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ABSTRACT: 
 
The globalisation of language reflects the trends in globalisation of politics, 
economy, trade, and culture. New names for products, social phenomena, 
technological devices or scientific findings come to the Slovak language from 
other languages very quickly thanks to the immense possibilities of mass 
media, including the new electronic media. The language of today’s mass 
media distinguishes with an increasing number of international words, 
borrowed lexical units mainly from English, neologisms, new acronyms and 
abbreviations. Many of these name the new phenomena of reality, they 
accommodate to the grammatical system of the Slovak language and thus, 
their use in the language is justified. However, there are a lot of words 
having their domestic pendants, slang and occasional words that occur in 
the language ephemerally or they enlarge language synonymy. On the one 
hand, globalisation and internationalisation of language contributes to the 
enrichment of the word stock of the Slovak language. On the other hand, it 
poses a threat to language “purity” and language culture. In this paper we 
will describe and analyse the use of foreign, especially English, lexical items 
in the oral utterance of professional users of language in selected Slovak 
electronic media.  
 
KEY WORDS:  
 
globalisation, internationalisation, internationalism, borrowing,    
loanword. 
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Introduction 

Analysing the influence of globalisation on the language 
of the media requires looking at the three notions in more 
detail. The term globalisation comes from the Latin globus 
(meaning globe or sphere) and is used internationally in 
different language equivalents (German Globalisierung, 
Russian глобализация, Spanish globalización, Italian 
globalizzazione, Swedish and Dutch globalisering, Portuguese 
globalizaçao, Polish globalizacja, Hungarian globalizálódá, 
Czech globalizace, Slovak globalizácia). The French 
mondialisation is an exception, derived from the word monde 
[Kozárová, 2013: 88]. The word mondialisation is explained as 
“acquiring the global character, achieving the world level” 
[Dictionaire français-slovaque, Slovensko-francúzsky slovník 
1991: 429]. Americanisation, westernisation, or 
macdonaldisation are used as synonyms for globalisation in 
different contexts. 

By definition, globalisation is “the idea that the world is 
developing a single economy and culture as a result of 
improved technology and communications and the influence 
of very large multinational companies” [Macmillan English 
Dictionary 2006: 603]. In the early 1990s, after the breakdown 
of a bipolar world, the concept of globalisation started to be 
used also beyond scientific circles, mainly in journalism, 
politics and among the lay public. Kozárová [2013: 90] defines 
globalization as a social phenomenon manifesting itself in the 
process of the development of social being (economics, 
technique, technology, informatics, etc.) and social awareness 
(ideology, politics, law, moral, ethics, etc.) as intensifying of 
social relationships in the local, regional, continental, 
intercontinental up to the worldwide scale, accompanied by 
the increasing interconnection and interdependence within the 
human society.  
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Globalisation, internationalisation, transnationalisation  
 

Thomson [2004: 123] states that the new arrangement of 
time and space induced by the development of the media is, in 
the broadest sense, part of a larger set of processes which have 
changed the modern world. These processes are typically 
denoted by the terms ‘globalisation’, ‘internationalisation’ and 
‘transnationalisation’. Thomson identifies the following 
characteristics of current globalised processes: (1)  
tranationsational communication conglomarates as the key 
actors in the global system of communication and in the spread 
of information, (2) social impact of new technologies, especially 
those connected with communication via satellites, (3) 
asymmetric flow of information and the products of 
communication within the global system, (4) differences and 
discrepancies in the access to the global communication 
networks [ibidem 2004: 131]. Analysing pros and cons of 
‘transnationalisation’, McQuail [1999: 138-139] suggests that 
globalisation can also be comprehended as enlargement of the 
shared symbolic space liberating people from the limitations of 
place and time, i.e. as the augmentation of a ‘semiotic power’. 
Globalisation may then be viewed as a potential cultural 
enrichment. 
 
The role of media in the process of globalization 
 

Describing the factors which determine the functioning 
of the media industry, Jirák and Köpplová [2009: 108] state that 
‘significant trends in the contemporary development of the 
media industry (at least in all developed countries) are              
(1) a distinctive dominance of the private sector viewing the 
media as a business activity, (20 conglomerisation of the media 
businesses, (3) concentration of media ownership with its 
strengthening transnational character, and (4) economic 
globalisation which itself has a decisive influence on the form 
of the media production’.  
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The most essential feature of the ownership 
concentration in the media sector today is the tendency 
towards supranational ownership as one of the manifestations 
of the economic globalisation [Jirák and Köpplová 2009: 149]. 
In the Slovak Republic, the electronic media are owned both by 
the state and private companies. Jenča [2009: 67] states that the 
aim of liberalisation in each media environment is the entry of 
private capital into the sphere of journalistic communication. 
In the framework of the electronic media, this aim is achieved 
by the creation of ‘dual broadcasting’, which means                     
a concurrent broadcasting of private and state-owned radio 
stations in one media environment.   

The principal state-owned Slovak radio stations are: 
Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín, Rádio FM, Rádio 
Patria, Rádio Slovakia International. The chief state-owned 
television stations are: STV1, STV 2. The state-owned radio and 
television stations are associated in a single company - Rozhlas 
a televízia Slovenska (RSTV). 

The main commercial radio stations are: Rádio Expres, 
Fun rádio, Jemné melódie, Europa 2, Rádio Viva, Rádio 
Lumen. The major commercial television stations are: TV 
Markíza (owned by Markíza Slovakia and the American 
corporation Central European Media Enterprises - CME), TV 
JOJ, JOJ Plus, TA3. 

With regard to the objective of communication, the 
media products can be divided into those providing 
information (newscasting), analysis of political, economical 
and other phenomena (e.g. in commentaries), and presentation 
of opinions and arguments (newscasting and publicistics), 
contents aimed at persuading, influencing or manipulating 
(advertisement and marketing messages, regardless of the fact 
whether they are targeted commercially, politically or socially), 
products offering relax and entertainment (competitions, 
shows, series, plays), and media products with the more 
demanding aesthetic and artistic content (TV dramas, short 
stories in journals) [Jirák and Köpplová 2009: 256]. 
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A rapid growth in the media offer during the 1980s led 
to ‘strengthening concerns about the possible negative 
influence of the media and  to a new wave of empiric research 
focused on the addictive watching TV, overproduction of 
fictive violence, penetration of entertainment into newscasting 
or globalisation of news [Jirák and Köpplová 2009: 379].  
 
Competencies of speakers and moderators 
 

In most of democratic media systems, the profession of   
a newscaster does not require any specific certification, licence 
or attestation. Thus, the workers in newscasting are the 
graduates from the spectrum of different fields of study. 
Nevertheless, the competencies of a journalist should include, 
among others, the ability to select and present the information, 
taking into account its effect on the audience [Trampota 2006: 
49].   

The competencies of the radio and television speakers 
should primarily include verbal capabilities, language 
knowledge and general knowledge. The media expert Imrich 
Jenča [2008: 81] states that the streaming broadcasting in the 
state-owned radio station imposes growing demands on the 
work of the moderators. Comparing with the previous 
conservative and calm style of speaking, the speech of today’s 
moderators approaches the style of commercial radio stations. 
The rate of speech has increased (from about 115 words per 
minute to about 135-140 words today), expressive and 
colloquial lexis has become more frequent and the overall style 
of utterance in some passages is close to jovial. As a result, the 
state-owned radio tries to gain the young audience by copying 
their way of expression.  
 
Globalisation in the language 
 

One of the effects globalisation has exerted on our 
society is the penetration of new cultural elements from other 
nations. In this sense we can also speak about the globalisation 
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in the language, which [Rendár: 334] defines as an interaction 
of two or more languages, including the related ones, at the 
levels of phonetics, word formation, morphology and syntax. 
In recent decades, mainly after the change of regime in 1989, 
when Slovakia opened the boundaries to the world, we have 
witnessed an unprecedented influx of foreign words into the 
Slovak language. In the international context we speak mainly 
about the globalising influence of the English language.  

Rendár [2004: 334-335] points out that the globalizing 
influence of English language is best manifested in the 
language of media. Here, globalization is understood as             
a phenomenon involving great possibilities as well as great 
risks. The entry into the European Union brought about the 
constant tension between the global and national (local) not 
only in politics and economy, but also in social life, culture and 
language. However, speaking about the language, Hladký 
[2008: 29] claims that it is necessary to differentiate between 
globalization and internationalization. Internationalisation of 
language is ‘a natural process resulting from language contacts 
and from the scientific and technical development of society’. It 
is not realized uncontrollably or unreasonably. On the other 
hand, globalisation is ‘a much more radical process that can 
negatively affect the success in communication and language 
awareness of the users of other languages’. The language of 
commercial media is filled with foreign words – often 
‘violently and non-effectively’. Great frequency of ‘useless 
anglicisms’ makes the text unclear, the recipient may perceive 
it as the self-presentation of an author or moderator rather than 
the presentation of information. Hladký suggests that it is 
more purposeful to use domestic words to which we can 
additionally create synonyms, thus varying the texts. The 
overuse of anglicisms (not only in the media) is a fashionable 
phenomenon reflecting cultural awareness of ‘globalisers’, but 
the content and impact of communication may not be so ‘cool’ 
as intended.  

Another aspect of globalisation is the language of 
advertisement. Advertisement as a marketing process aimed at 
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target clients represents the purchase of time or space in the 
media. It is a process of communication realised primarily 
through the public or commercial media, i.e. press, radio, 
television, and publically available segments of the Internet 
[Jirák and Köpplová 2009: 137]. Advertisement messages act as 
culture-forming factor, enriching symbolical environment in 
which we live (e.g. the yellow letter “M” designating the fast-
food chain) and they influence the natural language by 
introducing new words, e.g.  karma, xerox, cola [ibidem: 140]. 
 
Internationalisation in the language 
 

Mistrík [2002: 76] defines internationalisation as ‘an 
uneven, gradually accelerating process in the language evoked 
by the growing language contacts in the worldwide framework 
under the influence of economic, social and political factors’. 
The internationalisation of science, technique and commerce is 
linked with the internationalisation of language. The native 
language either takes on the original words from the source 
language or there arise new models of word formation, new 
abbreviations, initialisms, etc. Mistrík claims that the 
beginnings of internationalisation are where the words from 
different languages meet, some of them staying at the 
periphery of the word stock (e.g. tse-tse, mastika, korán, bača), 
other assuming a high frequency of usage (e.g. organizácia, 
dolár, tempo, maximum, politika).  

While Mistrík denotes internationalization as a process, 
Gutschmidt [1995, 1999: 9] suggested the term tendency, as it 
determines the direction of linguistic processes, i.e. 
strengthening of innovations (e.g. the growth in hybrid forms) 
and the removing of obsolete and archaic lexical items, 
structures, norms. In this sense, tendency is a superior notion 
(hyperonym) in relation to process, which is an inferior notion 
(hyponym) [Buzássyová 2010: 114].   

Definig internationalisation, Bosák [1999: 7] states that 
an increase in the proportion of foreign words primarily in the 
native vocabulary, as well as the increase in the number of 
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loanwords (formed mostly with the help of Greek and Latin 
words) mainly in technical and publicistic areas, but partially 
also in spoken language – has been considered for a long time 
as a universal tendency characteristic for all Slavic languages.  

According to Gutschmidt [1999: 10], at the 
contemporary stage of the development of Slavic languages, 
internationalization is being realized at all language levels, but 
the central place is devoted to lexis and syntax. In the area of 
lexis and word formation, Gutschmidt observes the following 
phenomena: creation of the pool of the so called 
internationalisms; distinction of new word formants and roots; 
originating of new types of word formation; calquing (a basic 
process of internationalization in phraseology) leading to the 
unification of inner form of nominal units in European 
languages; formation of new lexemes by means of international 
lexical structural elements. Gutschmidt goes on to state that, 
etymologically, such hybrid forms as the Russian jeľcinizm, 
jeľcinist, Czech debolševizace, restituent, normalizační proces 
represent themselves nominations especially Russian or 
especially Czech, but as regards the dynamics of literary 
languages they are included in the tendency of 
internationalisation.   

In the area of syntax, the results of internationalisation 
become apparent in the increasing compactness of the sentence 
via semi-predicative constructions with a verbal substantive, 
participle or transgressive, the growth in the number of 
predicative expressions with prepositions, and the more 
frequent use of deagentive and passive constructions.  

Gutschmidt considers in a broader context – he speaks 
about the borrowing of the whole cultural model, not only the 
means of expression. Referring to Gutschmidt’s outcomes, 
Slezáková [2011] gives examples of the borrowing of cultural 
and social models from other languages: intonation patterns of 
speakers in the new radio stations (mainly commercial);             
a similar mode of expression common to the moderators 
introducing competitions which are only a little modified 
according to the conditions of individual countries or 
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languages; a general shift to an informal way of 
communication; addressing people by their first name only 
(using the second person singular) even in the public media, 
which is unusual in our cultural tradition where. Findra [2013: 
180] underlines the fact that professional users of language in 
the electronic media should be ‘masters of their craft’ because 
their spoken utterances address and influence a great number 
of listeners or viewers. Their image and the level of language 
they use are taken as ideal by many people, both in a positive 
and a negative sense. Therefore, they should be aware of their 
cultural and social responsibility and the transmitted texts 
should meet high demands on the culture and cultivation of 
language. Findra also states that concerning the quality of 
language, a significant part of the media speakers and 
moderators are not professionally well prepared for their work. 
It is connected with the fact that in recent years, the Slovak 
television stations started to behave ‘commercially’ also in the 
area of language culture and the culture of speech. Although 
popular moderators – celebrities – make mistakes in 
pronunciation, intonation, word stress, sentence emphasis, 
choice of vocabulary, etc., they are still well paid, So, why 
should they make an effort as to prepare the text linguistically!, 
asks Findra [ibidem: 184].  
 
Different approaches to the borrowing of foreign words 
 

The question about the excessive use of foreign words, 
mainly from English and American English, resonates both in 
linguistic circles and in lay public. Attitudes to foreign 
elements in the language have been modified during the 
development of the Slovak literary language, ranging from 
strongly protective and puristic to more liberal, taking into 
account pragmatic and sociolinguistic aspects of 
communication. The question if there are not too many loan 
words in Slovak language is complex and open, but the answer 
seems to lie in the measure of the borrowing. Personal choice 
of linguistic means and the language culture of an individual 
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user play the role in adequacy of the message conveyed. As 
Buzássyová [2010: 118] remarks, the authors of publicistic texts 
should use the borrowings with more consideration. The 
question of the day is the adequacy of protectionist attitude to 
the contemporary literary language, which implies the 
question an optimum measure of borrowing [ibidem: 124]. 
Buzássyová [1995: 94-95] also warns against treating the 
language as ‘a greenhouse plant’ needing a protective hand to 
be kept all the time. Ondrejovič [2010: 40] adds that nowadays 
Slovak is a well-developed and ‘self-confident’ official 
language of the independent republic and the European Union, 
and as such it needs cultivation and a certain ‘tender care’ 
rather than violence and repressions.  
 
Loanwords in the language communication and snobbism  
 

At present, English is undoubtably a dominant world 
language. People of the European countries and around the 
world, mainly the young generation, use English quite 
naturally as a common means of communication. It is also 
natural that language contacts with English will have some 
influence on the pertaining national languages. Similarly to the 
past periods of the Slovak language development, when the 
language absorbed numerous lexical items form Greek, Latin, 
French, German, etc., the new phenomena of reality are given 
new names. And because the prevailing number of new 
achievements of science and technology come from the USA or 
Great Britain, they are taken over together with their English 
names. Thus, many English words fill in ‘blank spaces’ in the 
vocabulary of the Slovak language where there is no domestic 
word to name the new thing (e.g. snooker, mail, laptop, hip-
hop, know-how, etc.). The most anglicisms or americanisms 
come from the area of sports, electronic communication, 
informatics, arts – mainly music, finance, and tourism. 
Pronunciation of the new word in Slovak is based either on the 
graphical form (broker), on the sound form (džob), or it is 
hybrid (bejzbal) [Jarošová 2011]. Sometimes a loanword 
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assumes two graphical forms (bloger, blogér), in which case 
the language usage over a period of time will decide which 
variant will predominate. The new word adapt to the 
grammatical system However, it has become a fashion to use 
the English words and expressions even when there exists         
a domestic word (casting/kasting – výber, konkurz; tender – 
výberové konanie; catering – stravovanie; level – úroveň, klikať 
– stláčať, event/ívent - podujatie, fast food  - rýchle 
občerstvenie, etc.).  

Linguists qualify this phenomenon as the lack of 
language culture, insufficient knowledge of the native 
language, absence of the natural feeling of national 
consciousness, psychological advantage over the interlocutor - 
partner in communication, showing to be ‘in’, or just ‘language 
snobbism’ [Findra: 71]. The overuse of English words in the 
media, public speeches and advertisements may lead to the 
confusion or frustration from the side of recipients who do not 
speak English. [Jarošová: 249] says that the Slovak language 
has a great apparatus for adaptation and modification of 
foreign words. She suggests, for example, that instead of the 
blend word infotainment the user would better understand the 
hybrid word infozábava because it better expresses the kind of 
news whose aim is not only to inform but also to entertain the 
percipient (viewer, listener or reader).  
 
Neologisms – a productive type of word formation 
 

Buzássyová [2010: 120] states that, as concerns 
borrowing from other languages, the Slovak language behaves 
similarly to other Slavic and some non-Slavic languages. The 
pace of borrowing, however, is higher than in the past periods. 
New compounds, neologisms, are mainly formed with the help 
of international prefixes (euro-, mini-, kyber-, eco-, neo-, mikro-
, auto-, anti-, tele-, ex-, mega-, bio-, narko-, foto-, info-, etc.) and 
suffixes (-izmus, -ácia, -holik, -mat, etc), e.g. antialergický, 
antialkoholik, antiamerický; ekologický, ekomonitoring, 
ekofarma, ekoturistika, megapárty, biopotraviny, teleshopping; 
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putinizmus, stagnácia, čokoholik, kávomat, etc.  Hybrid 
composites - connections of a Slovak and a foreign word - are 
frequent in professional communication (minipočítač, 
supervýsledok, mikrováhy, ekopotravina, fotočlánok, etc.). The 
new lexical units come to the language primarily through the 
media, which is why the speakers and moderators should 
display the appropriate language and communication 
competencies.  
 
Summary 
 

The global changes in economy and culture have 
brought about many effects on the language, both positive and 
negative. As the national economy imports the new products 
of science, technique and culture coming primarily from the 
developed, English speaking countries, so the language takes 
up the novel words naming these products. The new words 
enter in the language through the ‘gate’ of media, which is the 
reason for making high demands on the language culture of 
professional users of language in the electronic media. The 
spoken utterance of speakers and moderators serves as               
a model of language usage for thousands of listeners and 
viewers, whether it is correct or incorrect. The linguists 
generally state that the culture of speech in the public (state-
owned) media is better that that of the commercial (private) 
media. However, in recent time there have been remarks on the 
deteriorating language culture even in the public media, 
mainly in the utterance of younger moderators, which is 
attributed to the consequences of globalisation in language.  

In the last decades the Slovak language has underwent 
confrontation with great influx of international words, mostly 
anglicisms and americanisms. The openness to 
internationalisms has always been present in the Slovak 
language, so many of these words adapt to the language 
system, enriching vocabulary and the language synonymy. 
Some words emerge in the language occasionally, in the form 
slang or fashionable expressions. Advocates of pragmatic and 
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sociolinguistic approach assert that the Slovak language is 
inasmuch independent, stable, flexible, and dynamic at the 
same time that it does not need in any ‘purist’ measures. What 
it needs is a careful cultivation from the part of all user groups 
among which the electronic media will always have                    
a significant place. 
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ABSTRAKT: 
 

Možno povedať, že hovorca je tvárou spoločnosti, keďže dáva všetky 
stanoviská za spoločnosť. Z toho vyplýva aj postavenie hovorcu vo 
firme – mal by byť priamo podriadený najvyššiemu predstaviteľovi 
spoločnosti, aby mal priamy prístup k informáciám a taktiež by sa 
mal zúčastňovať na strategickom rozhodovaní firmy. Svoju tvár 
hovorca nastavuje aj v čase krízovej komunikácie, kedy je doslova 
v úlohe ochrancu firmy.  
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: 

hovorca, media relations, public relations, médiá, krízová 
komunikácia 

 
Media relations sú v organizácii firiem náplňou práce 

hovorcu a jeho tímu. Medzi základné úlohy hovorcu patrí: 
 
 pripravovať materiály pre médiá 
 organizovať eventy pre novinárov (spoločenské, tlačové 

konferencie apod.) 
 odpovedať na otázky novinárov  
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 aktívne informovať médiá, prípadne ďalšie zložky 
publika o najnovších udalostiach, vývoji, postojoch          
a názoroch zastupovaného subjektu  

 
Možno povedať, že hovorca je tvárou spoločnosti, keďže 

dáva všetky stanoviská za spoločnosť. Z toho vyplýva aj 
postavenie hovorcu vo firme – mal by byť priamo podriadený 
najvyššiemu predstaviteľovi spoločnosti, aby mal priamy 
prístup k informáciám a taktiež by sa mal zúčastňovať na 
strategickom rozhodovaní firmy. Svoju tvár hovorca nastavuje 
aj v čase krízovej komunikácie, kedy je doslova v úlohe 
ochrancu firmy.  

Ako uvádza Roman Bajčan, kvalitný tlačový pracovník 
musí byť akýmsi objektívnym svedomím spoločnosti. A keď 
už hovorcu máme, mali by sme ho aj využívať. Vždy by sme sa 
mali snažiť o to, aby za firmu (vo vzťahu k verejnosti) hovoril 
v prevažnej miere on a iba pri významnejších alebo vážnejších 
príležitostiach poverený človek z vedenia. Najhoršia je 
kakofónia hlasov smerujúcich von. Vytvára informačný chaos, 
pôsobí výrazne neprofesionálne a zakladá vhodné prostredie 
pre dezinformácie a možné problémy. 
 Keď sa však otázky zbiehajú na jednom mieste a ostatní 
pracovníci firmy novinárov odkazujú striktne, ale korektne na 
tlačový odbor, potom je možné rýchlo reagovať a predchádzať 
problémom. (BAJČAN, R.: 2003, s. 38) 

Práve z tohto dôvodu je dôležité mať v spoločnosti 
vytvorený interný manuál ohľadom komunikácie. Zabráni sa 
tak kakofónii, kedy by sa pre médiá mohli vyjadrovať viacerí 
ľudia.  

Mali by v ňom byť obsiahnuté určite tieto dva body: 
 

1. Komunikáciu vo vzťahu k novinárom zabezpečuje 
výlučne príslušný odbor/oddelenie. Ostatné organizačné 
útvary zabezpečia kontakt dopytujúceho na riaditeľa 
daného odboru/hovorcu. Odbor po oboznámení sa 
s požiadavkou novinárov, odpovie na otázky novinárov, 
resp. spracuje odpovede na otázky novinárov, ktoré 
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predloží na kontrolu, resp. doplnenie riaditeľovi odboru 
príslušnému z hľadiska spracovávanej problematiky. 
Komunikačný odbor/hovorca informuje o čase uzávierky 
odpovedí riaditeľa príslušného odboru, ktorý ju musí, 
v prípade jeho časových možností, zobrať do úvahy.  

2. Žiadny zamestnanec nesmie poskytovať rozhovory 
médiám, v ktorých je prezentovaný ako zamestnanec 
danej inštitúcie, bez predchádzajúceho informovania 
riaditeľa komunikačného odboru. 

 
Hlavné princípy vzťahu hovorcu s médiami 

 
Médiá predstavujú najefektívnejší spôsob ako osloviť 

širokú verejnosť, keďže pre ľudí predstavujú dôležitý 
informačný kanál. Zároveň sú formovateľom verejnej mienky. 
Ľudia ešte stále totiž dôverujú správam v médiách, keďže ich 
považujú za výsledok práce nezávislého novinára a teda nie za 
reklamu. 
 Vzťahy s médiami sú založené na tvorbe a poskytovaní 
informácií, ktoré vzbudia záujem osloveného média o danú 
tému a následne záujem čitateľov – spotrebiteľov - o podnik     
a jeho produkty. Poskytované informácie musia byť pre médiá 
hodnotné, čo redaktori posudzujú podľa toho, akú hodnotu by 
danej informácii prisúdili ich čitatelia, poslucháči či diváci.       
V každom prípade musia informácie buď informovať, alebo 
zabávať, čím splnia masmédiá svoju úlohu a účel. Tomuto 
faktu by mali byť prispôsobené všetky informácie poskytované 
médiám, mali by byť relevantné, správne načasované, mali by 
mať silnú informačnú hodnotu, mali by sa odlišovať od 
všetkých ostatných informácií. 
 Podľa stupňa media relations pre firmu môžeme 
hovoriť o media relations reaktívnych, proaktívnych                   
a interaktívnych. Pre reaktívne pôsobenie media relations je 
typické spracovanie a poskytovanie informácií na vyžiadanie 
médií, čo si vyžaduje kvalitné informačné zdroje. Pri 
proaktívnych media relations sú využívané všetky dostupné     
a relevantné nástroje media relations na dosiahnutie súladu 
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medzi záujmom firmy a médií a zároveň vyvolanie publicity. 
Firma pripravuje informácie o udalostiach a zasiela ich do 
médií. Špecialisti na interaktívne media relations sú pri 
rozvíjaní vzťahov s médiami ešte dôkladnejší. Vychádzajú         
z predpokladu, že záujem médií a ich následná pozornosť 
vzbudzuje pozitívnu a priebežnú vzájomnú súčinnosť. Tento 
stav je možné dosiahnuť tým, že sa firma nebude obmedzovať 
len na prezentáciu svojich správ, ale bude diskutovať aj o iných 
otázkach z danej oblasti. (LIPIANSKA, J.: Media relations. In: 
Marketing a médiá 32/2008, s. 41) 
 V médiách platí jednoduchý vzorec: 
 

atraktívnejšia téma = vyšší záujem o médium = vyššia 
čítannosť (sledovanosť, počúvanosť) = vyšší zisk 

 
 Pre obojstranne dobrý vzťah s médiami treba klásť 
dôraz na hľadisko formy média: 
 

 tlačové médiá – tie s najkratšou periodicitou, chcú čo 
najčerstvejšie a najaktuálnejšie správy, 

 tlačové agentúry – väčšinou požadujú a zverejňujú iba 
fakty ako nové informácie, čísla, porovnania a pod., slúžia 
ako spravodajský a informačný servis pre ostatné médiá, 

 televízia a rozhlas – väčšinou požadujú doplnenie 
informácie o obrazovú či zvukovú prezentáciu zástupcu 
spoločnosti, 

 internet – nová forma média, nový komunikačný kanál – 
uverejnenie informácií v reálnom čase, interaktívna forma 
komunikácie, médium komunikácie pre vybrané cieľové 
skupiny. 

 
Najčastejšie sa vo vzťahu hovorca vs. novinár využívajú 

tieto tri druhy spolupráce: 
 

 odpovede na požiadavky médií 

 pravidelné jednosmerné informovanie médií 

 vzájomná interaktívna komunikácie medzi médiami             
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a firmou 
 
 Spoločnosť si udrží dobré vzťahy s médiami, ak: 
 

 im bude poskytovať servis 

 si založí svoju povesť na spoľahlivosti 

 bude médiám dodávať dobré texty 

 spolupracuje pri poskytovaní materiálov 

 poskytuje priestor na overenie faktov 

 buduje osobné vzťahy 

 zoznámi sa detailne s cieľovými médiami (s redaktormi, 
s redakčnoupolitikou, čítanosťou/ počúvanosťou/ 
sledovanosťou, s profilom čitateľa/poslucháča/diváka, 
s termínmi uzávierok...) 
  

 Každý pracovník PR/hovorca by si mal po príchode do 
spoločnosti v prvom rade urobiť prehľad o mediálnom trhu      
a vytvoriť si kvalitný a hlavne na kontakty aktuálny zoznam 
novinárov, ktorí sa venujú oblasti, v ktorej spoločnosť pôsobí. 
 
Nástroje komunikácie hovorcu s médiami 
 

Podľa Sama Blacka, media relations znamenajú budovanie 
a udržiavanie transparentných a profesionálnych vzťahov         
s médiami prostredníctvom nasledujúcich techník: 

 

 písanie tlačových správ 

 organizovanie tlačových konferencií 

 neformálne stretnutia s novinármi 

 media lobbying 

 monitoring a analýza mediálnych výstupov (BLACK, S.: 
1994, s. 37) 

 
 Komunikačné kanály predstavujú cestu, prostredie 
pre prenos informácie organizácie. V komunikácii                        
s masmédiami sa v rámci dosiahnutia žiaducej publicity 
osvedčujú a veľmi používajú nasledujúce techniky a metódy: 
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 tlačové správy 

 tlačová konferencia 

 press foyer 

 press trip 

 astroturfing 

 spin doctoring (FORET, M., 2006, s. 85) 
 
Hovorca a komunikácia s médiami 
 
 Ako spomíname už vyššie, hovorca (respektíve niekedy 
je jeho funkcia rozšírená o ďalšie činnosti a tak zastáva pozíciu 
PR pracovníka) by mal byť jedinou väzbou medzi 
spoločnosťou a novinárom.  

Advokát, ktorý neverí svojmu klientovi, nemôže ho 
zastupovať a rovnaký princíp platí aj v oblasti public relations, 
oveľa viac v rámci media relations. Ak sa PR 
pracovník/hovorca nestotožní s filozofiou a krokmi 
spoločnosti, ktorú reprezentuje, len ťažko bude vedieť jej 
stanoviská prezentovať prostredníctvom médií širokej 
verejnosti. 

Ak hovoríme o kvalitných vzťahoch s médiami, treba 
mať vždy na zreteli nielen záujem firmy, ale aj novinára. A tie 
sú značne odlišné. Zatiaľ čo novinár chce príbeh, organizácia 
publicitu. A keďže na negatívnom príbehu, kauze, sa dosahuje 
lepšia čítannosť, sú pre novinára zlé správy hodnotnejšie ako 
tie pozitívne. To znamená ako tie, ktoré sa snaží do médií 
presadiť PR pracovník. 

Podstatné je si uvedomiť, že existuje pár zásad, 
porušenie ktorých môže firme zmariť akékoľvek ďalšie úsilie 
o pozitívnu publicitu. 

V prvom rade je nemožné novinárov podplácať. 
Niektoré redakcie majú dokonca etické kódexy, kde si 
stanovujú aj maximálnu hodnotu darčeka, ktoré môžu od 
firmy prijať.  

Napríklad Etický kódex denníka SME v článku III., bod 
2 hovorí (kódex je zrejme staršieho dáta, pretože stále uvádza 
údaje v korunách, nie v eurách, dostupný na www.sme.sk): 
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Pracovníci neprijímajú pri výkone svojej práce alebo       
v súvislosti s ňou dary alebo iné výhody, ktoré by mohli 
ohroziť ich nestrannosť a objektivitu alebo ktoré sa dajú chápať 
ako pokus o ovplyvnenie ich práce. Výnimkou z tohto pravidla 
sú bežne poskytované drobné reklamné predmety                       
a občerstvenie na tlačových konferenciách, zvyčajne do 
hodnoty najviac 500 Sk. 

Podľa analytika INEKO a autora projektu Slovak Press 
Watch Gabriela Šípoša anglosaské médiá   pozvánky na rôzne 
cesty, s výnimkou vojenských akcií, zo zásady neprijímajú. 
Zároveň však berie do úvahy, že slovenské médiá majú 
obmedzený rozpočet na cestu do vzdialených lokalít. „Takéto 
prijatie by malo spĺňať tri podmienky – ide o vec verejného záujmu,     
o prípade sa nedá inak informovať, ako prijať výlet, a keď už to 
prijmem, dám čitateľovi či divákovi vedieť, že to bolo zaplatené.“ 
(CZWITKOVICS, T. : Slovenskí novinári na pozvanie PR 
agentúry navštívili miesto Hoffmanovho luxusného rezortu. In: 
www.medialne.sk, 26. 8. 2009) 

A ak hovoríme o podplácaní, nemáme namysli len 
priamu formu prostredníctvom hodnotných darčekov, výletov 
alebo priamo financií, ale napríklad aj podmieňovanie inzercie 
uverejnením správy spoločnosti. Toto je štandardná prax 
predovšetkým lifestyle tlačových médií, kde uverejnenie 
čohokoľvek z portfólia danej spoločnosti je automaticky 
podmienené inzerciou, respektíve pri produktových správach 
sú uprednostňovaní inzerenti. 

Taktiež novinári nemajú radi, ak sa PR 
pracovník/hovorca sťažuje v prípade, že redakcia neuverejní 
jeho správu. Často to má potom dopad na vzťahy s daným 
novinárom aj do budúcnosti a veľakrát hlavnú úlohu zohráva 
aj ješitnosť daného novinára, keď má pocit, že ho hovorca 
priveľmi otravuje, ba dokonca až „uháňa“. 

Ako hovorí reportér Wall Street Journal, „nikdy 
neklamte novinárovi, lebo ten vám už nikdy nebude veriť“. Aj 
vo vzťahu novinár – hovorca platia v tomto smere rovnaké 
zásady, ako v akomkoľvek inom. Ak hovorca raz stratí dôveru 
novinára, už nie je cesty späť. Akokoľvek by sa snažil. 
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A rovnako, budovanie vzťahu s novinárom je behom na dlhé 
trate. Vyžaduje si to úsilie z oboch strán a hlavne pravidelnosť. 
Je potrebné byť s novinárom v neustálom kontakte a neozývať 
sa mu iba v prípade, keď spoločnosť napríklad vydáva novú 
tlačovú správu. Novinár potrebuje cítiť, že sú s hovorcom 
partneri. Tu sa však vraciame k predchádzajúcej zásade – 
akokoľvek dobrý vzťah PR pracovník s novinárom má, je 
potrebné si dávať pri pracovných otázkach pozor. Práve 
informácie dôverného charakteru vzbudia v novinárovi 
záujem. A v danom momente akékoľvek vzťahy dáva bokom, 
pre neho je dôležitá téma, s ktorou prerazí. 
 

Zhrnutie vyššie popísaných zásad: 
 
1. Novinár je novinár. Všetko, čo mu hovorca povie, môže 

uverejniť. 
2. Hovorca = organizácia, ktorú reprezentuje. 
3. Novinár chce príbeh, organizácia publicitu – je potrebné 

si to uvedomiť. 
4. Pre novinárov sú „zlé“ správy hodnotnejšie ako „dobré“ 

správy. 
5. Hovorca by sa nemal pokúšať podplácať novinárov, 

alebo ako protihodnotu za uverejnenie správy ponúkať 
reklamu. 

6. Hovorca musí byť pre novinára zdrojom – vie viac 
o spoločnosti, ktorú reprezentuje, ako aj o oblasti,            
v ktorej pôsobí. 

7. Hovorca sa nemôže sťažovať, ak redakcia nezverejní 
jeho správu. 

8. Neklamať. 
9. Poznať v jednotlivých médiách novinára, ktorý sa 

venuje oblasti, v ktorej spoločnosť pôsobí a priamo jemu 
posielať tlačové správy. 

10. Dodržiavať deadliny. 
11. Posielať tlačové správy e-mailom, najmä v čase 

uzávierky novinári nemajú čas na dlhé telefonáty             
s hovorcami. 
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12. Vysvetľovať fakty. 
13. Nezveličovať. 
14. Dodržiavať sľuby. Ak hovorca sľúbil novinárovi nejaké 

dodatočné informácie a nevie ich zistiť – treba mu 
zavolať a ospravedlniť sa, že nie je možné sľub dodržať. 

15. Byť s novinármi v kontakte aj priebežne. 
 
Tvorba tém pre médiá 
 

Do médií sa dnes spoločnosť nedostane len cez tlačové 
správy alebo podujatia. Treba totiž poznať potreby novinárov 
a neustále im prinášať témy, ktoré by boli vhodné na 
spracovanie a ponúknutie čitateľom/poslucháčom/divákom. 
Nie je totiž kvalitný hovorca ten, ktorý sa snaží byť 
s novinárom kamarát, ale ten, ktorý mu prinesie zaujímavú 
tému, s ktorou môže „zahviezdiť“ v redakcii. 
 

Mediálne témy nesmú nikdy priamo hovoriť, „chceme, aby 
ste vedeli, že sme najlepší“, ale informujú o tom, 

 
- čo firma robí, 
- akí ľudia v nej pracujú, 
- čím je výnimočná vo svojom obore, 
- či jej výrobky (služby) šetria životné prostredie, 
- aké má nové produkty, 
- aké má obchodné výsledky, 
- aké má postoje k legislatíve a oborovým problémom, 
- aký má postoj k regiónu, v ktorom pôsobí (napr. vplyv 

na zamestnanosť), 
- či pripravuje nejakú kampaň alebo spoločenskú udalosť, 
- ak zakladá novú pobočku alebo sa chystá na nové trhy, 
- na akom veľtrhu a s akou novinkou sa bude 

prezentovať, 
- akú akciu bude sponzorovať, 
- do akých významných humanitárnych akcií sa zapojila, 
- aké získala ocenenia v súťažiach či anketách, 
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- akých získala nových strategických partnerov či 
významných klientov, 
 

... a ďalšie informácie o aktivitách, ktoré firmu charakterizujú 
a môžu byť zaujímavé pre vybranú cieľovú skupinu a tým aj 
príslušného novinára (médium). (VĚRČÁK, V., GIRGAŠOVÁ, 
J., LIŠKAŘOVÁ, R, 2004, s. 28) 

 
V dnešnej dobe už médiá málokedy siahnu po čisto 

produktových témach. Ak sa chce firma dostať do médií, je 
potrebné ukázať sa, že sa vyzná v nejakom odbore. Platí to aj 
pre malé spoločnosti. Ak napríklad malý podnikateľ ukáže, že 
je odborníkom na statiku budov, vie to využiť pri téme 
zemetrasenia na Haiti a takýmto spôsobom sa dostať do médií. 
A tým aj spropagovať nielen svoje meno, ale aj spoločnosť, 
ktorú vlastní. 

Taktiež je to veľká príležitosť napríklad pre začínajúce 
firmy v nových oblastiach. Takou je v súčasnej dobe vstup 
virtuálnych operátorov na český trh. Tá firma, ktorá ako prvá 
začne prinášať témy z tejto oblasti, stane sa lídrom v rámci 
vzťahov s médiami a „urve“ si najväčší podiel v rámci PR 
výstupov. Bude totiž prvá, ktorú novinár osloví pri tvorbe 
článku či reportáže ohľadom tejto problematiky. 

Takýmito témami môžu napríklad byť: 
 

 Čo vôbec znamená pojem virtuálny operátor 

 Virtuálny operátor vs. klasický operátor 

 Virtuálny operátor vs. brand reseller 

 Ceny virtuálnych operátorov 

 Služby virtuálnych operátorov – čo môžu a čo nie 

 Príklady zo zahraničia 

 Virtuálny operátor a roaming 

 Legislatívny priestor pre virtuálnych operátorov – 
príležitosti a obmedzenia 

 Prenositeľnosť čísla – úskalia a možnosti 
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Ale platí to aj pre veľké firmy. Napríklad vyčíňanie 
vulkanickej sopky na Islande, ktoré ovplyvnilo celú Európu 
hlavne z hľadiska uzavretia vzdušného priestoru, Slovenská 
sporiteľňa využila na vydanie tejto správy, pričom čerpala 
z informácií svojich českých kolegov: 

 
Slovenská sporiteľňa – príklad tlačovej správy: 
 

Vulkanická aktivita na Islande negatívne ovplyvní cestovný ruch 
a cenu ropy 

 

 Každý týždeň pozastavenej letovej prevádzky predstavuje 
pre európsky cestovný ruch stratu približne 4 – 7,5 miliardy 
eur  

 Pretrvávajúce prerušenia leteckej prevádzky negatívne 
ovplyvnia ceny ropy; poisťovací sektor  a energetický 
priemysel nebudú výrazne ovplyvnené  

 Najpriaznivejšia situácia: emisie sopečného prachu ustanú 
a zo sopky začne vytekať magma, čo bude mať iba lokálny 
(obmedzený) dopad  

 Najnepriaznivejšia situácia: erupcia neďalekej sopky Katla 
by tvrdo zasiahla najmä Európu a vývoj eura; negatívny 
dopad by sa prejavil aj v poklese cien akcií, o dlhopisy by 
však mal byť zvýšený záujem  
 
Sopečné erupcie na Islande spôsobili narušenie vzdušného 

priestoru v 12 európskych krajinách a letecké spoločnosti 
denne prichádzajú o 185 miliónov eur (Podľa odhadov 
Medzinárodného združenia pre leteckú dopravu (IATA ). 
Najviac zasiahnutá je letecká doprava a súvisiace sektory ako 
cestovný ruch. Vyplynulo to z prieskumu dopadu erupcií na 
ekonomiky európskych štátov, ktorý zrealizovala Česká 
sporiteľňa.  

„Dlhšie prerušenia v doprave by mohli mať oveľa rozsiahlejší 
dopad na cestovný ruch, ktorý v súčasnosti predstavuje asi 5 % 
svetového HDP, z čoho asi tretina, t.j. 750 miliónov eur pripadá na 
Európu. Odhady ukazujú, že každý týždeň pozastavenej letovej 
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prevádzky by európsky cestovný ruchu prišiel približne o 4 – 7,5 
miliardy eur. Výrazný pokles v leteckej doprave má tiež negatívny 
vplyv na cenu ropy. K sektorom, ktoré boli tiež postihnuté, patria 
dodávky tovarov v presne stanovenom termíne (napr. elektronické 
zariadenia sú často závislé od leteckej dopravy) a tovar podliehajúci 
rýchlej skaze“, povedal Ľuboš Mokráš, analytik Českej 
sporiteľne. 

Najpriaznivejšia situácia: emisie sopečného prachu ustanú 
a zo sopky začne vytekať magma, čo bude mať iba lokálny 
(obmedzený) dopad.  

Najpriaznivejšia situácia je postupné slabnutie výbuchov, 
ustúpenie emisií sopečného prachu a vytekanie magmy 
(podporované roztápaním ľadovca pokrývajúceho sopku).     
„V takom prípade by erupcia sopky mala relatívne krátko iba lokálny 
dopad a všeobecné makroekonomické dôsledky by nemali byť vysoké“, 
vysvetľuje Mokráš. Priamu pomoc vlád krajín EÚ postihnutým 
leteckým spoločnostiam nemožno vylúčiť, čo by mohlo vyvíjať 
ďalší tlak na ich rozpočty, ktoré beztak zaznamenávali značnú 
nerovnováhu. Výrazný pokles leteckej dopravy má negatívny 
vplyv na cenu ropy. 

Najnepriaznivejšia situácia: erupcia neďalekej sopky Katla 
by tvrdo zasiahla najmä Európu a vývoj eura; negatívny dopad 
by sa prejavil aj v poklese cien akcií, o dlhopisy by však mal 
byť zvýšený záujem. 

Najhorší scenár je, že by sa aktivizovala neďaleká sopka 
Katla, čo by malo za následok podstatne väčší výbuch. To by 
mohlo (podľa rozsahu) ovplyvniť globálnu klímu. Negatívny 
vplyv (okrem leteckej dopravy) by sa najviac prejavil 
v poľnohospodárskom sektore (studené počasie). Súčasná 
situácia je pre euro mierne negatívna, keďže Európa je najviac 
postihnutým regiónom. Aj napriek tomu, že scenár aktívnej 
činnosti sopky Katla by mal globálny dopad, najviac by stále 
bola postihnutá Európa. Negatívny dopad na euro by bol 
potom podstatne výraznejší. Globálne spomalenie by celkovo 
bolo negatívne pre akcie, zatiaľ čo v dôsledku neistoty by boli 
zo začiatku preferované skôr dlhopisy. Ale v dlhodobom 
kontexte by kombinácia inflácie a vyšších sadzieb tlačila zisky 
nahor (negatívne v rámci cien). Komodity (s výnimkou 
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energie) by boli negatívne ovplyvnené nižšou hospodárskou 
aktivitou, zatiaľ čo cena zlata by šla hore v dôsledku zvýšenej 
averzie voči riziku. 

Poisťovací sektor a elektroenergetika nie sú súčasným 
stavom tak zasiahnuté. 

Dopad na rôzne trhy na základe verejne obchodovateľných 
spoločností:  
 Vienna Int. Airport: straty v dôsledku uzavretia letiska 

Vienna Airport sa odhadujú vo výške 1 mil. eur za jeden 
celý deň bez letov. Zatiaľ sa ešte nedá odhadnúť konečný 
dopad sopečného prachu na európsku leteckú dopravu 
a Vienna Airport. Zatiaľ prevláda mierne negatívny 
sentiment voči Vienna Airport, trvať bude až do momentu, 
kedy dôjde k výraznému zlepšeniu situácie.  

 Vienna Insurance Group (VIG): súčasná situácia nemá žiaden 
dopad na poistný trh v krajinách, kde VIG pôsobí. 

 ČEZ: krátkodobé efekty na českého energetického 
prevádzkovateľa sú zanedbateľné (relatívne malá erupcia 
s neutrálnym dopadom na klímu v EUR), keďže by to 
nemalo mať dopad na trh s elektrinou. V prípade 
dlhodobejších dôsledkov v podobe chladnejšieho počasia, 
výroba elektriny sa pozitívne upraví v súlade s nižšími 
teplotami (1°C ~ 1% spotreby). 

 Unipetrol: Nárast cien ropy a nižší dopyt (v dôsledku nižšej 
hospodárskej aktivity) by vyvolali tlak na marže za 
spracovanie ropy. Unipetrol je najviac vystavený 
petrochemikáliám, ktoré budú taktiež pod tlakom.  

 
Ďalším príkladom môže byť téma povodní. Najskôr ju 

využila jedna banka, médiá sa tejto témy „chytili“ a rezonovala 
tak v tlačených, ako aj v elektronických médiách. Samozrejme, 
novinári následne oslovili aj ostatné banky, VÚB banka, ktorá 
s témou prišla ako prvá, však v žiadnom výstupe nechýbala. 
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VÚB banka – príklad tlačovej správy 
 

VÚB banka podáva obetiam povodní pomocnú ruku 
 

VÚB banka prináša klientom zasiahnutých povodňami 
niekoľko opatrení, ktoré im uľahčia toto zložité obdobie. 
Jedným z nich je bezplatný predčasný výber z termínovaných 
vkladov. Od klientov, ktorí prišili v dôsledku povodní 
o založenú nehnuteľnosť, VÚB banka zasa nebude žiadať 
dodatočné zabezpečenie úveru. Takto postihnutý klient by mal 
kontaktovať pobočku banky, kde si dohodne špeciálne 
podmienky splácania.  

„Súcitíme s obeťami záplav, preto sme prijali tieto 
opatrenia. Uvedomujeme si, že ľudia, ktorí stratili svoj 
majetok, alebo sa im poškodil, budú teraz potrebovať všetky 
svoje finančné rezervy. Preto im umožníme výber prostriedkov 
z termínovaných účtov bez sankcie,“ uviedla zástupkyňa 
generálneho riaditeľa VÚB banky Elena Kohútiková. „Okrem 
toho, od klientov, ktorí prišli o svoje nehnuteľnosti, ktorými 
ručili za úver, nebudeme žiadať dodatočné zabezpečenie. 
Opatreniami sa tak snažíme zmierniť dopady tohtoročných 
záplav,“ doplnila zástupkyňa generálneho riaditeľa druhej 
najväčšej banky na Slovensku. Zároveň odporučila, aby sa 
dotknutí klienti obrátili na pobočku svojej banky v mieste 
bydliska. 

 
Čo sú mediálne témy podľa odborníkov? 

 
Zoznam tém zaujímavých pre Britov v posledných 

približne 20 rokoch podľa autorky knihy Public relations - 
Jacquie L´Etang: 

 
 Nezávadnosť jedla a výrobkov 
 Obezita detí 
 Zločiny spáchané strelnou zbraňou 
 Riadenie podnikov 
 Etika v politike 
 Fajčenie na verejnosti 
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 Rozšírenie predajnej doby alkoholu 
 Hudobné pirátstvo 
 Terorizmus a bezpečnosť 
 Hlad a chudoba vo svete 
 Globalizácia a antiglobalizácia 
 Globálne otepľovanie (L´ETANG, J., 2009, s. 62) 

 
Podľa Marka Hugesa (priekopník buzz marketingu) sa 

médiá najviac zaoberajú týmto témami: 
 

1. Príbeh Dávida a Goliáša 
 boj silnejšieho so slabším 
 
Príkladom je spoločnosť Kiwi Airlines, ktorá išla proti 

prúdu a vyčnievala z neho. Keď sa v celom odvetví 
prepúšťalo, najímala si zamestnancov z radov týchto 
prepustených pracovníkov. Keď väčšina leteckých spoločností 
zdvíhala ceny, aby vyrovnali klesajúce zisky, Kiwi nasadila 
najnižšie ceny na východnom pobreží. V dobe, kedy letecké 
spoločnosti doslova krvácali, bol stelesnením protikladov. 
Samotné meno symbolizovalo, že ide o Dávida, ktorý chce 
poraziť Goliáša. Keď sa reportér opýtal na Kiwi Airlines Boba 
Crandalla, riaditeľa Continental Airlines, Crandall sa o novej 
spoločnosti vyjadroval s pohŕdaním. Jeho poznámky 
neúmyselne vytvorili príbeh Dávida a Goliáša. Médiá sa ho 
chytili a príbeh nových aeroliniek začal žiť vlastným životom.  

Pár týždňov po zverejnení Crandallovho komentára znížila 
spoločnosť Continental ceny – iba na linkách, na ktorých 
súperila s Kiwi Airlines. Kiwi to nenechala len tak, rozpoznala 
príbeh Dávida a Goliáša a využila ho. Za pár týždňov vydala 
tlačovú správu, v ktorej spoločnosť Continental obvinila 
z porušovania federálnych zákonov týkajúcich sa likvidačných 
cenových vojen. Pôvodne stála spoločnosť Kiwi Airlines proti 
Continental Airlines. Ale teraz to bola Kiwi proti celej vláde. 
Príbehu sa chopili Wall Street Journal, CNBC, CNN a všetky 
významné televízne siete. 
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2. Neobvyklý alebo škandálny príbeh 
To je príklad mesta Halfway v Oregone, ktoré 

zakladatelia portálu half.com presvedčili, aby načas zmenilo 
svoje meno na Half.com. 
3. Kontroverzný príbeh 

Keď hral mladý John McEnroe prvýkrát vo 
Wimbledone, objavil prostredníctvom kontroverzie silu médií. 
Aj napriek tomu, že bol v danom roku dosť vysoko nasadený, 
bol vo svete tenisu pomerne neznámym hráčom. Frustrovaný 
vlastným výkonom v jednom zápase odhodil svoju raketu cez 
celý kurt. Diváci okamžite reagovali, niektorí bučaním, iní 
lapaním po dychu. McEnroe si prekvapivo uvedomil, že má 
dav v hrsti. Pár okamžikov kontroverzného herného správania 
vytvorilo jeho nový imidž a vyvolalo mediálnu búrku. 
4. Príbeh týkajúci sa celebrít 
5. Už teraz „horúca“ téma 

 využiť aktuálny záujem o nejakú tému , priniesť nový 
uhol pohľadu na aktuálnu tému (HUGHES, M., 2006,     
s. 82) 

 
PR školiteľka Eva Čániová na svojich školeniach uvádza, že 

novinári vyhľadávajú témy, ktoré spĺňajú tieto kritériá: 
aktuálnosť, konkrétnosť, ľudský príbeh, konflikt, sláva, 
jedinečnosť, vierohodnosť. 
 
Reakcie na otázky novinárov 
 

Ak na otázky médií nebude hovorca reagovať obratom 
alebo do uzávierky, je možné, že druhý raz už žiadne otázky 
nedostane. Najmä vtedy nie, ak bude firma, ktorú zastupuje, 
cítiť potrebu sa k téme vyjadriť. Toto je základ, ktorý si pri tejto 
problematike treba uvedomiť. 
 Je samozrejmé, že najmä otázky televízií a rádií si 
vyžadujú promptnú reakciu. Týmto médiám však zväčša stačí 
jedna veta z úst predstaviteľa spoločnosti. 
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Iná je situácia pri týždenníkoch, ktoré si témy vopred 
plánujú, preto je priestor na pripravenie odpovedí od troch do 
piatich dní. 
 Špecifickým príkladom sú denníky. Tie tiež zväčša 
pracujú na plánovaní tém a v takomto prípade sa ich termíny 
na odpovede pohybujú od dvoch do piatich dní. V prípade 
aktuálnej udalosti je samozrejme nevyhnutné zareagovať 
okamžite, resp. do dvoch – troch hodín.  
 Pri reakciách na otázky novinárov je potrebné dávať 
jednoznačné a stručné stanoviská. V prípade rozvláčnych 
odpovedí by nemusel novinár vybrať práve to, čo spoločnosť 
chce, aby v médiu odznelo. Prípadne by vyjadrenie firmy 
mohol žurnalista vytrhnúť z kontextu a zrazu by dávalo úplne 
iný zmysel. Týka sa to najmä vystúpení v televízii, keďže 
štandardná dĺžka spravodajského spotu je od jednej minúty po 
maximálne minútu a 40 sekúnd, redaktor má priestor naozaj na 
použitie len jednej vety, maximálne dvoch zo stanoviska 
hovorcu. Zároveň pri krátkej formulácii stanoviska je možné 
predísť tomu, že bude jedna veta vystrihnutá z kontextu 
a negatívne použitá, respektíve otočená proti hovorcovi 
a spoločnosti, ktorú zastupuje. 
 
Špecifiká komunikácia s lifestyle novinármi 
 

Bližšie sa v našom článku pozrieme na vzťah hovorcu 
s lifestyle novinármi, ktorí sa odlišujú od ekonomických či 
domácich spravodajcov a teda aj práca s nimi je trošku iná. 

Aký je český a slovenský lifestyle novinár? 

 Preferuje krátke a neformálne tlačovky, ktoré sú 
kreatívne 

 Zaujímajú ho novinky na trhu alebo unikátnosti 

 Prezentované oblečenie musí byť buď podľa 
posledných módnych trendov alebo musí mať špecifické 
vlastnosti (obleky prateľné v pračke, podprsenka, ktorá 
drží tvar..) 

 Oceňujú fair trade potraviny alebo špeciálne produkty 
(napríklad kokteily v plechovkách) 
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Ako pracovať s lifestyle novinárom? 
 

 Je potrebné zabudnúť na fakty – lifestyle novinár 
potrebuje kvalitné fotografie 

 Je potrebné zabudnúť na štatistiky – hovorca potrebuje 
s produktom komunikovať rovno aj cenu 

 Je potrebné zabudnúť na analýzy či komentáre – stačí 
jednoduchý popis produktu, prípadne 
materiálu/zloženia 

 Je potrebné zabudnúť na veľké PR agentúry – 
s lifestylom novinárom si hovorca musí vybudovať 
vzťahy osobne, inak neuspeje 
 

Ako urobiť kreatívnu tlačovku pre lifestyle novinárov 
 

Ako uvádzame už vyššie, lifestyle novinári sú 
špecifickou skupinou. To, čo platí pre všetky iné typy 
novinárov (domácich, ekonomických...), neplatí pre túto 
skupinku. Ich dominancia je kreatíva, preto je potrebné ich aj 
v rámci media eventov vtiahnuť do deja.  

Príkladom takejto tlačovky bolo predstavenie kolekcie 
jeseň zima spoločnosti Marks and Spencer. Podstatné je hneď 
na úvod uviesť, že v čase danej tlačovej konferencie ešte nové 
modely fyzicky neboli k dispozícii nielen v predajniach, ale ani 
pre samotné PR oddelenie na prezentáciu. Jediné, čo mal 
hovorca k dispozícii, boli produktové fotografie novej kolekcie. 

Samotná tlačovka sa uskutočnila v auguste 2011 
v priestoroch predajne s kaviarňou Marks nad Spencer na 
Václavskom námestí v Prahe. Kaviareň už ale bolo ozdobená 
v duchu jesene, na stoloch a v ich okolí boli umiestnené listy zo 
stromov, aby to dotvorilo celkovú atmosféru jesene v čase 
vrcholu letnej sezóny. Novinári dostali k dispozícii produktové 
fotografie a fixy a ich „úlohou“ bolo na zadnej strane 
okomentovať dané modely. Zároveň boli informovaní, že 
komentáre sa zašlú hlavným návrhárom značky Marks and 
Spencer do Londýna. Výsledok? Žiadne rozpačité reakcie 
a dlhšie prehováranie novinárov, aby aspoň jeden komentár 
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napísali, ale tí sa doslova „bili“ o dané fotografie a každý chcel 
okomentovať úplne všetky. Samozrejme, takáto akcia mala 
následne aj úspešný dopad vo forme PR výstupov 
v renomovaných českých médiách. 

 

 
Obr. č. 1: Fotografia z tlačovej konferencie k novej kolekcii 

 
 

 
Obr. č. 2: Fotografia z tlačovej konferencie k novej kolekcii 
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Čo od hovorcov očakávajú novinári 
 

Nazvite si to akokoľvek – tlačová konferencia, pracovné 
raňajky, stretnutie s novinármi. Volajme to všetko jednoducho 
tlačovky. Na Slovensku sa robia často. Pre niektorých 
novinárov je to zabíjanie času, ďalší kladú všetečné otázky... 
Pre mňa je to okrem iného príležitosť pozorovať, ako 
komunikujú značky či médiá a ako to zvládajú PR agentúry. 
Najhoršie typy sú: 

Vasiľ Biľak vysvetľuje: Prídete a niekto, kto sa rád 
počúva, spustí monológ. Hovorí, hovorí, stále hovorí... Nevadí, 
že to nikoho nezaujíma. Ľutujeme bezbranného hovorcu.          
A veríme, že už niečo konečne spadne na zem, aby sme sa 
prebrali. Prečo vôbec dostal mikrofón? Nič nové na svete, 
dáme si Trepete. 

Milujte nás, sme Vesmírní lidé: Pozvánka, z ktorej je 
jasné akurát to, že niekto vie používať Photoshop. Žiadne 
podrobnosti, o čom to bude, žiadne mená, kto sa zúčastní. 
Všetko tajné. Milujte nás a príďte, veď každé naše prekvapenie 
musí byť skvelé. Váš čas je druhoradý. 

Pán riaditeľ je "pracovne veľmi vyťažený": Ak už 
tlačovka, tak s dôležitými ľuďmi. Žiadne také, že pán riaditeľ 
nemohol prísť, ale je tu jeho nepodstatný poskok.                        
K dokonalosti to doviedol Štefan Nižňanský, ktorý raz povedal 
svoje a odišiel. Aké prešpekulované :-) 

Mega karaoke show. Aspoň štyri celebrity (samozrejme 
béčkové), úžasné svetelné efekty a futuristická hudba naplno, 
nech vyniknú basy. A keby ste si chceli nahrať rozhovor, máte 
smolu. Čo sme na koncerte skupiny Salco? 

Aby sme len nekritizovali... Dá sa to robiť aj úplne 
jednoducho a zmysluplne. Presne tak, ako naposledy 
McDonald's. Kto chcel, mohol ochutnať nové burgery. Kto 
chcel, mohol sa ísť pozrieť do kuchyne. Kto chcel, mohol 
urobiť rozhovory s ľuďmi (relevantnými, podotýkam). Kto 
nechcel nič, nemusel nič. Žiaden povinný priestor na 
novinárske otázky, celebrity, hluché miesta alebo siahodlhé 
monológy papalášov. Nič nebolo nasilu. Zo šéfky komunikácie 
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Drahomíry Jirákovej bolo cítiť, že verí tomu, čo hovorí. A aby 
sme nazabudli – dobre zvolená agentúra. Eva Fúriková z 1st 
Class Agency nikomu netlačila kaleráby do hlavy, ale aj tak ste 
na konci tlačovky mali pocit, akoby boli hamburgery jej 
najobľúbenejším jedlom. Takto to má byť: treba veriť svojmu 
produktu a nekamuflovať to. (KRASKO, I.: McDonald´s: Takto 
sa robí tlačovka. In: www.strategie.sk, 17. 4. 2013) 
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20 years as independent countries with democracy, freedom of speech 
and opinion plurality. Their media´s markets have been developing 
very rapidly and fast. Therefore there are persisting so many actual 
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facing vicious circle of problems. The huge amount of scandals reduce 
its status of the „model of public service media“.  
 
 
KEY WORDS:  
 

media freedom, media pluralism, V 4, Media law, British 
Broadcasting Corporation.  
 

V politicky pluralitných krajinách s trhovo orientovanou 
ekonomikou spravidla víťazí predstava slobody prejavu, ktorá 
sa historicky opiera o predstavu neodňateľného práva na 
slobodu názorov ako jedného zo základných práv človeka. Od 
tohto práva sa postupne začala odvodzovať sloboda tlače. 
„Žiaducim stavom je stav taký, kedy do práce médií nemôže svojvoľne 
zasahovať štát. Takáto situácia je možná len v prípade, že by boli 
zásahy štátu definované v nejakom zo zákonov“ [Jirák, Köpplová 
2007:127].  
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Základom fungovania demokracie sú okrem iného 
slobodné, nezávislé a pluralitné médiá. Dôležitým orgánom, 
ktorý sa zaoberá všetkými závažnými otázkami je Rada Európy 
sídliaca v Štrasburgu, združujúca 47 demokratických krajín 
Európy. Jej cieľom je dosiahnuť väčšiu jednotu medzi jej 
členmi za účelom ochrany a naplnenia rôznych ideálov 
a zásad, ktoré sú ich spoločným dedičstvom. Snaží sa 
o uľahčenie hospodárskeho a spoločenského rozvoja. 
Pravidelne organizuje konferencie európskych ministrov, ktoré 
analyzujú závažné problémy, vypracúvajú projekty, smernice, 
rezolúcie, ktoré spoločne navrhujú aktivity na ich odstránenie. 
Okrem tohto orgánu funguje množstvo ďalších, European 
Broadcasting Union, združujúca verejnoprávnych vysielateľov, 
OBSE – Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. 
Zákony vo všeobecnosti upravujú určitú ľudskú činnosť, 
vymedzujú jej podmienky, určujú, čo je dovolené, čo je 
zakázané, stanovujú sankcie za ich porušenie. „Predmetom 
mediálnych zákonov je ľudská komunikácia, právo šíriť informácie 
a názory, sloboda prejavu“ [Brečka 2002:15]. 

Činnosť Rady smeruje k prehlbovaniu slobody prejavu, 
voľného toku informácií a názorov, k formulácii mediálnych 
zákonov, ktoré dokážu držať krok s technologickými, 
regulačnými a ekonomickými zmenami v oblasti médií. Nie 
vždy sú ale vysielatelia schopní podľa jednotlivých opatrení 
splniť to, čo sa vyžaduje. A tak stále pretrvávajú problémy vo 
verejnoprávnej sfére v oblasti médií, v tlači s problémom 
slobody prejavu či pluralitou informácií. Živelné prijímanie 
mediálnych zákonov je hlavným dôvodom porušovania 
slobody médií v transformujúcich sa krajinách. 

 
Ovládne jediná politická strana v Maďarsku celý mediálny 
systém? Nová mediálna ústava 
 

Snáď „najlepším“ príkladom obmedzovania slobody 
médií je v súčasnosti Maďarsko. Mediálna legislatíva, prijatá 
v roku 2010, je aj v súčasnosti (r. 2013) každodennou témou 
svetových médií. Diskusie o kontroverznosti zákonov CIV 
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(č.104) o slobode tlače a základných pravidlách týkajúcich sa 
mediálnych obsahov a CLXXXV (č.185) o mediálnych službách 
a masovej komunikácii dopĺňajú sťažnosti Rady Európy, 
Európskej vysielacej únie EBU, ktoré tvrdia, že ide o priame 
nebezpečenstvo pre demokraciu.  

Zákon CIV o slobode tlače a základných pravidlách 
týkajúcich sa mediálnych obsahov ...„vytvára opatrenia, ktoré sú 
formulované tak, aby podporovali komunitu, individuálne záujmy, 
aby zabezpečili riadne fungovanie demokratického poriadku, a aby sa 
posilnila národná i kultúrna identita v súlade s normami 
medzinárodného práva a EÚ. Zákon má za cieľ zabezpečiť slobodu 
prejavu, slova a tlače, vzhľadom na kľúčový  význam médií 
v spoločnosti“ [Hungary´s new media regulation 2011]. Opak je 
pravdou a zákon CIV, a tak isto CLXXXV niekoľkonásobne 
porušili slobodu médií aj keď v jednotlivých ustanoveniach 
tvrdia opak.  

Zákony maďarskí zákonodarcovia čiastočne upravili už 
v roku 2010. O rok neskôr bol zákon č. 185  kritizovaný za úzku 
prepojenosť a spoluprácu regulačných orgánov s vládou. 
Podľa článku č. 111 zákona CLXXXV volil predsedu 
najvyššieho regulačného orgánu Maďarska NMHH premiér so 
svojou politickou stranou Fidesz. V novele z pred pár mesiacov 
sa už píše, že predsedu kontrolného úradu volí prezident 
republiky na návrh premiéra tak,  ako to bolo pred prijatím 
a zmenou celého maďarského mediálneho systému. Premiér 
však bude musieť pred menovaním predsedu konzultovať túto 
skutočnosť s odbornými organizáciami, ktoré budú môcť 
predkladať návrhy na obsadenie postu NMHH.  Tento krok 
má zabezpečiť neutralitu Národného mediálneho 
a komunikačného úradu (NMHH – Nemzeti Média - és 
Hírköslési Hatóság). Novela z roku 2013 prináša ďalšiu zmenu. 
Rozhlasové či televízne spravodajstvo už nemusí spĺňať všetky 
atribúty-hodnoty, ktoré boli pertraktované doteraz. V novele sa 
hovorí len o vyváženom spravodajstve. V upravenom zákone 
už nefiguruje klauzula o povinnosti televíznych a rozhlasových 
staníc informovať vo svojich spravodajských reláciách 
mnohostranne, aktuálne a vecne ako to bolo uvedené 
v doterajšom platnom zákone.  
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Zákon, ktorý vyvolal množstvo diskusií, stále zakotvuje 
paragraf o vysokých pokutách v prípade, že ho niekto poruší. 
Už po jeho prijatí Rada Európy, Európska vysielacia únia 
a množstvo iných orgánov upozorňovali na to, že hrozba 
vysokých pokút môže viesť k autocenzúre médií. Podľa 
zákona CLXXXV o mediálnych službách a masovej 
komunikácii môže pokuta siahať až do výšky 200 miliónov 
forintov (664 tisíc Eur - prepočet podľa platného kurzového 
lístka z dňa 12. 9. 2013 nbs.sk) za „nevyvážené spravodajstvo“. 
O tom, že sa pokuty naozaj udeľujú svedčí aj nedávna 
skutočnosť, keď televízia RTL Klub dostala pokutu 14,3 
milióna forintov za „vulgárne prejavy a sexuálne nabádanie“ 
v seriáli. NMHH sa vyjadrila, že program nešiel príkladom 
mladistvým divákom a dokonca bol aj zle označený. 
[Borsonline 2013] Takmer demolačnú pokutu musel zaplatiť 
maďarský denník za „rasistický článok“. Súd anuloval aj časť 
zákona, ktorá sa dotýkala ochrany zdrojov, a podľa ktorej 
musel novinár prezradiť Národnému komunikačnému 
mediálnemu úradu svoj zdroj. V súčasnosti súd prezradenie 
zdroja pripúšťa len v prípade, že regulačný úrad v oblasti 
médií nemá inú možnosť ako takúto informáciu získať. 
V rebríčku slobody médií sa Maďarsko ocitlo na najhoršom 
mieste z pomedzi všetkých krajín V 4.  
 
Slovenská republika – trojuholník -  súdy – politika a médiá  
 

Podľa školy komunikácie a médií, mediálna politika na 
Slovensku nepodporuje slobodu a nezávislosť médií, ale 
uprednostňuje a pokúša sa vyrovnávať rôzne protichodné 
základné hodnoty. Regulácia médií sa podľa skupiny 
výskumníkov z veľkej časti tvorí skôr náhodne ako podľa 
jasnej a dohodnutej stratégie. [Mediadem 2010] Na Slovensku 
sa už veľakrát skloňovala sloboda médií, či už elektronických 
alebo tlačových. Krajina má za sebou množstvo káuz, ktoré sa 
spájajú s politikou a s politickou situáciou v krajine. V roku 
2008 sa na Slovensku nediskutovalo o ničom inom, len              
o „Tlačovom zákone Roberta Fica“. To, že politici výrazne 
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zasahujú do práce médií sme mohli presvedčiť už 
niekoľkokrát.  

Nedávne skutočnosti potvrdzujú, že rebríček slobody 
médií škrípe aj na mediálnom trhu Slovenska. Veľkú diskusiu 
vyvolalo zastavenie odvysielania reportáže 
(reportáž je dostupná na: https://vimeo.com/74480066) 
v hlavnom spravodajskom programe televíznej jednotky na 
slovenskom trhu. Odhalenie nekalého financovania malackej 
nemocnice by dostalo do problémov množstvo „známych“ 
ľudí – politikov. Podľa mediálnych odborníkov súdy opäť 
ohrozili slobodu médií, pretože zákaz (robiť čokoľvek v tomto 
prípade) platí do právoplatného skončenia súdneho sporu, 
ktorý môže trvať roky. Televízia Markíza musela spomínanú 
reportáž stiahnuť aj zo svojej webovej stránky [Sme.sk 2013]. 

„Finančné tlaky, rozhodovanie súdov a aj úroveň kvality 
vzdelania žurnalistov sú najväčšími prekážkami slobodného výkonu 
novinárskeho povolania na Slovensku.“ [Webnoviny.sk 2013] Nie 
len elektronické médiá, ale aj tie printové zápasia so slobodou 
médií. Podľa Slovenského syndikátu novinárov a IPI – 
International Press Institute sú súdnictvo a likvidačné žaloby 
politikov zastrašujúce pre všetky redakcie a aj vydavateľov. 
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe OBSE sa 
slobodou médií jednotlivých krajín zaoberá veľmi často. 
Vytvára sa podobná situácia ako v susednom Maďarsku. 
Hrozby médiám odškodneniami, ktoré môžu spôsobiť krach, 
vedú k samocenzúre novinárov a vydavateľov, čím sa výrazne 
ohrozuje mediálny pluralizmus na Slovensku. 

[Medialne.etrend.sk 2013] Jedným z mnohých problémov, 
ktorý sa v konečnom dôsledku odráža na slobode médií je 
nezávislosť novinárov od vnútorných tlakov redakcie, 
vydavateľov, vlastníkov, ale aj od politickej moci a moci 
hospodárskych lobistických skupín. Príkladom je aj veľakrát 
rozoberaná investigatívna žurnalistika. Relácie tohto typu 
vlastníci médií radšej zrušia, akoby sa mali pravidelne 
zúčastňovať súdnych sporov a platiť niekoľkomiliónové 
pokuty. 
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Ďalším problémom, ktorý nastáva aj na Slovensku je 
prepojenosť vedúcich predstaviteľov verejnoprávnych médií 
a mediálnych rád, regulačných orgánov s politikou. Podľa 
výskumov a prípadovej štúdie Mediadem, by mali byť 
jednotliví členovia vyberaní na základe transparentného 
mechanizmu, ktorý by zaručil ich nezávislosť a profesionalitu 
a nie dosadzovanie stoličiek na základe výsledkov volieb 

[Mediadem 2012]. 
 

Česká republika a mediálna revolúcia 
 

Veľká mediálna revolúcia vyvrcholila v Českej 
republike v roku 2000, kedy sa začalo hovoriť o porušovaní 
slobody médií a nekompetentnej Rade Českej televízie. 
Redakcia verejnoprávneho vysielateľa sa vzbúrila proti 
novému generálnemu riaditeľovi Jiřímu Hodačovi. Protest 
zamestnancov bol odôvodnený tým, že vraj ide o politicky 
profilovanú osobu, ktorú vymenovala Rada ČT. [Čulík, Pecina 
2001:15] Vtedajší kontroverzný zákon hovoril o tom, že 
všetkých členov Rady ČT volia parlamentné politické strany.  

Nasledujúci návrh novely zákona o Českej televízii 
kritizovalo a komentovalo niekoľko mediálnych analytikov. 
Našlo sa v ňom viac záporov ako kladov. Celá vzbura 
v redakcii spravodajstva v ČT vznikla preto, že politici chceli 
údajne ovplyvniť vysielanie televízie vo svoj prospech. Návrh 
novely zákona síce obsahoval zákaz členov Rady ČT zastávať 
funkciu v politických stranách, ale radové členstvo v politickej 
strane vylúčené nebolo. Od krízy prešlo 13 rokov, no stále sa 
v zákone o ČT nájdu nedostatky, ktoré zasahujú do práce 
slobodných médií. 

V súčasnosti to nie je o nič lepšie. Síce prešlo 13 rokov, 
no zákon o Českej televízii, Českom rozhlase a zákon 
o Prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania 
obsahuje stále pár sporných paragrafov. Najmä, čo sa týka 
Rady Českej televízie. Rada je „orgán, ktorým sa uplatňuje právo 
verejnosti na kontrolu činnosti ČT. Má 15 členov, ktorých volí 
a odvoláva Poslanecká snemovňa“ [Česká televize 1991].  
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Dvojkomorový parlament v Čechách sa skladá z Poslaneckej 
snemovni a Senátu – vytvára sa tu nezdravý stav pretože 
členov Rady volí len jedna komora Parlamentu. Právomoci by 
mohli prejsť aj na druhú komoru. 

Problematiku plurality, slobody médií či slobody 
prejavu nevytvára len Rada ČT. Pred niekoľkými rokmi prijali 
zákonodarcovia tzv. „náhubkový zákon“, ktorý stanovil určité 
pravidlá a zakázal novinárom, okrem iného, zverejňovať 
policajné odposluchy.  Po ostrej kritike zo strany médií 
a novinárov schválil Senát akúsi jeho úľavu. Médiá od vtedy 
môžu zverejňovať informácie z odposluchov, avšak len v tom 
prípade, ak by to bolo vo verejnom záujme.  

 
Cenzúra bez pravidiel 
 

Súčasnú situáciu v Českej republike zhoršuje aj nedávna 
informácia v médiách o cenzúre hostí v predvolebnom 
vysielaní. Česká televízia zvykla mať vždy pred voľbami 
zverejnené pravidlá predvolebného vysielania. Koncesionári, 
ale aj politici sa mohli dozvedieť, podľa akých pravidiel sa 
predvolebné vysielanie riadi, podľa akého „kľúča“ vyberajú 
jednotlivých respondentov. Avšak politikovi Zimolovi editor 
spravodajstva Českej televízie odkázal, že jeho názory vraj ČT 
nezverejní kvôli objektivite. Keďže pravidlá zverejnené neboli, 
Zimola si môže akurát tak domyslieť, v čom porušil už 
spomínanú objektivitu. O slobode médií sa v Českej republike 
hovorí aj v súvislosti s kandidatúrou v predčasných voľbách 
predsedníčky Rady ČT Dany Eklovej. Zákon o Českej televízii 
hovorí, že člen Rady nesmie zastávať žiadnu funkciu 
v politických stranách, hnutiach alebo občianskych 
združeniach.  

 
„Zastarané“ Poľsko 
 

Najväčším problémom Poľskej republiky je zastaraná 
mediálna legislatíva, ktorá je stále v platnosti. Ako príklad 
môžeme uviesť Tlačový zákon (Prawo prasowe), ktorý je 
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platný z roku 1984. Postupne, krok za krokom, sa však 
mediálne zákony novelizujú. Na scéne verejnoprávnych médií 
je pranierovaná problematika nestabilného financovania, 
problémy nadmernej medializácie politiky či zvyšovanie 
politických a ideologických konfliktov [Doktorowicz 2010:37]. 

Národná rada pre rozhlasové a televízne vysielanie 
funguje v krajine ako mediálny regulačný orgán. Komparáciou 
s ostatnými krajinami V 4 by sme našli niekoľko rozdielov, 
najmä čo sa týka počtu členov jednotlivých rád, avšak 
sankcionovanie vysielateľov je snáď všade veľmi podobné. 
KRRiT môže pokutovať vysielateľov z rôznych dôvodov – 
pokuty za programy, ktoré sú proti kresťanskej morálke, 
morálke detí alebo proti „čistote“ poľského jazyka.  Za 
pozornosť stojí aj situácia lokálnych médií. Vysoké pokuty 
znamenajú pre malých vysielateľov či malé redakcie 
definitívny zánik. Jedným z najznámejších korupčných 
škandálov, vďaka ktorému sa začali skloňovať médiá 
v Poľsku, sloboda a nezávislosť novinárov, bol prípad 
Rywingate. V roku 2002 sa dostali na povrch informácie 
o vymáhaní úplatku 17 a pol milióna dolárov za zmenu 
mediálneho zákona. Do pozornosti záujmu sa v tom období 
dostali zvučné mená najväčších poľských vydavateľov a médií. 

 
Sloboda médií a BBC 
 

Nie len krajiny V 4, ale aj vzor verejnoprávneho 
vysielania – British Broadcasting Corporation sa v poslednom 
období zvŕta v problémoch, ktoré veľmi úzko súvisia 
s porušovaním slobody médií. V rámci hodnotenia BBC bola 
vždy na prvom mieste redakčná nezávislosť a profesionálny 
tím jej pracovníkov. Kauzy, ktoré sa odohrali v posledných 
rokoch narušili status BBC, jednotky na mediálnom trhu Veľkej 
Británie.  

Nemecký vedec, Michael Kunczik už vo svojej 
publikácii z roku 1995 „Základy masové komunikace“, 
rozoberal problematiku cenzúry v BBC. Francúzska revolúcia 
a tiež napoleonské boje, kórejská vojna priniesli radikálne 
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zmeny. Už Napoleon si veľmi dobre uvedomoval, aká dôležitá 
je verejná mienka a práve v tejto súvislosti nachádzajú 
odborníci prvé správy o vojenských vodcoch, ktorí sa sťažovali 
na masové médiá – vraj ohrozujú dosahovanie vojenských 
cieľov. V novinách dopisovatelia uverejňovali popisy 
postavenia, počty bojaschopných mužov, ciele a prostriedky, 
ktorými sa mali dosiahnuť jednotlivé bitky. Tým sa dostávali 
k nepriateľom. Argument, že informovanie o priebehu vojny 
by mohlo pomôcť nepriateľovi sa stal štandardným 
zdôvodnením pokusov ospravedlniť cenzúru. BBC dostávala 
prívlastky „nepriateľ vo vlastnom tábore, ktorý je príčinou 
neustálych problémov a viac škodí než prospieva“ [Kunczik 
1995:282]. Redaktorka New York Herald Tribune, Marguerite 
Higginsová, píše, že tlačový šéf generála MacArthura jednal 
s novinármi ako s prirodzenými nepriateľmi a vojenské úrady 
na základe jeho rozkazov praktikovali prísnu cenzúru. 
Množstvo redaktorov bolo vyhostených z Kórei za to, že 
posielali agentúrne správy, ktoré poskytovali pomoc 
a povzbudenie nepriateľa. 

Presuňme sa do roku 2003. Nachádzame spúšťač 
všetkých ťažkostí BBC. Jeden z redaktorov BBC, Andrew 
Giligan, odvysielal spravodajskú reportáž, v ktorej obvinil 
vládu, (ako uvádzajú zdroje), že skreslila informácie o irackých 
zbraniach hromadného ničenia. Redaktora Gilligana obvinili 
z vážneho skreslenia skutočností a nedostatočného overovania 
dôležitých informácií vo svojej reportáži. 

Ďalší prehrešok urobila BBC v spojitosti so sexuálnym 
delikventom, dlhoročným moderátorom detských programov, 
Jimmym Savilom. Newsnight, denný televízny program BBC, 
ktorý sa špecializuje na analýzy a krížový výsluch politikov, 
narazil po Sevilovej smrti na niekoľko dôležitých skutočností. 
Savile zneužíval neplnoleté osoby! Investigatívna reportáž 
však neuzrela svetlo sveta – jej odvysielanie bolo zastavené, 
a tak sa verejnosť nedozvedela priamo od BBC, kto to vlastne 
Jim Savile v skutočnosti bol. Ako tvrdia mediálni odborníci 
„stal sa jedným z najproduktívnejších britských sexuálnych 
delikventov“ [Vasilko 2013]. 
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Aby toho nebolo málo BBC musela čeliť problémom, 
ktoré vznikli odvysielaním nepravdivej informácie už 
v spomínanom, obľúbenom spravodajskom programe 
Newsnight. Program informoval, resp. obvinil nemenovaného 
politika zo zneužívania detí.. Aj keď neodznelo priamo jeho 
meno, po sociálnych sieťach sa rozšírili fámy, že išlo o Alistaira 
McAlpinea, konzervatívneho člena Snemovne lordov. Poprel 
akúkoľvek vinu a rozhorčený pohrozil korporácii žalobou. 
BBC si bohužiaľ neoverila dôveryhodnosť informácie, pretože 
obeť údajného zneužitia následne priznala, že si  pomýlila 
totožnosť osoby. Investigatívnu žurnalistiku tak museli na 
krátky čas pozastaviť. Svojej funkcie sa vzdala riaditeľka 
spravodajstva BBC News Helen Boadenová a jej zástupca Steve 
Mitchell [Medialne.etrend.sk 2012]. 
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ABSTRACT: 
 
Paper is introducing Repertory grid method as an objectification of Kelly´s 
Theory of Personal Constructs. The aim is to cover this topic from several 
angles of view: by introducing this relatively little known psychosemantic 
research method - its background, versions and examples of use. From the 
point of methodology we will discuss its potential and possible obstacles. 
The main goal is to draw to the application potential of Repertory grid in 
the domain of marketing communication, more precisely in the area of 
research regarding the perception of advertising and gender stereotypes. 
 
KEY WORDS:  
 
repertory grid, perception, marketing communication, advertising, gender, 
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Repertory grid/Repertory grid method/Repertory grid 
technique/Repertory grid analysis is a psycho-semantic 
method examining the relationship between elements and 
constructs in certain context [Burke 2002]. Basically, it is             
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a combination of association techniques and scalling realized 
by the means of structured (in-depth) interview. It is named 
based on its form of execution - a grid (see picture 1) in which 
columns are represented by elements - subjects of human 
thoughts we want to examine, either of materialistic nature 
(people, objects, events, pictorial material, movie sequences 
etc.) or intangible nature (experiences, ideal concepts such as 
"ideal car advertising", "my ideal boss"), while lines are defined 
by constructs generated (elicited) by research subjects. The 
simplest definition of construct would be that construct is an 
assigned quality (to element). 

Essentially, there is no such entity that could possibly not 
be covered by this technique under these conditions: 
 

1) Subject has personal constructs (thoughts/schemes) 
regarding an element. 
That means subject has to know the element to some 
extent or at least get the opportunity to become familiar 
with it during the process of repertory grid interview. 

2) Subject has an opportunity, cognitive skills and will to 
express his/her constructs.  
That means that in order to be able to examine these 
constructs we need to ask subject the right questions (as 
well as have certain background and follow certain rules 
in order for the technique to be valid and reliable), 
subject needs to have a certain level of cognitive skills 
(e.g. language skills) in order to be able to share 
constructs  (technique relies quite heavily on language 
of the inquiry) and last but not least, technique requires 
a cooperation from the participant´s side. 



 
61 

 
 

 
 

Picture 1: Example of Repertory grid examining the perception of 
international web pages (female student aged 21) 
Example from Webgrid 5 and Idiogrid software. 
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Regarding the character of repertory grid, it is possible 

to apply both quantitative and qualitative approach. Repertory 
grid partially combines these two approaches in the effort to 
persevere idiosyncratic view on a singular person (with 
perception being considerably influenced by a variety of 
personal factors), while permitting quantitative analysis by       
a wide variety of statistical procedures offering a cue to more 
generalized conclusions. This method is idiographic from the 
point of its individualistic character of constructs and 
nomothetic from the point of interpretation, when elements 
and constructs can be analyzed in terms of multiple grids. 

 
Theoretical background of Repertory grid 
 
 Repertory grid method is tightly connected to the name 
and concepts of its creator - an American psychologist George 
Alexander Kelly who came with this incorporation of his 
Personal Construct Psychology in 1955. Psychology of Personal 
Constructs suggests that people are similar to each other based 
on the meanings they give to the world. People are constantly 
perceiving and then interpreting their environment, they are 
building images and schemes about it to give it a sense. 
Psychology of Personal Constructs (further PCP) is strictly 
subjectivistic. It assumes people are similar because they 
construe certain modalities in a similar way, as opposed to 
beliefs that people are similar because they have similar 
experiences. [Marsden - Littler 2000] The core concept of PCP is 
a present anticipation of a person as a motivation to action 
[Kelly 1966 In Fransela 2003]. G. Kelly states (1966) that people 
differ in the construction of events one from another and one´s 
construct system is composed of a finite number of 
dichotomous constructs. Constructs serve as a building 
element of meaning and reality, but they are not accidental or 
unorganized, they create a complex hierarchic system of 
relations [Neinmeyer 1993 In Marsden - Littler 2000]. People 
differ in number, character and structure of constructs [Klein-
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Lewis 1985 In Marsden - Littler 2000]. The origin of this 
psychological theory lies in constructive alternativism, 
according to which everybody perceives reality from own 
perspective and creates alternative constructs about it [Kelly, 
1966]. 

Repertory grid is a comprehensive and complex method 
with a well elaborated design. For a detailed procedure we 
suggest works of D. Jankowicz (2004), F. Fransella and D. 
Bannister (2004), M.Fromm, (1995). Nonetheless, We can 
summarize the procedure of repertory grid interview in these 
few basic steps:   

 
1) Research question(s) formulation. 
2) Selection of elements.1  
3) Construct elicitation (finding similarities and differences 

between elements by one or more of these strategies: 
dyading, triading, laddering, pyramiding). 
By using these strategies, we are capable to reach            
a deeper level of mental structures (in relation to 
meaning) than standard interview and access constructs 
that might have been difficult to articulate.  

4) Combining elements with constructs. There are three 
ways in doing so: dichotomization (assessing a positive 
or negative pole to elements for each construct), scaling 
(evaluating each element according to each construct 
pair on a pre-given scale) or rating (each element is 
ranked between the two extremes of the construct). 

5) Data analysis and interpretation. We can use standard 
statistical package like SPSS or one of specialized 
repertory grid programs (i.a. Idiogrid, Webgrid) 

                                                 
1 When using repertory grid in advertising research we have to consider 
also the effects of advertising exposure. Consumer may not be able to 
generate sufficient amount of elements (ads) in relation to our research 
topic. Possible solution is to have elements pre-selected by researcher or by 
preliminary research. 
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[Ritomský-Bachratý 2008; Marsden - Littler 2000; 
Jankowicz, 2004] 

 
There are two versions of Repertory grid: original one is 

conducted as an one-to-one interview, but there exists               
a modification in group settings. In the first case, constructs 
reflect an individual perception of a subject. Interviewer can 
monitor the filling in of a grid and can intervene when some 
information is missing or participant has additional questions. 
Group settings generate constructs as a result of a group work 
(shared construing) so an individual meaning is lost. On the 
other hand, group setting makes statistical analysis easier, 
because same constructs and/or elements enables to merge 
many grids into one for further statistical analysis. Another 
advantage is that group administration is faster than 
individual approach. The decision for one of these approaches 
should be made in corcondance with overall research goal after 
a serious consideration of all pros and cons. 
 
Repertory grid applications  
 

One of the advantages of repertory grid is that the same 
procedure suits for many different purposes. Now we will try 
to offer an overview of research areas relevant to our field of 
interest. It is important to know that these areas can overlap. 

The most common use of Repertory grid is probably in 
psychological research. It can be applied in social psychology, 
e.g. for examining personal impressions [Lukas-Šerek 2007], 
barriers in communication [Ritomský - Bachratý 2008], implicit 
descriptors of normality [Havigerová - Haviger 2010]. Because 
of its nature, repertory grid is a suitable tool for answering 
questions about perception, e.g. perception of child´s own 
artwork [Karpinnen 2000], perception of photographs [Burke 
2002], web designers´ perception of an effective website [Tan-
Tung 2003]. 

This method has also been used to measure sex-role 
stereotyping and gender identity [Baldwin et al. 1986]. In the 
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research of A. C. Mallen (1983), sex 
role stereotypes2, gender identity and parental relationships in 
male homosexuals and heterosexuals were examined by 
comparing scores from repertory grid. Neither group showed 
strong masculine or feminine stereotypic identifications. 
However, it was found that homosexual men held less rigid 
sex-role stereotypes than heterosexual men.  

The framework of personal construct theory is also used 
to examine differences in perceptions based on gender. In the 
paper of S. Z. Volentile and S. L. Brodsky (1984), the 
framework of personal construct theory was used to evaluate 
the differential perceptions of men and women stimulus 
persons as developed by male and female subjects. Results of 
four factor analyses revealed differential perceptions due to 
both the sex of the stimuli and the sex of the subject. 

In management, repertory grid is being used to generate 
data useful for SWOT analysis; examining managerial 
competences and decision making process, understanding the 
set of expert knowledge [Ritomský - Bachratý 2008], female 
and male constructs of leadership qualities [Alimo-Metcalfe 
1995]. C. Rigg and J. Sparrow (1994) paid attention to the 
impact of gender on management styles in the context of 
power relations, in which masculinity is defined as normative 
and superior to femininity and feminine working styles in 
organizations are perceived as generally less effective. Such 
research can contribute to awareness and prevention of 
negative gender stereotyping in a working place. 

                                                 
2 There are several categorizations of constructs. Stereotyped construing is 
characterized by so called constellatory constructs. Constellatory construct 
is a construct which fixes the other realm membership of its elements. 
Construct pair of male - female is useful from the point of gender studies. 
Constructs being used the same way as a male – female construct may 
suggest what masculinity and femininity mean to the interviewee and what 
other attributes the interviewee associates with a person’s sex. Male – 
female construct belongs to the category of propositional constructs - which 
carries no implications regarding the other realm membership of its 
elements [Fransela - Bell - Bannister 2004; Jankowicz 2004]. 
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Marketing applications of repertory grid include 
consumer research where products and/or services often serve 
as evaluated elements, e.g. the perception of yoghurts by elder 
people [Messina - Saba - Turrini - Raats 2008], differences in 
product perceptions between product creators and product 
users [Karapanos - Martens 2007]. We can use repertory grid 
when we want to find out how participants construct certain 
concept, such as "customer experience quality" described in the 
research of F. Lemke - M. Clark - H. Wilson (2011).  

Repertory grid itself is closely linked to the theory of 
cognitive complexity of customers, as examined by G. M. 
Zinkhan and A. Biswas (1988). Cognitive complexity is a term 
associated with Personal Construct Theory, firstly introduced 
by James Biery (1955) which refers to the extent to which an 
individual differentiates and integrates elements. Some 
research projects are using repertory grid for obtaining 
associations with brands in connection to image, as it was in 
case of London musea and art galleries in research of N. 
Caldwell and J. Coshall (2002). Moreover, repertory grid is        
a method suitable for explaining abstract terms (e.g. 
effectiveness, normality, risk, esthetics, formality), terms that 
are hard to grasp and define because they are having a nature 
of individual thought constructions. 

As we could have seen in aforementioned text, repertory 
grid has a solid potential both in the domain of gender studies, 
as well as in advertising research. Merging these two spheres, 
we could arrive to a wide range of potential applications 
regarding either job positions in advertising agencies (female 
and male constructs of a certain position - e.g. art director) or 
differences in perception of advertising (or other media 
content) itself. Such study is a paper comparing British and 
Portuguese women’s perceptions of women’s role portrayals in 
print advertising in the context of Kelly’s Personal Construct 
Psychology theory and by the means of Repertory grid 
technique where subjects were evaluating two categories of 
print advertisements - "traditional" and "contemporary". The 
findings from this research have implications for advertisers 
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since previous studies have revealed that generally 
contemporary female role portrayals are more effective than 
traditional role portrayals and women tend to react more 
favorably to contemporary images [Jaffe and Berger 1994; 
Leigh, Rethans and Whitney 1987 In Anselmo - Heider 1998]. 
Practical implication of this study is that advertisers should be 
cautious about using particular gender ideology. However, an 
interesting output of this study is a result indicating that when 
a person subscribes to a contemporary gender ideology it does 
not necessarily mean that he/she does not appreciate 
traditional portrayals or will not feel threatened by 
contemporary portrayals. [Anselmo - Heider 1998] Since the 
results are dependent on cultural context, similar research in 
our conditions would be beneficial. Study lacks a connection 
between acquired results about the perception of advertising 
and concrete characteristics of adverts, but this can be seen as 
an inspiration for future research.  

Other potential applications of repertory grid in 
advertising research would include comparing personal 
constructs in relation to different type of media, as done in        
a different field by Brown et al. (s.a.) A great analogy to the 
research concerning audiovisual advertising is visible in 
relation to the research of M. Labour (2012) whose interest 
based on the concepts of visual literacy, semiocognitive 
constructs and communicational framework lead to the 
exploration of the dynamics between scenic elements of a film 
and viewers’ sense-making processes i.e. the relationship 
between what can be expected from a media content and how 
an individual makes sense of it.  

 
Summary 
 

We often don´t know at what basis are people making 
evaluations and judgments. This paper introduced a repertory 
grid method originally created by George Kelly and these days 
relatively rarely used in our geographical area. It offered            
a basic introduction to this approach and overlaps from 
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stereotypical genderization and advertising research. 
Repertory grid combines an individualistic view on consumer 
with possibility of effective quantification and for marketing 
communication research serves as an ambitious challenge of 
high application potential. 
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ABSTRACT: 
 
Social networks are undoubtedly a phenomenon of the current electronic 
and social communication. Their interactive nature in the digital 
environment allows using both traditional and new marketing tools, such as 
online marketing, viral marketing and advergaming. The playing of 
computer games via social networks has just been becoming a very popular 
activity, because it combines some advantages of computer games and          
a communicability of social networks. The aim of study is to determine an 
extent of using the advergaming on social networks and its importance as 
an interactive marketing tool, using a questionnaire about advergaming on 
Facebook that belongs to the most widely used social network not only in 
Slovakia and the Czech Republic, but also in all over the world. 
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Introduction 

 
Social networks are a phenomenon of our age. Their digital 

(virtual) nature provides a suitable environment for 
development of the gaming culture and also the advertising 
related with it. As suggested in dividing of social media 
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according to Sterne [2010], social games exist within social 
networks as a sub-category, i.e. a separate social media.  

Social games are games designed to be played with friends. 
[Rossi 2010] First social games were simple games for two 
players, followed by multiplayer modes of classical computer 
(video) games and massive multiplayer online games 
(MMOGs) as result of internet development. That means the 
factor of social interaction is defining feature and integral part 
of social games at the same time. But in our study, we use          
a term games on social networks, because we agree with Björk 
[2010], not all games on social networks are social. According 
to that we consider games on social networks as computer 
(video) games purposefully designed for social networking 
and based on interactions between their users. 

The fact that advergaming has been already integrated also 
into games on social networks shows the importance of this 
kind of promotion in marketing communication. Its range and 
effectiveness within social networks we investigated by means 
of users’ (gamers’) evaluation. 
 
Social networks gaming 

 
The factor of social interaction has always been a part of 

computer (video) games in some form. Before creating 
multiplayer modes and LAN/online playing, programmed 
game characters (including bots) had become a substitute         
(a simulation) of real persons in process of social interaction. 
Role-playing games (RPGs) could be even called pseudo-social 
games, because during playing, gamers enter into social 
interaction with other game characters to such an extent, when 
we could talk about building relationships. In the game Mass 
Effect 2 [BioWare 2011], main character (played by gamer) can 
establish a romantic relationship with several characters, 
depends on the gender and the way of conducting a dialogue 
with each character. But the need for social interaction with 
real persons in computer (video) games has been gradually 
increasing since the new millennium, what confirms the rapid 
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development of online playing and MMOGs, e.g. World of 
Warcraft [Blizzard Entertainment 2004], which were primarily 
designed to be played with other people from all over the 
world. 

Based on the factor analysis, Nick Yee [2006: 773-774] 
found out that social factor was one of three main components 
of motivation for online playing. This social component 
included three subcomponents: socializing (having an interest 
in helping and chatting with other players), relationship (the 
desire to form long-term meaningful relationships with others) 
and teamwork (deriving satisfaction from being a part of              
a group effort). However, male and female gamers scored 
significantly higher on different components and thus results 
seem to confirm stereotyped genderization of online gaming 
sphere, considering the score reached on social component can 
be said that both genders socialize, but they are looking for 
different things in such relationships. 

The development of social interaction in computer (video) 
games and their move to the online environment could be 
understood as an attempt to make some social media. Social 
media allows anybody to communicate with everybody, in 
other words, consumer-generated content distributed through 
easy-to-access online tools [Sterne 2010: XVII]. Social networks 
are one of such media and have even common history with 
gaming sphere. An example is Second Life [Linden Research 
2003], a hybrid of computer (video) game and social network, 
where users could socialize, buy and sell virtual goods for 
virtual currency and marketers had a variety of techniques at 
their disposal [Zarrella 2010]. 

Current games on social networks are the type of online 
game, which are played through social networks. They have 
many common features with flash games and browser-based 
games and are characterized by “social gameplay, along with 
asynchronous play patterns and a virtual-goods business 
model that has been shaped by market forces” [Radoff 2010]. 
The big players in the social networks gaming space are 
Playfish, Zynga, King and SGN; most of Zynga and Playfish 
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games are permanently in top charts of Facebook or MySpace 
[Chen 2009]. According to report of Casual Games Association 
[2012], social network gaming market is fast growing sphere 
that could reach 8.64 billion USD before 2014. There is no 
surprise that advergaming started to be used also within social 
networks. 
 
Promotion in games on social networks 

 
According to Casual Games Association [2012], social 

network games revenue stream consists of advertising (20%), 
offers (20%) and virtual goods (60%). Advergaming (advergames 
and in-game advertising) affects all these three components. It 
represents an effective way how to increase the budget of 
games on social networks and offers to companies creative 
solutions of commercial and non-commercial promotion. 

Besides advertising side banners placed around the 
allocated space of game, there are several types of 
advergaming used within social networks. Advergames are 
short term games (possibly applications), made for specific 
promotional purposes, e.g. LIDL Man of Steel in June 2013. In-
game advertising can be found in few forms: 

 
1. Advertising in news (highlights). 
2. Sponsored tasks, e.g. UL (global independent safety 

scientific company) in Marvel: Avenger Alliance [Playdom 
2012]. 

3. Placed products (brands), which are static or possible to 
use in game, e.g. Toyota, Dove, Adidas, Dunkin’ Donuts 
and WWF in The Sims Social [Playfish 2011]. 

 
Unlike classical computer (video) games, solely online 

character of games on social networks enable very fast and 
operational changes of content and social networks also link 
more tools, which multiply the impact of advergaming. The 
most powerful such a tool is the sharing. Not only games and 
companies of advertised product or services can share their 
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content and present it to gamers, but also gamers themselves 
can share their game progress or gained items in game. It could 
be said that paid marketing from side of advertiser is 
supplemented by generated marketing from side of gamers, 
like “digital worth-of-mouth”. [Evans 2010: 5] Several studies 
proved that purchase likelihood increases 51% after a customer 
clicks the “like” button, 70% trust reviews from people they 
don’t know and Facebook fans of a brand spend twice as much 
as those who are not Facebook fans. [Funk 2013: 2] And some 
companies offer special items to be used in games after clicking 
the “like” button on their fan pages, e.g. Samsung (Fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1 Samsung Smart TV on Facebook fun page “Samsung TV USA” and in 
Facebook game The Sims Social [Playfish 2011: 25 November 2013] 

 
Survey of advergaming effectiveness  
 

During analysis of promotion in games on social networks, 
we focused especially on Facebook that is still actively used by 
more than half of the world’s online population, what is twice 
as much as second Google+ [Richter 2013], and it is also the 
most popular social network in Slovakia and the Czech 
Republic. [Velšic 2012; Appeltauerová 2011] We were 
interested in extent of advergaming on social networks and its 
impact on Slovak and Czech gamers, based on evaluation of 
gamers themselves. 
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Method, procedure and limits 
 

Considering the impossibility of applying a more precise 
method, e.g. Nielsen’s GamePlay Metrics that was made just for 
data collection from computer (video) games (including 
content analysis), we decide to realize the survey using              
a questionnaire. The electronic questionnaire was focused on 
facts about playing on social networks, remembering of 
promotion in already played games and gamers’ attitude to 
that kind of advertising. 

We placed the prepared questionnaire on web site and 
Facebook page of Indian, TV show about computer (video) 
games that is broadcasted in Slovakia and the Czech Republic. 
Participants were selected by self-selection. The survey was 
realized in August 2013 (one month). 

The biggest limitation of the survey consists in focusing on 
the specific age group as result of placing the questionnaire. It 
means that results of survey could not be generalized on the 
whole population. 

 
Results 
 

186 gamers participated in the survey, including 158 
(84.9%) men and 28 (15.1%) women. The mean age of 
participants was 16.54 years (standard deviation = 5.2, range = 
56), but 11 participants were even younger than 13 years, what 
is the age limit to create a Facebook account, and one woman 
was 65 year old pensioner. Even 91.9% of participants were 
pupils/students. The main reasons of playing games on social 
networks were the boredom (47.3%), passion in playing games 
(21%), curiosity (11.8%) and possibility of playing with friends 
(9.1%). Most gamers were playing on Facebook only one game 
(46.2%), but 31.2% was playing 2 to 3 games at the same time. 
The significant part of participants has already played on 
Facebook 4 and more games (69.9%) and spent less than hour         
a day with playing (75.3%). Even 96.8% plays games only 
within Facebook. Besides playing games on social networks, 
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most of participants play online games (70.4%) on computer 
(74.7%). 

The item about the most favorite game on Facebook 
brought an interesting result. 186 participants stated overall 70 
games. Only Texas HoldEm Poker [Zynga 2007] (10.8%) and 
FarmVille [Zynga 2009] (5.9%) had bigger share, both 
developed by Zynga. 

Following part of survey was focused on the promotion 
within games and the attitude of participants to it. Almost 
third of gamers (29%) has sometimes noticed a product,             
a brand or an advertisement directly placed inside game on 
Facebook, but only 2.7% has paid them attention (Fig. 2). 
Nevertheless, they could recall some in-game advertising in 
specific games: Cornetto from Algida, Samsung Galaxy SIII, 
brands Adidas, Dove, Toyota, Dunkin’ Donuts, Diesel and 
Starbucks in The Sims Social [Playfish 2011]; brands Mercedes, 
Toyota, Dunkin’ Donuts, Diesel, 21st Century and advertisements 
for other EA games including The Sims 3 [The Sims Studio 2009] 
in SimCity Social [Maxis 2012]; brand Samsung in Mall World 
[50Cubes 2010]; brand California Milk in FarmVille 2 [Zynga 
2012]; advertisement for SimCity v Diamond Dash [Wooga 
2011]; advertisement for Social Wars [Social Point 2011] in 
Dragon City [Social Point 2012]; advertisement for FarmVille 
[Zynga 2009] and CityVille [Zynga 2010] in Tetris Blitz 
[Electronic Arts 2013]. Rest of participants has been aware of 
advertisements in games, but has not paid them attention (26.9%) 
or has been irritated by them (26.9%), or has not been aware of them 
(43.5%). Only 2 participants (1.1%) have sometimes bought the 
product advertised in game. 
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Fig. 2 Reactions of gamers on advertisements in Facebook games 
(N=186) 

 
 
Discussion 

 
However, according to survey of Velšic [2012: 5] and 

Appeltauerová [2011], the proportion of men and women 
using social networks in Slovakia and the Czech Republic is 
almost equal, our survey of playing games on social networks 
shows on the stereotyped genderization that has always been 
typical for Slovak and Czech gaming sphere, while there are 
slightly more female gamers on social networks in USA and 
United Kingdom. [ISG 2010: 5] On the other hand, results 
about the age and the economic status of social network 
gamers correspond with statistics of Velšic [2012] and 
Appeltauerová [2011]. It means only gender was                         
a demographic indicator that did not correspond. We suppose 
that reason is different motivation for playing of men and 
women, similar to the finding of Nick Yee [2006].  

Next logical assumption was that gender can affect the 
perception of in-game advertising, but during comparison, but 
we found out the ratio was the same (2:5) for both genders, 
despite the significant difference in the number of male and 
female participants. It follows that gender should not affect the 
perception of promotion within games on social networks. 

Considering the online character of social networks and the 
fact that more than half of participants were aware of 
advertisement in social network games (even when gamers 
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were irritated by them), advergaming could reach enormous 
audience all over the world at the same time. Of course, our 
survey was realized only on small sample, therefore it would 
be necessary to repeat it on a representative sample to be able 
to generalize results on the whole population.  

In global scale, the age of gamers on social networks and 
their main reason for playing were also different from statistics 
of other countries. In comparison with USA, average player of 
social network games is 40 year old [Casual Games Association 
2012] and his main reason for playing is fun and excitement. [ISG 
2010: 20] But surprisingly, other preferences within social 
networks gaming were almost identical. The comparison is 
summarized in Figure 3. 

 

 
 

Fig. 3 Comparison of facts about gaming on social network 

 
Conclusion 
 

Considering increasing need for social interaction with real 
persons in computer (video) games, it was logical to create 
some games within social networks. This combination is very 
advantageous for marketing communication, because it can 
use marketing tools of social networks (sharing, “like” buttons, 
etc.) and computer (video) games at the same time. One of such 
tools used within computer (video) games is advergaming. 
There is possible to find it on social networks in the form of 
advergames, advertising in games’ news, sponsored tasks and 
placed products or brands (in-game advertising). 

Results of our survey show that Slovak and Czech gamer 
of games on Facebook is male, 16 year old student, who prefers 
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to play online on computer and he plays games on social 
networks, because he is bored. He plays less than hour a day 
and has already played more than 4 games on Facebook, but he 
plays only one game at the same time. 

Even half of Slovak and Czech gamers of games on 
Facebook are aware of promotion in such games, but only 1% 
has bought a promoted product. An interesting finding is, 
however, the survey confirmed stereotypes about 
genderization of gaming sphere in Slovakia and the Czech 
Republic, the gender did not affect the perception of 
advergaming. In future, we recommend repeating this survey 
on a representative sample. 
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ABSTRACT: 
 

Uniform labeling system helps parents distinguish fitness program 
for their children. Pictograms which can be seen in the corner of the 
screen Slovak broadcasters knows about everyone. The work deals 
with the analysis of single labeling, the chronology of the 
introduction of this system on Slovak television screen. Looking in 
detail how the system works in Slovakia. We analyze the available 
regulations and legal standards. 
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ÚVOD  

 Staršia generácia si ešte určite pamätá hviezdu, ktorá 
graficky upozorňovala na program nevhodný pre deti                
a  mládež do 18 rokov. Tento prvok postupne odišiel do 
zabudnutia, potreba chrániť maloletých v spoločnosti však 
pretrvávala. Problém tejto ochrany dlhé roky nikto neriešil. 
 Časom však prišli na trh aj televízie na základe licencie   
a už spomínaná hviezda ktorá "strážila" vhodnosť programu 
prišla späť na scénu - avšak v novej inovovanej podobe. 
Usmiata alebo zamračená tvár a vedľa nej označenie vekovej 
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prístupnosti čí neskôr čísla v krúžkoch sa objavili vo vysielaní 
televízií nečakane a priniesli medzi ľudí paniku. Televízie boli 
zaplavené stovkami listov, v ktorých sa diváci domáhali 
vysvetlenia, prečo ich obľúbený seriál “zohyzďuje” akýsi 
piktogram. Na druhej strane tí, čo novinku pochopili, si zase 
kládli inú otázku – musí byť symbol v rohu obrazovky po celý 
čas vysielania programu? Nestačilo by to iba na začiatku jeho 
vysielania? A má vôbec takéto upozornenie pre rodičov vôbec 
význam? [Augustín 2005] 
 V Európe fungujú rôzne formy ochrany mladistvých pre 
televíznymi programami ktoré sú nevhodné. Popud na 
vytvorenie podobných systémov býva na jednoznačne vo 
svojej podstate rovnaký: priestor na ochranu detí pred všetkým 
nevhodným, čo obrazovka ponúka. Istá regulácia programov je 
samozrejme potrebná. Tak ako nie sú pre deti vhodné všetky 
filmy (na akýchkoľvek nosičoch) alebo časopisy, určite im 
nemôže byť sprístupnený celý televízny program od začiatku 
až po koniec. Preto sa existuje skoro v každej krajine systém 
ako chrániť mladistvých divákov.  
 
História JSO na Slovensku 
 
 Jednotný systém označovania programov bol zavedený 
v roku 2001. Na rozsiahly systém pod značkou „JSO“ si museli 
zvyknúť nie len televízie ale aj samotní diváci. Otázka znie, či 
je tento systém naozaj potrebný a efektívny.  
 Prvopočiatky označovania sú u nás známe, vtedajšia 
verejnoprávna televízia prišla s „hviezdičkou“, neskôr sa 
prvky regulácie v tomto smere objavujú od roku 1997, kedy 
televízia Markíza začína pred vybranými titulmi vysielať 
krátku zvučku o nevhodnosti relácie, televízia VTV napríklad 
vyvinula vlastný systém farebných štvorčekov, ktorým 
označovala vekovú vhodnosť programu.  
 Na základe dohody s kontrolnými orgánmi začala svoje 
programy označovať verejnoprávna televízia už v roku 1999. 
Na koncepcii jednotného systému označovania pracovali 
odborníci pod záštitou vtedajšej Rady pre rozhlasové                  
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a televízne vysielanie už pred rokom 2000, symboly sa objavili 
neskôr na všetkých televíziách. [Augustín 2005] 
  Už v roku 1998 iniciovala Rada dva prieskumy. Jeden 
prieskum verejnej mienky (teda na štandardnej štatistickej 
vzorke) realizovala agentúra MÚK s.r.o. a zúčastnilo sa ho        
1206 respondentov. Viac ako 83 % respondentov sa stotožnilo 
s výrokom, že násilie negatívne ovplyvňuje emocionálny stav, 
správanie a psychický, morálny a fyzický vývin detí                   
a mládeže. O správnosti názoru, že program by mal byť 
označený z hľadiska vekovej vhodnosti, bolo presvedčených 
64 % respondentov - iba 2 % si mysleli, že takéto opatrenie 
možno považovať za cenzúru.  
  Druhý prieskum realizovala Kancelária Rady na 
vybranej vzorke 50 posudzovateľov niekoľkých televíznych 
programov v súvislosti s realizáciou seminára na tému 
"Ochrana pred neodôvodneným násilím a inými nežiaducimi 
javmi         v rozhlasovom a televíznom vysielaní". Všetci 
posudzovatelia boli presvedčení (skôr áno, viac ako 
pravdepodobné, úplne presvedčení), že násilie a iné nevhodné 
obsahy môžu ovplyvniť psychický, fyzický a morálny vývin 
detí a mladistvých. Všetci zúčastnení súhlasili s tým, že 
programy by sa mali označovať z hľadiska vekovej vhodnosti, 
i keď mnohí upozorňovali na to, že práve označené programy 
pritiahnu pozornosť detí [Rada pre vysielanie a retransmisiu 
1998]. 
  S cieľom zistiť zrozumiteľnosť navrhovaných 
piktogramov uskutočnila Rada v spolupráci s VIS STV 
prieskum na vzorke diváckej populácie. Prieskum sa 
realizoval v marci 2001 prostredníctvom dotazníkov. 
Návratnosť špeciálnych dotazníkov bola vysoká a už 17. apríla 
boli k dispozícii spracované výsledky 1021 respondentov. 
Tieto potvrdili, že piktogramy budú vnímané verejnosťou tak, 
ako boli navrhnuté.  Dotazník obsahoval aj otázky na význam 
JSO a jeho akceptáciu.   
  Na otázku, čo si myslia respondenti o označovaní 
televíznych programov z hľadiska vekovej vhodnosti, 
smerovalo 41,3 % odpovedí k tomu, že to bude užitočná 



 
86 

informácia pre tých, ktorí vychovávajú deti, 41,8 % odpovedí 
konštatovalo, že to bude podnet k tomu, aby rodičia 
pozornejšie sledovali to, čo sledujú v televízii ich deti, 19,9 % 
súhlasilo s tým, že takýto program by zakázali svojim deťom 
sledovať a 12,7 % rodičov by takýto program sledovalo spolu   
s deťmi.  Aj v tomto prieskume 12% odpovedí konštatovalo, že 
označenie bude atraktívnou výzvou pre deti, že sa vysiela 
"zakázaný" program.  
  Na otázku akceptácie označovania nie viac ako 10% 
respondentov odpovedalo, že označovanie je zbytočné a že sa 
ním nebudú riadiť, najmenej 90% odpovedalo, že sa určite        
a skôr áno ako nie a čiastočne - ak si overia súlad s vlastnou 
predstavou - budú riadiť označovaním. Iba 4,1 % odpovedí 
označovanie ako také odmietlo úplne [Rada pre vysielanie       
a retransmisiu,  2001]. 
 

Legislatívny rámec JSO 

 
Jednotný systém označovania programov sa riadi 

zákonom 308/2000 o vysielaní a retransmisii. Piata časť tohto 
zákona stanovuje, že podmienky a uplatňovanie označovania 
má na starosti Rada pre vysielanie a retransmisiu. Zákon 
zakazuje vysielateľom šíriť programy narúšajúce psychický 
alebo morálny vývin maloletých. Programy predstavujúce 
hrozbu sa nesmú vysielať od 6. do 22. hodiny. Vysielateľ musí 
zohľadňovať vekovú vhodnosť a upozorniť, ak sú jednotlivé 
relácie neprístupne pre osoby mladšie ako 7, 12, 15 alebo 18 
rokov. 

Dohovor o právach dieťaťa, ktorý v roku 1989 prijalo 
Valné zhromaždenie Spoločnosti národov, v článku 18 uvádza: 
“Rodičia majú spoločnú základnú zodpovednosť za výchovu 
detí a štát ich v tom musí podporovať. Štát musí poskytovať 
primeranú pomoc rodičom pri výchove detí.” Tým sa riadila aj 
Rada pre vysielanie a retransmisiu pri príprave systému 
označovania programov. 

Metodika JSO na základe grafických indikátorov určuje 
vhodnosť vysielaných titulov televízií pre konkrétnu vekovú 
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kategóriu, indikátory majú svietiť v rohu obrazovky počas 
vysielania určitých titulov: titulov primárne určeným 
detskému divákovi (zelené symboly) a červené symboly pre 
nevhodnosť pre konrétnu vekovú kategóriu. Televízie 
používajú aj indikátor prístupnosti od 15 rokov, vyžiadala si to 
reálna situácia: skok z prístupnosti „od 12 rokov“ na „od 18 
rokov“ totiž len ťažko odráža reálie.  
 Prípady z praxe však ukazujú, že aj keď označenie 
programov určuje zákon, je to v podstate subjektívna záležitosť 
televízií. Pogramy si totiž televízie označujú sami.  
 Portál mediálne.sk hovorí, že aj keď sa JSO pokúša 
definovať ktoré programy sú doslova vhodné pre detského 
diváka, ide o uhol pohľadu, ktorý určuje rodič a hodnoty           
v rodine. Podľa metodiky dostupnej na webe Rady pre 
vysielanie a retransmisiu je napríklad do 7 rokov nevhodný 
akýkoľvek program zobrazenia prostredia v tmavých                 
a pochmúrnych farbách alebo programy s príliš hlučnou 
hudbou alebo náhlymi zvukovými zmenami. Tu už sa hovorí   
v tak konkrétnej rovine, že môžeme vylúčiť všetky rozprávky: 
totiž časť, ktorá reprezentuje zlo nebýva často vykreslená inak, 
ako v tmavých a pochmúrnych farbách. V prípade nevhodnosti 
do 12 rokov bod hovoriaci o zobrazeniach nahoty, ktoré nie sú 
bežné na verejnosti alebo v rodine a sú prezentované spôsobom, ktorý 
provokuje záujem o sexuálne vzťahy, čo by mohlo viesť                        
k predčasnému prebudeniu sexuálnych pudov maloletých detí už 
trochu zasahuje do systému hodnôt v konkrétnej rodine a dáva 
priestor na výklad „čo je bežné“ a naopak, čo „nie je bežné“       
v prípade správnych konaní [Augustín 2005]. 
 
Podmienky kontrolovaného prístupu realizujú vysielatelia 
prostredníctvom: 
 
 Zostavovania programovej skladby v dennom 

vysielacom čase tak, aby poskytovala tzv. bezpečné 
pásmo, a to od 6.00 hod do 22.00 hod. (§ 20, ods.4)  

 Rešpektovania opony - časového predelu 
uzatvárajúceho bezpečné pásmo. Podľa zákona č. 
308/2000 Z. z. § 20 ods. 3 ide o čas 22.00 hod.  
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 Zaradenia programov klasifikovaných ako nevhodné a 
neprístupné pre maloletých do vysielacieho času po 22. 
hod. (§ 20 ods. 3)  

 Označovania programov prostredníctvom piktogramov 
4 . Označenie je výsledok klasifikácie podľa prítomnosti 
ohrozujúcich a nevhodných prvkov a následnej 
kategorizácie programov vo vzťahu k vekovej 
vhodnosti. (§ 20, ods. 5)  

 
Podľa čoho označujú vysielatelia programy  

 
Musia brať do úvahy: 

 
a) fyzické, psychické alebo verbálne násilie, 
b) sexuálne vzťahy alebo scény, 
c) nahotu v sexuálnom kontexte,  
d) vulgárny jazyk,   
e) drogové, hráčske alebo iné závislosti, pitie alkoholu alebo 
fajčenie,  
f)  prítomnosť zobrazení alebo iných prejavov, spôsobujúcich 
pocit strachu, depresie, bezmocnosti alebo inak nevhodných vo 
vzťahu k úrovni percepcie a myslenia, ktoré by mohli viesť       
k neadekvátnej interpretácii komunikátov alebo prípadnej 
imitácii správania, najmä v kategóriách maloletých od 0 do 7 
rokov alebo od 0 do 12 rokov. 
  
          Podľa miery výskytu jednotlivých faktorov sa prisúdi 
tomu-ktorému mediálnemu komunikátu piktogram 
medvedíka, číslo 18, 15, 12, 7, respektíve nič. 
 
Vývoj JSO v praxi 
  

Dva roky po zavedení jednotného systému označovania 
programov si dala Rada pre vysielanie a retransmisiu 
vypracovať prieskum verejnej mienky. Zrealizoval ho OMV 
v dňoch 11. – 17. novembra na vzorke 3 362 respondentov. 
Hlavným cieľom bolo zistiť, ako diváci vnímajú klasifikáciu. 
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 Z oslovených respondentov sa 78% úplne alebo 
čiastočne stotožnilo s názorom, že označovanie uľahčuje 
rodičom výber programov pre ich deti. O niečo menej – 64% – 
súhlasí, že televízne stanice si dávajú väčší pozor na to, čo 
vysielajú. Možnosť “asi nie” zvolilo 20% a “určite nie” 10% 
opýtaných. 
 V prospech označovania dopadla aj otázka, či televízni 
vysielatelia používajú symboly o vhodnosti a nevhodnosti TV 
programov primerane. 57% ľudí si myslí, že väčšinou 
primerane, 10% vždy primerane, 17% väčšinou neprimerane     
a 2% vždy neprimerane. 14% respondentov nevedelo problém 
posúdiť. 
 Verejnosť nereagovala jednoznačne na otázku, či pri 
výbere televíznych programov pre ich dieťa alebo vnúča berú 
do úvahy symboly o ich vhodnosti alebo nevhodnosti pre danú 
vekovú skupinu. Otázka sa netýkala až 40% opýtaných, 2% to 
nevedeli posúdiť. Piktogramom sa vždy riadi 8% a väčšinou 
27% ľudí. Naopak, väčšinou si ich nevšíma 15% a vôbec 8% 
opýtaných.  
 Najjednoznačnejšie sa ľudia postavili k problému, či je 
potrebné označovať všetky audiovizuálne produkty na našom 
trhu symbolmi vhodnosti alebo nevhodnosti pre deti a mládež. 
49% je určite za, 27% asi za. 15% to považuje za asi zbytočné, 
6% za určite zbytočné a 3% nevedeli zaujať stanovisko. [Rada 
pre vysielanie a retransmisiu, Správa o stave vysielania 2003] 
 
Prax si sama vynútila zmenu 
  

Doplnenie klasifikačnej stupnice o programy nevhodné 
pre osoby mladšie ako 15 rokov sa udialo bez 
predchádzajúceho súhlasu Rady pre vysielanie a retransmisiu. 
Tá aktivitu televízií uvítala a akceptovala ju, i keď nebola 
legislatívne podložená. Zákon ani nariadenia RPVR s ňou totiž 
nepočítali. Pri striktnom výklade pravidiel mohli byť takto 
označené programy pokutované, keďže boli v rozpore 
s jednotným systémom označovania. 
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 Vysielatelia okrem tejto zmeny iniciovali aj ďalšiu – 
nový vizuál piktogramov. Kým do roku 2005 sa na obrazovke 
popri číselnému označeniu neprístupnosti objavovala aj 
zamračené tvár, Markíza prišla s kompromisným návrhom. 
Podľa novej normy sa piktogram skladá z čísla v krúžku, 
detské programy sú namiesto usmiatej tváričky označené 
medvedíkom. Ešte pred schválením nových vizuálov si ich 
však osvojila televízia JOJ. Tým sa opäť dopustila priestupku 
(nepostupovala podľa noriem platných v tom čase), i keď 
obišla bez pokuty. [Krasko 2008] 
 
Rok 2008: prichádza zmena 
 
 1. januára 2008 začína platiť nová vyhláška 
 Po prvý krát ide o vyhlášku ministerstva. Do roku 2008 

bolo JSO v kompetencii Rady pre vysielanie a 
retransmisiu, ktorú k tomu zaväzoval zákon. 

 Nevyplýva zo žiadnych záväzkov voči EU.  
 Ministerstvo chcelo zjednotiť trh označovania nie len 

pre TV vysielanie ale aj pre PC hry a DVD.  
 Pôvodné piktogramy, ktoré už televízie sami upravili 

boli akceptované, plus pribudli ďalšie - nové 
piktogramy. 

 Najväčší zlom bolo povolené vysielanie programov 
nevhodné do 15 rokov aj cez deň!  

 
Predkladateľ právneho predpisu: 
 
   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. 
 
1. Názov návrhu právneho predpisu: 

 
    Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti      o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov 
umeleckých výkonov, multimediálnych diel a programov 



 
91 

alebo iných zložiek televíznej programovej služby a spôsobe 
jeho uplatňovania. 
 
 

1. Problematika návrhu právneho predpisu: 
 

a)      je upravená v  práve Európskych spoločenstiev -
 v primárnom práve v čl. 151 Zmluvy o založení 
Európskeho spoločenstva v platnom znení, 
v sekundárnom práve, v smernici Rady 89/552/EHS      
o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných 
právnych predpisov alebo správnych opatrení                 
v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností 
televízneho vysielania, v odporúčaní Rady 98/560/ES z 
24. septembra 1998 o rozvoji konkurencieschopnosti 
európskeho priemyslu audiovizuálnych a informačných 
služieb prostredníctvom podpory národných rámcov 
zameraných na dosiahnutie porovnateľnej a efektívnej 
úrovne ochrany neplnoletých a ľudskej dôstojnosti (Ú.v. 
ES L 270, 7.10. 1998 s. 0048 - 0055), 

b)      nie je upravená v práve Európskej únie, 
c)      nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora 

Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa 
Európskych spoločenstiev. 

  
2. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym 

spoločenstvám a Európskej únii: 
 

a)      prijatie tohto návrhu vyhlášky nie je plnením 
záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Aktu 
o podmienkach pristúpenia pripojenom k Zmluve 
o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii; 

b)      v rámci Aktu o podmienkach pristúpenia pripojenom 
k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej 
únii nebolo v danej oblasti dohodnuté žiadne prechodné 
obdobie; 
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c)      smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých 
ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo 
správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa 
vykonávania činností televízneho vysielania 

d)      v danej oblasti nebolo začaté konanie proti Slovenskej 
republike o porušení Zmluvy o založení Európskeho 
spoločenstva podľa čl. 226 až 228 Zmluvy o založení 
Európskeho spoločenstva v platnom znení; 

  
3. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom 

Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie: úplný 
 
Násilie cez deň 
  

Do roku 2008 bolo určovanie pravidiel jednotného 
systému označovania v kompetencii Rady pre vysielanie            
a retransmisiu. Splnomocňoval ju na to zákon. Ministerstvo 
kultúry však chcelo dostať piktogramy aj na počítačové hry 
alebo DVD, a tak prevzalo iniciatívu. Vydalo vyhlášku, ktorá 
zasiahla aj televíznu brandžu a paradoxne zjemnila pravidlá.   
 

 

Obrázok č. 1: Nové piktogramy používané v slovenských televíziách. 

  

Licenčná rada ešte pred niekoľkými rokmi zakázala 
obsahy nevhodné do 15 rokov medzi 6. a 20. hodinou, no 
ministerstvo to od nového roka zrušilo. Násilné akty končiace 
sa smrťou alebo vážnymi následkami, týranie zvierat, sexuálne 
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scény ako súčasť deja, prezentovanie závislostí zľahčujúcou 
alebo schvaľujúcou formou, násilie bez upozornenia na riziká – 
to všetko je opäť dovolené vysielať aj za bieleho dňa. Televízie 
to zväčša využívajú. Televízie sa chopili šance vysielať takéto 
programy ihneď. Len vo februári, mesiac po zavedení 
vyhlášky, ponúkla Markíza 25 hodín a Joj 60 hodín programov 
s piktogramom 15 pred 20. hodinou. STV cez deň podobný 
obsah nevysielala. V televízii Joj boli spokojní, že už nemusia 
byť časovo obmedzovaní. „Umožňuje nám to efektívnejšie 
využívať našu knižnicu,“ argumentovala vtedajšia hovorkyňa 
Tatiana Tóthová. [Krasko 2008] 
 Odbor mediálneho výskumu SRo na vzorke 3364 
respondentov zisťoval názory verejnosti práve na päťnástkový 
piktogram.   
 Až 87 % opýtaných si myslí, že takéto programy by sa mali 
vysielať minimálne po 20. hodine a vyše tretina opýtaných si myslí, 
že majú byť vysielané až po 22. hodine,“ uvádza sa v záverečnej 
správe. Aby mohli byť relácie nevhodné do 15 rokov opäť 
povinne presunuté do večerných hodín, musela by sa zmeniť 
vyhláška alebo novelizovať zákon a vrátiť licenčnej rade 
pôvodné kompetencie.  
 
Novela vyhlášky 2010: 
 
 2010 bola zavedená tzv. druhá časová clona od 20:00 do 

22:00.  
 Vysielanie nevhodné do 15 rokov sa zakázalo v čase od 

6:00 do 20:00.  
 
Zbytočné piktogramy 
  

Od roku 2008 existuje systém nových piktogramov.  
Štyri z nich sa na obrazovkách komerčných staníc 
pravdepodobne nikdy neobjavia: Toto označovanie 
nepoužívajú preto, lebo nevysielajú žiadne výchovno-
vzdelávacie programy.  Práve edukatívny charakter je 
podmienkou, aby mohla byť relácia označená zeleným 
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znakom -7, 7+, 12+ či 15+. "Základnou podmienkou 
klasifikovania programov ako vhodných pre jednotlivé skupiny 
maloletých je označenie ich výrobcom, že sú určené pre účely 
výchovy a vzdelávania. Sú to programy vyrobené odborníkmi danej 
oblasti, ktorej sa dielo alebo program týka,“ uvádza sa                    
v odôvodnení k vyhláške.  
 Na to, aby mohli byť vhodné, musia byť v podstate 
nevhodné. Ak aj program obsahuje kritériá nevhodnosti 
"nevhodné do 7 rokov", avšak je splnená osobitná 
podmienka, že program je vytvorený výlučne na účely 
výchovy a vzdelávania, takýto program sa klasifikuje ako 
vhodný pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov.   
 Ďalším problémom štyroch nových piktogramov je, že 
relácie nimi síce musia byť označené, no vo vyhláške sa 
neuvádza, či po celý čas vysielania alebo napríklad len pár 
sekúnd na začiatku. Rada pre vysielanie a retransmisiu 
plánuje prihliadať na úmysel zákonodarcu a postupovať 
analogicky ako pri macíkovi alebo červených piktogramoch. 
 Piaty nový piktogram "U" zachádza ešte ďalej.              
K nemu sa vo vyhláške píše: „Audiovizuálne diela, 
programy alebo iné zložky televíznej programovej služby 
klasifikované ako vhodné pre všetky vekové skupiny 
maloletých sa môžu označiť písmenom "U" v zelenej farbe.“ 
Môžu znamená, že nemusia. "U" zatiaľ nemalo premiéru na 
žiadnej stanici. [Krasko 2008] 
 
Pridelenie pokút televíznym staniciam za nedodržanie 
ochrany ľudskej dôstojnosti, ľudskosti a maloletých (§ 19 
- § 20) 
 

V roku 2008 v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti             
a ľudskosti a problematiky ochrany maloletých v televíznom 
vysielaní Rada v správnom konaní uložila sankcie v 24 
prípadoch. Celkom bolo daným vysielateľom uložených 20 
pokút v celkovej sume 7.210.000,- Sk, 

Najproblematickejším z hľadiska ochrany maloletých bolo 
nesprávne uplatňovanie zásad Jednotného systému označovania vo 
vysielaní plnoformátových televíznych staníc, ktoré sú zároveň aj 
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najsledovanejšími. Kontrola uplatňovania zásad Jednotného systému 
označovania programov si bude vyžadovať kontinuálnu pozornosť, 
pretože tvorí nielen významnú súčasť regulácie televízneho 
vysielania, ale veľmi citlivo na ňu reaguje predovšetkým verejnosť. 
Problematickým sa v roku 2008 javilo aj dodržiavanie novej 
povinnosti ustanovenej v § 19 ods. 1.  

STV 4 správne konania 2 pokuty TV Markíza 1 Televízia 
JOJ 17 správnych konaní a celkovo 27 pokút 

V roku 2009 v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti             
a ľudskosti a problematiky ochrany maloletých v televíznom 
vysielaní Rada v správnom konaní uložila sankcie v 21 
prípadoch. Celkom bolo daným vysielateľom uložených 21 
pokút v celkovej sume 124.608,82 €. 

STV 3 TV Markíza 4 Televízia JOJ 13  
V roku 2010 v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti             

a ľudskosti a problematiky ochrany maloletých v televíznom 
vysielaní Rada v správnom konaní uložila sankcie v 25 
prípadoch. Celkom bolo daným vysielateľom uložených 25 
sankcií vo forme pokút v celkovej sume 182.473,- €. 

STV 4 TV Markíza rozhodla 11 JOJ 9  
V roku 2011 v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti             

a ľudskosti a problematiky ochrany maloletých v televíznom 
vysielaní Rada v správnom konaní uložila sankcie v 27 
prípadoch. Celkom bolo daným televíznym vysielateľom 
uložených 27 sankcií vo forme pokút v celkovej sume 150 240 
eur. 

C.E.N. s.r.o. 1 RTVS 2 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol.      
s r.o. 6 TV JOJ. 9  

V roku 2012 v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti             
a ľudskosti a problematiky ochrany maloletých  v televíznom 
vysielaní Rada v správnom konaní uložila sankcie v 24 
prípadoch. Celkom bolo  daným televíznym vysielateľom 
uložených 24 sankcií vo forme pokút v celkovej sume 104 319 
eur.  

MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 9 TV JOJ 15  
[Rada pre vysielanie a retransmisiu, Správa o stave vysielania 
2008-2012] 
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ZÁVER 
  

Detskí psychológovia si myslia, že je dôležité aby o tom, 
čo dieťa má sledovať alebo nie, rozhodoval rodič. Detského 
diváka nemôžeme odrezať od sledovania určitých programov 
do 12 rokov a následne po dovŕšení tohto veku mu sprístupniť 
aj programy prístupné do 15. Ak sa aj vo vysielaní vyskytnú prvky 
ktoré nemusia byť primárne vhodné pre dieťa, je dôležité aby vedľa 
neho sedel rodič, ktorý mu bude vedieť situáciu primerane vysvetliť. 
Tu sme asi pri najreálnejšom spôsobe kontroly: pri rodine. 
Totiž rodič, ktorý dbá na psychickú hygienu dieťaťa, si dá tú 
namáha vyselektovať mu vhodný program bez toho, aby mu     
v tom radili „znechutené“ alebo „usmiate“ tváre. Naopak 
nedbanlivý rodič nebude k starostlivosti donútený ani týmito 
symbolmi. Akékoľvek označenie jednoducho potrebuje 
spoluprácu s rodičmi, ktorý často o ňu nestoja. Opäť raz je teda 
pred nami situácia, kedy sa veci chcú riešiť, možno s dobrým 
úmyslom, na inej úrovni na akej je to vhodné.  
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ABSTRACT: 

 
The research addresses the problem of differentiation in social perception on 
the basis of masculinity and femininity in relation to socially responsible 
marketing communication. The article deals with characterizing and 
analyzing the expected relationships and empirical verification of 
assumption of women's greater sensitivity to social responsibility. 
Corporate social responsibility as a concept that links business activities, 
economic development, environmental permissibility, social inclusion and 
quality, is given more attention to and is becoming a strategic priority for 
many governments. The main aim is to try to link seemingly unrelated 
issues of corporate social responsibility and gender, which highlights the 
differences between men and women from social, cultural and psychological 
perspective. The article reveals differences between men and women from 
the point of evolving gender characteristics and socialization, by the 
influence of which masculinity and feminity are changing. The research is 
compiled on the basis of closer analysis of socially responsible marketing and 
the process of implementing socially responsible programs into business 
activities and social involvement of Henkel. Company’s priority „to achieve 
more with less consumption“ is transferred to company’s activities and 
products through corporate values. It is becoming a part of corporate 
strategy and has a fundamental importance.  
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1. Spoločenská zodpovednosť podnikov – CSR 
 
 Spoločensky zodpovedné podnikanie predstavuje 
koncept, ktorý prepája činnosti podniku, jeho ekonomický 
rozvoj, environmentálnu únosnosť, sociálnu inklúziu a kvalitu, 
a smeruje nielen podnik, ale celú krajinu k udržateľnému 
rozvoju. Spoločensky zodpovednému podnikaniu sa venuje 
stále väčšia pozornosť a stáva sa strategickou prioritou vlád 
mnohých krajín. Sociálna zodpovednosť podnikov sa týka 
činností spoločností, ktoré presahujú rámec ich právnych 
záväzkov voči spoločnosti a životnému prostrediu. Koncept 
spoločenskej zodpovednosti a princípy ako dobrovoľnosť, 
dobročinnosť a partnerstvo by sa mali stať súčasťou firemnej 
stratégie. Dôsledkom dynamického vývoja konceptu 
spoločenskej zodpovednosti firiem počas posledných 
päťdesiatich rokov je množstvo terminologickej nejednotnosti, 
modelov a projektov, ktoré spadajú pod CSR. [Putnová. 
Seknička. 2007] 

Európska komisia  definuje CSR ako „koncept, pomocou 
ktorého firmy na dobrovoľnom základe integrujú sociálne a ekologické 
hľadiská do bežných firemných operácií a interakcií so 
zainteresovanými subjektmi (stakeholdermi)“ [Zadražilová 2010: 2]. 
Podľa Trnkovej je CSR charakterizovaná tým „že ide nad rámec 
legislatívnych predpisov, že predstavuje pridanú hodnotu a realizáciu 
manažérskych vízií, ktoré idú ďalej ako je v danom právnom rámci 
nevyhnutne nutné“. [Trnková 2004: 9] Kotler a Armstrong  za 
najdôležitejší cieľ považujú pozitívny a stály vzťah so 
zákazníkmi, ktorí prostredníctvom výmeny tovarov získavajú 
to, čo potrebujú a chcú, a uspokojujú tak svoje potreby 
a želania [Kotler. Armstrong. 2004]. 
 Z mnohých definícií je možné k hlavným prvkom CSR 
zaradiť niekoľko oblastí. Patrí sem dlhodobý a nepretržitý 
záväzok firmy k zodpovednému rozhodovaniu a tvorbe 
politiky voči tzv. stakeholders, zainteresovaným skupinám. 
Znamená to, že koncept CSR nie je ad – hoc aktivita, ale 
celistvý koncept, ktorý si vyžaduje kontinuálny prístup. 
[Pavlík Bělčík 2010]  Pojem stakeholder (stake, holder; 
mená a tváre) a stakeholderský koncept definoval ako prvý 
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Freeman v roku 1984 ako jednotlivca alebo skupinu, ktorá 
môže nielen ovplyvňovať dosahovanie cieľa stanoveného 
podnikom, ale tiež ním môže byť ovplyvňovaný. 
Stakeholderský prístup kladie dôraz na stabilitu vzťahov so 
zainteresovanými subjektmi a ich zlepšovanie. [Gilbert Fiske 
Freeman 1994: 821-834] Ďalšou oblasťou je interakcia so 
stakeholdermi, čo súvisí s posunom k tzv. stakeholderskému 
poňatiu. V popise tejto oblasti  ide o posun, ktorý zohľadňuje 
väzby so zainteresovanými skupinami v danom prostredí, 
nakoľko vzhľadom k ich očakávaniam, ktoré sa snaží firma 
uspokojiť, tiež ovplyvňujú podnikanie firmy [Coulter Robbins 
2004]. 
 Stakeholders môžeme rozdeliť na primárne skupiny 
s bezprostredným vzťahom (patria sem vlastníci a akcionári 
podniku, veritelia, zamestnanci, zákazníci, dodávatelia 
a odberatelia), a na sekundárne skupiny (médiá, odbory, 
konkurencia, záujmové skupiny), ktoré ovplyvňujú firmu 
nepriamo najmä prostredníctvom primárnych stakeholders. 
[Puntová Seknička 2007] Dialógom s jednotlivými skupinami 
sa  podnik snaží napĺňať ich očakávania. Dialóg so 
stakeholdermi tvorí základ získavania spätnej väzby ohľadne 
produktov a služieb, potrieb verejnosti a komunity, vďaka 
čomu dokáže firma na tieto zozbierané informácie a potreby 
reagovať a budovať vzájomné partnerstvo, ktoré vedie 
k sociálnemu kapitálu [Hohnen 2007]. Okruh záujmov sa 
rozšíril o ochranu životného prostredia, ochranu ľudských 
práv a záujmov spoločnosti [Majtán 2009: 389].  
 Každý podnik by mal mať vypracované etické princípy 
organizované v rámci etického kódexu, prostredníctvom 
ktorých si buduje svoj imidž a zabezpečuje samoreguláciu. 
Firemná etika je veľmi dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou 
spoločenskej zodpovednosti a spolu sa stávajú podstatným 
aspektom v marketingu. Spracovanie základného konceptu 
etického správania pracovníkov a firemná politika morálnych 
a etických zásad patria k hlavným bodom spoločenskej 
a etickej zodpovednosti firmy a musia byť zahrnuté do vlastnej 
firemnej kultúry [Kotler Armstrong 2004]. Aby firmy pri 
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riešení etických problémov konali zodpovedne a so zreteľom 
na spoločenské záujmy, je efektívne vytvoriť tzv. etický kódex, 
ktorý zahŕňa normy a pravidlá, ktoré by mala firma a jej 
manažéri rešpektovať [Hanuláková Pročková 2001]. 
Stanovenie etického kódexu pomáha firme riešiť a reagovať na 
etické a morálne problémy či dilemy [Majtán 2009]. Jednou        
z motivácií zavedenia etického kódexu je morálny rozvoj firmy 
vďaka zjednodušeniu hodnotenia správania firmy jej 
zamestnancami a manažérmi, ktorým etický kódex uľahčuje 
rozoznávanie etického a neetického. [Hanuláková Pročková 
2001] Práve „teória stakeholder´s“ je najvýznamnejšou teóriou 
zaoberajúcou sa zložitými vzťahmi a vzájomným pôsobením 
spoločenských skupín, ktoré nielen ovplyvňujú podnik, ale sú 
nim ovplyvňované. Teória stakeholders je prítomná v každej 
oblasti CSR, odráža sa v každom pilieri, vplýva na činnosť 
podniku na jednej strane, na strane druhej je ním 
ovplyvňovaná [Matúš Čabyová Ďurková 2008: 191].  
 Oblasť udržateľného rozvoja je definovaná 
prostredníctvom uspokojovania potrieb terajšej generácie 
takým spôsobom, ktorý nebude mať žiadny vplyv pri 
uspokojovaní potrieb nastávajúcich generácií, vyvažovaním 
sociálneho, ekologického a ekonomického rozvoja [Barth Wolff 
2009]. Koncept CSR funguje na báze dobrovoľnosti, čím 
presahuje rámec povinností. Každá firma sa môže teda sama 
rozhodnúť, či prekročí rámec povinností, ktoré jej určuje 
zákon. S prvkom dobrovoľnosti úzko súvisí vlastná kreativita 
a iniciatíva pri voľbe aktivít a oblastí, ktorým sa bude podnik 
venovať, prípadne, aké nástroje bude používať (sociálny 
marketing - školenia, nadačné fondy, a iné). Samostatná 
marketingová disciplína – sociálny marketing, je používaný už 
od začiatku sedemdesiatych rokov, kedy bola spájaná                 
s aplikovaním marketingu zameraného na ovplyvňovanie 
správania k riešeniu zdravotných a sociálnych problémov, 
alebo k ochrane životného prostredia [Kotler Lee 2006]. 
Hodnota a význam sociálnych problémov sú relatívne, 
a vplyvom nových udalostí, frustrácií a starostí sa časom 
menia. Záujem o určitú problematiku výrazne ovplyvňujú 
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výnimočné udalosti, ľudia a ich osudy. Určité sociálne 
problémy časom strácajú na svojej váhe a spoločnosť sa nimi 
presýti. Na záujem o danú problematiku vplýva intenzita 
diskutovania témy v rôznych krajinách. Úloha sociálneho 
marketingu vzhľadom na riešenie konkrétneho sociálneho 
problému by mala mať oveľa širší záber, ako je odstránenie 
správania (konania) „problémových jedincov“. Riešenie 
problému si vyžaduje vertikálny pohľad, na odhalenie vzniku 
sociálneho problému a horizontálny pohľad, ktorým sa 
posudzuje počet konajúcich jednotlivcov prípadne skupín 
a tiež stanovujú zmeny, vďaka ktorým sa daná situácia zlepší 
[Čihovská Kováčová 2011]. 
 Ďalšou oblasťou je Tripple Bottom line. Nejednotnosť 
definícií je pripisovaná najmä absencii konkrétnych hraníc 
konceptu. Obsahom viac menej všetkých definícií sú tri 
najpodstatnejšie oblasti CSR tzv. Tripple Bottom line – 
ekonomická, environmentálna a sociálna oblasť, v rámci 
ktorých  každá sociálne zodpovedná organizácia s ohľadom na 
záujmy a potreby stakeholderov realizuje svoje sociálne 
zodpovedné aktivity. [Putnová Seknička 2007] Ide o posun od 
tzv. „profit only“ (iba zisk) na úroveň so širším rozhľadom tzv. 
3P: people (ľudia), ktorý reprezentujú sociálnu sféru, planet 
(planéta Zem), ktorá predstavuje environmentálnu rovinu         
a profit (zisk) vyjadrujúci sféru ekonomickú [Greško 2009]. 
 
1.1 Sociálny pilier CSR 

 
 Sociálny pilier tvoria stakeholders v internom zameraní 
-  zamestnanci,  externé  zameranie je nasmerované na 
verejnosť, médiá a neziskové organizácie [Butler. 2003].             
K aktivitám zodpovedajúcim sociálnemu pilieru patrí 
starostlivosť o zamestnancov v podobe ich vzdelávania              
a ponúkania rôznych benefitov vyplývajúcich z firemnej 
kultúry spoločnosti, dodržiavanie ľudských práv, 
rovnoprávnosť mužov a žien, filantropia, spolupráca 
a komunikácia so stakeholdermi [Pavlík Bělčík 2010]. Ďalej 
k nim dopĺňame rozvoj zamestnanosti, organizáciu 
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verejnoprospešných programov, starostlivosť o život občanov, 
o zdravie a bezpečnosť zamestnancov a ich rodiny. [Matúš 
Čábyová Ďurková 2008]. K zodpovedným podnikovým 
praktikám patrí zapájanie zamestnancov do procesov 
rozhodovania, podpora miestnej komunity, adekvátne 
ohodnotenie za prácu, zodpovedné prepúšťanie, vzdelávanie 
a rozvoj zamestnancov, starostlivosť o ich zdravie 
a bezpečnosť, vytvorenie rovnováhy medzi pracovným 
a osobným životom. Druhou oblasťou sociálneho piliera je 
miestna komunita, tzv. nadobudnutie pozície corporate 
citizenship. V rámci tejto oblasti sa podnik popri svojej činnosti 
v určitom prostredí snaží minimalizovať negatívne dôsledky 
svojho podnikania a podieľa sa na riešení miestnych 
problémov, čím si zároveň buduje dôveru, prípadne 
konkurenčnú výhodu [Butler. 2003]. 
 
1.2 Prínosy CSR 
 

Výhody, ktoré organizáciám prináša CSR môžeme rozdeliť 
do ôsmich skupín: 

 
a) Umožňuje manažovať riziká. Zodpovedný prístup 

prejavujúci sa v manažovaní ľudských zdrojov,                
v kontrole kvality produktov a environmentálnych 
štandardov môže chrániť firmu pred nákladnými 
súdnymi spormi, z ktorých sa môžu vyvinúť škody na 
mene značky. Taktiež môže zmierniť snahu vlády 
regulovať trhový segment alebo podnik. 

b) Pomáha zvyšovať zisky. Spotrebiteľské správanie sa 
mení, a recipienti čoraz viac sympatizujú s firmami, 
o ktorých si myslia, že konajú zodpovedne. Mnoho 
uskutočnených prieskumov poukazuje na skutočnosť, 
že spotrebitelia sú ochotní nakupovať od zodpovedných 
spoločností, taktiež za produkty firiem, ktoré nemali 
súdne spory, sú ochotní zaplatiť viac. Organizácie, ktoré 
sú dodávateľmi pre väčšie korporácie, musia 
dodržiavať štandardy CSR. 
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c) Pomáha znižovať náklady. Tlačí na efektívne 
využívanie zdrojov, čím podporuje úsporu materiálov    
a energií. Argumenty o ekologickej efektívnosti CSR sú 
všeobecne známe. 

d) Podporuje inováciu. Môže vyvolávať tvorivé myslenie   
a postupy riadenia, vďaka čomu prispieva k zvýšenej 
konkurencieschopnosti firmy.  

e) Pomáha firmám udržať si legitimitu. Firma je členom 
spoločnosti, skladá sa z množstva záujmových skupín. 
Vedením otvoreného dialógu so týmito skupinami by 
ich firma dokázala presvedčiť, že je nápomocná pri 
vytváraní spoločnosti a dbá na životné prostredie. Práve 
týmto si zvyšuje reputáciu a od zainteresovaných 
subjektov a bez väčších ťažkostí dosiahne oprávnenie 
pôsobiť vo zvolenom segmente. 

f) Pomáha pri budovaní dôvery a značky. CSR pomáha 
zvyšovať dôveru a budovať dobrú reputáciu, týmto 
prispieva k zvýšenej hodnote značky, trhových podielov 
a lojalite zákazníkov z dlhodobého hľadiska.  

g) Umožňuje lepší manažment ľudských zdrojov. 
Manažment ľudských zdrojov je jednou 
z najpodstatnejších odvetví, kde sa CSR uplatňuje. 
Vplýva napríklad na prístup k odmeňovaniu 
zosúladenie pracovného a súkromného času, tréningy    
a vzdelávanie, kariérny postup, politiku boja proti 
diskriminácii. Prostredníctvom CSR zamestnanci 
dostávajú šancu získať dobré pracovné skúsenosti           
a spolupodieľať sa na riadení podniku. CSR tak priamo 
ovplyvňuje na lojalitu zamestnancov, pozitívnu 
prezentáciu organizácie na verejnosti, znižovanie miery 
zmien zamestnania a rast produktivity. 

h) Zvyšuje príťažlivosť pre investorov. Investičné fondy si 
častejšie vyberajú investičné príležitosti podľa 
kombinácie finančných, sociálnych, environmentálnych 
a etických faktorov, pretože kritériá CSR pre nich 
predstavujú záruku bezpečnosti a dlhodobej 
udržateľnosti firmy. V štátnych objednávkach sa 
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častejšie objavujú štandardy CSR založené na 
podmienkach pracovných podmienok a ochrane 
životného prostredia [Bunčák. 2005]. 
 

Podľa uvedeného je zrejmé, že jestvuje kvantum prínosov, 
ktoré organizáciam predkladá CSR. Výskum, uskutočnený 
PwC v spolupráci s World Economic Forum v roku 2003, 
zisťoval postoje vchodových manažérov na vzťah CSR. Na 
základe výsledku 79% z tisíc svetových CEO sa vyjadrilo, že 
„spoločenská zodpovednosť je pre profitabilitu firmy 
nevyhnutnosťou.“  [Greško. 2009]  
 
1.3 Nevýhody CSR 
  
„So spoločenskou zodpovednosťou treba zaobchádzať a manažovať ju 
ako akýkoľvek iný spôsob riadenia podniku. Tento pohľad však 
nateraz v mnohom do všetkých úrovní manažmentu podnikateľských 
subjktov ani neprenikol.“ [Marček 2003: 4] 
 

a) Náklady. Hlavným dôvodom, kvôli ktorému by mala 
organizácia námietky sú náklady spojené so CSR. 
Prijatím CSR má organizácia výdavky za 
enviromentálne programy, školenia zamestnancov a iné. 
Zástancovia CSR sa dohodli, že prípadné náklady pre 
podniky sú v konečnej fáze hradené posilnením 
vzťahov s kľúčovými zákazníkmi. David Vogel vo 
svojom článku v časopise Forbes uvádza, že CSR sa 
nevypláca, pretože investície do programov CSR 
nemusia mať merateľné finančné výsledky. 

b) Očakávania participujúcich skupín. Ďalším problémom 
pre firmy, ktoré uvažujú o CSR je možné ritiko 
negatívneho vnímania koncpetu zaintereovaných 
subjektov. Historicky mali tieto skupiny verejne 
vlastnených spoločností primárne zameranie na 
maximalizáciu ziskov. Teraz sa musia vyrovnať 
s finančnými očakávaniami majiteľov so sociálnymi a 
environmentálnymi požiadavkami iných záujmových 
skupín. Niektorí akcionári sú radi, že môžu investovať 
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do spoločností, ktoré pracujú s vysokou integritou. Iní 
nemusia súhlasiť s vyššie uvedenými nákladmi na 
prevádzku podľa konceptu CSR [Kokemuller. 2012]. 
 

1.4 Kritika CSR 
  
 Jedným z prvých autorov, ktorý sa zmienili                   
o koncepte CSR je Milton Friedman. Je zároveň aj slávnym 
kritikom CSR, keď v roku 1970 vo svojom článku v The New 
York Times Magazine zverejnil, že podľa neho je jedinou 
spoločenskou zodpovednosťou podnikania zvýšiť zisky pre 
akcionárov. Základným cieľom manažmentu je zvýšiť hodnotu 
pre svojich akcionárov, a nie pre všetky zúčastnené strany. 
[McAleer. 2003] To potom vyvoláva otázku, na aký účel slúži 
CSR v dnešnom svete. Väčšina kritík sa opiera o nasledujúce 
faktory. 
 

a) Nedostatok smerníc CSR. Na základe dobrovoľnej 
povahy CSR a nedostatku formálnej regulácie, 
informácie poskytované zainteresovaným skupinám nie 
sú štandardizované. Mnohokrát nie je možné 
porovnávať CSR činnosti na detailnej úrovni najmä 
nadnárodných spoločností, ktoré nie sú geograficky 
ohraničené. 

b) CSR je využívané ako marketingový trik. Veľké 
množstvo ocenení, ktoré je rozdané, odhaľuje 
skutočnosť, že niektoré spoločnosti verejnosťou 
považované za spoločensky nezodpovedné, sú 
uznávané pre vykonávanie CSR. Kritici poukazujú na 
to, že vyhrať ocenenie CSR môže byť nástrojom na 
odvrátenie niektorých výčitiek oproti sociálne 
nezodpovedným na predaj výrobkov, ktoré spôsobujú 
škody na zdraví. 

c) Zneužitie právomoci prostredníctvom CSR. Vzhľadom 
na dobrovoľný charakter a nedostatok smerníc CSR sa 
kladie ešte väčšia moc do rúk firiem, ktoré rozhodujú. 
Dôvodom je, že firmy majú slobodu formovania 
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a definovania CSR tak, ako je pre nich výhodné 
a praktické na aplikovanie CSR. Práve týmto sa zvyšuje 
riziko zneužitia právomoci [suite101.com. 2013]. 
 

2. Kultúrne a dejinné rozdiely v mužských a ženských rolách 
 
Základy odlišností medzi mužmi a ženami v oblasti 

spoločenského postavenia tkvejú v dávnej minulosti. 
Historickým medzníkom, ktorý stojí za rozdielnosťami vo 
vnímaní mužov a žien, je podľa Lukšíka pravek [Lukšík. 2003]. 
Práve v tejto epoche je badateľná zmena z matriarchátu na 
vládu mužov, spôsobenú nedostatočnou fyzickou silou žien. 
Muži chránili domov a ženy sa starali o deti. Na základe 
poznatkov vývojovej biológie a psychológie je známe, že ženy 
disponujú schopnosťou rodiť. Vrodená schopnosť ženy 
porodiť dieťa patrí k jednému z argumentov  ich nižšieho 
sociálneho postavenia  [Farkašová Kiczková Szapuová 2003]. 
Aj táto skutočnosť je jedným z dôvodov, prečo sú ženy 
opatrnejšie a je potrebné ich chrániť. Muži sa naopak vďaka 
svojmu analytickému mysleniu dostávajú do nebezpečnejších 
situácií [Lukšík, 2003]. Každá spoločnosť vytvára určité 
rozdiely medzi ženským a mužským pohlavím, čím od seba 
odlišujú ženskú a mužskú rolu a to už v štádiu výchovy, kde 
sú dievčatá a chlapci vystavovaní rozdielnym socializačným 
vplyvom. Vplyvom priemyselnej revolúcie a urbanizácie v 18. 
storočí nastali v západnej spoločnosti veľké spoločenské 
a demografické zmeny. Muži zaujali pracovné miesta 
v továrňach a typické mužské práce v rámci domácnosti 
vykonávali ženy. Prispôsobovanie sa nastávajúcim zmenám 
zmenilo mienku o ideálnej podobe mužských a ženských rolí. 
Spolu s dosiahnutím určitého stupňa individualizácie, 
vnímaním vlastnej hodnoty, väčšej slobody a voľby, sa stala 
problémom rodová identita. Rodová identita predstavuje 
vlastné uvedomenie si a prežívanie prislúchajúce k vlastnému 
pohlaviu a k role prislúchajúcej danému rodu. Identita je vecou 
vlastnej sebareflexie na rozdiel od role. Došlo k narušeniu 
tradičného komplementárneho ponímania role muža a ženy. 
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K ideálnym predstavám o mužskom svete patrilo vybudovanie 
úspešnej kariéry, postavenia a finančného zabezpečenia. 
Identitu muža teda tvorili aktívne skutky. Žena si svoju 
identitu vydobýjala pasívnym podvolením, napríklad sa stane 
niekoho manželkou, matkou, má byť starostlivá a emočne 
podporovať. [Janošová. 2008] 

 
2.1 Rozdiely medzi mužmi a ženami / Feminita a maskulinita  
      

Rodové vlastnosti nepredstavujú konečnú stabilnú 
podobu, no v priebehu života, rôznych životných období 
a vplyvom socializácie sa maskulinita a feminita mení. 
V závislosti od uvedených skutočností, či na základe rozdielov 
medzi konkrétnymi spoločnosťami a vysokou 
stratifikovanosťou najmä súčasnej tzv. modernej spoločnosti,  
sa definície maskulinity a feminity neustále vyvíjajú a menia. 
[Janošová. 2008] Feminitu definujeme ako kategóriu identity, 
ktorá kontroluje a opisuje kultúrne hodnoty ženstva a týka sa 
kultúrnych a sociálnych charakteristík ženskej existencie. 
Feminita je spoločensky primerané a kultúrne regulované 
správanie ženy. Existuje veľa foriem feminity. Kristeva tvrdí, 
že rolu „druhého pohlavia“ a ukotvenie ženy ako feminnej 
určuje konkrétny patriarchálny symbolický poriadok. 
Dichotómiu muž/žena  je možné chápať ako opozíciu dvoch 
navzájom súperiacich prvkov, zložiek metafyziky. Podľa 
Kristevy sa vyváženosť medzi feminitou a maskulinitou 
konkrétnych žien a mužov, týka sexuálnej identity. Ide o zápas, 
ktorý môže dekonštruovať sexuálnu identitu, ktorú ako 
marginálnu chápe symbolický poriadok. Diskusie ohľadne 
mužstva a ženstva vychádzajú väčšinou práve zo skúsenosti 
spoločnosti nám vlastnej. Maskulinnú kategóriu identity 
definujeme ako tú, ktorá kontroluje a opisuje kultúrne hodnoty 
mužstva. K tradičnému ponímaniu maskulinity patrí hodnota 
sily, akcie, moci, sebestačnosti, kontroly, nezávislosti,  
kamarátstva a práce. K podhodnoteným hodnotám patria 
vzťahy, schopnosť prejavu, komunikácia, domáci život, neha, 
ženy a deti. [Barker. 2006]  Sociálni psychológovia bádajú 
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proces labilizácie a konfúzie ženskej a mužskej role, prejavujúci 
sa zvyšovaním podobnosti mužov a žien mladej generácie. 
Janošová uvádza prílišné zdôrazňovanie a umelé nafukovanie 
rozdielov medzi mužmi a ženami. Pripisuje to tradičnému 
dvojdomému poňatiu rolí. Uvedená optika vyjadruje typické 
a bytostne odlišné vnímanie oboch skupín, napríklad 
pripisovanie polaritných vlastností, charakteristík a vzorcov 
správania. Dvojdomé poňatie má stereotypný charakter, ktorý 
zahŕňa predbežné pripisovanie príslušných vlastností. 
[Janošová. 2008] 

Čo sa týka genderových (rodových) osobnostných 
charakteristík, odlišnosti medzi mužmi a ženami sú možné 
ovplyvniť výchovou a sociálnymi vplyvmi, a týkajú sa oblastí 
záujmov, záľub, medziľudských vzťahov a pod.  Vlastnosti 
a zručnosti jedincov oboch pohlaví sú výsledkom 
socializačných okolností, spoločenského očakávania 
a motivácie.  

 
2.1.1 Pohlavie 

 
Rozdiely v telesnej stavbe sú badateľné na prvý pohľad. 

Jedným z najhlavnejších spôsobov identifikácie ľudí je ich 
vymedzenie podľa pohlavia. Práve definovanie mužského 
a ženského pohlavia vyvoláva predstavu o špecifickom súbore 
povahových čŕt a vzorcov správania [Curran Renzetti 2005]. 
Biologické vnímanie rozdielov medzi pohlaviami z hľadiska 
kultúry a spoločnosti, a s nimi súvisiace posudzovanie, vždy 
existovali a exitujú [Oakley. 2000]. Predpisy spoločnosti 
o vzorcoch správania, sociálnej interakcii pohlavia vychádzajú 
z hospodárskeho, politického, náboženského, vzdelávacieho 
systému danej kultúry a historického obdobia a sú označované 
ako pohlavno - genderový systém spoločnosti [Curran Renzetti 
2005]. Ide o zložitú spleť spolupôsobenia nielen biologických, 
ale aj psychologických a sociologických faktorov, ktoré sa 
podieľajú na vzniku typického mužského a ženského 
správania. Utváranie biologického, sociálneho a psychického 
pohlavia a rozdielov nenadobúda podobu buď – alebo [Karsten 
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2006]. Tavis C. zastáva názor, že neexistuje nič univerzálne 
a nemenné v mužskej a ženskej prirodzenosti [Curran  Renzetti 
2005: 82]. Podľa Gjuričovej sa dieťa narodí s pohlavím 
ženským alebo mužským, a to predstavuje biologický základ. 
Sociálno - kultúrne pohlavie reprezentuje modely správania 
a vlastnosti, ktoré sú považované za typické a normálne pre 
určité pohlavie v danej kultúre. Už od narodenia bývajú 
dievčatá vnímané za krehké a chlapci ako silní. Očakávania 
vzťahujúce sa ku genderu, prijímanie hodnôt a noriem 
spoločnosti sa prenášajú v celoživotnom procese socializácie 
[Gjuričová. 1999]. Ženské a mužské pohlavie ako biologická 
danosť predstavuje základ k vytváraniu kategórie gender 
reprezentovanej maskulinitou a feminitou. Spoločensky 
uznávané predpoklady, ktoré sa vzťahujú ku genderu 
považujú ľudia väčšinou za správne a normálne. Jednoduchý 
opis charakteristík príslušníkov daného pohlavia a predstavy   
o „maskulinnom mužovi“ a „feminnej žene“ sa nazývajú 
genderové stereotypy [Curran Renzetti 2005]. 

 
2.1.2 Gender 

 
Anglický pojem gender sa stal súčasťou mnohých rovín 

diskusií laického aj odborného spoločenského života. Delenie 
spoločnosti podľa genderu (rodu) na mužov a ženy, podľa 
profesie, etnicita a vzdelanie sú podľa Výrosta a Slaměníka 
považované za najzákladnejšie sociálne charakteristiky [Výrost 
Slaměník 2008]. Gender sa podieľa na vytváraní sociálneho 
sveta na vzťahovej, symbolickej a jazykovej úrovni a v oblasti 
individuálnych identít [Gjuričová Kubička 2009]. Termín rod 
(anglicky gender) prekladá Gjuričová (1997) tiež ako sociálne 
pohlavie [Janošová. 2008]. Gender predstavuje súbor 
sociálnych očakávaní, ktoré sú v danom historickom období 
a v socio-kultúrnom kontexte žiaduce a odmeňované 
spoločnosťou [Vágnerová. 2005]. Podoba rodových rozdielov je 
v rôznych spoločnostiach odlišná. Závisí od úrovne 
spoločenského vývoja a charakteru vzťahov medzi populáciou. 
Ako prvý použil a vyhradil pojem gender pre mužskú 
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a ženskú identitu J. Moneye (1955) vo svojom článku 
[Janošová. 2008]. Človek prijíma genderovú identitu, teda 
osobu s identitou mužskou alebo ženskou. Karsten však 
pripomína, biologická kategória pohlavia sa s danou identitou 
nemusí prekrývať [Karsten. 2006]. Nielen gender predstavuje 
sociálny konštrukt, ale tiež vnímanie a nazeranie na pohlavie 
sa historicky mení a vyvíja [Butler. 2003]. Polarita muž – žena 
a ich sociálne role maskulinita – feminita, patria k dynamickým 
sociálno - psychologickým konštruktom. Koncepty maskulinity 
a feminity sú komplexné s pestrou paletou osobnostných 
rysov, fyzických charakteristík, správania, názorov, hodnôt 
a pod., ktoré pokladáme za vlastné a prirodzené pre mužov 
a ženy, a prostredníctvom ktorých sa formujú medziľudské 
vzťahy, ich sociálny status a pozícia, čím sa utvára osobitá 
genderová sociálna realita [Wyrobková. 2005].  

 
2.1.3 Genderové stereotypy 

 
Zahŕňajú presvedčenie o typických osobnostných            

a  fyzických rysoch, vzorcoch správania, sociálnych statusov 
a rolí očakávaných u daného pohlavia [Fiske. 1998]. Fiske 
(1998) uvádza automatické až implicitné pôsobenie 
stereotypov, ktoré podstatne vplývajú na správanie 
a kognitívne procesy, hoci im daný jedinec nepripisuje vedomú 
pozornosť, dokonca s nimi môže vykazovať vedomý nesúhlas. 
Ich vytváranie je založené na základe vlastných skúseností, 
ktoré sme získali sprostredkovane od ostatných členov danej 
spoločnosti. Exituje mnoho druhov stereotypov, no tie, ktoré sa 
týkajú mužských a ženských rolí sú považované za najsilnejšie. 
Patrí sem napríklad očakávanie určitých pravidiel a spôsobov 
správania, predstavy o ženách ako matkách a o mužoch, ktorí 
finančne zabezpečujú a živia rodinu. Stereotypy sú zväčša 
tvorené pravdivým jadrom, no rozšírené o nezodpovedajúce 
informácie. Ľudia sa častejšie venujú informáciám, ktoré 
zapadajú do ich vlastných stereotypných predstáv [Matoušek. 
1977]. Stereotypy plnia významnú úlohu pri orientácii 
a zrozumiteľnosti sociálneho sveta prenášať poznanie na 
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ďalšie generácie, majú mnohé ekonomické výhody (šetrenie 
času a energie), no na druhej strane vedú k utváraniu 
predsudkov [Jirák Köpplová 2009)]. Bem kladie význam 
sociokultúrnemu učeniu sa ku genderu. Existujúce genderové 
vzorce vplývajúce na naše kognitívne procesy a správanie, čím 
vedú k stereotypnej percepcii a interpretácii vedomostí 
o mužoch a ženách, ktoré nemusia korešpondovať s realitou 
[Bem. 1974]. Stereotypy pohlavných rolí pripisujú ženským 
a mužským jedincom typické, často protikladné vlastnosti. 
Karsten [Karsten 2006: 24-25] vo svojej publikácii Ženy – muži 
uvádza zoznam typických vlastností a typov správania. 
Časový a dejinný vývoj má na stereotypy slabý vplyv. 
Stereotypy majú tzv. konzervačný charakter a sú považované 
za tradičné. Tieto tradičné predstavy sa vplyvom výraznej 
stratifikácie v rôznych skupinách rôznia [Janošová. 2008]. 

 

 
 

Obr. č. 1 Zoznam typických vlastností a typov správania 
[Karsten 2006: 24-25] 
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3. Predmet výskumu 
 

Firma Henkel má vypracovaný program sociálnej 
zodpovednosti a prezentované aktivity z oblasti spoločenského 
zapojenia sú natoľko zaujímavé, že poskytli významný zdroj 
údajov pre účely výskumu. Neoddeliteľným spojením 
marketingovej komunikácie spoločnosti Henkel je „kvalita 
a zodpovednosť“. V rámci tohto slovného spojenia je obsiahnuté, 
že zákazníci a spotrebitelia sa môžu spoľahnúť na produkty, 
ktoré prešli viacerými bezpečnostnými testami, sú zlučiteľné so 
životným prostredím, a zároveň poskytujú prvotriedny 
výsledok. Spoločnosť Henkel a jej zamestnanci prijímajú 
zodpovednosť a snažia sa konať v súlade s požiadavkami 
trvalo udržateľného rozvoja, t.j. program Sustainability, 
využívaním vysoko efektívnych procesov, ktoré šetria vodu 
a energiu.    

Pri tvorbe aktivít, ktorým sa bude podnik v rámci 
spoločenského zapojenia venovať, sa môže rozhodnúť, či bude 
svoje aktivity zameriavať interne (pracovné podmienky, 
organizačná štruktúra, spôsob manažmentu, vnútropodniková 
komunikácia, rozvoj ľudského kapitálu), alebo externe 
(pestovanie vzťahov k zákazníkom, komunitám, dodávateľom, 
stakeholderom alebo tiež k životnému prostrediu) [Pavlík 
Bělčík 2010]. 
 Predmetom výskumu je zapojenie externej politiky 
sociálneho pilieru firmy Henkel, zahŕňajúcej podporu 
komunity (firemné darcovstvo, dobrovoľníctvo, vlastné 
firemné projekty, firemné investície do miestnej komunity), 
spolupráca so školami a študentmi (podpora výučby) 
a zapojenie stakeholderov (zamestnancov).  
 Firemné občianstvo alebo spoločenské zapojenie je od 
čias zakladateľa Fritza Henkela neoddeliteľnou súčasťou 
firemného zmyslu spoločnosti Henkel pre zodpovednosť, a je 
zakotvené vo firemných hodnotách Henkel. Firma Henkel a jej 
zamestnanci, dôchodcovia, zákazníci, spotrebitelia, neziskové 
organizácie sa spoločne zapájajú po celom svete do rôznych 
aktivít, z ktorých sme pre účely výskumu vybrali zapojenie 
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firmy a značky pre dosiahnutie všeobecného blaha 
a podporovanie dobrovoľníctva zamestnancov - (Iniciatíva 
MIT) „Zmeňme zajtrajšok“. 
 Predmetom výskumu sú vybrané dva projekty 
spoločenského zapojenia firmy Henkel, projekt „Futurino“ 
umožňujúci deťom a mládeži rozvíjať svoje vzdelanie a mať 
lepšie povedomie o starostlivosti o životné prostredie a projekt 
„Nové domy v Santa Clare, Guatemala“, v rámci ktorého 
pomáhajú zamestnanci firmy Henkel obyvateľom žijúcim 
v chudobe zlepšiť životnú úroveň, poskytnúť rodinám prístup 
k čistej vode, zlepšiť vzdelanie a starostlivosť o zdravie. 
Henkel podporuje dlhodobé projekty v piatich oblastiach 
zamerania: sociálne potreby, veda a vzdelávanie, umenie 
a kultúra, fitnes a zdravie a životné prostredie. Všetky 
podporené projekty musia spĺňať Etický kódex spoločnosti 
Henkel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 2A Projekt Nové domy v Santa Guatemala 
[Henkel. 2013] 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 2B Projekt Futurino 
[Henkel. 2013] 
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3.1 Cieľ výskumu a hypotézy 
  

Cieľom výskumu je prostredníctvom analýzy odpovedí 
overiť predpoklad väčšej senzitivity žien na sociálne 
zodpovedné aktivity spoločnosti Henkel. K splneniu 
stanoveného cieľa si určujeme výskumnú otázku: „Aká je miera 
senzitivity mužov a žien na sociálne zodpovedné firemné aktivity?“ 
 Vzhľadom na očakávané výsledky výskumu si 
stanovujeme predpoklady výskumu sformulované do 
nasledovných hypotéz: 
 
HY 1: Ženská senzitivita na sociálne zodpovedné aktivity je 
rozdielna od mužskej. 
HY 2: Predpokladáme väčšiu senzitivitu žien na sociálnu 
zodpovednosť. 
 
 Hypotézy stanovujeme na základe typických 
stereotypných predstáv o vlastnostiach a typoch správania 
žien. Karsten vo svojej publikácii Ženy-muži uvádza zoznam 
typických vlastností a typov správania. Mužovi sú pripisované 
pracovné, politické či športové záujmy, podnikavosť a silné, 
zručné a racionálne či autoritatívne vystupovanie. Ženy sú 
vnímané ako emočne založené, jemné, zraniteľné a plné 
porozumenia. [Karsten 2006: 24-25] Pre účely nášho výskumu 
označujeme súbor týchto vlastností ako senzitívne. Časový 
a dejinný vývoj má na stereotypy slabý vplyv. Stereotypy majú 
tzv. konzervačný charakter a sú považované za tradičné. 
[Janošová. 2008] 
 
3.2 Výskumná vzorka a metódy výskumu 
  

K zisteniu vnímania sociálne zodpovedného hľadiska 
spoločenského zapojenia spoločnosti Henkel sme zvolili 
metódu písomného a elektronického dotazovania 
prostredníctvom dotazníka. Do výskumu bolo zaradených 48 
dotazníkov vyplnených mužmi a 48 dotazníkov vyplnených 
ženami vo veku od 18 rokov (vekový priemer 32 rokov). 
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 Celkový 
počet 

vrátených 
dotazníkov 

Celkový počet dotazníkov zaradených 
do výskumu 

muži ženy spolu 

18-29 61 26 28 54 

30-44 37 16 15 31 

45-59 14 6 5 11 

spolu 112 48 48 96 

 
Tab. č. 1 Počet respondentov 

 
Dotazník bol tvorený aplikáciou Likertovej škály. 

Respondent vyjadruje svoju mieru súhlasu s konkrétnym 
tvrdením, zaznamenaním určitej pozície na stupnici. Postoje 
respondenta k hodnotenému tvrdeniu reprezentuje 5 kategórií, 
od hodnotenia „úplne súhlasím“, „súhlasím“, „neviem“, 
„nesúhlasím“, „úplne nesúhlasím“, ktorým boli pre účely 
vyhodnotenia priradené numerické hodnoty („úplne súhlasím“- 
5 „súhlasím“- 4, „neviem“- 3, „nesúhlasím“- 2 , „úplne 
nesúhlasím“- 1). Pozitívny postoj pritom vyjadruje odpoveď 
„úplne súhlasím“ a „súhlasím“ a negatívny postoj „nesúhlasím“ a 
„úplne nesúhlasím“.  Položky dotazníka tvorí 10 prísloviek: 
„zodpovedne, poučne, kvalitne, varovne, mobilizujúco, inšpiratívne, 
zaujímavo, spravodlivo, emocionálne, nezištne“, zaradených na 
základe poznatkov z teórie o komunikačnej stratégii sociálnej 
kampane. Prostredníctvom analýzy odpovedí respondentov je 
úlohou výskumu zistiť mieru senzitivity mužov a žien na 
sociálne zodpovedné firemné aktivity.  
 
 
3.3 Výsledky výskumu 
  

Respondenti vyjadrovali svoj postoj k ukážkam 
spoločensky zodpovedného externého zapojenia aktivít firmy 
Henkel. Výsledky výskumu uvádza Tab. č. 2. 
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Tab. č. 2 Výsledné skóre oboch populácií 

* AM – aritmetický priemer 

 
Na základe vyhodnotenia Likertových škál sa výsledné 

hodnoty u mužov pohybovali v intervale od 2,98 („nezištne“) 
po 4,1 („inšpiratívne“) a u žien v intervale od 3,15 („varovne“) 
po 4,21 („poučne“).  
 V rozmedzí 2,50 až 3,49, t.j. okolo strednej hodnoty, 
reprezentovanej odpoveďou „neviem“ sa u mužov pohybovali 
odpovede „nezištne“ (2,98); „varovne“ (3,13); „spravodlivo“ 
(3,48); a u žien „varovne“ (3,15) a „nezištne“ (3,25). U oboch 
populáciách sa prelínajú pojmy „nezištne“ a „varovne“. 
Respondenti sa pravdepodobne obávajú použitia jednoznačnej 
odpovede, alebo rôzni jednotlivci danej populácie zastávajú 
opačné stanovisko k uvedenej položke, čo sa v celkovom 
vyhodnotení prejaví ako čiastočný súhlas (čiastočný nesúhlas). 
 K hodnotám reprezentovaným odpoveďou „súhlasím“ 
sa prikláňajú u mužov odpovede „kvalitne“ (3,67); 
„mobilizujúco“ (3,77); „emocionálne“ (3,96); „poučne“ (4,02); 
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„zodpovedne“ (4,04); „zaujímavo“ (4,08) a „inšpiratívne“ 
s najvyššou hodnotou 4,1. 
 U žien sa k hodnotám reprezentovaným odpoveďou 
„súhlasím“ až „úplne súhlasím“ prikláňajú možnosti 
„mobilizujúco“ (3,71); „spravodlivo“ (3,75); „kvalitne“                
a „zaujímavo“ (3,88); „inšpiratívne“ (3,98); „emocionálne“ 
(4,04); „zodpovedne“ (4,17) a s najvyššou hodnotou „poučne“ 
(4,21) 
 Na základe týchto informácií môžeme tvrdiť, že 
projekty spoločnosti Henkel pôsobia na obe populácie poučne 
a zodpovedne, t.j. majú silné zastúpenie v jednoznačnej 
odpovedi „súhlasím“ a „úplne súhlasím“. Obe populácie 
vyjadrujú priaznivý postoj k pojmu „emocionálne“ 
s minimálnou odchýlkou, pričom však výraznejší priaznivý 
postoj vyjadrujú k tomuto pojmu ženy. (Tab. č. 2)  
 Pre lepšiu predstavu o výsledkoch uvádzame poradie 
u oboch populáciách zostupne od najpozitívnejšie hodnotenej 
položky:  
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Graf č. 1 Výsledné grafické znázornenie 

 
 Na základe grafického vyhodnotenia je zrejmé, že 
rozdiely vo vnímaní sociálnej zodpovednosti na základe 
analýzy sociálne zodpovedného spoločenského zapojenia 
spoločnosti Henkel prostredníctvom dvoch uvedených 
projektov, nie sú výrazné. Hodnoty získané z aritmetických 
priemerov výsledných skóre oboch populácií zvlášť, 
znázorňujú farebne odlišné krivky. Na osi x sú jednotlivé 
pojmy, ku ktorým vyjadrovali respondenti svoju mieru 
súhlasu, na uvedené projekty, základe ich vlastného pocitu. Na 
osi y sú hodnoty vyplývajúce z priradených numerických 
hodnôt k jednotlivým kategóriám hodnotenia.  
 Hoci veľké rozdiely vo vnímaní projektov spoločnosti 
Henkel medzi oboma populáciami nie sú, ženy vyjadrujú 
v siedmych položkách z celkového počtu desať priaznivejší 
postoj ako muži. Patria sem položky zodpovedne, poučne, 
kvalitne, varovne, spravodlivo, emocionálne a nezištne. Muži 
vyjadrujú, a to s minimálnym rozdielom, ale priaznivejší postoj 
k položkám mobilizujúco, inšpiratívne a zaujímavo. Na 
základe priradených hodnôt však môžeme usúdiť, že 
respondenti sa nevyjadrili dostatočne jednoznačne, alebo, ako 
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už bolo spomenuté, zaznačili výrazne opačné stanovisko. 
Celkové hodnoty sa pohybujú vo veľkej miere v neutrálnej 
rovine vyjadrenej odpoveďou „neviem“ alebo v priaznivej 
rovine vyjadrenej odpoveďou „súhlasím“ (Graf č. 1). 
 Na základe grafického vyhodnotenia (Graf č. 1) muži 
vyjadrili silnejšiu mieru súhlasu v položkách mobilizujúco, 
inšpiratívne a zaujímavo, a v celkovom zhrnutí všetkých 
položiek na základe dosiahnutých hodnôt sa v prvej trojici 
objavuje popri položke inšpiratívne a mobilizujúco aj pojem 
zodpovedne. Pri výsledných vyšších hodnotách týchto 
položiek, ako sú u ženskej populácii,  môžeme uvažovať           
o mužskej podnikavosti, súťaživosti, aktívnosti v zmysle 
orientácie na pracovné záujmy.  
 Na rozdiel od mužov sa u žien objavuje v prvej trojici aj 
položka „emocionálne“. Mohli by sme konštatovať, že ženy 
vnímajú uvedené projekty spoločenského zapojenia 
emotívnejšie. Existujú však dôvody, z hľadiska ktorých by sa 
diferenciácia rozdielov medzi mužmi a ženami v prežívaní 
skutočnosti (vzťah emócie – rozum) dala považovať za 
nepodstatnú. Ako uvádza Oakley [Čerešník. 2011) v priebehu 
vývinových štádií sa jedinci oboch pohlaví môžu odlišovať 
v určitých dimenziách kognitívnych schopností. Rozdiely sa 
však rýchlo menia, a teda je možné konštatovať vo 
všeobecnosti rovnaké predpoklady k rozvoju týchto 
schopností. Ďalším dôvodom je paradigma vyjadrujúca 
schopnosť rovnakého emocionálneho prežívania u mužov ako  
u žien. Jediným rozdielom je ochota prejaviť svoje emócie 
navonok. Ženy sú ochotné prejaviť a ukázať svoje emócie, 
zatiaľ čo muži sú v tomto smere zdržanlivejší. Emocionálne 
prežívanie nie je možné bez kognitívnych operácií a kognitívne 
spracovania sú zakotvené v emocionálnom kontexte.  
 K testovaniu hypotézy HY 1: ženská senzitivita na 
sociálne zodpovedné aktivity je rozdielna od mužskej sme 
použili T- rozdelenie so syntaxom funkcie TDIST. Na základe 
T-testu vylučujeme uvedenú hypotézu. Zároveň vylučujeme 
hypotézu HY 2 o predpoklade väčšej senzitivity žien na 
sociálnu zodpovednosť.  
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4. Záver 
  

Sociálnym problémom vyplývajúcim z uvedenej ukážky 
projektov spoločnosti Henkel je napríklad problém chudoby 
tretieho sveta. Cieľom sociálneho systému je vytvoriť životné 
podmienky, ktoré majú zvyšovať životnú úroveň občanov. 
Spoločnosť Henkel pri riešení tohto problému využila svoju 
vlastnú iniciatívu, kreativitu a pozornosť, pretože podstata 
chudoby je viac výzvou a záujmom pre ľudí, ako iba 
nedostatok peňazí. Na druhej strane, ak by aj títo ľudia 
dosiahli štandard, znamenalo by to nepriaznivý ekologický 
vplyv na našu planétu. Človek denne prostredníctvom médií 
zachytáva informácie o mnohých globálnych sociálnych 
problémoch, a je našou úlohou, úlohou mužov aj žien, 
prispôsobiť svoje správanie súčasným okolnostiam a venovať 
im pozornosť.  
 Z predložených výskumov vyplýva, že rodová 
nerovnosť, tak ako nám to komunikujú médiá, politika, 
reklama atď. sa v realite už nevyskytuje tak často.                       
V posledných rokoch nastáva výrazné zbližovanie vnímania 
medzi mužmi a ženami, ženy sa stále viac podobajú mužom     
a naopak. Muži a ženy stratili svoje osobité vlastnosti a ich 
správanie sa stáva uniformným. Sociálni psychológovia bádajú 
proces konfúzie ženskej a mužskej role, prejavujúci sa 
zvyšovaním podobnosti mužov a žien mladej generácie. 
Janošová uvádza prílišné zdôrazňovanie a umelé nafukovanie 
rozdielov medzi mužmi a ženami. Pripisuje to tradičnému 
dvojdomému poňatiu rolí, ktoré má stereotypný charakter, 
ktorý zahŕňa predbežné pripisovanie príslušných vlastností. 
Autorka Janošová uvádza, že muži a ženy sa líšia oveľa menej 
ako je všeobecne posudzované. Niektorí autori sa prikláňajú 
k názoru, že rozdiely medzi pohlaviami by nemali byť 
generalizované, nakoľko sú závislé na konkrétnom kontexte. 
Každý človek je svojim individuálnym spôsobom do určitej 
miery feminínny a maskulínny, a teda v ľudskej populácii žije 
možno ani je ne možné nájsť „čistý“ maskulínny alebo „čistý“ 
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feminínny typ bez prímesy vlastností opačného typu. 
[Janošová. 2008]  
 Uvedomujeme si, že uvedené výsledky nášho výskumu 
sú značne povrchné a počet respondentov nízky. Na základe 
štatistického vyhodnotenia sme skonštatovali, že na uvedené 
aktivity spoločenského zapojenia firmy Henkel reagovali muži 
aj ženy rovnako a neoverili sme predpoklad väčšej senzitivity 
a pozitívnejšieho vnímania žien. Dosiahnuté výsledky 
odôvodňujeme tým, že sociálna otázka sa stala celosvetovou 
a týka sa všetkých jedincov mužskej aj ženskej populácie 
rovnako. Nakoľko sa nejedná o problém jednej sociálnej 
skupiny, jedného pohlavia, jedného štátu atď., respondenti 
túto oblasť chápu ako celospoločenský a celosvetový problém. 
Je pravdepodobné, že názory na sociálnu zodpovednosť 
vyplývajú z osobnej zodpovednosti k životnému prostrediu        
a ku kvalite života spoločnosti bez rozdielu pohlaví.  
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ABSTRACT: 
 

Contribution treats the use of social network Facebook by libraries in 
the Slovakia. It focuses on the use of specific tools, which are offered 
by social network Facebook. It analyzes current situation of the 
utilization of the registrations – their advantages and disadvantages. 
It maps the possibilities of uploading profile information as first 
contact of library with readers on the social network Facebook. It 
explores the possibilities of using various tools such uploading 
photos, creating events and other tools. It presents the activity and 
passivity of all libraries in this social network. 
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Prístup knižníc k marketingovej komunikácii 
 

Podľa príspevku Marketing library services. How it all 
began predneseného Gretou Renborg na Konferencií IFLA 
v roku 1997 sa počiatky marketingu v knižniciach spájajú už 
s rokom 1876, kedy bol na Konferencií ALA prednesený 
príspevok o zlepšovaní vzťahov knihovníkov a čitateľov 
[Renborg. 1997]. Marketing knižníc nie je však až tak vzdialený 
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od marketingu komerčného či nekomerčného sektora. Podľa 
smernice IFLA pre služby verejných knižníc medzi 
marketingové nástroje knižníc patrí marketingový prieskum 
trhu, segmentácia trhu, stratégia marketingového mixu 
a hodnotenie marketingu. Je nutné, aby si jednotlivé knižnice 
nastavili systém marketingových nástrojov tak, aby čo 
najlepšie vyhovovali ich potrebám [Koontz. Gubbin. 2011]. 
Rovnaký prístup zastávajú aj komerčné spoločnosti všade na 
svete. A. Diačiková hovorí, že k marketingu knižníc patri 
najmä stanovenie poslania a hodnôt knižnice a zhrnutie jej 
vízie. Uvádza aj niekoľko príkladov z americkej praxe 
[Diačiková. 2008: 4 – 6]. R. Johnová zahrňuje marketing knižníc 
k tzv. art marketingu. Možno ho využívať v neziskovej sfére, 
kde hlavný nie je komerčný cieľ, ale uspokojovanie potrieb 
a prianí určitého okruhu ľudí [Johnová. 2008]. Súhrnne možno 
povedať, že strediskom záujmu marketingu knižníc je čitateľ, 
okolo ktorého sa všetky marketingové aktivity sústreďujú.      
K. Cosette upozorňuje, že knižnice mali lokálny monopol 
jediného informačného zdroja, ale to sa zmenilo vďaka 
konkurencii, ktorá ponúka proklientské, inak nedostupné 
služby [in Sovová. 2010]. Z tohto dôvodu je potrebné, aby 
knihovníci prijali marketingovú komunikáciu za vlastnú.         
E. Sakálová uvádza: „Marketing plní funkcie vo všetkých 
fázach riadenia a výkonnej sféry inštitúcie, keďže poskytuje jej 
pracovníkom oporu, ale zároveň stimuláciu, priestor pre 
tvorivosť, nápaditosť, invenciu. Zároveň poskytuje knižnici 
nástroje na skúmanie a poznávanie okolia a vyzbrojuje ju 
takými poznatkami a možnosťami, aby sa prispôsobila 
dynamickým zmenám a sama v nich zohrávala primeranú 
úlohu“ [Sakálová. 1996].  
 Prieskum trhu predstavuje proces získavania informácií 
o trhu, ktorý slúži pre účely knižnice. Potenciálny trh tvoria 
všetci ľudia, ktorí prejavili záujem o služby knižnice, prípadne 
by sa ich záujem dal očakávať. Knižnice vedú interné záznamy, 
ktoré sú dôležité pre túto oblasť a je možné z nich vychádzať 
pri zostavovaní segmentácií. Pri zápise čitateľa získava 
knižnica údaje o veku, bydlisku, pohlaví a pri výpožičke aj 
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o type vypožičaného či prezretého materiálu. Používatelia 
knižníc ďalej zadávajú referenčné otázky alebo si nechávajú 
spracovávať komplexné rešeršné služby, a tým knižnica 
získava kľúče od databázového marketingu [Koontz. Gubbin. 
2011]. Prostredníctvom samotnej tvorby interných databáz sú 
knižnice oslobodené od nákupu databáz klientov, tak ako je to 
v komerčnom sektore [Přadka. 2003]. Aj napriek tomu je 
z hľadiska formulovania dlhodobých stratégií nutné skúmať 
makroprostredie knižnice, ktoré pozostáva z demografického, 
ekonomického, prírodného, technologického, politického, 
kultúrneho a vzdelávacieho prostredia a makroprostredia, 
ktoré pozostáva zo samotnej knižnice, jej dodávateľov, 
konkurencie, používateľov a samotnej verejnosti [Sakálová. 
1996]. L. Hanzlíková vo svojom príspevku Jak to udělat, aby 
knihovna byla vidět a slyšet poukazuje na päť segmentov 
v rámci knižničného prostredia: (1) Novinári – priatelia – 
aktívni čitatelia knižnice, ktorí vedia, čo od nej môžu čakať 
a niekedy aj sami knižnicu oslovujú, (2) Novinári – hľadači 
senzácií – tí sa snažia z knižnice získať pikantné témy, (3) 
Čitatelia – priatelia – sú na jednej vlne s knihovníkmi, často sa 
s nimi stretávame na Facebooku a knižnicu majú skutočne radi, 
(4) Čitatelia – užívatelia – chodia do knižnice, pretože musia, 
ich oslovenie je zložitejšie, (5) Nečitatelia – o knižnici nič 
nevedia, a nič nechcú vedieť, preto je ich oslovenie zložité. 
Toto rozdelenie je prispôsobené súčasnej dobe v medziach stále 
populárnejšej sociálnej siete Facebook [Hanzlíková. 2010]. 
Omnoho odvážnejšie pristupuje k používateľom knižničných 
služieb R. Johnová, ktorá tvrdí, že väčšinu používateľov tvoria 
ženy, najväčšou skupinou čitateľov sú mladí ľudia a študenti, 
nasledujú dôchodci. Ďalej dodáva, že charakteristický je 
stredný príjem, nižšia alebo stredná trieda životného štýlu         
a aspoň stredoškolské vzdelanie [Johnová. 2008]. Skupinu 
potenciálnych zákazníkov, ktoré majú podobné želania 
a potreby, nazývame segment trhu. V knihovníckom sektore je 
segmentácia nevyhnutná, aby boli najmä zdroje a služby 
rozvrhnuté rovnomerne. Rôznorodosť členenia trhu je 
opisovaná v Smernici IFLA pre služby verejných knižníc. 



 
132 

Jednotlivé segmenty môžu byť rozdelené podľa materiálov       
a služieb – čitatelia beletrie, účastníci verejného čítania, online 

zákazníci knižnice  či podľa vekových kategórií – tínedžeri, 
dospievajúca mládež, dospelí a seniori [Koontz. Gubbin. 2011]. 
Podľa E. Sakálovej  je nutné rozdeliť trh knižnice na dva veľké 
segmenty – skupinu, ktorá využíva, resp. má záujem a je 
pripravená využívať služby knižnice a skupinu, ktorá o jej 
služby záujem nemá a ani nie je na to pripravená. V rámci tejto 
segmentácie potom knižnica môže pristúpiť k podrobnejšej 
segmentácii do cieľových skupín. E. Sakálová tiež uvádza, že 
pre knižnice sa nepodarilo koncipovať metodiku segmentácie 
a voľby cieľových skupín [Sakálová. 1996]. R. Johnová hovorí 
o motivácii návštev knižnice. Primárne motívy zaraďuje do 
kategórií potrieb odpočinku – aktívnej a fyzicky nenáročnej 
činnosti. Čitatelia vyhľadávajú informácie, ktoré často súvisia 
so spoločenským statusom študenta. Hovorí tiež o potrebe 
spoločenskej spolupatričnosti, ktorá je dominantná                     
u dôchodcov [Johnová. 2008].  

Marketingový mix knižnice sa tradične skladá zo 
štyroch elementov – produkt, miesto, cena a propagácia. Pri 
stanovovaní segmentu knižničného trhu je potrebné 
uprednostniť niektoré nástroje marketingového mixu. 
Produktom by sme mali chápať samotné knihy, prístup 
k počítačom, odbornú pomoc knihovníka a iné služby [Koontz. 
Gubbin. 2011]. E. Sakálová vo svojej publikácií vymedzuje 
pojem knihovníctva ako spoločensky organizované využívanie 
a sprístupňovanie fixovaného resp. zaznamenaného fondu 
spoločenského poznania s cieľom uspokojovať duchovné 
potreby spoločnosti [Sakálová. 1995]. Môžeme to chápať ako 
iný pohľad na knižnicu – produkt marketingového mixu. Place 
resp. miestom sa rozumie pobočka knižnice či webová stránka 
[Koontz. Gubbin. 2011]. Knižnice majú obmedzené finančné 
prostriedky, a preto realizácia v rámci pobočiek knižníc závisí 
od štedrosti zriaďovateľov príp. sponzorov. Internetová 
stránka knižnice by mala obsahovať najmä kontakty, novinky, 
online katalóg, vyhľadávanie, pravidlá registrácie, 
vypožičiavania a ďalších služieb [Pizano. 2010].  Je vhodné, 
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aby bol na internetovej stránke umiestnený aj prístup do on-
line katalógu [Málková. 2011]. Informácie o knižnici dostupné 
na internete oceňujú najmä potenciálni čitatelia, ktorých by 
mala knižnica v rámci segmentácie zohľadniť. Cena ako nástroj 
marketingovej komunikácie je prezentovaná ako suma 
nákladov pre zákazníkov knižnice. Do tejto sumy sú 
započítané výdavky na zápis, cena upomienky, cena za prístup 
k internetu, ale aj výdavky na dopravu do miesta pobočky 
knižnice [Koontz. Gubbin. 2011]. E. Sakálová tiež upozorňuje 
na spornosť cenovej politiky, nakoľko poplatky za služby sú 
skôr symbolickéako skutočné a charakter knižničnej inštitúcie 
je založený na neziskovosti, dotovaní jej činnosti z verejných 
prostriedkov a jej sociálnej funkcie v spoločnosti [Sakálová. 
1995]. Z tohto dôvodu je cena, jeden z nástrojov 
marketingového mixu, relatívny pojem pre knihovníkov. 
Najčastejšie používaným nástrojom marketingového mixu je 
propagácia. Propagácia vysvetľuje verejnosti to, čo knižnice 
robia [Koontz. Gubbin. 2011]. Propagačné prostriedky 
používané v knižničnej praxi sú ponukové listy, bibliografické 
letáky, pozvánky, plagáty, vývesky, oznamy, kalendáre, 
nálepky, exlibrisy, záložky, školské rozvrhy, prospekty, tlačené 
katalógy, a dokonca aj audiovizuálna reklama. Propagačné 
prostriedky možno rozčleniť na pozičné – umiestnenie 
reklamných prostriedkov na verejne prístupných miestach ako 
reklamné plochy, výklady či vývesné štíty a priame – zasielané 
poštou do schránok alebo do inštitúcií, rozdávanie náhodným 
chodcom alebo návštevníkom knižnice [Sakálová. 1966]. Medzi 
základné marketingové aktivity knižnice patria tiež výstavy 
formou výstav vlastných dokumentov, zapožičaných 
dokumentov, putovných výstav, ďalej prostredníctvom práce 
s deťmi a mládežou ako napr. vystavovanie detských 
obrázkov, kniha čitateľských prianí, možnosť hrať hry, 
divadlo, písanie na písacom stroji, besedy s autormi, 
premietanie audiovizuálnych diel, súťaže a hádanky, vlastná 
tvorba, oslavy a taktiež spolupráca s tlačou [Čadilová. 1993]. 
Veľmi dôležitým nástrojom marketingovej komunikácie 
knižnice je organizovanie rôznych druhov podujatí. Pri práci 
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s deťmi môže knihovník využívať metódy tvorivej dramatiky, 
najmä rôzne metódy a techniky, ktoré počítajú so vstupom 
dieťaťa do roly. Pre dieťa v predškolskom a v mladšom 
školskom veku je to najmä prostredníctvom zábavných metód 
a foriem práce v knižnici napr. tvorivé písanie rozprávok, 
príbehov, básni, reklamných sloganov na nové knihy.  Marec je 
mesiacom knihy, a preto mnohé knižnice práve v tomto období 
organizujú rôzne podujatia, napr. Rozprávkový večer, Ríša 
snov, Rozprávkovník, Rozprávkový deň, Noc s Andersenom 
a iné. Výchova k čítaniu by však nemala byť kampaňovitá, ale 
najmä kontinuálna [Germušková. 2011]. V rámci 
marketingového mixu služieb produkujú neziskové 
organizácie nehmotný alebo menej hmotný výsledok. 
Marketingový mix preto obsahuje piaty element, a tým sú 
ľudia (people). Ľudia, ktorí poskytujú službu, sú v skutočnosti 
súčasťou výrobku, a teda zamestnanci organizácie sú jeho 
súčasťou [Hannagan. 1996]. L. Foberová ďalej rozširuje 
marketingový mix, ktorý sa podľa nej skladá z propagácie, 
produktu, ceny, miesta, ľudí a pridáva procesy. Procesy podľa 
nej zahŕňajú všetky činnosti, postupy, mechanizmy a rutiny, 
ktoré dodávajú službu zákazníkovi [Foberová. 2012].                 
T. J. Hannagan uvádza, že v rámci procesu dosahovania 
optimálneho marketingového mixu je potrebné hodnotiť 
potreby a priania zákazníkov, ponúkať správne a kvalitné 
tovary alebo služby, dobre stanoviť cenu tovarov a služieb, 
zaistiť dostupnosť služieb vysokej kvality a ich efektivitu 
vzhľadom k vloženým nákladom, účinne propagovať výrobok 
alebo službu a zaviesť dobre fungujúci distribučný systém. 
Zmeny marketingového mixu sú nevyhnutné len vtedy, ak 
vedú k významnému prospechu pre zákazníka, k zlepšeniu 
efektívnosti nákladov [Hannagan. 1996]. Z tohto vyplýva, že 
knižnice si pred optimalizáciou marketingového mixu musia 
stanoviť segment ich pôsobenia buď jednou z metód 
z predchádzajúcej kapitoly alebo samostatne podľa ich 
špecifických potrieb. 

V literatúre sme sa stretli aj s termínom kontroling 
marketingu alebo marketingový kontroling. Ide o systém 
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včasného upozornenia na poruchy v marketingovej 
komunikácií. Je nevyhnutný výber vhodných kontrolovaných 
ukazovateľov – ekonomických alebo psychografických. 
K ekonomickým patrí analýza objemu predaja alebo interná 
štatistika, ktorá je lepšie aplikovateľná pre prostredie knižníc. 
K psychografickým ukazovateľom patrí hodnotenie imidžu, 
postojov zákazníkov a ich spokojnosť [Čihovská. Hanuláková. 
Harna. Lipianska. 1999]. Smernica IFLA pre služby verených 
knižníc uvádza dve hlavné metódy hodnotenia marketingu. 
Prvou metódou je hodnotenie správania zákazníka – napr. 
počet registrovaných užívateľov, najčastejšie kladené otázky či 
najpopulárnejšie tematické oblasti. Táto metóda vyžaduje len 
interné záznamy knižníc. Druhá metóda meria spokojnosť 
zákazníka – do akej miery služby uspokojujú potreby, 
pravdepodobnosť opakovania využitej služby. Táto metóda 
vyžaduje už získavanie nových dát prostredníctvom kladených 
otázok zákazníkom pri osobnom pohovore, online alebo 
písomnom prieskume [Koontz. Gubbin. 2011]. E. Sakálová 
uvádza, že v rámci neziskových inštitúcií, ktoré začínajú 
aplikovať marketingový manažment, trvá 5 až 10 rokov, pokiaľ 
začnú tieto aktivity prinášať efekt. Väčšina inštitúcií to však 
vzdáva po 2 až 3 rokoch, ak nie sú viditeľné markantné 
zlepšenia [Sakálová. 1995].  

Mestské, regionálne a národné orgány, ktoré sú 
zodpovedné za financovanie knižníc, by mali presne vedieť, 
aké dôležité miesto v spoločnosti zastávajú knižnice a mali by 
preto podporovať ich rozvoj [Koontz. Gubbin. 2011]. Pri 
propagácii knižnice by sa vedenie knižnice nemalo 
obmedzovať iba na písomnú formu, ale by malo jednať 
s politikmi, úradníkmi, skupinami ovplyvňujúcimi verejné 
mienky aj s jednotlivcami [Čadilová. 1993]. E. Antolíková 
uvádza, že celoživotné vzdelávanie sa začína už v mladom 
veku. Knižnice uzatvárajú partnerstvá so školami. Ďalej 
vytvárajú vzdelávacie programy pre nezamestnaných, 
zdravotne znevýhodnených a seniorov, čím vytvárajú ďalšie 
komunity [Antolíková. 2011]. Okrem vypožičiavania kníh, 
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najdôležitejšou úlohou knižnice je prispievať a napomáhať 
komunitnému životu v danej lokalite. 

  
Sociálne siete v marketingu knižníc 
 
 V súčasnosti je všeobecným trendom pripisovanie 
významu internetu a sociálnym sieťam vo všetkých 
marketingových aktivitách v komerčnom i nekomerčnom 
sektore. Sociálne siete slúžia na komunikáciu, prezentovanie 
informácií a informovanie o novinkách a udalostiach pre 
komerčné aj nekomerčné spoločnosti. Medzi hlavné spôsoby 
využitia sociálnych sietí v marketingu patrí vytváranie 
komunity, prieskum produktov, servis pre klientov, marketing 
a propagácia a transparentnosť [Kunertová. 2012].                       
I. Tornáryová upozorňuje na potrebu využívania sociálnych 
sietí v knižniciach: „Tradičná kamenná knižnica je dnes čoraz 
častejšie v odbornej i laickej diskusii konfrontovaná s novou, 
turbulentne sa vyvíjajúcou sieťou, internetom. Koncepcia webu 
2.0 a rozmach fenoménu sociálnych sietí sa podpísali pod to, že 
pojem komunita akoby nanovo vznikol vo virtuálnom 
prostredí. Internetová sieť sa modifikuje na sociálnu sieť, resp. 
na sieť sociálnych sietí. Sociálna sieť sa stáva sieťou komunít. 
Internetové (mobilné) pripojenie sa stáva sociálnym spojením. 
Informatizácia je podmienkou socializácie“ [Tornáryová. 2010]. 
Aj E. Sakálová poukazuje na zmeny súvisiace s výpočtovou 
a komunikačnou technikou, pretože bezprostredne zasahujú 
intelektuálnu sféru človeka, znásobujú jeho poznávacie 
schopnosti a možnosti. Poukazuje najmä na informačné 
bariéry, pretože nekontrolované a neorganizované informačné 
procesy prestávajú byť efektívnym zdrojom rozvoja [Sakálová. 
1995]. Rogers na otázku implementácie webu 2.0 odpovedá 
veľmi jednoducho: „Knihovníci sa musia zmeniť a adaptovať 
sa potrebám zákazníkov“ [Roger. 2009: 2]. Knižnicu 2.0 potom 
chápeme ako výmenu statickej technológie, web 1.0, na 
technológie a filozofiu web 2.0, ktorá bude využitá vo 
webových aplikáciách knižníc tak, aby používateľská spätná 
väzba bola nápomocná pri vylepšovaní technológií a služieb 



 
137 

používateľom knižnice [Steranka. 2012]. P. Weisenbacher 
uvádza: „Prenesenie pôsobenia knižnice na web je teda 
ultimatívnou zmenou. Pri manipulovaní pojmom prenesenie 
však nesmieme v žiadnej chvíli zabudnúť na jeho 
dvojzložkovosť. Neprenášame teda „len“ samotné 
požičiavanie dokumentov, ale i celé rozhranie a sociálne 
prostredie s jeho súvislosťami, možnosťami a dôsledkami“ 
[Weisenbacher. 2012].  
 Ako súhrnný názov pre sociálne médiá sa používa 
pojem nové média. Môžeme sa stretnúť aj s pojmom média 2.0. 
Jednotlivé druhy nových médií predstavujú elektronické 
diskusné fóra, komunity zamerané na zdieľanie konkrétneho 
obsahu, Wiki, blogy a mikroblogy, podcasty a videocasty, 
sociálne siete. Jednotlivé druhy nových médií treba chápať 
nasledovne: (1) elektronické diskusné fóra – sú priestorom pre 
vzájomnú komunikáciu skupiny užívateľov za účelom výmeny 
vedomostí, skúseností a názorov na určitú tému, napr. 
internetové fóra, konferenčné hovory alebo e-maily, 
videokonferencie a iné, (2) komunity zamerané na zdieľanie 
konkrétneho obsahu sú systémy internetových služieb 
zameraných na zdieľanie multimediálnych obsahov, napr. 
Youtube, Flickr, Picasa a iné, (3) wiki predstavuje otvorené 
webové sídlo, ktoré umožňuje pridávať nový alebo upravovať 
existujúci obsah, napr. Wikipedia, (4) blogy a mikroblogy 
obsahujú príspevky jedného alebo viacerých používateľov, 
pričom príspevky odrážajú jeho záujmy, postoje a názory (5) 
podcast a videocast – je digitálny záznam zvuku alebo videa 
a jeho distribučná zložka v podobe RSS kanála (6) sociálne siete 
– predstavuje online prostredie, ktoré umožňuje vytvoriť svoje 
verejné profily a spájať sa s inými virtuálnymi profilmi 
[Lišková. 2012]. P. Kučerka ešte pridáva B2B sociálne siete, 
akými sú napr. Linkedln a Xing, recenzné a cestovateľské 
weby, akými sú napr. Amazon, TripAdvisor a Yelp, záložkové 
systémy, akými sú Delicious, Digg, Technorati a geolokačné 
služby, ako napr. Foursquarre a Gowalla [Kučerka. 2011]. 
Spoločnosť Website Studio Technologies uvádza, že za mesiac 
September 2012  je najrozšírenejšou sociálnou sieťou Facebook. 
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Až 83 % používateľov sociálnych sietí využíva práve Facebook, 
na druhom mieste je YouTube s 10,41 % a Twitter s 2,24 %. Len 
pár percent používa Pinterest, StumbleUpon, reddit, LinkedIn 
a iné. Z celkovej populácie na Slovensku používa Facebook až 
36,41 %, čo je skoro dva milióny ľudí [www.socialbakers.com. 
2012].  

Život na sociálnych sieťach je kľúčovou témou všetkých 
obchodníkov, ktorí chcú zacieliť svoje marketingové aktivity 
na Generáciu Y. Výhod sociálnych sietí je obrovské množstvo, 
ale čím dlhšie sa vedecky tieto siete poznávajú, narážame stále 
na nové a nové nevýhody. P. Kunertová uvádza ako najväčšie 
výhody využívania online prostredia: „nízke náklady na 
prevádzku, vysoká návratnosť investícií, flexibilita a možnosť 
získavania spätnej väzby v reálnom čase“ [Kunerová. 2012: 77]. 
J. Fernandez uvádza ako výhodu tiež to, že používatelia sa 
nemusia fyzicky nachádzať v knižnici, aby získali informácie. 
Taktiež hovorí o vývoji lojality užívateľa [Fernandez. 2009].      
J. Fernandez odporúča knihovníkom, aby si spracovali SWOT 
analýzu vstupu do sociálnej siete, analýzu slabých a silných 
stránok a príležitostí a rizík knižnice súvisiacich s online 
svetom a knižnicou. Medzi slabé stránky patrí najmä 
dizajnérske obmedzenia sociálnych sietí, limit vložených 
informácií, otvorená kritika či potreba autorských licencií. 
Knižnice na sociálnych sieťach získavajú príležitosť vo forme 
možnosti zverejnenia ponuky svojich klientom, široké 
zacielenie používateľov a zaujatie potenciálnych používateľov 
a spätná väzba od nich. Naopak rizikami sú otvorené 
elementy, kontrola knihovníkov, spätná väzba užívateľov 
[Fernandez. 2009]. 

Vychádzajúc z výskumu D. Braha a Y. Bar-Yama 
o dynamickom centralizme v komplexných sieťach sa uzly 
v sociálnych sieťach dynamicky menia, pričom záleží od toho, 
koľko má uzol živých kontaktov [Brah. Bar-Yam. 2010].             
I. Tornáryová uvádza, že: „Udržanie pozície uzla v sieti si 
vyžaduje neprestajnú cielenú aktivitu. Práve tu sa naskytá 
priestor pre knižnice, ktoré majú najlepšie predpoklady stať sa 
stabilným uzlom v inak dynamicky meniacej sa sieti. Doposiaľ 
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predsa tvorili takýto uzol na fyzickej úrovni. Fyzická sieť 
obsahuje aj nestabilné, a teda dočasné uzly, ktorými sú napr. 
médiá, názorové organizácie, tvorcovia verejnej mienky či 
celebrity. Ich pôsobenie na mieste uzla je časovo obmedzené, 
naproti tomu stabilita knižničnej komunity je preverená 
históriou. Knižnice sa nielenže môžu stať stabilným uzlom 
sociálnych sietí, ale aj tvorcom informačnej ekológie vo 
virtuálnom priestore ako takom. Takýmto spôsobom už nie je 
potrebné hovoriť o knižniciach vs. sociálnych sieťach, ale           
o knižniciach v sociálnych sieťach“ [Tornáryová. 2010]. 
Stabilitu knižníc v tejto sfére však v praxi overí až čas.  

 

 
 

 
 
 

Z výskumu Literárneho informačného centra vyplýva, 
že počet čitateľov klesá. V Tabuľke č. 1 je uvedený záujem 
o beletriu z hľadiska veku v porovnaní rokov 2004 
a 2008. Tabuľka č. 2 zobrazuje využívanie odbornej literatúry 
v porovnaní rokov 2003, 2004 a 2008 podľa frekvencie [LIC. 
2009]. Treba zobrať do úvahy aj výskum P. Rankova, z ktorého 
vyplynulo, že čím častejšie dieťa využíva knižnicu, tým lepší je 
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jeho vzťah k čítaniu. Zároveň čím častejšie deti využívajú 
knižnicu, tým viac čítajú knihy. Vítané je tiež, že čím viac dieťa 
navštevuje knižnicu, tým menej času venuje sledovaniu 
televízie [Rankov. 2005].  

 

 
 

Z Tabuľky č. 3 vyplýva, že ľudia čítať neprestali, práve 
naopak, nárast každodenných používateľov nastal v čítaní 
textov a informácií z internetu. Odborné informácie potrebné 
v zamestnaní či pri štúdiu, rôzne spravodajstvo, šport, zábavné 
informácie, krásnu literatúru či reklamy zaznamenali 
v sledovanom období veľký nárast. Z tohto dôvodu                    
I. Tornáryová upozorňuje na potrebu adaptácie knižníc na 
nové modely komunikácie čitateľov, ktorá je možná práve 
integráciou do sociálnych sietí v podobe stabilných uzlov. 
Optimisticky predpovedá, že podobne ako kamenné knižnice 
sa knižnice môžu stať tvorcom a mecenášom vzdelanostnej 
internetovej kultúry [Tornáryová. 2010]. W. Crawford uvádza, 
že by knižnica mala byť v srdci komunity. Efektívne 
používanie sociálnych sietí ako aj online publikovania môže 
priblížiť knižnicu ku komunite [Crawford. 2013]. Krátke 
ankety a dotazníkové prieskumy o vzťahu mladých k čítaniu 
boli realizované po školách. Z ich vyhodnotenia vyplynulo, že 
záujem je malý a zmeniť by ho mohol napr. virálny marketing, 
rôzne súťaže, spolupráca so školami, interaktivita knižnice 
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a sociálne siete [Skalková. 2011]. Práve z týchto výsledkov 
logicky vyplýva, že knižnice na sociálnych sieťach ocenia 
najmä mladí užívatelia internetových služieb.  
 

Segmentácia užívateľov sociálnych sietí je veľmi 
podobná so segmentáciou v knižniciach. Okrem tradičných 
demografických segmentácií je však nevyhnutné upozorniť aj 
na prípadné rozdiely. V článku Co má typologie uživatelů 
sociálních sítí společného s knihovanmi? Š. Tůmová uvádza 
typológiu podľa V. Bednáře, ktorá rozdeľuje užívateľov 
sociálnych sietí podľa miery aktivity a typu činnosti. Podľa 
aktivity a typu činnosti rozlišujeme aktívnych užívateľov – 
tvorcovia a poskytovatelia obsahu, hodnotiaci a distribútori, 
a pasívnych užívateľov – hodnotiaci obsah, pozorujúce 
autority, pozorovatelia. Podľa  vzťahu používateľov k objektu 
na sieti poznáme týchto užívateľov: advokátov, aktívnych 
podporovateľov, pasívnych podporovateľov, konštruktívnych 
kritikov, deštruktívnych kritikov, neutrálnych užívateľov. 
Práve delenie podľa vzťahu k objektu na sieti je kľúčové vo 
vzťahu ku knižniciam. Advokáti majú hlboké odborné 
vedomosti o profile organizácie, sú vždy aktívni a nekritickí, 
tvoria a distribuujú obsah. Aktívni podporovatelia sú častým 
hosťom, ktorí nemajú také kvalitné odborné znalosti. Pasívni 
podporovatelia sú chladní fanúšikovia, ktorí sa chovajú 
pasívne a len v krajných situáciách sa púšťajú do konfliktov. 
Konštruktívni kritici  majú veľké schopnosti presvedčiť 
o svojich názoroch ostatných. Deštruktívni kritici sú nekritickí 
fanúšikovia konkurencie, sú aktívni, zapojujú sa do diskusie, aj 
keď ich neotvárajú. Neutrálni užívatelia sú prínosní, pretože 
môžu prispieť k vytvoreniu aktívnych podporovateľov a aj 
aktívnych odporcov [Tůmová. 2012]. Medzi iným Š. Tůmová 
tiež uvádza, že užívateľské kategórie možno rozdeliť podľa 
veku čitateľa na tri základné podkategórie – deti, dospievajúca 
mládež, dospelý. Podľa stupňa dosiahnutého vzdelania na 
čitateľov so základným vzdelaním, študentov stredných škôl, 
absolventov stredných škôl, študentov vysokých škôl, 
odborníkov s vysokoškolským vzdelaním, vedeckých 
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a odborných pracovníkov. Podľa študijného alebo pracovného 
odboru môžeme užívateľov rozdeliť do rôznych oblastí ako 
napr. ekonómia, technika, jazykoveda a pod. Podľa 
záujmových oblastí, pretože záujem nemusí korešpondovať 
s profesijnými  vednými odbormi. Podľa sociálnych skupín 
môžeme z demografického hľadiska odlišovať napr. 
inžinierov, administratívnych pracovníkov, technikov, 
robotníkov a pod. [Tůmová. 2012]. Samotný Facebook toto 
rozdelenie ponúka vo svojich možnostiach Facebook metrík 
tak, ako je to uvedené na Obrázku č. 1. 
 

 
 

Pred vytvorením konkrétneho produktu na sociálnej 
sieti je potrebné analyzovať súčasný stav a možné riešenie. Je 
potrebné stanoviť zodpovedné osoby, čas a technické 
zabezpečenie pridávania informácií na sociálnu sieť. Medzi 
používateľmi knižničných služieb je potrebné vytvoriť 
a vyhodnotiť prieskum. Až po týchto krokoch je možné zriadiť 
stránku. Stránku je nutné propagovať, pravidelne tvoriť jej 
obsah, komunikovať prostredníctvom nej s používateľmi. Je 
nevyhnutné nezabudnúť aj na hodnotenie jej úspešnosti 
[Šuchová. 2012]. Toto je kľúčový aspekt využívania sociálnych 
sietí. Ak nemá byť obsah na Facebooku aktuálny, radšej nech 
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nie je žiadny. Neaktuálny a neaktualizovaný obsah je terčom 
ostrej kritiky. Ďalším krokom je informovanie používateľov 
o prítomnosti knižnice na sociálnej sieti, a to buď používaním 
linkov kdekoľvek je to možné, hovoreným slovom, priamymi 
inštrukciami, tlačenou reklamou, používaním web ads či 
využitím nasledovania priateľov [Burkhrdt, 2010]. 
Marketingovými nástrojmi Facebooku sú Facebook Ads, 
Facebook Page, Facebook Groups, Facebook Places, prvky pre 
webové stránky (Like – páči sa, Share – zdieľať) a webové 
aplikácie [Dočekal. 2011]. V rámci základných aplikácií 
a funkcií Facebook stránky P. Kučerka uvádza statusy, 
poznámky, fotografie a videá, vlastné aplikácie, diskusie            
a udalosti [Kučerka. 2011]. Podľa kvalitatívnej analýzy 
spracovanej spoločnosťou Crowd Science sú však pre 
užívateľov najobľúbenejšie obyčajné texty, obrázky 
a komentáre. Sociálne siete predstavujú výborné miesto pre 
novinky v knižniciach a udalosti. V prípade, že knihovník 
potrebuje oznámiť odstávku webu alebo zmenu otváracích 
hodín, môže to oznámiť práve cez nové médiá. Nové prírastky 
do knižničného fondu môžu byť zverejňované na Facebooku. 
O knižných novinkách sa tak klienti dozvedia bez toho, aby im 
to bolo povedané knihovníkom. Odkazy na články či videá 
môžu byť nápomocné pre udržanie pozornosti. Nemusia byť 
priamo spojené s knižnicou, ale môžu byť užitočné na udržanie 
čerstvosti komunikačného kanála. Komunitné informácie 
môžu slúžiť na vytvorenie miesta, kde ľudia chodia získavať 
informácie o komunite. Knižnica je srdcom komunity. Sociálne 
siete sú stavané pre komunikáciu. Knihovník by mal klásť 
otázky a hľadať na ne odpovede od fanúšikov. Sociálna sieť sa 
môže stať miestom, kde klienti môžu vyjadriť svoj pozitívny 
ale aj negatívny postoj. Pozitívny postoj knižnice a jej 
zamestnancov je lichotivý. Na negatívny postoj je možné 
reagovať či už vtipne alebo dobrou stratégiou, ktorá sa pokúsi 
presvedčiť klienta o zmene jeho názoru. Sociálna sieť tak dáva 
moc knihovníkom ovplyvňovať názory o knižnici, pretože 
najhoršie, čo môže byť, je ignorovať názory ľudí. Väčšina 
sociálnych sietí umožňuje zverejňovať aj obrázky alebo 
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fotografie. Nakoľko text môže byť po chvíli nudný, knihovníci 
môžu poskytnúť aj obrázky z eventov či samotnej knižnice 
[Burkhardt, 2010]. D. Black, M. Cheng a J. Sibo formulovali 
niekoľko teórií z výskumu momentálne dostupnej literatúry 
a rozhovorov CEO a zamestnancov rôznych firiem 
o sociálnych sieťach o tom, aké informácie a akým spôsobom 
by mali byť zverejňované. Sociálne siete predstavujú 
jednoduchú cestu pre zacielenie publika. Zverejňované 
informácie by mali byť zaujímavé a nemali by nudiť ľudí. Je to 
veľmi rýchla a jednoduchá cesta k dosiahnutiu spätnej väzby 
publika, pričom je skutočne interaktívna. Všetko je možné 
realizovať pri minimalizovaných nákladoch na reklamu. 
Dochádza tak k používaniu mena a získavaniu kreditu [Black. 
Cheng. Sibo. 2008]. Takéto možnosti práce z Facebookom majú 
nielen knižnice po vytvorení či už stránky, profilu, skupiny 
alebo miesta. 
 
Súčasný stav riešenej problematiky 

 
Knižničný systém na Slovensku tvoria národná 

knižnica, vedecké knižnice (univerzálne a špecializované), 
akademické knižnice, verejné knižnice (obecné, regionálne, 
krajské), školské knižnice a špeciálne knižnice (s právnou 
subjektivitou a ako súčasť inej právnickej osoby). Celkový 
počet slovenských knižníc k 31.12.2009 je 7551 [www.infolib.sk. 
2009]. L. Foberová uvádza: „Knižnice zažijú rozmach, ale len 
tie, ktoré sa prispôsobia regiónu, v ktorom žijú a svojim 
používateľom. U nás v Českej republike i vo svete sa dá 
sledovať trend výstavby nových moderných knižníc, čo len 
dokazuje, že ľudia v ich budúcnosť veria. Knižnice síce strácajú 
dominantné postavenie na trhu, ale zároveň majú hodnotu, 
ktorú nikto iný nedokáže nahradiť. Sú najväčším odborníkom 
na krásnu literatúru a propagátorom kníh a ich autorov. 
Knihovníci dokážu identifikovať dokument a zbierať, triediť, 
ukladať, distribuovať a vytvárať informácie tak ako nikto 
druhý“ [Foberová. 2012]. I. Tornáryová sa vo svojom článku 
Knižnice ako uzol sociálnych sietí zaoberá integráciou knižníc do 
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virtuálnych sietí. Uvádza, že pokec, ako jedna z najstarších 
a najvyužívanejších sociálnych sietí, má len 8 zaregistrovaných 
knižníc ako používateľov bez perspektívy rozvoja alebo 
s otáznou perspektívou. V tomto prípade však nie sú 
vytvorené podmienky na integráciu knižníc, pretože táto sieť 
neumožňuje zaregistrovanie inštitúcie, ale iba osoby. 
Prijateľnejšie vníma prostredie sociálnej siete Facebook, 
nakoľko je možné registrovať sa ako Používateľ, Skupina alebo 
Stránka. Na Facebooku je registrovaných 12 knižníc, pričom 
s perspektívou rozvoja či s perspektívou stať sa uzlom siete je 
až 8 knižníc. [Tornáryová. 2010]. Aktuálnu analýzu knižníc na 
Facebooku sme spracovali samostatne. 
 K 04.11.2012 je na Facebook zaregistrovaných 114 
knižníc, pričom celkový počet pokusov registrácií knižníc je 
124. Z celkového množstva slovenských knižníc to predstavuje 
1,51 %. Celkovo je prostredníctvom Facebooku spojených 
približne 26 tisíc užívateľov.  H. Ondriašová uvádza, že 
najpodstatnejším nedostatkom konta oproti skupine je, že 
v prípade, že chce niekto vstúpiť do takéhoto profilu, musí 
mať svoje vlastné konto, cez ktoré sa musí najskôr prihlásiť 
[Ondriašová. 2011]. Až 75 registrácií je vytvorených v podobe 
stránky, tzv. funpage. Ako užívateľ sa registrovalo 32 knižníc. 
Možnosť registrácie v podobe skupiny využilo 13 knižníc, 
pričom niektoré skupiny nie sú prístupné pre verejnosť, ale 
naopak sú uzatvorené. Označené ako miesto sú 4 knižnice. 
Najvýhodnejšou registráciou pre knižnice je registrácia 
v podobe stránky, pretože poskytuje najvhodnejšie možnosti 
poskytovania informácií. Väčšina knižníc poskytuje o knižnici 
profilové informácie. Za kompletne vyplnené profilové 
informácie môžeme považovať poskytnutie adresy, 
kontaktných údajov, webovej stránky, otváracej doby, popisu 
a bližších informácií.  Je vhodné poskytnutie možnosti verejnej 
dopravy a parkovania. Niektoré knižnice uvádzajú aj ocenenia. 
V rámci analýzy sme zistili, že základné informácie a spôsob 
ich zobrazenia je viac než nejednotný. Jednotlivé knižnice 
nepostupujú pri tvorbe stránky šablónovite.  
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Z celkového počtu registrácií až 112 knižníc využíva 
zverejňovanie fotografií. O niečo menej, 89 knižníc, využíva 
možnosť informovania o podujatiach formou Udalostí. 
Zobrazenie miesta knižnice prostredníctvom mapy má 74 
knižníc. Aktivita knižníc je merateľná počtom zverejnených 
oznamov administrátormi knižníc. Tí sú väčšinou aktívnejší 
ako fanúšikovia alebo priatelia [Ondriašová. 2011:  207 – 
215].Väčšina knižníc, až na 16, je na Facebooku aktívnych. 
Okrem zmieňovaných aktivít súvisiacich so zverejňovaním 
fotiek a udalostí, knižnice zverejňujú ešte informácie o nových 
prírastkoch do knižničného fondu, rôzne zaujímavé články, 
citáty, obrázky, videá či vtipy s knihovníckou tematikou, 
zabezpečujú si spätnú väzbu prostredníctvom dotazníkov, 
žiadajú používateľov o návrhy na nákup nových kníh, 
informujú prostredníctvom oznamov o zmenách otváracích 
hodín, projektoch, novinkách a súťažiach. 
Otázku možností zdieľania obsahov môžeme implementovať 
z článku J. E.  Beaudoina a C. Boosshardovej, ktorí riešia 
praktické uplatnenie zdieľania múzeí na sociálnej sieti Flickr. 
Zdieľané obsahy kategorizujú: ľudia, história, objekty, výstavy, 
logá, architektúra, marketing, inštalácie a iné [Beaudoin. 
Boosshardová. 2012]. Táto kategorizácia je uplatniteľná aj 
v oblasti knihovníctva. 
 
Záver 

 
Súčasťou tejto práce bolo vymedzenie pojmov. Bližšie 

sme sa pozreli na jednotlivé  možnosti sociálnych sietí a ich 
možnosti rozvoja na Slovensku v rámci ich preferencií 
u užívateľov. Poskytli sme pohľad na potrebu integrácie 
knižníc do sociálnych sietí najmä z hľadiska poklesu veľkého 
množstva používateľov knižničných služieb k internetovým 
informačným zdrojom. Hľadali sme, čo možno, najlepšie 
segmentové riešenie, pričom sme zistili podobnosť 
segmentovania vzhľadom k demografickým údajom.  Snažili 
sme sa nájsť spôsob nazerania na používateľov a možných 
používateľov knižníc v prostredí sociálnych sietí. V rámci 
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stratégie využitia sociálnych sietí sme upozornili na fenomén 
nových médií a ich možností a v neposlednom rade sme 
hľadali  rady odborníkov na spôsoby, akými zverejňovať 
informácie na sociálnych sieťach. V rámci súčasného riešenia 
problematiky sme sa sústredili na zákonný rámec zriaďovania 
knižníc a taktiež sme hľadali súčasné marketingové aktivity na 
najpreferovanejšej sociálnej sieti Facebook. Najprínosnejšia časť 
tejto kapitoly je analýza jednotlivých marketingových aktivít, 
ktorú sme spracovali pre potreby zistenia súčasnej reálnej 
situácie. Zo zistení vyplýva, že len 1,51 % knižníc je 
registrovaných na Facebooku, ale zasahujú obrovskú skupinu 
o veľkosti približne 26 tisíc užívateľov. Najčastejšie 
používanou registráciou je stránka. Knihovníci nejednotne 
vyplňujú základné informácie o knižniciach. Optimistické však 
je, že väčšina týchto knižníc je na Facebooku aktívna. 
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Opísať dianie v spoločnosti bude vždy výzvou nielen 
pre použitie konkrétnych špecifických paradigiem prístupu 
k realite, ale aj pre metodologicky odlišný charakter explanácie 
jednotlivých vedeckých oborov. Siahneme po pohľade 
antropológa, politického filozofa, odborníka na bioetiku 
a demografiu, Michela Schooyansa, s ktorým konštatujeme 
[Schooyans 2010:39], že  v spoločnosti pozorujeme jav, ktorého 
dôsledkom sa stáva, že schopnosť vytvoriť si vlastný názor 
a urobiť slobodné rozhodnutie bola a je v prípade jednotlivcov 
ako aj v spoločnostiach mnohokrát utlmená alebo úplne 
potlačená. Efektívnosť takýchto metód možno pozorovať aj 
v úlohe médií. Tie nielenže majú schopnosť selektovať 
a prekrúcať informácie, ale navyše disponujú prostriedkami na 
ovplyvňovanie verejnej mienky tým, že vštepujú do pamäti 
ľudí klamstvá, ktoré oni bez rozlišovania prijmú. Je všeobecne 
známe, že médiá týmto spôsobom prispeli k tomu, že ľahko 
manipulovateľná verejnosť schvaľuje praktiky pohŕdajúce 
hodnotami. V médiách sa využívajú všetky možné postupy na 
zneužitie verejnej mienky, ovplyvňovanie vládnych činiteľov 
a manipuláciu s mysľou ľudí. Klamstvo je v súčasnosti 
pomocnou rukou pri rozhodovaní. 

Spomenuté výzvy nás nenechávajú nečinnými, preto 
v snahe prispieť k pozitívnemu smerovaniu uvedenej 
problematiky načrtávame niekoľko podnetov. V súvislosti 
s vplyvom médií na transmisiu hodnôt budeme hovoriť 
o výskume hodnôt. Akýkoľvek metodologický prístup zvolíme 
v snahe uchopiť fenomén hodnôt, treba pripomenúť, že 
o hodnotách možno hovoriť s mnohými pochybnosťami, alebo 
s presvedčením o ich kľúčovom význame pre existenciu 
skupiny, spoločnosti, ale i osobnosti, spoločenského 
usporiadania a istôt či neistôt. My predpokladáme druhý 
spôsob nazerania na hodnoty. Predpokladáme zároveň, že 
hodnoty ako sociálny jav existujú a empirické sociologické 
výskumy môžu prispieť k ich poznávaniu. A ak ide 
o reprezentatívne empirické sociologické výskumy, môže ísť 
o príspevok k poznávaniu hodnôt v spoločnosti, či v niektorej 
z jej konkrétnych častí [Prudký 2009:10]. Spolu s Prudkým 
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zdôrazňujeme, že hodnoty pre nás znamenajú objekt výskumu, 
a zároveň pripájame špecifikáciu priestoru ich existencie, 
ktorým sú médiá.  

Ďalším predpokladom nášho uvažovania o poznávaní 
hodnôt je skutočnosť hodnôt ako niečoho, čo existuje. Hodnoty 
sú atribútom existencie každej sociálnej jednotky: od osobnosti, 
cez skupinu, inštitúciu, sociálnu vrstvu, spoločenstvo až po 
spoločnosť v hraniciach určitého štátu i širšej spoločnosti. 
V našom prístupe hodnoty predstavujú jeden so stavebných 
kameňov motivácií, chovania, utvárania vzťahov a štruktúr 
v spoločnosti i vo všetkých jej častiach. Určitá hodnotová 
štruktúra charakterizuje dobu, epochu, ale aj generáciu 
[Prudký 2009:11]. Naším úmyslom je porozumieť obsahu 
konkrétneho sociálneho javu, rozpoznať možnosti jeho vývoja 
a zmien, k čomu je nevyhnutné poznať hodnoty vlastné 
tomuto sociálnemu javu [Prudký 2009:14]. Predpokladom je 
skúmanie hodnôt ako toho, čo je. Dávame teda nabok 
skúmanie hodnôt ako toho, čo má byť. 

Syntézou povedaného sa dostávame k záveru, že ak teda 
chceme chápať hodnoty ako objekt výskumu, bude to 
znamenať, že ide o: 

- niečo, čo definujeme nominálnou definíciou, 
- niečo, čo chápeme v súvislosti sociálneho priestoru, 
- niečo, čo je možné vedeckými spôsobmi poznávania 

popísať, 
- niečo, čo je súčasťou predmetu sociologického 

výskumu, 
- niečo, čo má vlastnú špecifikáciu a pojmové uchopenie, 
- niečo, čo je rozhodujúcim spôsobom spojené s procesom 

ich vzniku, 
- niečo, čo je spojené s dôležitými mediátormi ich vzniku, 
- niečo, čo môže v spoločnosti nadobúdať nejaký druh 

funkcií, 
- niečo, čo si pre interpretáciu ich poznania vyžaduje 

poznanie súvislostí [Prudký 2009:21]. 
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Systematický empirický výskum mediálnych účinkov na 
hodnotové posolstvá ako i na ponuku hodnôt začína 
nadobúdať dôležitosť až začiatkom 20. storočia. Výskum médií 
sa uskutočňuje kombináciou dvoch metód, ktoré sú dnes 
v sociologickom empirickom výskume úplne bežné. 
Kvalitatívne metódy sú v menšine, kvantitatívne výskumy sa 
zaoberajú väčšinou reflexiou sledovanosti, diferenciami 
v sledovanosti na základe rôznych hľadísk (sociálnych, 
demografických, etnických, regionálnych a pod.). Samotný 
výskum médií ako tvorcov ponuky hodnôt je doposiaľ vzácny. 
O čosi častejšia je semiotická analýza ako hľadanie potencií 
k vzorcom správania, normám a možno i hodnotám. Keďže 
médiá predstavujú jeden z rozhodujúcich socializačných 
mediátorov a tiež preto, že ich pôsobenie je spojené s radom 
mýtov a predsudkov, bolo by žiaduce pokúsiť sa o vývoj 
a overenie kompatibilných špecifických metodických postupov 
pre skúmanie ponuky hodnôt jednotlivými médiami [Prudký 
2009:134]. 

Pri výskume hodnôt a médií spolu s Prudkým [Prudký 
2009:134] rozlišujeme dve základné roviny: a/ zachytenie 
a prezentáciu hodnôt v samotných médiách a b/ vnímanie 
a prijatie či odmietnutie hodnôt publikom (divákmi, 
poslucháčmi, čitateľmi). Takýto pokus o triedenie metód 
výskumu hodnôt v médiách je jedným z prvých krokov na 
ceste k utváraniu štandardizovaných výskumných nástrojov. 
K výskumu hodnôt možno použiť najmä metódy z oblasti 
analýzy textu a analýzy publika. V prípade analýzy publika ide 
o klasické sociologické metódy pozorovania, dotazníka, 
rozhovoru a focus group. 

Najčastejšie používanou metódou analýzy textu je 
obsahová analýza, ktorá je obvykle považovaná za 
kvantitatívnu metódu. Predmetom obsahovej analýzy médií 
môže byť akýkoľvek typ média – tlačeného, filmu, 
vysielaného, hudobnej nahrávky, telematického (kombinácia 
telekomunikácie a informatiky – nové elektronické médiá) 
[Prudký 2009:135]. Pri určení smerovania výskumu hodnôt tu 
teda môžeme konštatovať východiskový bod analýz 
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v obsahovom smerovaní analýzy textu. Postupujúc k ďalším 
charakteristikám výskumu sa dostaneme k mnohým 
existujúcim výskumom, ktorých výsledky a interpretácie môžu 
slúžiť pre náčrt celého súboru výskumných metód, ktoré je 
možné v mediálnom priestore použiť. Jane Stokes [Stokes 
2003:23,25,26] syntetizuje na podklade konkrétnych 
zrealizovaných výskumov nasledovné metódy používané pri 
analýze médií a ich vplyvu: 
 

Objekt analýzy Metóda 

Analýza textu 

Výskyt určitého javu 
v textoch 

Obsahová analýza 

Význam textu alebo skupiny 
textov 

Semiotika 

Štruktúra príbehu Naratívny výskum 

Skupina textov rovnakého 
druhu alebo žánru 

Žánrová štúdia 

Skupina textov od 
rovnakého autora 

Autorská štúdia 

Skupina textov o rovnakom 
umelcovi 

Štúdia hviezdy (star study) 

Štúdium mediálnych organizácií 

Dejiny špecifickej inštitúcie, 
dejiny mediálnych 
technológií, predchádzajúce 
politické diskusie, dejiny 
legislatívy 

Výskum archívov 

Dejiny vysielania, sociálny 
dopad médií 

Sociálna história 

Názory a prístupy 
pracovníkov v médiách 

Rozhovory 

Pracovné postupy 
spoločností a organizácií, 
správanie pracovníkov 
odvetví 
 

Zúčastnené pozorovania 
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Štúdium publika (príjemcov) 

Správanie ľudí v ich 
prostredí 

Pozorovanie 

Reakcie príjemcov na otázky Dotazník 

Vysvetlenie správania 
príjemcami 

Rozhovor 

Prístupy, názory a správanie 
skupín 

Focus group 

Spomienky na 
predchádzajúce správanie 
a prístupy 

Ústna tradícia (oral history) 

 
Semiotika je náukou o znakoch a znakových systémoch, 

v ktorých znaky fungujú. Zaoberá sa ich významami, 
spôsobom organizácie znakov s systémoch a vzťahmi medzi 
znakmi a ich užívateľmi. Použitie semiotickej analýzy 
umožňuje odhaliť viac z povrchového významu textu, sleduje 
spôsob riadenia použitých znakov alebo iných častí textu, 
skúma vplyv vybraných znakov na zmysel, význam a dojem 
textu. V porovnaní s obsahovou analýzou nie je semiotická 
analýza zväzovaná pevnou a jasnou metodológiou. Jej 
nevýhodou je, že vyžaduje výbornú znalosť kultúrneho 
prostredia, z ktorého analyzovaný text pochádza. Ďalší rozdiel 
medzi zmienenými metódami spočíva v tom, že semiotická 
analýza nezahŕňa kvantifikáciu, pretože sú pre ňu dôležité 
latentné významy, ktoré nemôžu byť extrahované 
z numerických dát [McQuail 2009,308]. Obrazová analýza je 
založená na rozbore jednotlivých prvkov skúmaného obrazu 
a slúži k tomu, aby sme zistili, ako sú do obrazu vnorené 
významy, z ktorých je budovaný.  

Je samozrejmé, že kvalitatívny výskum hodnôt vyžaduje 
kombináciu rozličných metód. Vzhľadom k tomu, že ide 
o skúmanie tak zložitej tematiky, umožňuje kvalitatívny 
výskum priniesť rýchlejšie zaujímavé zistenia, ktoré môžu mať 
výraznú poznávaciu váhu. Pre kvalitatívny výskum zároveň 
platí, že pre jeho prepojenie s výskumom kvantitatívnym môže 
obom prístupom iba prospieť. Pri výskume hodnôt ide určite 
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o podmienku komplexného poznávania. Je teda žiaduce, aby 
výsledky analýzy hodnôt podopreté veľkými kvantitatívnymi 
sociologickými výskumami boli v ďalšej fáze overované, 
doplňované a špecifikované prostredníctvom kvalitatívnych 
výskumov hodnôt vo vybraných sociálnych prostrediach 
[Prudký 2009:137]. Toto je požiadavka, ktorá je pre empirické 
metódy v sociológii charakteristická a nevyhnutná. 
Komplementárnosť oboch prístupov bude zárukou čo 
najpresnejšej deskripcie teóriou načrtnutých a výskumom 
zistených údajov. 

Médiá predstavujú jeden z najvýznamnejších činiteľov 
vplyvu na hodnotové štruktúry v spoločnosti. Ide o oblasť, 
v ktorej je realizovaných len veľmi málo ucelených výskumov 
zobrazovania hodnôt v médiách. Väčšina z nich je úzko 
zameraná na určitú tému a frekvencia určitých tém odráža 
akúsi popularitu týchto tém vo výskume vo všeobecnosti. 
Najbežnejšou metódou používanou v mediálnych analýzach je 
obsahová analýza textu. Okrem printových médií bývajú 
predmetom analýzy aj audiovizuálne médiá, kde sa obsahová 
analýza kombinuje s obrazovou analýzou [Prudký 2009:153]. 
Ako už bolo povedané ide o prístup k hodnotám, ktorý sa 
zameriava na ich existenciu a prezentáciu v médiách, ale bez 
skúmania ich dopadu na príjemcov, teda na spoločnosť či jej 
čiastočné jednotky. 

Spomenuté metódy umožňujú analyzovať texty médií, 
ale už nie samotné publikum. Túto nevýhodu odstraňujú 
metódy štúdia publika. Použitie dotazníkového výskumu 
umožňuje získať informácie o pôsobení médií, pretože je 
zamerané na príjemcov pôsobenia médií. Výskum, ktorý 
zahŕňa skúmanie prostredníctvom dotazníka alebo niektorú 
inú metódu štúdia publika (napr. focus group), umožňuje 
skúmať nielen médiá ako také, ale aj ich vplyv [Prudký 
2009:158]. Bolo by žiaduce determinovať uvedené prostriedky 
kvantitatívneho i kvalitatívneho prístupu k príjemcom 
pôsobenia médií, nateraz sa uspokojíme s tvrdením, že nech sú 
použité akékoľvek formy empirického zisťovania, musia byť 
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zamerané rovnako na médiá ako i na konzumentov ich 
ponuky. 

Kombinácia oboch prístupov, teda analýzy mediálneho 
textu či obrazu a analýzy publika, je optimálnym riešením 
k získaniu ucelených výsledkov. Je potrebné rozvíjať špecifické 
metódy analýzy, ktoré by umožnili rozpoznať ponuku hodnôt 
médií a zároveň rozsah a dosah ich prijatia a následne 
i súvislosti medzi mierou prijatia a správania [Prudký 
2009:160]. Sociologický prínos k problematike vzťahu médií 
a hodnôt bude spočívať práve v náčrte výskumných metód, 
ktoré by boli schopné odkrývať obsah mediálneho priestoru 
a tak špecifikovať hodnoty, akými je ponuka médií poznačená. 
Zároveň sa sociológia snaží o čo najobjektívnejšie skúmanie 
miery, v akej sa hodnoty prezentované médiami odrážajú 
v hodnotovom profile spoločnosti, ktorá sa vďaka interiorizácii 
hodnôt socializuje. 
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ABSTRACT: 
 

The author deals with presenters professionality in electronic media, 
especially television. She describes and focuses on key skills needed 
when writing and interpreting texts, free speaking in front of              
a camera and leading a dialogue or discussion. At description, the 
author is inspired from her practical experience in presenters 
preparation. Thus, she introduces a basic model, which is a starting 
point for development and building of a professional preformance. 
 
KEY WORDS:  
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communication. 
 

Úvod 
 

Profesionalita žurnalistov je téma, o ktorej sa hovorí na 
rôznych fórach a z rôznych aspektov. Klasifikujú ju odborníci, 
vyjadrujú sa k nej šéfredaktori, ako aj odborná či laická 
verejnosť, často ju  hodnotia, a najmä kritizujú politici. Krátky 
slovník slovenského jazyka uvádza, že slovo „profesionál 
označuje niekoho, kto ako odborník robí niečo z povolania“ 
(Krátky slovník slovenského jazyka 2003: 594). Je to pojem, ktorý je 
pri každej profesii spojený so špecifikami viažucimi sa 
k výkonu tej-ktorej práce. Vo všeobecnosti však môžeme 
konštatovať, že ak hovoríme o profesionalite, hovoríme 
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o kvalitnom výkone, v maximálnej miere napĺňajúcom kritériá 
stanovené na danú prácu.  

Profesionalitu v oblasti žurnalistiky a novinárskej práce 
často odvodzujeme z napĺňania spravodajských 
žurnalistických hodnôt, ako sú aktuálnosť, relevantnosť, 
objektivita, originalita, záväznosť, ale aj interaktivita, 
transparentnosť (Ruß-Mohl, Bakičová 2005: 257).  

A. Tušer definuje profesionálnosť ako kvalitné 
jazykovo-štylistické a odborné novinárske spracovanie, 
spočívajúce vo výbere najvhodnejšej formy (žánru)                      
a najúčinnejšieho metodického postupu tvorby pri spracovaní 
danej udalosti, tematiky či deja ( Tušer 2010: 47).  

A. Remišová spomína profesionalitu v súvislosti 
s profesijnou autoritou. Zaujímavým faktom je to, že niektorí 
žurnalisti Slovenského syndikátu novinárov pri schvaľovaní 
nového Etického kódexu novinárov žiadali doplnenie tejto 
hodnoty do nového kódexu, pretože z neho vypadla. Nakoniec 
toto doplnenie neschválili s argumentom, že na profesionalite 
by mali trvať zamestnávatelia. A tak medzi hlavnými 
hodnotami novinárskej práce, zakotvenými v Etickom kódexe 
novinárov, zostali: nestrannosť, vyváženosť, objektivita, 
poctivosť, pravdivosť, zodpovednosť, dôsledné overovanie 
faktov a čestnosť (Remišová In Magál, S., Mistrík, M., Solík, M.: 
(ed.) 2009: 11 – 19). 

V našom príspevku sa budeme venovať profesionalite 
redaktorov a moderátorov spravodajstva a publicistiky – 
predstaviteľov dvoch kľúčových a najsledovanejších 
pôvodných relácií týchto médií. Špeciálne sa zameriame na 
komunikačnú a interpretačnú profesionalitu a osobnostné 
faktory, ktoré ju podmieňujú. Zadefinujeme  kľúčové 
schopnosti a zručnosti nevyhnutné pre kvalitný profesionálny 
výkon. Niektoré spôsobilosti si ozrejmíme cez činnosti 
redaktora či  moderátora spravodajstva. Vychádzame pritom 
z našich praktických skúseností pri príprave televíznych 
i rozhlasových prezentátorov spravodajstva a publicistiky.  
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1. Práca žurnalistu v televízii 
 

Spravodajstvo už po dlhé roky patrí k najsledovanejším 
televíznym formátom. Je jedným z hlavných informačných 
zdrojov, najmä pre strednú a staršiu generáciu. Podľa 
výskumnej agentúry MEDIAN SK, s. r. o. v období od 24.         
6. 2013 do 15. 9. 2013 na otázku „Ktorá televízia má podľa vás 
najobjektívnejšie spravodajstvo?“ odpovedali respondenti 
nasledovne: 27,9 % uviedlo ako najobjektívnejšie spravodajstvo 
TV Markízy, 18,7 % opýtaných označilo verejnoprávnu RTVS 
(STV), 18,3 % uviedlo TV JOJ a spravodajskú TA3 pomenovalo 
16,6 % respondentov. Inú televíziu uviedlo 5,7 % respondentov 
a 12,8 % respondentov sa k otázke nevedelo vyjadriť. 
Respondenti mohli určiť len jednu televíziu 
(www.median.sk/pdf/MML2013/MML    
Omnibus_2013_III_Najobjektivnejsie_TV_ Spravodajstvo.pdf, 
dostupné 30. 9. 2013). 

Práca redaktora či moderátora v televíznom 
spravodajstve predstavuje najrozsiahlejšie spektrum 
žurnalistických činností, či už pri vytváraní obsahu reportáže 
(rešerš informácií, postavenie konceptu príspevku, 
formulovanie otázok pre respondentov, napísanie komentárov 
mimo obrazu, pripravenie textov pre stand up, príprava textu 
na živý vstup) alebo z interpretačného hľadiska (načítavanie 
textu mimo obrazu, stand up nahrávaný v exteriéri, komentár 
načítaný na záznam, vedenie rozhovoru, prípadne živý vstup 
do štúdia).  

Pri žurnalistickej práci prezentátorov v elektronických 
médiách môžeme hovoriť o dvoch aspektoch profesionality. 
Prvý sa viaže k profesionalite pri vytváraní obsahu. V druhom 
prípade sa na profesionalitu pozeráme z hľadiska kvality 
odovzdania obsahu. Ide o interpretačnú rovinu, teda 
schopnosť zrozumiteľne odovzdať obsah príjemcovi tak, aby 
ho rýchlo a ľahko pochopil. A to nielen primárny obsah, ale aj 
podtexty, ktoré nie sú formulované priamo, ale autor ich chcel 
sprostredkovať. Obidva aspekty komunikácie – obsahový aj 
interpretačný -- sú veľmi dôležité a vzájomne sa podmieňujú. 



 
162 

O nekvalitnom výkone hovoríme napr. v prípade, ak je 
presvedčivo a pútavo odprezentovaný nekvalitný obsah. 
Takáto prezentácia môže byť recipientom vnímaná ako 
manipulácia. Ale aj kvalitný obsah interpretovaný rušivým 
spôsobom (z paralingvistického hľadiska či z hľadiska rušivej 
reči tela) bude recipient hodnotiť ako neprofesionálny, pretože 
mu dostatočne neporozumie. Z toho vyplýva, že pri hodnotení 
profesionality výkonu žurnalistu je nutné brať do úvahy 
obidve zložky rovnocenne – kvalitu obsahu aj kvalitu 
interpretácie. 

 
 

2. Kompetencie redaktora a moderátora spravodajstva 
a publicistiky v televízii 

 
Profesionálne kompetencie sú jedným z predpokladov 

na zvládnutie rôznych, aj mimoriadnych a náročných situácií 
(Pravdová 2009: 23), vyskytujúcich sa v práci redaktora 
a moderátora. Kompetencia (z angl. competence, competent, 
competency) je schopnosť vykonávať nejakú činnosť kvalitne 
a kvalifikovane. Na vyjadrenie slova kompetencie sa používa 
niekoľko pojmov, napr. schopnosť, ale aj spôsobilosť. Krátky 
slovník slovenského jazyka definuje spôsobilosť ako priznanú 
schopnosť vykonávať istú prácu alebo funkciu (Krátky slovník 
slovenského jazyka 2003: 694). My slovo schopnosť chápeme 
ako podkategóriu slova spôsobilosť (kompetencia). Základom 
spôsobilostí sú vrodené vlohy. Tie sa môžu rozvinúť, ak má 
človek vhodné podmienky (podnety, prostriedky, prostredie, 
učiteľov) a dostatočnú vnútornú motiváciu (drajv), ktorá ho 
ženie pracovať na sebe. Vrodené schopnosti sa môžu premeniť 
na spôsobilosti. Tie sa prejavujú špecifickým správaním a sú 
výsledkom použitia všetkých vrodených a nadobudnutých 
schopností zručnosti a vedomosti, ktoré možno získať učením 
sa, praxou alebo skúsenosťami. Redaktor / moderátor by mal 
mať kvalitný všeobecný rozhľad a dôkladné poznatky 
z oblasti, na ktorú s špecializuje.  
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Podľa E. Hradiskej (Hradiská, Brečka, Vybíral 2009: 55 – 
124) možno za dôležité schopnosti pre prácu redaktora 
a moderátora (teda žurnalistu) považovať schopnosti 
poznávacie, tvorivé a sociálne. Tieto schopnosti umožňujú 
redaktorovi / moderátorovi vnímať svet osobitým spôsobom, 
vybrať z neho dôležité a zaujímavé fakty a informácie, 
spracovať ich do formy, ktorej bude divák porozumie                 
a zároveň bude pre neho príťažlivá, a odkomunikovať ich tak, 
že divák informácie pochopí a zapamätá si ich. Keďže častým 
zdrojom informácií v práci redaktora sú ľudia, potrebuje 
zvládnuť aj rôzne komunikačné situácie, od tých 
najpríjemnejších (keď respondent chce a vie informovať) až po 
vyhrotené (odmietnutie rozhovoru s redaktorom alebo 
komunikácia s respondentom, ktorý sa nevie vyjadrovať či 
jasne formulovať a vysvetľovať). Redaktor či moderátor 
potrebuje zvládnuť komunikáciu s rôznymi typmi ľudí -- od 
výrobného štábu až po respondentov, ktorí sú pre neho 
v komunikácii kľúčoví a nájsť spôsob, ako s nimi komunikovať 
tak, aby jeho komunikácia bola úspešná. Potrebuje tiež 
zvládnuť špecifický typ komunikácie -- s divákom. Pre tento 
typ je charakteristické, že redaktor / moderátor svojho 
komunikačného partnera priamo nevidí ani nepočuje, ale mal 
by s ním komunikovať, ako by ho mal priamo pred sebou. Mal 
by sa tiež vedieť naladiť na jeho potreby a očakávania. Skoro 
všetky komunikačné situácie sa odohrávajú pod časovým 
tlakom. Veľmi často je komunikácia redaktora / moderátora 
komunikáciou jediného okamžiku a nemožno ju opakovať. 
 
 
2.1. Kompetencie súvisiace s vytvorením textu (písaného aj 

hovoreného) 
 

Na vytvorenie kvalitnej a zaujímavej informácie pre 
diváka sa od redaktora / moderátora vyžaduje: 
 

Schopnosť rýchlo čítať. Redaktor / moderátor ju 
potrebuje na to, aby dokázal rýchlo naštudovať rôzne 
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materiály, zorientoval sa v probléme a téme, ktorú bude 
pripravovať. Často sa rozhodne o vyrábanej téme len deň pred 
realizáciou  alebo ráno v deň vysielania. Táto schopnosť je 
predpokladom na zvládnutie informačného náporu 
a podmienkou, aby mal redaktor / moderátor divákovi čo 
komunikovať. 
 

Schopnosť identifikovať v informáciách podstatné. 
Redaktor / moderátor ju potrebuje na to, aby identifikoval 
podstatu témy / problému a mohol ju následne vysvetliť 
divákovi. Prispieva to tiež k tomu, aby diváka nezahltil 
množstvom zbytočných faktov, ale sprostredkoval mu iba tie 
dôležité. Počet faktov, ktoré je človek schopný spracovať 
v rámci jednej správy, je obmedzený. V operatívnej pamäti je 
schopný prijať a podržať maximálne 5 - 9 podnetových 
jednotiek (Atkinson 2003: 273). Ak ich je viac, človeku sa 
podvedome obmedzuje pozornosť a vedome alebo podvedome 
(prvé a posledné zachytené) selektuje fakty, ktoré sú pre neho 
zaujímavé. S tým súvisí aj schopnosť všimnúť si v prostredí 
významné veci a zmeny a primerane na danú situáciu 
zareagovať (napr. verbálnym okomentovaním, zmenou 
správania a pod.). 
 

Schopnosť analýzy a syntézy je dôležitá, aby redaktor / 
moderátor vedel analyzovať problém do podrobností, 
identifikovať jeho podstatu a zároveň ho dokázal  syntetizovať 
(prepojiť) s ďalšími oblasťami a informáciami, súvisiacimi 
s témou. Potrebuje na to aj schopnosť kritického myslenia, teda 
schopnosť posúdiť ich a rozhodnúť sa, čo je významné a čo 
vynechať, čomu veriť a čomu nie a aplikovať ich v rámci  
zámeru príspevku.  
 

Schopnosť nadhľadu a schopnosť vidieť veci 
v súvislostiach. Tieto dve schopnosti mu umožnia spracúvať 
informácie a zostaviť obsah / text v kontexte celej témy, ako aj 
súvisiacich príspevkov v rámci pripravovaného spravodajstva. 
Tiež zabezpečujú nestrannosť a vyváženosť obsahu / textov. 
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Schopnosť formulovať informácie jednoducho 

a zrozumiteľne. Redaktor / moderátor by mal naformulovať 
informáciu čo najjednoduchšie, ako keby ju vysvetľoval 
niekomu v priamom osobnom kontakte. Optimálna dĺžka 
rozhlasovej, ale aj televíznej vety je 12 -- 15 slov (Jenča 2004: 
97). Aj v anglosaskej literatúre sa uplatňuje pravidlo, že veta, 
ktorá má viac ako 22 slov sa nedá zapamätať (Jenča 2004: 97). 
Kanadská organizácia pre rozhlasové a televízne spravodajstvo 
odporúča, aby veta mala len 20 -- 25 slov a jednu myšlienku 
v jednej vete (Jenča 2004: 97). Hlavná veta by mala mať 
maximálne jednu vedľajšiu vetu, ktorá rozvíja hlavnú 
myšlienku. Podstatné pre dynamiku prejavu je aj striedanie 
kratších a dlhších viet. Nevhodné je formulovanie informácie 
cez nadväzovanie myšlienok bez ich jasného ukončovania 
a tiež výskyt jednej alebo viacerých vsuviek vo vete. Rovnako 
je dôležité, aby redaktor / moderátor nezahltil diváka veľkým 
množstvom faktov.  
 

K tomu potrebuje dobrú vyjadrovaciu schopnosť, ktorá 
v sebe zahŕňa slovnú pohotovosť a s ňou súvisiacu bohatú slovnú 
zásobu. Redaktor / moderátor potrebuje poznať množstvo 
výrazov  na presné sformulovanie myšlienky, synonymá na 
opakované vyjadrenie toho istého počas jednej správy, ako aj  
konotatívne a denotatívne významy jednotlivých slov a vedieť 
ich používať v závislosti od cieľovej skupiny, pre ktorú vysiela 
a od zámeru svojho príspevku. Vety potrebuje vedieť 
naformulovať okamžite, variovať ich formuláciu, aj v závislosti 
od času, ktorý má k dispozícii na ich vyslovenie a na celý svoj 
vstup. Rozširovať slovnú zásobu môže redaktorovi / 
moderátorovi pomôcť čítanie kníh rôzneho obsahu 
a zamerania. Lepšie vyjadrovať sa mu pomáha aj jeho schopnosť 
slovnej flexibility, teda ak vie pružne používať slová rôzneho 
významu. Kvalitu jeho verbálneho výkonu zvyšuje aj dobrá 
asociačná pohotovosť. Umožňuje mu rýchlo si vybaviť z pamäti 
také slová, ktoré spĺňajú dôležité obsahové požiadavky. 
Schopnosť vyjadrovať sa rýchlo a kultivovane podmieňuje aj 
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schopnosť kvalitnej slovnej fluencie (Ďurič 1988: 129 -- 130, aj 
Pietrasiñski 1972: 104 – 105). Ide o schopnosť vyjadrovať sa 
plynulo. Redaktori pri vyjadrovaní potrebujú fluenciu slovnú 
(schopnosť pohotovo a ľahko utvoriť čo najviac slov určitého 
druhu), expresívnu (vyjadrovaciu, t. j. schopnosť vyjadriť 
myšlienku slovami -- vybrať primerané slová na vyjadrenie 
súvislých myšlienkových celkov) a ideačnú (schopnosť rýchlo 
a pohotovo tvoriť  nápady na danú tému). Ak má redaktor / 
moderátor kvalitnú vyjadrovaciu schopnosť, vie svoje 
myšlienky formulovať rýchlo a zrozumiteľne. Túto schopnosť 
využíva pri písaní textu, pri jeho redigovaní (krátení), podľa 
toho, ako sa upravuje minutáž ostatných príspevkov 
vysielania, ale aj pri voľnom vyjadrovaní sa do kamery či 
formulovaní otázok respondentovi. 
 

Schopnosť tvoriť text podľa komunikačných očakávaní 
cieľovej skupiny recipientov, ako aj cieľa relácie / príspevku 
a zamerania televízie. Redaktor / moderátor potrebuje vedieť 
vytvoriť štruktúru prezentácie tak, že bude pre diváka 
dostatočne jasná a zrozumiteľná a bude ho logicky viesť po 
správe (napr. od známeho k neznámemu, uvedie zaujímavosť, 
ktorú následne ozrejmí a pod.). Pri tom mu pomôže, ak vie 
nasimulovať otázky, ktoré vznikajú v hlave diváka pri 
pozeraní príspevku, zahlásenia či diskusie. Táto schopnosť mu 
pomáha aj namodelovať, čo asi dosiahne u diváka a čím to 
dosiahne, teda vedome riadiť komunikáciu s recipientom 
a ovplyvňovať jeho vnímanie aj rozmýšľanie. Redaktor / 
moderátor by mal  poznať charakteristiky publika, pre ktoré 
vysiela. Využiť na to môže výsledky prieskumov svojho 
médiá, prípadne mediálnych agentúr. Takéto prieskumy vedia 
pomerne presne popísať charakteristiky aj očakávania diváka, 
ktorý sa v danom momente nachádza pri televíznej obrazovke. 
Pri štylizovaní textu adresovanému divákovi je dôležitá aj 
stratégia televíznej stanice, t. j. na akú cieľovú skupinu 
predovšetkým  zameriava svoje vysielanie. V tom sa líšia 
najmä verejnoprávna a komerčná televízna stanica, ale aj 
jednotlivé komerčné stanice medzi sebou.  
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Schopnosť myslieť dopredu a súčasne kontrolovane 

hovoriť. Reakcia pri vytváraní voľnej výpovede, napr. počas 
živého vysielania alebo priameho vstupu počas správ, musí 
byť rýchla. Redaktor / moderátor zvyčajne nemá čas dopredu 
si premyslieť a pripraviť, čo presne povie a tak potrebuje 
zvládnuť, aby súčasne hovoril aj uvažoval  o ďalších 
myšlienkach, ktoré vysloví. Musí to vedieť robiť tak, aby jeho 
vyjadrovanie bolo plynulé a nenachádzali sa v ňom veľké 
prestávky ani nadbytočné pazvuky (napr. „eee“, predlžovanie 
samohlások na konci slov a pod.).  
 
 

2.2. Kompetencie súvisiace s interpretáciou textu 
 

Redaktor / moderátor interpretuje buď text, ktorý má 
dopredu pripravený, a teda ho číta (z papiera, počítača alebo 
čítačky) alebo sa divákovi prihovára priamo počas živého 
vysielania či živého vstupu počas správ. Pri oboch prejavoch 
potrebuje zvládať aj umenie kvalitnej profesionálnej 
interpretácie, aby bol jeho prejav dostatočne zrozumiteľný 
a zaujímavý. Na to potrebuje nasledujúce schopnosti:  
 

Schopnosť predstaviť si komunikáciu s partnerom. Keď 
redaktor, moderátor načítava text mimo obrazu alebo číta text 
z čítacieho zariadenia, nemá pri sebe komunikačného partnera, 
ktorému by informácie priamo rozprával. Aby jeho prejav 
vyznel presvedčivo, musí si pri čítaní prestaviť niekoho, komu 
informáciu vysvetľuje. 
 

Schopnosť jasne a rýchlo artikulovať. Pri interpretácii 
prezentátor potrebuje vysloviť rôzne, aj zložitejšie zhluky 
hlások, rýchlo, plynulo a čisto artikulovať súvislo celú 
informáciu, bez brbtov tak, aby divák mohol hlásky jasne 
identifikovať. Čistá artikulácia je dôležitá preto, lebo mikrofón 
pri nezreteľnej artikulácii hlásky skresľuje. Divák môže počuť 
nezrozumiteľný zvuk, z ktorého nie je schopný odvodiť si 
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slovo a jeho význam. Ak je takýchto nezrozumiteľných slov 
viac, stráca sa význam celej informácie /  správy. K tomuto 
javu často dochádza pri rýchlej, uponáhľanej, 
nedisciplinovanej artikulácii.  
 

Schopnosť rýchlo identifikovať a vedieť interpretačne 
vyjadriť význam myšlienky. Keď redaktor / moderátor 
interpretuje text, na pochopenie významu / informácie 
potrebuje rýchlo identifikovať kľúčové slovné spojenia, aby 
vedel, na čo má dať doraz. Iba tak čítaná interpretácia vyznie 
prirodzene a bude pripomínať priamu, hovorovú komunikáciu 
dvoch ľudí. Zároveň to divákovi uľahčí a urýchli pochopenie 
podstaty informácie. 
 

Schopnosť ovládať svoje neverbálne vyjadrovacie 
prostriedky:  
-- neverbálne zvukové zložky reči -- posadenie hlasu, 
ovládanie tempa reči, práca s intenzitou hlasu, práca s dychom 
-- schopnosť vedome riadiť a kontrolovať tieto neverbálne 
zložky reči je významnou podmienkou pre efektívnu 
interpretáciu a správne vyznenie čítaného textu; 
-- mimika, gestika, reč tela -- ovládanie nezvukových 
neverbálnych výrazových prostriedkov je veľmi dôležité, 
pretože pohyb pred kamerou má svoje špecifiká; je potrebné, 
aby redaktor či moderátor zvládli súčasne myslieť na obsah 
a zároveň prispôsobovať svoju „reč tela“ požiadavkám 
kamerového snímania. 
 

Schopnosť hovoriť a súčasne sa počúvať a na základe 
počutého prípadne korigovať svoj prejav. Táto schopnosť je 
veľmi dôležitá, pretože redaktor / moderátor, ktorý to 
nedokáže, nie je schopný rozvíjať svoje interpretačné zručnosti 
a profesionálny prejav, ba ani reagovať pri interpretácii na 
pokyny z odposluchu (pri priamom vysielaní). (Pozn. autorky:  
Pri plánovanom rozhovore formou priameho vstupu do 
vysielania má moderátor v uchu slúchadlo, do ktorého dostáva 
informácie z réžie o tom, či sa podarilo nadviazať spojenie 
s redaktorom. Moderátor súčasne počúva pokyny z réžie 
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a zároveň niekedy ešte číta z čítacieho zariadenia. Vtedy môže 
dôjsť: k zvýšeniu počtu brbtov, zvýšeniu intenzity reči, 
zrýchleniu alebo spomaleniu tempa reči či neprirodzenej 
intonácii a predlžovaniu alebo skracovaniu dĺžky hlások.) 
 
Záver 
 

Redaktori a moderátori televízneho spravodajstva tvoria 
významnú zložku mediálneho komunikačného procesu. 
Spravodajstvo ako jeden z najsledovanejších programov je 
považované za jeden z najdôležitejších programov televízie 
a vedenie média mu venuje významnú pozornosť. 
Profesionálny výkon redaktorov / moderátorov ovplyvňuje to, 
ako budú jednotlivé relácie vnímané a akú získajú  
sledovanosť. V našom príspevku sme sa podrobnejšie venovali 
dvom kľúčovým oblastiam kompetencií redaktorov 
a moderátorov spravodajstva / publicistiky v televízii -- 
kompetenciám súvisiacim s vytvorením obsahu (textu) --
písaného aj hovoreného a kompetenciám súvisiacim 
s interpretáciou textu. Obidve oblasti kompetencií sú 
neoddeliteľnou podstatou profesionality a základom ich 
žurnalistickej práce a vzájomne sa podmieňujú. Podrobnejšie 
sme sa venovali najmä kompetenciám: rýchlo čítať, identifikovať 
v informáciách podstatné, všimnúť si v prostredí významné veci 
a zmeny, kritického myslenia, nadhľadu, vidieť veci v súvislostiach, 
formulovať informácie jednoducho a zrozumiteľne, dobrá 
vyjadrovacia schopnosť, tvoriť text podľa komunikačných očakávaní 
cieľovej skupiny recipientov, ako aj cieľa relácie / príspevku 
i zamerania televízie,  myslieť dopredu a súčasne kontrolovane 
hovoriť, ako aj schopnostiam predstaviť si komunikáciu s partnerom, 
jasne a rýchlo artikulovať, rýchlo identifikovať a vedieť interpretačne 
vyjadriť význam myšlienky, ovládať svoje neverbálne vyjadrovacie 
prostriedky, hovoriť a súčasne sa počúvať. Tieto kompetencie si 
môžu redaktori a moderátori cielene rozvíjať počas svojej 
prípravy na výkon profesie, ale aj priebežne počas výkonu 
práce. K tomu je nevyhnutné, aby sa vzdelávali aj v oblasti 
žurnalistickej teórie a žánrov, psychológie publika,                      
v technologických zručnostiach (strihová skladba, technika 
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strihu a pod.), ako aj získavali a udržiavali si všeobecný 
politicko-spoločenský prehľad a prehľad v oblasti, na ktorú sa 
špecializujú. Tak budú vedieť podávať kompletný 
profesionálny výkon.  
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Mają Państwo przed sobą tom, który stanowi pokłosie 
obrad sekcji doktoranckiej Międzynarodowej Konferencji Na-
ukowej (KO)MEDIA – (KO)NTEKSTY DYSKURSU MEDIAL-
NEGO (18-20 września 2013 r.). To przedsięwzięcie naukowe, 
od samego początku firmowane przez Katedrę Komunikacji 
Medialnej i Reklamy Uniwersytetu Konstantyna w Nitrze na 
Słowacji, odbyło się już po raz ósmy, przy czym w Polsce po 
raz pierwszy. Poprzednie edycje miały miejsce w Nitrze, Pra-
dze oraz Zlinie. Tym razem organizacji wydarzenia podjął się 
Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach. W konferencji udział wzięli naukowcy       
z Czech, Słowacji i Polski, w trakcie obrad (w części plenarnej 
oraz w sekcjach), a także podczas paneli dyskusyjnych, zapre-
zentowali się również ludzie mediów oraz praktycy komuni-
kacji marketingowej.   

Podczas konferencji uczestnicy zastanawiali się, czy 
komunikacja, rozumiana jako porozumienie, jest – wobec za-
grożenia chaosem i entropią komunikacyjną – w świecie 
współczesnym jeszcze możliwa? Czy możliwa jest efektywna 
kooperacja między podmiotami działającymi w przestrzeni 
komunikacji społecznej? Czy jest obowiązkiem mediów konte-
stacja ośrodków władzy (politycznej, samorządowej, sądowej, 
finansowej)? Na czym polega działalność ponowoczesnych 
„buntowników” – efektownie wykorzystujących możliwości 
stwarzane przez nowe media? Próba odpowiedzi na te pytania 
– jak wspominali w zaproszeniu organizatorzy przedsięwzię-
cia – jest  obowiązkiem i wyzwaniem dla przedstawicieli –
 zbliżających się przecież do siebie – nauk humanistycznych      
i społecznych. A nieco przewrotnie sformułowany termin 
„(KO)MEDIA” – użyty w tytule konferencji – ma zachęciać do 
refleksji nad rzeczywistością współczesnego świata, takiego 
jaki uobecnia się w przestrzeni medialnej opisanej trzema sło-
wami: KOMUNIKACJA – KOOPERACJA – KONTESTACJA.  
Obszary tematyczne konferencji zostały sprowadzone do na-
stępujących bloków tematycznych: 

 
 Rola mediów i specyfika komunikowania się w ponowoczesności. 

 Media – ekonomia – prawo: (nie)bezpieczne związki? 
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 Dziennikarstwo ekonomiczne: kompetencje nadawców i odbior-
ców, uwarunkowania komunikacji. 

 Kontestacja władzy w mediach tradycyjnych i nowych mediach 
(m.in. culture jamming, rola mediów społecznościowych 
i blogosfery). 

 Rewolucja technologiczna w komunikowaniu się współczesnego 
społeczeństwa (w tym biznesu, administracji i świata polityki). 

 Społeczna odpowiedzialność mediów. 

 Dziennikarstwo obywatelskie i profesjonalne – dziś i jutro. 

 Wspólnota (w) sieci. 

 
Obok wybitnych naukowców (filologów, ekonomistów, 

kulturoznawców, politologów, filozofów, medioznawców, 
komunikologów) i wspomnianych wyżej praktyków, w przed-
sięwzięciu wyjątkowo licznie reprezentowani byli doktoranci   
z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Z racji tak 
dużego zainteresowania z ich strony, organizatorzy postano-
wili zorganizować samodzielną sekcję doktorancką, której kie-
rownictwo powierzono prof. UE dr. hab. Krzysztofowi Gajdce 
oraz dr Annie Adamus-Matuszyńskiej. Pomysł okazał się zna-
komity, a moderowane przez A. Adamus-Matuszyńską i K. 
Gajdkę    (w językach polskim, słowackim i angielskim) obrady 
stały na wysokim poziomie naukowym, dyskusje były meryto-
ryczne, nierzadko towarzyszyły im emocje.  

Po zakończonych obradach uczestnicy i kierownictwo 
sekcji ustalili, że zostaną wydane dwa tomy pokonferencyjne: 
dla doktorantów zagranicznych w Katowicach, a dla doktoran-
tów polskich – w Pradze. Pierwszy z nich mają Państwo przed 
sobą. Znajdą w nim Państwo dziesięć artykułów (języki: an-
gielski i słowacki, z anglojęzycznymi abstraktami), które poru-
szają temat globalizacji, kondycji i wolności mediów, stereoty-
pów w komunikacji marketingowej, sieci społecznościowych, 
uregulowań prawnych dotyczących mediów oraz profesjonali-
zacji w zawodach medialnych i okołomedialnych, m.in. pre-
zentera telewizyjnego czy rzecznika prasowego. Oprócz arty-
kułow doktorantów, w tomie zamieszczono artykuły Pań dr 
Jany Matúšovej i dr Zory Hudíkovej, które aktywnie uczestni-
czyły w planowaniu działań związanych z powołaniem sekcji 
doktoranckiej oraz nadaniem jej stosownej formuły.  
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Organizatorzy dziękują redaktorom tomu (Annie Ada-
mus-Matuszyńskiej, Krzysztofowi Gajdce i Michałowi Jaśnio-
kowi), recenzentom (prof. UE dr. hab. Zbigniewowi Widerze     
i doc. PhDr. Ludmile Čábyovej, PhD.) oraz wszystkim auto-
rom, do których – jeśli teksty i zawarte w nich ustalenia Pań-
stwa zainteresują – można napisać: 
 

sekeresova.zdenka@gmail.com  Mgr. Zdenka Sekeresova 
University of St. Cyril and Methodius in 

Trnava 
 

andrej.brnik@aetter.sk  Mgr. Andrej Brník 
University of St. Cyril and Methodius in 

Trnava 
 

m.sarvajcova@gmail.com  Mgr. Marcela Šarvajcová 
Mgr. Lubor Gal 

Univerzita Konštantína Fiozofa  
v Nitre 

 
helena.zarubova@ucm.sk  Mgr. Helena Zárubová 

University of St. Cyril and Methodius in 
Trnava 

 
bacikova.z@gmail.com  Mgr. Zuzana Bačíková 

Univerzita Konštantína Filozofa  
v Nitre 

 
hana.kikova@gmail.com  Mgr. Hana Kiková 

Univerzita Konštantína Filozofa  
v Nitre 

 
zdenko.mago@ukf.sk  Mgr. Zdenko Mago  

Univerzita Konštantína Filozofa  
v Nitre 

 
kacaniova.m@gmail.com  Mgr. Magdaléna Kačániová 

Univerzita Konštantína  
Filozofa v Nitre 

 
zorahudikova@gmail.com PhDr. Zora Hudíková, PhD. 

Paneuropean University in Bratislava 
 

matusovaj@gmail.com PhDr. Jana Matúšová, PhD. 
University of St. Cyril and Methodius in 

Trnava 
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Patronaty naukowe nad VIII edycją (KO)MEDII: 
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