovým informáciám. Ok-
rem umiestnenia názvu produktu na prednú stranu obal komunikuje tou istou informáciou 
aj na jeho hornej strane. Spoločným a zároveň signifikantným znakom sledovaných zub-
ných pást je zarovnanie názvu značky produktu na prednej i hornej strane na ľavú polovicu 
obalu použitím výrazne veľkého fondu.  

Prehľadnosť obalu rozmiestnením jednotlivých obalových prvkov je dôležité vzhľadom 
na čitateľnosť informácií o produkte. Ak nie je obal prispôsobený tejto náročnej požiadav-
ke (zobrazuje viac rušivých prvkov), takýto fakt môže spôsobiť, že spotrebiteľ si nevšimne 
podstatné informácie vzťahujúce sa na produkt.  

Uvádzanie objemu ZP na prednej, či hornej strane obalu nie bežné na každej ZP. Objem 
je uvádzaný len u niektorých druhov zubných pást. Taktiež miera odlesku od povrchu oba-
lu sa rôzni u takmer každej zubnej pasty.  

Dosiaľ zistené informácie budú ďalej preverované tachystoskopickými testami a Q-
triedením. Preto neuvádzame všetky podrobné výsledky obsahovej analýzy. Výsledky 
z tachystoskopických meraní a Q triedení následne uverejníme.  
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Príspevok pol podporený grantom: UGA -> III/2/2010: Percepcia spotrebiteľa a marke-
tingové funkcie obalov. 
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ABSTRAKT 

Cieľom textu sú rozličné formy propagácie židovského kultúrneho dedičstva v lokalite, kde v súčasnosti 
neexistuje židovská komunita. Autor objasňuje dôvody nevyhnutnej potreby záchrany židovských pamia-
tok ako reliktu židovskej kultúry. Prostredníctvom detailnej analýzy podujatí a aktivít realizovaných 
v Bardejove text prezentuje podoby, prostriedky a marketingové aktivity, ktoré zvyšujú záujem verejnosti 
o židovské kultúrne dedičstvo.  
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Bardejov, event marketing, propagácia, židovské kultúrne dedičstvo, židovská komunita.  
 

ABSTRACT 

The aim ofthe textaredifferentforms of promotion ofJewishheritagein the areawherecurrentlythere is noJe-
wishcommunity.Author explains the reasons for necessary preservation of Jewish heritage as a relict of 
Jewish culture. This text presents through detailed analysis of events and activities carried out in Bardejov 
an possibilities, ways and marketing activities which increase a public interest in Jewish cultural heritage. 
KEYWORDS 

Bardejov, event markenting, promotion, Jewish heritage, Jewish community. 
 
 
Úvod 

V súčasnosti žije na Slovensku približne tritisíc obyvateľov hlásiacich sa k židovskej 
viere. Dramatický pokles v porovnaním s predvojnovým stavom (cca. 139 000 Židov v r. 
1930) zapríčinili hrôzy holokaustu a totalitné režimy. Regresia počtu židovského obyvateľ-
stva naďalej pokračuje a podľa prognózy v roku 2020 nastane kritický moment, kedy bude 
prítomnosť tejto minority na našom území ohrozená. Na mnohých miestach ostávajú stopy 
po židovskej kultúre zachované len v spomienkach pamätníkov alebo v podobe pamiatok. 
Na Slovensku sa nachádza 107 synagóg a modlitební, okolo 700 cintorínov, niekoľko ri-
tuálnych budov a školských objektov (Ústredný zväz židovských náboženských obcí je 
vlastníkom 690 cintorínov a 11 synagóg). Ak vezmeme do úvahy početnosť židovskej 
komunity, demografický vývoj a obmedzené zdroje financovania (prioritne zamerané na 
udržanie komunitného a sociálneho života), záchrana a obnova židovských pamiatok 
v plnom rozsahu je nerealizovateľná. Východisko zo situácie predstavuje alternatíva, že 
majoritná spoločnosť prevezme morálny záväzok a postará sa o obnovu židovského kultúr-
neho dedičstva. Podmienkou je priznanie si historického podielu na degradácii židovských 
duchovných a hmotných hodnôt. Hoci takýto krok pre majoritu predstavuje istú traumu, 
dôkazom pravdivosti je aktuálne využitie synagóg, ktoré vehementne kontrastuje s ich 
pôvodnou funkciou (diskotéky, predajne, skladiská ap.) (Borský, 2007). Prvotným predpo-
kladom záchrany židovského kultúrneho dedičstva (ďalej ŽKD – P.H.) je akulturácia ve-
rejnosti, najmä mládeže. Realizácia zámeru si vyžaduje marketingový prístup s dôrazom na 
propagáciu. Použité formy, prostriedky a obsahová náplň propagácie sa odlišujú v závislos-
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ti od kategórie židovského kultúrneho dedičstva, t. j. hmotného alebo duchovného dedič-
stva. Poznatky prezentované v ďalšom texte pochádzajú z aplikácie výsledkov historického 
výskumu v osvetovej praxi a z empirických skúseností aktivistov v lokalite, kde neexistuje 
židovská komunita.  
 
Marketingové stratégie a podoby propagácie židovského kultúrneho  
dedičstva v Bardejove 

Bardejovská židovská komunita bola šiesta najväčšia predvojnová komunita na Sloven-
sku. V meste žilo približne 2700 Židov, ktorí tvorili asi 1/3 obyvateľstva. Členovia komu-
nity boli stúpencami chasidizmu (ortodoxný smer židovskej viery), ktorý mal významné 
duchovné centrum v blízkom poľskom meste Nowy Sącz. Vzájomná korelácia židovských 
komunít ovplyvnila kultúrne prejavy miestneho ľudu. Tzv. haličský kultúrny okruh sa naj-
markantnejšie prejavil na architektonickom stvárnení budovy Starej synagógy stojacej 
v areáli židovských rituálnych budov na Mlynskej ulici. Komplexne zachovaný súbor bu-
dov (synagóga, židovské rituálne kúpele „mikve“, budova zhromaždenia „bejth hamidraš“ 
a rituálne jatky) umožňoval plnenie všetkých rituálnych a religióznych potrieb na jednom 
mieste. Inak nazývané Židovské suburbium je unikátna pamiatka stredoeurópskeho charak-
teru uznaná titulom národnej kultúrnej pamiatky a ocenená UNESCO-m prostredníctvom 
zápisu na listinu svetového kultúrneho dedičstva. V súčasnosti časť objektov slúži ako pre-
dajňa a skladisko stavebného materiálu. Dlhodobý neuspokojivý stav pamiatky nabáda 
orgány štátnej správy a lokálnych aktivistov, ako subjekty z princípu zodpovedné za inová-
ciu a implementáciu marketingovej stratégie, aby ju zachránili (Hesková, 2009, s.102). Za 
týmto účelom sa uskutočnili nadväzujúce marketingové aktivity, ktorých cieľom bola akti-
vizácia verejnosti.  

Dôležitý medzník nastal zaradením Židovského suburbia do siete Slovenskej cesty ži-
dovského kultúrneho dedičstva. Projekt kultúrnej cesty propaguje židovské kultúrne de-
dičstvo na Slovensku a napomáha k jeho ochrane. V partnerstve s majiteľmi a správcami 
vybraných objektov vytvára sieť dobre spravovaných židovských pamiatok, ktoré sa vyu-
žívajú na kultúrne účely. Vhodnými marketingovými aktivitami pomáha zvyšovať ich náv-
števnosť a generovať finančné zdroje na ich ochranu. Súčasťou projektu je tlač propagač-
ných materiálov vo viacerých jazykových mutáciách. Informácie o Židovskom suburbiu sú 
sprístupnené aj na internetovej stránke Slovenského centra židovského kultúrneho dedič-
stva1 a multimediálnom CD nosiči. Monitoring a určenie efektivity zvolenej marketingovej 
stratégie pri propagácii Židovského suburbia znemožňuje chýbajúca evidencia návštevnos-
ti. Na základe jednoduchého pozorovania sa však zdá, že došlo k nárastu najmä zahranič-
ných návštevníkov. Propagácia pamiatky nevplýva priamo na záchranné aktivity, ale se-
kundárne môže motivovať návštevníka, aby sa zaangažoval do procesu záchrany (od 
morálnej až po priamu fyzickú podporu). Ďalším subjektom podieľajúcim sa na propagácii 
Židovského suburbia je Bardejov Jewish Preservation Committee so sídlom v Los Ange-

                                                           

1 Slovenské centrum židovského kultúrneho dedičstva je mimovládna a nezisková organizácia, ktorá bola 
založená na jar roku 2006 v Bratislave ako spoločný projekt Židovskej náboženskej obce Bratislava 
a Neinvestičného fondu židovského kultúrneho dedičstva – Menorah. Súčasťou širokého spektra aktivít 
sú: výskum, dokumentácia a monitoring pamiatok, vzdelávacie aktivity, propagačná a konzultačná čin-
nosť. Cieľom všetkých týchto činností je prispieť k uchovaniu židovského kultúrneho dedičstva na Slo-
vensku. Zdroj: http://www.slovak-jewish-heritage.org (22.1.2011). 
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les2. Výbor sa usiluje o záchranu a obnovu komplexu a súčasne plní funkciu centra združu-
júceho rodákov a ich potomkov. Hlavným marketingovým nástrojom je internetová strán-
ka, ktorá informuje o cieľoch výboru a prebiehajúcich aktivitách. V budúcnosti má ambíciu 
pretransformovať sa na virtuálne centrum zhromažďujúce údaje o dejinách a kultúrnom 
dedičstve bardejovskej židovskej komunity. Výbor sa snaží o to, aby sa areál Židovského 
suburbia otvoril a sprístupnil verejnosti, čím by sa zdôraznila pieta tohto miesta. Starono-
vou stratégiou ako dosiahnuť sledovaný zámer je organizácia stretnutia preživších holo-
kaustu a ich potomkov pri príležitosti 70. výročia rodinných deportácií v máji roku 2012. 
Vrchol všetkých snáh predstavuje zámer vybudovať pamätník obetí holokaustu v susedstve 
Židovského suburbia do termínu plánového stretnutia. Existencia pamätníka by navždy 
determinovala priestor, zvýšila jeho hodnotu a stala sa atrakciou pre návštevníkov. Z výhod 
by profitovalo mesto Bardejov, ale samotná výstavba je podmienená pokračovaním priebe-
hu obnovy areálu, na ktorého konci by zo Židovského suburbia vzniklo centrum kultúry 
disponujúce koncertnou a výstavnou sálou, konferenčnou miestnosťou, bolo by sídlom 
oddelenia kultúry mestského úradu, múzeom dejín miestnej židovskej komunity alebo cen-
trom lokalít UNESCO ap.  

V súčasnosti sa pri propagácii ŽKD využívajú event marketingové postupy v podobe 
kultúrnych podujatí organizovaných s pravidelnou periodicitou pri rôznych príležitostiach. 
Tzv. events majú potenciál vyvolať v príjemcoch komunikovaného zdieľanie určitých emó-
cií a prispievajú tak k ich vzdelávaniu a výchove (Bačuvčík, 2005). Najvýznamnejšie spo-
medzi podujatí je Európsky deň židovskej kultúry.3 Cieľom projektu je upriamenie pozor-
nosti Európanov na spoločné historické a kultúrne dedičstvo v duchu tolerancie a dialógu. 
Podujatie sprostredkúva blízky kontakt medzi verejnosťou a židovskou kultúrou a upozor-
ňuje na potreby ochrany ŽKD pred ničením (deštrukciou) a zabudnutím. V neposlednom 
rade prispieva k rozvoju európskeho turistického ruchu vo vzťahu k umeniu. Európsky deň 
židovskej kultúry synergicky spája propagáciu hmotného a duchovného kultúrneho dedič-
stva využitím jednoduchej marketingovej stratégie. V Bardejove sa v tento deň sprístupňuje 
synagóga Chevra Bikur Cholim. Unikátna pamiatka v kombinácii s tematicky ladeným 
programom je lákadlom pre desiatky návštevníkov a zvýšená pozornosť médií v konečnom 
dôsledku prispieva k rastu návštevnosti aj v inom období roka. 

Ostatné podujatia majú lokálny charakter a sú organizované pod gesciou lokálnych ak-
tivistov. Na výročia zostavenia prvého dievčenského transportu sa pred Židovským subur-
biom usporadúva sviečková manifestácia. V priebehu podujatia sa koná osvetová prednáš-
ka historikov a spestrením je kultúrna vložka – poézia alebo audiovizuálna prezentácia 
autentických spomienok obetí. Prepojenie osudu konkrétnych ľudí s konkrétnym miestom 
predstavuje efektívny nástroj na vyvolanie záujmu o Židovské suburbium ako o relikt ži-
dovskej kultúry.  

Špecifickým podujatím bol pamätný deň Rudolfa Löwyho usporiadaný pri príležitosti 
narodenia predsedu židovskej náboženskej obce, martýra, ktorý zachránil niekoľko desia-
tok dievčat pred deportáciou a istou smrťou. Na záver podujatia sa odhalila pamätná tabuľa 
reinkarnujúca spomienku na R. Löwyho. Ako unikát sa stala integrálnou súčasťou virtuál-

                                                           

2 The Bardejov Jewish Preservation Committee bol založený na dosiahnutie týchto cieľov: obnoviť židov-
ské vlastníctvo v Bardejove, budovať záujem o kultúrne a historické pozostatky židovského života 
v Bardejove a na Slovensku, rozšíriť poznatky o židovských predkoch a dedičstve.  
Zdroj: http://www.bardejov.org/ (23.1.2011) 

3 Zdroj: http://www.jewisheritage.org/jh/edjc.php?lang=1&e= (21.1.2011) 
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nej prehliadky Bardejova sprístupnenej na oficiálnej webovej stránke mesta.4 Pilotný pro-
jekt prezentácie mesta sa stal inšpiráciou pre lokálnych aktivistov, ktorí s pomocou súk-
romnej firmy virtuálne sprístupnili taktiež Židovské suburbium.5 Virtuálna prehliadka za-
stáva pozíciu na pomedzí dvoch kategórií propagácie ŽDK – hmotného a duchovného. 
Prezentácia a referencie kultúrnych pamiatok sú najdôležitejšie faktory pri zvyšovaní ich 
návštevnosti. Obzvlášť pri turizme sa cení, ak potenciálny návštevník môže vidieť pamäti-
hodnosť pred príchodom na miesto. Virtuálna prehliadka umožňuje interaktívne zasiahnuť 
do celkového pohľadu a doslova sprítomňuje prostredie. Zvolená forma propagácie je mi-
moriadne efektívna a prospešná aj pre tvorcu (súkromná spoločnosť), ktorý prezentuje 
vlastný produkt a buduje si pozitívny imidž v mieste svojho pôsobiska. Z praktického hľa-
diska má prehliadka výhodu v tom, že monitoruje stav objektu a zachytáva vizuálne zmeny 
v akomkoľvek časovom intervale. Virtuálna prehliadka v sebe integruje obrazovú, textovú 
a audiovizuálnu prílohu. Ich spojenie slúži na demonštráciu stavebného vývoja pamiatky, 
približuje dobové reálie a prezentuje židovskú kultúru napríklad prostredníctvom hudby ap. 
Sumárne vznikne pútavý produkt, ktorý má propagačnú, ale taktiež edukačnú hodnotu.  

Edukácia zohráva úlohu pri formovaní interkultúrneho povedomia, ktoré prispieva 
k rozvoju medziľudskej tolerancie v spoločnosti a k rozvoju tolerancie k iným sociálnym 
skupinám, vychováva ľudí k pozitívnej rôznorodosti a vedie k tomu, aby ľudia akceptovali 
rôznorodosť ako základnú a nevyhnutnú podmienku pre fungovanie zdravej spoločnosti 
(Valachová, 2009, s. 554). Vzdelávanie úzko súvisí s propagáciou duchovného ŽKD 
a realizuje sa prostredníctvom školských vzdelávacích programov, seminárov, workshopov 
ap. Na Slovensku sa týmito aktivitami zaoberá Dokumentačné stredisko holokaustu v Bra-
tislave (ďalej DSH – P.H.), i keď sa prioritne zameriava na problematiku holokaustu a into-
lerancie.6 DSH okrem multimediálnej prezentácie výsledkov výskumov, zverejňovania 
textov a publikačnej činnosti asistuje pri tvorbe vzdelávacích programov s regionálnym 
zameraním. Permanentné vzdelávanie pedagógov a kreovanie programu je náročný a ná-
kladný proces, ale jeho aplikáciou do školskej vzdelávacej praxe sa dosiahne zvýšené po-
vedomie mládeže o židovskom duchovnom dedičstve. Menej náročným nástrojom propa-
gácie ŽKD je konto na portály www.youtube.com7, kde sú archivované audiovizuálne prí-
spevky týkajúce sa propagačných aktivít realizovaných v Bardejove. Spomedzi nich vyniká 
dokument o deportáciách židovského obyvateľstva, ktorý vznikol v spolupráci s Bardejov-
skou televíziou. Tento typ programu má nevyčísliteľnú hodnotu a slúži ako ideálna pomôc-
ka pri výučbe lokálnych dejín. Obdobný účinok má propagácia prostredníctvom publikač-
nej činnosti v lokálnej tlači, ktorá je ľahko dostupná pre širokú verejnosť. 

Existujú aj alternatívne možnosti s potenciálom zaujať špecifické skupiny návštevníkov. 
Medzi aktivity, ktoré by mohli zvýšiť záujem o hmotné kultúrne dedičstvo patrí geocha-
ching, t. j. špecifická aktivita spočívajúca v hľadaní skrytého objektu, o ktorom sú známe 

                                                           

4 Zdroj: http://bj.virtuality.sk/ (22.1.2011) 
5 Zdroj http://www.wkraj.pl/index.php?page=vr&start=40089 (22.1.2011) 
6 Cieľom DSH je realizácia výskumov a zhromažďovanie, dopĺňanie archívnych a iných dokumentov tý-

kajúcich sa holokaustu, šírenie poznatkov o tomto historickom období, ako aj o židovskej minorite na 
Slovensku, jej mieste v slovenskej spoločnosti v 20. a 21. storočí a o fenoménoch súvisiacich s touto 
problematikou (antisemitizmus, xenofóbia, intolerancia a rasizmus). Hlavnými prostriedkami pri napĺ-
ňaní stanovených cieľov DSH je koordinácia, supervízia a podpora výskumných, vzdelávacích, kultúr-
nych a spomienkových spoločenských aktivít, popularizačná, publikačná činnosť a spolupráca 
s verejnosťou a médiami.  
Zdroj: http://sk.holokaust.sk/ (22.1.2011).  

7 Zdroj: http://www.youtube.com/user/petohudak (21.1.2011) 
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len jeho geografické súradnice. Obvykle sa v predpríprave vypracúvajú úlohy s cieľom 
získať súradnice hľadaného objektu. Ich súčasťou môže byť hlavolam alebo iná vedomost-
ná súťaž o konkrétnej pamiatke. Zavŕšením snahy geochachera je jeho príchod na lokalitu, 
kde hľadá ukrytú schránku „kešku“.  

Motiváciou pre mladých ľudí, aby poznávali ŽKD môže byť umelecká súťaž, počas 
ktorej by žiaci a študenti miestnych škôl tvorili umelecké diela, eseje a poviedky na tému 
„židovský Bardejov“. Ďalšiu zaujímavú ideu predstavuje projekt ceny Rudolfa Löwyho za 
mimoriadny čin v prospech komunity. Záštita primátora mesta by oceneniu dodala honor 
a podujatie by symbolicky upevňovalo vzťahy medzi židovskou minoritou a majoritou. 
Analogický zámer sleduje projekt „aleja spravodlivých v Bardejove“ zameraný na osoby, 
ktoré sa zaslúžili o záchranu Židov v čase rasovej perzekúcie. V blízkosti zamýšľaného 
pamätníka obetí holokaustu a Židovského suburbia by vyrástla aleja z kameňov, na ktorú 
by každoročne pribudlo meno záchrancu a zachránenej osoby. Realizáciou projektu by 
vzniklo monumentálne dielo s vážnym historickým a multikultúrnym podtextom.  
 
Záverom 

V lokalitách s neexistujúcou židovskou komunitou je budúcnosť židovského kultúrneho 
dedičstva vážne ohrozená. Pokiaľ si majoritná spoločnosť neuvedomí jeho hodnotu nedô-
jde ani k potrebnej záchrane. Hlavný popud na aktivizáciu spoločnosti nemusia vydávať 
len kompetentné orgány štátnej správy, ale aj lokálni aktivisti či iné organizácie. Najdôleži-
tejší cieľ je propagácia hmotných i duchovných reliktov židovskej kultúry. Realizáciou 
vhodných marketingových aktivít a využitím event marketingu rastie šanca na získanie 
finančných zdrojov slúžiacich na ochranu pamiatok. Spektrum možností ako propagovať 
ŽKD je široké a umožňuje diferenciáciu cieľových skupín (od školských vzdelávacích 
programov určených pre deti až po organizovanie medzinárodných podujatí pre širokú 
verejnosť). Návštevnosť pamiatok však nesmie byť jediným hodnotiacim kritériom marke-
tingových aktivít, pretože pre zachovanie ŽKD je omnoho dôležitejšie, aby sa neustále 
pripomínala potreba jeho zachovania aj pre budúce generácie. 
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