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VÝZNAM IKT PRE KOMUNIKÁCIU A VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ 
 

THE IMPORTANCE OF ICT FOR COMMUNICATION AND INFORMATION RETRIEVAL 
 

Peter Szabo 
 
ABSTRAKT 
Príspevok sa zameriava na význam IKT a najmä internetu pre súčasnú spoločnosť najmä z hľadiska správania sa 

používateľov internetu. Najčastejšími aktivitami na internete sú komunikácia prostredníctvom mailu, sociálnych 

sietí alebo videokonferencií a vyhľadávanie informácií na internete. Cieľom príspevku je prezentovať výsledky 

prieskumu zameraného na tieto dva účely používania internetu a porovnať výsledky v rokoch 2005 a 2015 aj  
vzhľadom na pohlavie respondentov.  

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Informačno-komunikačné technológie. Komunikácia na internete. Vyhľadávanie informácií na internete. 

Digitálne Slovensko. 

 

ABSTRACT 
The contribution focuses on the importance of ICT and the Internet for simultaneous society particularly in terms 

of behavior of Internet users. The most common activities on the Internet are communication via email, social 

networks or video conferencing and search for information on the Internet. The aim of paper is to present the  
results of a survey-focused on these two purposes of using the Internet and compare results between 2005 and  
2015 also in relation to the gender of respondents. 

KEY WORDS 

ICT. Communication on Internet. Searching for information on Internet. Digital Slovakia. 

 

Úvod 

„Komunikácia je prenos zmyslami vnímateľných informácií. Človek komunikuje od  

svojich prvopočiatkov. Dymové signály, tam-tamy, konská pošta, holuby, Morseova abeceda, 

telegraf, telefón. Problémom týchto informačno-komunikačných technológií bola vzdialenosť 

a rýchlosť. Súčasnosť vo forme počítačových sietí je odlišná len a len zmenou technológií 

prenosu informácií, ktoré vyústili do kvantitatívnych zmien vzdialeností a  rýchlostí.“ (Bobot, 

Jakubenová, Rurák, 2012, s. 5).  

Komunikácia slúži na vymieňanie textových, zvukových a obrazových informácií. 

Interaktívna komunikácia sa vyznačuje tým, že reakcia na komunikovanú správu prichádza 

okamžite, napr. chat alebo videokonferencia. Pri neinteraktívnej komunikácii prichádza 

odpoveď s odstupom času, napr. e-mail alebo komunikácia na diskusných fórach (Chlebcová-

Hečková, 2012).  

Brdička (2003, in Regec, 2012) hovorí o tzv. integrovaných informačných a  

komunikačných technológiách a vysvetľuje, že počítače, mobilné telefóny či televízory 

spojené s internetom nielen nahrádzajú funkciu doteraz bežne používaných prostriedkov, ale  

tiež prinášajú rad nových možností. Požičiavanie filmov, čítanie tlače, nakupovanie či  

samotné vzdelávanie práve na báze IKT eliminovalo zložitosť doterajších postupov, napr. 

nakúpiť sa dá z pohodlia domova bez nutnosti cestovania za tovarom a navyše s možnosťami 

výhodnejších cien (viac o problematike napr. Polakevičová, Szabová, Kamenská, 2014). 

Súčasný proces v oblasti IKT tak nesmeruje iba k neustálemu vývoju nových technologických 

prostriedkov, ale tiež k integrácii súčasných technológií a k vytváraniu funkčných systémov v  

informačnej spoločnosti.  

Informačná gramotnosť je podľa vedcov z britskej agentúry SCONUL tvorená siedmimi 

prvkami – schopnosť rozlíšiť spôsoby, akými možno prekonať nedostatok informácií, 

schopnosť vytvoriť stratégiu pre nájdenie informácie, schopnosť nájsť a získať informácie, 

schopnosť porovnať a hodnotiť informácie získané z rozličných zdrojov, schopnosť 

organizovať, aplikovať a komunikovať informácie iným ľuďom, a to spôsobom vhodným 

vzhľadom na situáciu (Javorský, 2012).  
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V každodennom živote dnes online médiá zohrávajú kľúčovú úlohu a nielen mladí ľudia 

im venujú čoraz viac času.  

V rámci Európy aj celého sveta bolo realizovaných viacero výskumov zameraných na  

online správanie používateľov internetu. Už pred 15 rokmi výskum Jupiter On-line Consumer 

Survey (2001) na základe odpovedí na otázku „Ktorú z nasledujúcich činností ste na internete 

realizovali aspoň raz za posledný mesiac?“ ukázal, že najčastejšie činnosti na  internete sú e-

mail (72%) a vyhľadávajú informácie prostredníctvom vyhľadávačov (69%). S výrazným 

odstupom ďalej nasledovala návšteva serverov o cestovaní (38%), kultúrne informácie (36%), 

online slovník (34%), spravodajstvo (34%) a server o zdraví (34%) (Stuchlík, Dvořáček, 

2002). Zároveň podľa výsledkov tohto výskumu z konkrétnych typov serverov 

Západoeurópania navštevovali najviac hudobný server (26%) (bližšie o ich vývoji píše 

Šimončič, 2015)  

Novší globálny výskum Digital life, realizovaný TNS v 2010 po celom svete, bol 

zameraný na online aktivity a správanie ľudí v prostredí elektronických médií. Priniesol 

poznatok, že ľudia s prístupom na internet ho využívajú ako svoj primárny zdroj informácií. 

(TV 54 %, rádio 36 %, noviny 32 %, internet 61 %). Nové médiá a online komunikačné 

nástroje zásadne menia spôsoby, akými sa mladí ľudia začleňujú do spoločnosti a nadväzujú 

vzťahy s rovesníkmi (Štefancová, 2012). Trendom je jav, ktorý možno nazvať digitálna 

socializácia. Znamená to, že súčasní mladí ľudia udržiavajú prostredníctvom internetu 

kontakty často s veľmi širokými skupinami priateľov a známych a rozširovanie tohto 

zoznamu kontaktov je pre nich úplne prirodzenou záležitosťou (Vrabec, 2009, in Štefancová, 

2012).  

Mišovič (2015) uvádza zastúpenie aktivít používateľov internetu postupne v rokoch 2009, 

2010, 2011, 2012. Potvrdilo sa, že najčastejšou aktivitou je posielanie a prijímanie 

elektronickej pošty (približne 64 % používateľov. Viac ako polovica sa zaujímala o správy, 

noviny a časopisy, viac ako tretina telefonovala a necelá tretina využívala internet na  

sťahovanie hudby a filmov. Značný posun nastal vo využívaní sociálnych sietí, ktoré 

v súčasnosti ponúkajú možnosť nielen na komunikácia medzi priateľmi, ale aj široké 

marketingové príležitosti (Bačíková, 2013) – kým v roku 2009 aktívne využívali sociálne 

siete 5,2 % respondentov, v roku 2012 to bolo 30,3 % respondentov. O využívaní sociálnych 

sietí na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku bližšie píšu Fichnová, Mikuláš, 

Wojciechowski (2014). Podľa štúdie, ktorú prezentuje E. F. Gross (in Satková, 2010), až 25 

% mladistvých vo veku 10 – 17 rokov si vytvorilo online príležitostné priateľstvá, 14 % 

z nich si vytvorilo blízke online priateľstvá alebo romániky a opodstatnený je predpoklad, že  

tento trend má rastúcu tendenciu. Internet pridáva novú dimenziu mnohým psychologickým 

problémom, ako napr. úzkosť a závislosť, ktoré existovali aj pred internetom. 

V rámci Slovenskej republiky sú dostupné napr. údaje zverejnené Inštitútom pre verejné 

otázky. Ten úspešne dokončil projekt Digitálne Slovensko – výskumné dáta pre študentov. 

Jeho cieľom bolo „poskytnúť študentom našich univerzít a vysokých škôl profesionálne 

pripravené a spracované údaje z empirických výskumov o informatizácii spoločnosti, ktoré 

môžu slúžiť pre využitie v seminárnych, ročníkových, bakalárskych, magisterských či  

doktorandských prácach. Projekt umožní študentom a doktorandom získať prístup k  

reprezentatívnym empirickým údajom o základných postojoch obyvateľstva k  informačným a 

komunikačným technológiám, o problematike ich adaptácie na IKT, o  využívaní a prístupe k 

IKT, o úrovni a dynamike digitálnej gramotnosti či reflexii nových trendov v oblasti 

informatizácie spoločnosti akými sú digitálne rozdelenie, kyberbezpečnosť, sociálne siete, IT 

vzdelávanie, trh práce a pod.“ (Inštitút pre výskumné otázky, 

http://www.ivo.sk/7842/sk/aktuality/digitalne-slovensko-vyskumne-data-pre-studentov). 
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Význam IKT vo vyhľadávaní informácií a služieb 

Zamerali sme sa na odpovede respondentov na otázku: Pokúste sa, prosím, priradiť 

modernej informačnej a komunikačnej technike význam, aký má pre Vás osobne v  

nasledujúcich oblastiach Vášho života. Informačná a komunikačná technika (ďalej IKT) 

(počítače, internet, elektronická pošta, elektronické bankovníctvo a pod.) je v tejto oblasti pre  

mňa:... Išlo o oblasť „vyhľadávanie informácií a služieb“. Respondenti mali vyznačiť jednu z 

piatich odpovedí: veľmi významná, skôr nevýznamná, skôr nevýznamná, úplne bezvýznamná, 

neviem. Vyhodnocovali sme rozdiely v odpovediach v rokoch 2005 a 2015. Pre úplnosť 

poznamenávame, že výskumné vzorky v rokoch 2005 a 2015 sú rozličné. 

Na danú otázku odpovedalo 587 mužov a 641 žien v roku 2005 a 516 mužov a 567 žien v  

roku 2015.  

Stanovili sme si nasledujúce štatistické hypotézy: 

H1a:   Názory z roku 2005 na významnosť IKT pri vyhľadávaní informácií a služieb 

sa nelíšia vzhľadom na pohlavie. 

H1b:   Názory z roku 2015 na významnosť IKT pri vyhľadávaní informácií a služieb 

sa nelíšia vzhľadom na pohlavie. 

H1c:  Muži nemali v rokoch 2005 a 2015 významne rozdielne názory na významnosť 

IKT pri vyhľadávaní informácií a služieb. 

H1d:  Ženy nemali v rokoch 2005 a 2015 významne rozdielne názory na významnosť 

IKT pri vyhľadávaní informácií a služieb. 

Na analýzu sme použili metódy popisnej a inferenčnej štatistiky, konkrétne    test 

nezávislosti.  

V grafe č. 1 uvádzame zastúpenie jednotlivých odpovedí v %. Čo sa týka mužov, v roku 

2005 považovalo IKT pri vyhľadávaní informácií za veľmi významnú 23,9 % a za významnú 

26,4 % respondentov, kým v roku 2015 ju považovalo za veľmi významnú 33,3 % 

respondentov a za významnú 34,3 % respondentov. 

Výsledky v skupine žien sa oproti mužom v daných rokoch nelíšia o viac ako 4 

percentuálne body. V roku 2005 považovalo IKT pri vyhľadávaní informácií za veľmi 

významnú 22,2 % respondentiek a za významnú 29,6 % respondentiek, kým v roku 2015 IKT 

považovalo za veľmi významnú 30,9 % respondentiek a za významnú 34,0 % respondentiek. 

 

 
 

Graf č. 1 

Význam informačnej a komunikačnej techniky v oblasti vyhľadávania informácií a služieb 
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Výsledky štatistického testu pre hypotézu H1a hovoria o tom, že názory z roku 2005 na  

významnosť IKT pri vyhľadávaní informácií a služieb sa nelíšia vzhľadom na pohlavie 

(                 . Podobné výsledky dostávame aj pri porovnaní názorov mužov 

a žien na významnosť IKT v oblasti vyhľadávania informácií a služieb za rok 2015 (   
              . 

Pri porovnaní názorov v priebehu času sme získali nasledujúce výsledky. Muži mali 

v rokoch 2005 a 2015 významne rozdielne názory na významnosť IKT pri vyhľadávaní 

informácií a služieb  (                  . U žien sme získali podobné výsledky ako 

u mužov, teda ich názory na význam IKT v oblasti vyhľadávania informácií a služieb sa 

významne zmenili (                  .  
 

Významnosť IKT v komunikácii s inými ľuďmi 

Podobne ako v predchádzajúcej podkapitole, nasledujúca analýza je zameraná na odpovede 

respondentov na otázku: Pokúste sa, prosím, priradiť modernej informačnej a komunikačnej 

technike význam, aký má pre Vás osobne v nasledujúcich oblastiach Vášho života. 

Informačná a komunikačná technika (ďalej IKT) (počítače, internet, elektronická pošta, 

elektronické bankovníctvo a pod.) je v tejto oblasti pre mňa:... Aktuálne ide o oblasť 

„komunikácia s inými ľuďmi“. Respondenti mali vyznačiť jednu z piatich odpovedí: veľmi 

významná, skôr nevýznamná, skôr nevýznamná, úplne bezvýznamná, neviem. Vyhodnocovali 

sme rozdiely v odpovediach v rokoch 2005 a 2015. 

Na danú otázku odpovedalo 587 mužov a 641 žien v roku 2005 a 516 mužov a 567 žien v  

roku 2015.  

Stanovili sme si nasledujúce štatistické hypotézy: 

H2a:   Názory z roku 2005 na významnosť IKT pri komunikácii s inými ľuďmi sa 

nelíšia vzhľadom na pohlavie. 

H2b:   Názory z roku 2015 na významnosť IKT pri komunikácii s inými ľuďmi sa 

nelíšia vzhľadom na pohlavie. 

H2c:  Muži nemali v rokoch 2005 a 2015 významne rozdielne názory na významnosť 

IKT pri komunikácii s inými ľuďmi. 

H2d:  Ženy nemali v rokoch 2005 a 2015 významne rozdielne názory na významnosť 

IKT pri komunikácii s inými ľuďmi. 

Na analýzu sme opäť použili metódy popisnej a inferenčnej štatistiky, konkrétne    test 

nezávislosti.  

V grafe č. 2 uvádzame zastúpenie jednotlivých odpovedí v %. Čo sa týka mužov, v roku 

2005 považovalo IKT pri komunikácii s inými ľuďmi za veľmi významnú 19,4 % a za  

významnú 26,9 % respondentov, kým v roku 2015 ju považovalo za veľmi významnú 31,6 % 

respondentov a za významnú 32,6 % respondentov. 

Výsledky v skupine žien sa oproti mužom v daných rokoch nelíšia o viac ako 5  

percentuálnych bodov. V roku 2005 považovalo IKT pri komunikácii s inými ľuďmi za  

veľmi významnú 19,2 % respondentiek a za významnú 26,8 % respondentiek, kým v roku 

2015 IKT považovalo v oblasti komunikácie s inými ľuďmi za veľmi významnú 27,3 % 

respondentiek a za významnú 35,4 % respondentiek. 
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Graf č. 2 

Význam informačnej a komunikačnej techniky v oblasti komunikácie s inými ľuďmi 

 

Výsledky štatistického testu hovoria o tom, že názory z roku 2005 na významnosť IKT pri  

komunikácii s inými ľuďmi sa nelíšia vzhľadom na pohlavie (                 . 
Podobné výsledky dostávame aj pri porovnaní názorov mužov a žien na významnosť IKT 

v oblasti komunikácie s inými ľuďmi za rok 2015 (                 . 
Pri porovnaní názorov v priebehu času sme získali nasledujúce výsledky. Muži mali 

v rokoch 2005 a 2015 významne rozdielne názory na významnosť IKT pri komunikácii 

s inými ľuďmi (                  . U žien sme získali podobné výsledky ako 

u mužov, teda ich názory na význam IKT v oblasti komunikácie s inými ľuďmi sa významne 

zmenili (                  .  
 

Záver 

V príspevku sme sa zamerali na významnosť informačno-komunikačnej techniky v dvoch 

zásadných oblastiach využívania IKT, a to v oblasti vyhľadávania informácií a služieb na  

internete a v oblasti komunikácie s inými ľuďmi. Dáta boli zozbierané a poskytnuté 

Inštitútom pre verejné otázky. Údaje sme porovnávali z časového hľadiska – analyzovali sme 

dáta z roku 2005 a 2015, ako aj z hľadiska možných názorových rozdielov mužov a žien. 

Zistili sme, že názory mužov a žien sa na významnosť použitia informačnej a komunikačnej 

techniky nelíšia. Pozorovali sme zmeny v čase. Kým v roku 2005 sa respondenti priklonili 

k tomu, že IKT je skôr významná v oblasti vyhľadávania informácií a služieb, komunikáciu 

prostredníctvom internetu považovali skôr za nevýznamnú. Do roka 2015 nastal významný 

posun vo významnosti IKT v oboch skúmaných oblastiach. V súčasnosti je IKT považované 

za dôležité v oblasti vyhľadávania informácií pre vekové kategórie až do 59 rokov a podobne 

to je aj pre oblasť komunikácia s inými ľuďmi. 
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ANALÝZA ONLINE NÁKUPNÉHO SPRÁVANIA V SEGMENTE ŽIEN A MUŽOV GENERÁCIE Y 
 

ANALYSIS ONLINE SHOPPING BEHAVIOR IN THE SEGMENT OF WOMEN AND MEN GENERATION Y 
 

Ivana Bulanda – Tatiana Kamenská – Ivana Viteková 
 
ABSTRAKT 
Príspevok pojednáva o výskumných zistenia vzťahujúcich sa k online nakupovaniu generácie Y na Slovensku. 

Sústreďuje sa objasnenie charakteru nákupného správania v prostredí internetu u súčasnej mladej generácie. 

Poukazuje na mieru skúsenosti s online nakupovaním ako i preferenciu produktov, ktoré sú takouto formou 

zadovážené cieľovou skupinou. Zároveň poukazuje na skutočnosť, že existuje rozdiel v online nakupovaní 

vzhľadom na genderovú diferenciáciu segmentu generácie Y. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Nákupné správanie. Online nakupovanie. Generácia Y. Internet. 

 

ABSTRACT 
The paper deals with research findings related to online shopping Generation Y in Slovakia. It focuses on 

clarifying the nature of shopping behavior in the Internet environment in the current young generation. It refers 

to the levels of experience of online shopping and preferential products that are procured through such target 

groups. It also points out that there is a difference in online shopping due to gender differentiation segment 

Generation Y. 

KEY WORDS 
Purchase behavior. Online shopping. Generation Y.  Internet. 

 

Úvod 

V oblasti nákupného správania spotrebiteľov sa stretávame s novými trendmi, ktoré sú 

ovplyvnené zmenou životného štýlu, technologickým pokrokom a najmä neustále stúpajúcim 

počtom internetových užívateľov. Popularita internetu za ostatné roky veľmi stúpla. Internet 

slúži ako veľká databáza informácií, komunikačný prostriedok, informačné médium, 

umožňuje internetové TV vysielanie, počúvanie rozhlasu, čítanie online časopisov a novín, 

predstavuje priestor pre marketingové aktivity firiem, obchodovanie a mnoho ďalších činností 

(Koprda, 2014, Světlík, Bačíková, 2015, Huňady, 2016). Najviac je táto zmena životného 

štýlu viditeľná na súčasnej mladej generácii, pretože buď už nezažila, alebo si nepamätá dobu 

bez internetu, mobilných zariadení a iných technických vymožeností. Spolu s rozvojom 

technológií sa zmenilo ich spotrebiteľské správanie a aj spôsob, akým nakupujú 

(Polakevičová, Kamenská, Szabová, 2014; Szabo, Szabová, 2015; Lincényi, Mura, 2015, 

Zelinský, 2015). Z tohto pohľadu považujeme za zaujímavé a dôležité zaoberať sa práve 

skúmaním nákupného správania súčasnej mladej generácie, pretože práve generácia Y bude v  

nasledujúcich desaťročiach určovať trendy, smer a vývoj nákupného správania. Internet je pre 

nich každodennou a najmä samozrejmou súčasťou, a preto sme sa na základe uvedených 

skutočností rozhodli skúmať vymedzené atribúty nákupného správania cez internet. 
 

Výskum online nákupného správania generácie Y  

Cieľom nižšie prezentovaného výskumu bolo zistiť, aký má charakter online nákupné 

správanie generácie Y v prostredí internetu. Mapovali sme, v akej miere má skúsenosť  

vymedzený generačný segment na Slovensku s online nakupovaním. Snažili sme sa zamerať 

na preferenciu produktov, ktoré uprednostňujú nakupovať takouto formou, ako i preskúmať, 

či existuje rozdiel v online nakupovaní vzhľadom na ich genderovú diferenciáciu.    

Na základe vyššie vymedzených cieľov sme si stanovili nasledovné hypotézy: 

H1: Predpokladáme, že viac ako polovica respondentov využíva internet denne a aspoň 90 % 

respondentov má skúsenosť s nakupovaním prostredníctvom internetu. 

Zdôvodnenie H1: Tento predpoklad stanovujeme na základe výsledkov prieskumu Media 

Research Slovakia (2013), z ktorých vyplýva, že skúsenosti s nakupovaním cez internet má 
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väčšina slovenskej internetovej populácie, a to 85 % opýtaných respondentov. Iné výsledky 

SAEC v spolupráci s Media Research Slovakia (2013) dokonca hovoria, že až 96 % 

internetových užívateľov má skúsenosť s on-line nakupovaním. Nakoľko výsledky závisia od  

viacerých faktorov respondentov, použijeme ako predpoklad priemernú hranicu týchto 

výsledkov. 

H2: Predpokladáme, že nákupné správanie respondentov na internete sa bude líšiť vzhľadom 

na genderovú diferenciáciu. 

Zdôvodnenie H2: Túto hypotézu stanovujeme na základe výsledkov prieskumu Media 

Research Slovakia (2013), ktoré hovoria, že ženy najčastejšie nakupujú oblečenie, obuv, 

šperky, parfumy a doplnky. Mužov zaujíma viac elektronika a auto doplnky. 
 

Výskumná metóda a výskumný súbor 

Na získanie potrebných informácií a údajov sme využili exploračnú metódu, 

prostredníctvom dotazníkov, ktorej princíp je založený nazískavaní údajov prostredníctvom 

subjektívnych odpovedí jednotlivých respondentov (Bačík, Fedorko, 2011). Dotazník má 

podobu formuláru s otázkami, na ktoré respondenti odpovedajú, prípadne obsahuje možnosti 

s  vopred zostavenými odpoveďami a vo všeobecnosti jeho význam spočíva v nasledovných 

štyroch oblastiach: získava informácie od respondentov, poskytuje štruktúru rozhovoru, 

predstavuje jednotnú formu pre zapisovanie údajov a uľahčuje ich spracovanie (Kozel a kol., 

2005). 

Cieľovú skupinu tvoria v našom prípade spotrebitelia Slovenskej republiky v rozpätí 18 – 

30 rokov, predstavitelia zákazníckeho segmentu generácie Y. Výskumný súbor pozostáva z  

340 respondentov. Ženy predstavujú až 82 % respondentov, zatiaľ čo mužské pohlavie je 

v zastúpení iba 18 % (graf č. 1). Na základe genderového zloženia výskumnej vzorky 

konštatujeme, že do výskumu bolo ochotných zapojiť sa viac žien ako mužov. 

 

 
 

 
Graf č. 1 

Zloženie výskumného súboru generácie Y podľa pohlavia 

 

Z hľadiska demografického ukazovateľa veku bol výskumný súbor v dominantnej miere 

najviac zastúpený vo vekovej kategórii od 20 do 24 rokov, ktorá spolu tvorila až 75% 

z opýtaných respondentov (graf č. 2). 
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Graf č. 2  
Zloženie výskumného súboru generácie Y podľa veku 

 

Mesačný obnos finančných prostriedkov výskumného súboru zachytáva graf č. 3. 

Poukazuje na skutočnosť, že takmer polovica respondentov (47 %) má najčastejšie mesačne 

k dispozícii 100 – 300 €. Zo zvyšných respondentov má 29 % opýtaných mesačne k dispozícii 

menej ako 100 € a 27 % respondentov má mesačný finančný príjem vyšší ako 300 € (z nich 

16 %) mesačne zarába viac ako 500 € (graf č. 3). 

 

 

Graf č. 3  

Mesačný finančný obnos respondentov 

 

Analýza a interpretácia výskumu 

Výsledné zistenia vzťahujúce sa k online nakupovaniu v segmente žien a mužov generácie 

Y na Slovensku uvádzame vo vizualizovaných grafoch. Jednotlivé položky v grafoch sú 

ukazovateľom preferencie produktov a služieb, ktoré uvádzame v percentuálnom prevedení 

a zaznamenaním ich frekvencie výskytu (početnosťou).   

V úvodnej časti dotazníka sme mapovali, koľko respondentov výskumného súboru 

generácie Y má skúsenosť s online nakupovaním. Zistili sme, že s nakupovaním 

prostredníctvom internetu má skúsenosť 94 % respondentov. 1 % opýtaných na internete ešte 

nenakupovalo a 5 % zatiaľ nakupovalo na internete zatiaľ iba raz (graf č. 4). 

 



13 
 

 
Graf č. 4  

Skúsenosť respondentov s on-line nakupovaním 

 

 
Graf č. 5  

Frekvencia on-line nákupu respondentov 

 

Respondenti, ktorí majú s nakupovaním prostredníctvom internetu skúsenosť, a teda 

v minulosti využili takúto formu nákupu, pokračovali ďalej vo vypĺňaní dotazníka. Tí 

respondenti, ktorí na internete zatiaľ nenakupovali, druhú časť dotazníka, zameranú 

na skúmanie postoja generácie Y na online portáloch, ďalej nevypĺňali. Celkový počet 

respondentov, ktorí tak v prieskume ďalej pokračovali, bol 319 zo 340 respondentov. 

Odpovede na otázky týkajúce sa postoja respondentov k online nakupovaniu priniesli 

zaujímavé zistenia (graf č. 5): na internete každý týždeň nakupujú 2 % opýtaných, 22 % 

nakupuje najmenej raz za týždeň, 65 % nakupuje aspoň raz za mesiac a 6 % nakupovalo 

na internete zatiaľ iba raz. Z uvedených výsledkov konštatujeme, že napriek obľúbenosti 

internetového nakupovania medzi internetovými užívateľmi je tento spôsob nakupovania 

vzhľadom na frekvenciu nákupov v porovnaní s nákupmi v kamenných predajniach menej 

frekventovaný. 

 

 
Graf č. 6 

Priemerné cenové rozpätie jedného internetového nákupu respondentov 

 

Priemerné cenové rozpätie realizovaných online nákupov generácie Y ilustruje graf č. 6. 

Jeden internetový nákup respondentov je najčastejšie v hodnote 10 – 30 €, túto skutočnosť 
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potvrdilo 49 % opýtaných. Hodnota nákupného košíka 23 % respondentov je v sume 30 – 50 

€. Drahšie položky nad  50 € nakupuje 13 % respondentov, z čoho 4 % nakupuje produkty 

drahšie ako 100 € (graf č. 6). 

 

 
Graf č. 7 

Porovnanie najčastejšie nakupovaných komodít v segmente žien a mužov generácie Y 

 

Nakoľko sme sa v prezentovanom výskume zamerali preskúmať, či existuje rozdiel 

v online nakupovaní v segmente žien a mužov, výsledné zistenia sú zaznamenané v grafe č. 7. 

Z hľadiska genderovej diferenciácie pozorujeme v nakupovaní prostredníctvom internetu 

rozdiely v nakupovaní niektorých komodít. Ženy najčastejšie nakupujú oblečenie a obuv 

(14 %), knihy a časopisy (12 %) a tiež si doprajú viac kozmetiky, parfumov, starostlivosť 

o telo (9 %) či šperky a hodinky (8 %). Muži uprednostňujú nákup elektroniky a domácich 

spotrebičov (12 %), nasledujú podobne ako u žien knihy a časopisy (11 %), PC a  

príslušenstvo (10 %), vstupenky na podujatia a oblečenie v rovnakom zastúpení (9 %). 

Najväčší rozdiel sa prejavil najmä v nakupovaní elektroniky, domácich spotrebičov, 

fotoaparátov, mobilných telefónov, ktoré nakupujú v prevažnej miere muži. Naopak, 

oblečenie, obuv, šperky, kozmetiku, parfumy a originálne darčekové predmety nakupujú 

vo väčšej miere ženy. Detailnejšie porovnanie jednotlivých kategórií uvádzame v grafe č. 7. 
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Pri detailnejšom mapovaní podielu zastúpenia online nákupov na domácich a zahraničných 

webových portáloch u žien a mužov sme zistili, že je v dominancii slovenských online 

obchodov, o čom sa zmienilo 83 % respondentov. Medzi najnavštevovanejšie patria: alza.sk 

(28 %), martinus.sk (23 %), parfums.sk (11 %). Zahraničné internetové obchody využíva 

17 % opýtaných respondentov, pričom k ich najobľúbenejším patria: e-bay.com (21 %), 

aliexpres.com (9 %), amazon.com (3 %). 

 

Záver 

S nakupovaním prostredníctvom internetu má skúsenosť 94 % respondentov. Odpovede 

na otázky týkajúce sa postoja respondentov k online nakupovaniu priniesli mnohé zaujímavé 

zistenia. Respondenti na internete najčastejšie nakupujú aspoň raz za mesiac (65 %) 

a najmenej raz za týždeň nakupuje 22 %. Na základe uvedenej skutočnosti konštatujeme, že 

napriek obľúbenosti internetového nakupovania medzi internetovými užívateľmi je tento 

spôsob nakupovanie vzhľadom na frekvenciu nákupov v porovnaní s nákupmi v kamenných 

predajniach menej frekventovaný. Jeden internetový nákup respondentov je najčastejšie 

v hodnote 10 – 30 €, túto skutočnosť potvrdilo 49 % opýtaných, a v hodnote 30 – 50 € 

nakupuje 23 % respondentov. Ženy najčastejšie nakupujú oblečenie a obuv, knihy a časopisy 

a tiež si doprajú viac kozmetiky, parfumov, starostlivosť o telo či šperky a hodinky. Muži 

uprednostňujú nákup elektroniky a domácich spotrebičov, nasledujú, podobne ako u žien, 

knihy a časopisy, PC a príslušenstvo, vstupenky na podujatia a oblečenie v rovnakom 

zastúpení. Väčšina respondentov (83 %) nakupuje prevažne v slovenských internetových 

obchodoch. Medzi najnavštevovanejšie slovenské on-line obchody patria: alza.sk, 

martinus.sk, parfums.sk. Zahraničné internetové obchody využíva 17 % opýtaných 

respondentov, pričom k ich najobľúbenejším patria: e-bay.com, aliexpres.com, amazon.com. 

Na základe výsledkov výskumu môžeme konštatovať, že stanovené ciele boli naplnené 

a všetky hypotézy, ktoré sme formulovali, sa nám potvrdili. 
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DIGITÁLNA KOMPETENCIA AKO NEVYHNUTNÁ SÚČASŤ MEDIÁLNEJ GRAMOTNOSTI 
 

DIGITAL COMPETENCE AS AN ESSENTIAL PART OF MEDIA LITERACY 
 

Jalal Al-Ali – Peter Kondrla 
 
ABSTRAKT 
V príspevku sa zameriame na digitálnu kompetenciu ako nevyhnutnú súčasť mediálnej gramotnosti, vysvetlíme 

dôvody, ktoré nás vedú ku konštatovaniu, že digitálna kompetencia je v súčasnom digitálnom svete jednou 

z kľúčových kompetencií, a v súvislosti s rozvíjaním tejto kompetencie spomenieme niektoré výskumy, 

ktoré zisťovali, na akej úrovni je rozvinutá táto kompetencia u rôznych vzoriek nášho obyvateľstva.  

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Kompetencia. Digitálna kompetencia. Digitalizácia. Mediálna gramotnosť. 
 

ABSTRACT 
The paper examines digital competence as a necessary part of media literacy; it explores the reasons leading 

to the assertion that digital competence is one of the key competences in current digital world. Regarding 

the development of digital competence, the paper introduces several studies investigating at what level the digital 

competence is developed in different samples of our population. 

KEY WORDS 
Competence. Digital Literacy. Digitalization. Media Literacy. 

 

 

Úvod 

V súčasnosti sa mediálna komunikácia dostáva na vyššiu úroveň vďaka tomu, že svet 

sa postupne digitalizuje. Knihy už nemusíme čítať v knižnici len prezenčne, 

ale tiež z monitoru počítača alebo telefónu; hudbu počúvame naživo na koncerte, no tiež si ju 

môžeme prehrávať z  nosičov alebo z internetu. Základom týchto premien je digitálne 

spracovanie informácií, ktoré nadobúda globálny charakter. Hovoríme, že žijeme v digitálnom 

veku a ako píše N. Negroponte
1
 vo svojej knihe Being Digital (Digitálny svet), ktorá sa stala 

svetovým bestsellerom a manifestom post-informačného veku, tento vek „je dôvodom 

k optimizmu. Nedá sa zastaviť, jeho existenciu nie je možné poprieť – v tom sa podobá 

prírodným silám. Disponuje štyrmi silnými vlastnosťami, ktoré budú nevyhnutne viesť 

k tomu, že celosvetovo zvíťazí. Je to decentralizácia, globalizácia, harmonizácia a posilnenie 

možností ľudí“ (Negroponte, 2001, s. 186).  

O postmoderne sa zvykne hovoriť ako o „konci veľkých príbehov“, ak však budeme 

za takýto príbeh považovať aj „príbeh digitálnej revolúcie“, nemôžeme s týmto tvrdením 

súhlasiť, pretože pokiaľ ide o premeny v oblasti komunikačných technológií, tie neskončili, 

naopak naďalej prebiehajú. Digitálne technológie prenikajú do najširších spoločenských 

                                                             
 

1 Nicholas Negroponte je spoluzakladateľom a súčasným riaditeľom Media Laboratory pri Massachussetts Institute of  
Technology (MIT) v americkom Cambridge. Laboratórium je určené na riešenie problémov v oblasti digitálneho videa a 

multimédií. Negroponte je priekopníkom na poli computer-aided designu, teda v oblasti, v ktorej sú vytvárané softvérové 

nástroje, napr. pre architektov alebo designérov. V roku 1968 tiež založil Architecture Machine Group na  MIT. Táto 

prakticky i teoreticky zameraná skupina bola zodpovedná za mnoho radikálne nových prístupov zameraných na 

vzájomné prepojenie človeka a počítača. Medzi jeho dalšie publikácie okrem Being Digital môžeme uviesť: 

Media@media (spoluautor John Maeda), The Connected Family: Bridging the Digital Generation Gap (spoluautor 

Seymour A. Papert), The Architecture of Machine, Soft Architecture Machines, One Point Touch Input of  Vector 

Information for Computer Display a Reflectionon Computer Aids to Design an Architecture. Negroponte sa podieľal aj 

na vzniku časopisu o moderných technologiách WIRED. Pravidelne v ňom uverejňoval svoje príspevky, ktoré boli 

neskôr spracované v jeho knihe Being Digital. 
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kontextov (umenia, politiky, ekonomiky atď.), vrátane každodenného života. Tieto zmeny sú 

postavené na technologických základoch a práve ony predurčujú túto „revolúciu“ na to, 

aby zasahovala tak do šírky, ako aj hĺbky nášho života, a tiež to, že nejde o čiastkovú 

inováciu, ale skôr o nový technologický modus. 

Pojem digitalizácia sa v mnohých slovníkoch nachádza v odlišných súvislostiach 

a kontextoch, no vždy v prepojení na techniku. Vysvetľuje sa v skladbe slova digit (angl.) 

kyberneticky dvojkový znak; bit, digitalizácia  (lat.). Definuje sa ako prevod informácií 

z analógového tvaru, resp. analógového signálu (elektrického napätia, zvuku atď.) 

do číslicového, digitálneho tvaru, spravidla do počítačových súborov alebo ako konverzia 

tlačeného textu, prípadne obrazov (fotografií, ilustrácií, máp a podobne) do binárnych kódov, 

ktoré používajú skenovacie prístroje tak, že umožňujú, aby bol výsledok zobrazený 

na obrazovke počítača.
2
 V Praktickej encyklopédii žurnalistiky a marketingovej komunikácie 

sa  digitalizácia médií spája so „zavádzaním digitálnych technológií do procesov masovej 

komunikácie, a to ako do výroby a spracovania mediálnych produktov, tak do jeho 

multiplikácie a masovej distribúcie (digitálne vysielanie rozhlasu, televízie)“ (Halada – 

Osvaldová, 2007, s. 51). 

Pod digitalizáciou rozumieme transformáciu konkrétneho objektu do binárneho systému, 

t. j. prevod informácie do numerického kódu. Digitálna technológia používa na záznam 

informácií (zvuku, znaku, obraz atď.) číselné kódovanie, t.j. ide o proces transformácie 

informácií z analógového tvaru (signálu) do numerického kódu, ktorý je založený na systéme 

s dvoma číslami (jednotkou a nulou). Tieto dve číslice sú tak povediac atómami informačných 

technológií. Binárny systém umožňuje jednoduchý zápis na akékoľvek záznamové médium 

a tiež jednoduché spracovanie. Čísla „1“ a „0“ sú totiž zastupiteľné akýmikoľvek dvoma 

dištinktívnymi znakmi (zapnuté/vypnuté, hore/dole a pod.). 

Význam binárneho kódovania vidíme v troch súvislostiach:  

1. binárne kódované informácie môžu prenášať rozličné technické zariadenia;  

2. digitálne zakódované informácie sa môžu takmer donekonečna prenášať a kopírovať 

bez straty informácie, alebo pôvodný súbor môže byť skoro vždy celý obnovený 

alebo kopírovaný na rozdiel od obrázkov a zvukov, ktoré sú zaznamenané analógovo 

a nenávratne sa poškodzujú pri každom novom kopírovaní alebo prenose; 

3. binárne kódované informácie sa stávajú predmetom rôznych aritmetických a logických 

úkonov špecializovaných elektronických obvodov.  

Aj keď sa zvykne hovoriť o digitálnom zázname ako o „nemateriálnom“ 

alebo „virtuálnom“, je treba si uvedomiť, že toto spracovanie vždy vychádza zo základných 

fyzických operácií pozostávajúcich z núl a jednotiek, t.j. mazania, triedenia, nahradzovania 

na  nejaký záznamový prostriedok alebo na prenosový kanál. Tieto informácie sú určené na  

to, aby mohli byť čítané ako texty, videné ako obrázky, počuté ako zvuky, alebo aby dokonca 

uvádzali do činnosti roboty, prípadne nejaké mechanické súčiastky. Na otázku, prečo sa stále 

väčší počet informácií digitalizuje, je jediná odpoveď – preto, lebo digitalizácia umožňuje 

účinný a komplexný typ spracovania, ktorý nie je možné dosiahnuť iným spôsobom.  

                                                             
 

Generation Gap (spoluautor Seymour A. Papert), The Architecture of Machine, Soft Architecture Machines, One Point 

Touch Input of Vector Information for Computer Display a Reflectionon Computer Aids to Design an Architecture. 

Negroponte sa podieľal aj na vzniku časopisu o moderných technologiách WIRED. Pravidelne v ňom uverejňoval svoje 

príspevky, ktoré boli neskôr spracované v jeho knihe Being Digital. 
2„Digitálny“ v  širšom slova zmysle znamená „číslicový“ (z anglického digit=číslica). V užšom význame je ako 

„digitálny“ označovaný proces, ktorý signál nesúci informáciu spracováva v binárnych pulzoch –bitoch (bit= skratka 

z angl. binary digit), ktoré sú číslicami dvojkovej sústavy“ (Halada – Osvaldová, 2007, s. 51). 
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Princípy digitalizácie (hlavne základný – princíp numerického kódovania, ale aj ďalšie, 

napríklad variabilita, manipulovateľnosť, modulárnosť, sieťovateľnosť a i.) umožnili 

prekonať hranice fyzického sveta, čo je vidieť na tom, že „atómy nahradili bity“
3
. Zatiaľ 

čo atómy sú súčasťou fyzikálneho sveta, bity patria do digitálneho sveta, tvoria „DNA“ 

každej informácie. Prechod od atómov k bitom je nezvratný a nedá sa zastaviť. Bity nahradili 

atómy v úlohe základného sprostredkovateľa a nositeľa medziľudskej komunikácie. 

Ako príklad nám môžu poslúžiť elektronické knižnice, do ktorých vstupuje niekoľko stoviek 

ľudí naraz, aby si v nich čítali. Aj na tomto príklade vidíme, že proces prechodu od atómov 

k bitom je nezvratný, ide o exponenciálnu zmenu. 

Úloha médií sa mení. Médiá umožňujú zákazníkom, aby si bity stiahli sami, 

čím sa následne stávajú informácie „vysoko personalizované“
4
. Médiá sa prepájajú, krížia, 

vrstvia, prepájajú sa bity rôzneho druhu, to je zárukou slobody výberu informácií, 

ale aj možnosti mať ich kedykoľvek a v akejkoľvek forme. Tým, že bity nahradili atómy, 

sa hmatateľný objekt natrvalo presunul do virtuálneho priestoru (napr. knihu môžeme nosiť 

na CD disku). Práve z tohto dôvodu bude v centre aj našej pozornosti podstata 

a charakteristické črty digitálnych informácií. 
 

Mediálna gramotnosť 

S digitalizáciou médií je bezprostredne spojený problém mediálnej gramotnosti. Mediálna 

gramotnosť vystupuje ako súbor zručností a schopností, ktoré ovplyvňujú proces komunikácie 

a zároveň sú predpokladom zodpovedného využívania médií a informácií, ktoré nám 

poskytujú. Ide o súbor zručností a schopností, ktoré súvisia s prístupom k médiám; kritickým 

hodnotením médií; analýzou médií a tvorivým využívaním médií v prospech subjektu. 

Mediálna gramotnosť posilňuje kritické myslenie a vytvára predpoklady na kreatívne riešenie 

problémov. Táto kompetencia má multidimenzionálny charakter a jednotlivé jej prvky 

môžeme identifikovať vo väčšine kompetencií, ktoré nachádzame v referenčnom rámci 

odporúčania č. 2006/962/ES, ktorý prijal Európsky parlament a Rada 18. decembra 2006.
5
 

Pojem mediálna gramotnosť (media literacy) sa aj dnes stáva predmetom diskusie. 

Diskusie sa zameriavajú na to, do akej hĺbky by sa mala mediálna gramotnosť týkať 

mediálnych obsahov, tvorby, recipientov, alebo či je vhodné vytváranie vlastných obsahov; 

problémom sa stáva, ako hodnotiť úroveň mediálnej gramotnosti, aká je minimálna úroveň 

a i. V súčasnosti si stále častejšie uvedomujeme, že problém nie je v nedostatku informácií 

ponúkaných médiami, problémom sa stáva „schopnosť vyhľadávať a identifikovať v médiách 

tie informácie, ktoré mladému človeku umožnia úspešne sa začleniť do spoločenského, 

študijného a neskôr pracovného života, efektívne komunikovať s rovesníkmi i dospelými 

členmi komunity, rozlišovať príležitosti pre osobný rozvoj (...)“ (Vrabec, 2007, s. 1). 

Tento pojem budeme chápať ako schopnosť, zručnosť, resp. kľúčovú kompetenciu, ktorej 

cieľom je rozvoj schopnosti orientovať sa v najrôznejších mediálnych obsahoch a faktoroch, 

ovplyvňujúcich ich vznik a pôsobenie na publikum. 

V Európskej charte pre mediálnu gramotnosť sa píše, že sa zaviazala k presadzovaniu 

                                                             
 

3 Atómy nahradili bity – je výrok, ktorý sa často objavuje v diele Negroponteho Digitálny svet. 
4 Podobný názor na budúcnosť elektronických médií (konkrétne píše o televizním vysielaní) má aj E. Noam, ktorý 

zdôrazňuje, že v budúcnosti (pre nás sa postupne stáva súčasnosťou) každý poúžívateľ bude využívať spersonalizované menu 

a navigačné nástroje, podľa ktorých si sám zostaví osobný virtuálny, individuálny kanál „me –TV“ (Noam, 1995).  
5 V referenčnom rámci sa vydeľuje osem kľúčových kompetencií: komunikácia v materinskom jazyku; komunikácia v  
cudzích jazykoch; matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky; digitálna kompetencia; 

naučiť sa učiť; spoločenské a občianske kompetencie; komunikácia v cudzích jazykoch a kultúrne povedomie a  vyjadrovanie 

(ODPORÚČANIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre  
celoživotné vzdelávanie (2006/962/ES), s. 4.). 
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a rozvoju mediálnej gramotnosti v Európe, dôraz kladie na zvýšenie povedomia o mediálnej 

gramotnosti u verejnosti vo vzťahu k médiám, komunikácii, informáciám a prejavu; zaväzuje 

sa, že bude obhajovať význam mediálnej gramotnosti vo vzdelávacej, kultúrnej, politickej 

a iných oblastiach a tiež bude „podporovať zásadu, že každý európsky občan akéhokoľvek 

veku by mal mať možnosť (...) rozvíjať zručnosti a vedomosti potrebné k zvýšeniu potešenia, 

porozumenia a skúmania médií“ (Európska charta, 2006, s. 1). V tomto dokumente je daná 

aj definícia mediálne gramotného človeka. Mediálne gramotný človek je človek, 

ktorý je schopný:  

• používať mediálne technológie efektívne k prístupu, zhromažďovaniu, obnovovaniu 

a zdieľaniu obsahu s cieľom uspokojiť individuálne a skupinové potreby a záujmy; 

• nadobúdať prístup a realizovať informovaný výber zo širokej škály mediálnych foriem 

a obsahov z rozdielnych zdrojov;  

• porozumieť tomu, ako a prečo sú mediálne obsahy vytvárané;  

• kriticky analyzovať techniky, jazyk a konvencie používané v médiách; 

• používať tvorivo médiá;  

• identifikovať, zabrániť, alebo odmietnuť mediálne obsahy a služby, ktoré môžu byť 

nežiaduce, urážlivé, pohoršujúce a škodlivé;  

• efektívne používať médiá (Európska charta, 2006, s. 1). 

V Bielej knihe Európskej únie sa postavenie jedinca v súčasnosti aktuálne spája s jeho 

vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami nevyhnutnými na to, aby dokázal reagovať 

na zmeny, ktoré súčasnosť prináša. Medzi nimi sú tri, ktoré zohrávajú v jeho živote dôležitú 

úlohu: dopad informačnej spoločnosti (transformuje sa podstata práce a organizácia výroby, 

rutinné a opakujúce sa úlohy sú vytláčané autonómnejšími a variabilnejšími činnosťami atď.), 

dopad internacionalizácie (internacionalizácia rúca hranice medzi trhmi práce a zužuje 

globálny pracovný trh, zdôrazňuje sa potreba otvoriť sa svetu a súčasne sa podčiarkuje 

dôležitosť ochrany európskeho sociálneho modelu) a dopad vedeckého a technického 

pokroku. Rozvoj vedeckých poznatkov, ich aplikácia a tiež nárast sofistikovaných výrobkov 

priniesli paradox spočívajúci v tom, že napriek nespochybniteľnému vedeckému 

a technickému prínosu narastajú v spoločnosti obavy a pocit znepokojenia, pretože pokrok 

vo vede a technike sám o sebe ešte nie je zárukou šťastného a zdravého života. 

Problém mediálnej gramotnosti sa spája so zdravým vývojom mladých ľudí, s ich 

znalosťami, zručnosťami a postojmi a tiež neodňateľnými právami. V Dohovore o právach 

dieťaťa v článku 13 sa píše o práve detí a mládeže na slobodu vyjadrovania. Práve sloboda 

vyjadrovania je nevyhnutnou súčasťou mediálnej gramotnosti: „toto právo zahŕňa slobodu 

vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie každého druhu  bez ohľadu na  hranice, 

či už ústne, písomné alebo tlačou prostredníctvom umenia alebo inými prostriedkami podľa 

voľby dieťaťa“ (Dohovor o právach dieťaťa, 1989). Podobne aj v článku 17 sa kladie dôraz 

na právo mať prístup k médiám ako zdrojom informácií, ktoré majú byť: „z rôznych 

národných a medzinárodných zdrojov, predovšetkým takých, ktoré sú zamerané na rozvoj 

sociálneho, duchovného a mravného blaha dieťaťa a tiež jeho telesného a duševného zdravia“ 

(Dohovor o právach dieťaťa, 1989). Aj vďaka týmto zdrojom môžu mladí ľudia participovať 

na živote spoločnosti.  
 

Kompetencia. Digitálna kompetencia. 

Pojem kompetencia sa používa v odbornom aj v bežnom živote, no napriek tomu nie je 

jednoznačný. Ako synonymá k tomuto pojmu sa zvyknú používať pojmy spôsobilosť, 

zručnosť alebo schopnosť. Kompetencia je schopnosť, ktorá sa spája s vynikajúcim výkonom 

v niektorej oblasti činnosti, a tak sa za kompetentného zvykne považovať človek, ktorý má 

schopnosti, vedomosti, motiváciu a zručnosti robiť niečo kvalitne. Kompetencia 

je „viac ako len vedomosť a zručnosť. Obsahuje tiež schopnosť spĺňať komplexné požiadavky 
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využívaním a mobilizovaním psychosociálnych zdrojov (vrátane zručností a postojov) 

v konkrétnom kontexte“ (The Definition and Selection of Key Competenciens, Executive 

Summary, 2012, s. 12).  

Na rozdiel od kompetencií, kľúčové kompetencie sú vhodné na riešenie celého radu 

nepredvídateľných problémov, sú využiteľné vo väčšine povolaní, majú sa uplatňovať 

v rôznych oblastiach ľudskej činnosti (v práci, v spoločenskom i osobnom živote a pod.). 

Takéto kompetencie majú univerzálny charakter, napr. komunikácia v cudzích jazykoch 

je využiteľná v rôznom čase, priestore, kontexte atď. H. Belz a M. Siegrist navyše zdôrazňujú, 

že osvojenie si základných kľúčových kompetencií vytvára predpoklady na to, aby podľa 

svojich potrieb dokázal človek meniť to, čo sa naučil; integrovať do starých vedomostí nové 

informácie, resp. alternatívy správania; vyberať z viacerých alternatív a novonadobudnuté 

schopnosti spájať so svojimi ďalšími schopnosťami  (Belz -  Siegrista, 2001, s. 174). 

„Keďže globalizácia prináša Európskej únii neustále nové výzvy, každý občan bude 

potrebovať širokú škálu kľúčových kompetencií, aby sa mohol pružne prispôsobiť rýchlo 

sa meniacemu a úzko prepojenému svetu“ (Odporúčanie, 2006, s. 13), aj digitálna 

kompetencia je vydelená ako jedna z kľúčových kompetencií. V základnom strategickom 

dokumente vlády SR v oblasti výchovy a vzdelávania, ktorý poznáme ako Milénium: 

Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 až 20 

rokov (Milénium, 2002, s. 15) je vydelených šesť základných kľúčových kompetencií: 

• komunikačné schopnosti, 

• personálne a interpersonálne schopnosti, 

• schopnosti  tvorivo a kriticky riešiť problémy, 

• schopnosť pracovať s informačnými technológiami, 

• schopnosti potrebné na udržanie zdravého života,  

• schopnosť formovať občiansku spoločnosť
6
 a medzi nimi aj digitálna kompetencia 

ako schopnosť pracovať s informačnými technológiami. Je tu definovaná ako zručnosť 

pracovať s osobným počítačom, internetom, využívať rozličné informačné zdroje 

a informácie v pracovnom  aj mimopracovnom čase. 

Zaujímavé sú kľúčové kompetencie, ktoré vypracovali zástupcovia veľkých firiem (Fiat, 

Volvo a Ericsson) pre absolventov stredných škôl vo Fínsku. Medzi nimi boli také 

kompetencie ako: pripravenosť na zmeny, obstáť v cudzom prostredí, zdravý spôsob života, 

estetické cítenie, etické správanie, ovládanie druhého cudzieho jazyka, dobré technicko-

odborné znalosti a tiež počítačová gramotnosť, v rámci ktorej sa vyžadovalo ovládať prácu 

s osobným počítačom na používateľskej úrovni a využívať možnosti elektronickej 

komunikácie –  elektronickú poštu, prezentačné programy a internet (Albert, 2001, s. 32). 

Aj na konferencii OECD Vzdelávanie pre zajtrajšok, kde boli definované kľúčové 

kompetencie bola daná definícia digitálnej kompetencie ako zručnosti: „v práci 

s informačnými a komunikačnými technológiami a prostriedkami ako zdrojom informácií, 

ako nástrojom učenia sa a komunikácie v sieti s inými“ (Vzdelávanie pre zajtrajšok, 2001, s. 

 44).  

Rozvíjanie digitálnej kompetencie sa netýka len určitej vekovej kategórie ani výhradne 

súkromného života, o čom svedčí napríklad aj zasadnutie Rady Európy v Lisabone v marci 

2000, ktoré bolo zamerané na ďalšie smerovanie európskej vzdelávacej politiky a ktorého 

hlavným princípom sa stalo celoživotné vzdelávanie. Predstavitelia Európskej komisie prišli 

                                                             
 

6 Pri vymedzovaní tohto zoznamu kľúčových kompetencií autori dokumentu využívali skúsenosti z medzinárodných  
porovnávacích štúdií (PISA, PIRLS a i.) a tiež zo zahraničných školských systémov. Zaujímavé je porovnať dva zdroje:  
Belz, H; Siegrist, M: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: Východiska, metody, cvičení a hry. Praha : Portál, 2001. ISBN 
80-7178-479-6. s. 174 a Turek, I.: Kľúčové kompetencie. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 200. 40 

s. ISBN 80-8052-174-3. s. 7. 
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k záveru, že Európa sa „posunula do éry vedomostí so všetkými dôsledkami, ktoré z toho 

vyplynú pre kultúrny, ekonomický a sociálny život. Keďže štýly vzdelávania sa, života 

a práce sa búrlivo menia, týmto zmenám sa musia jednotlivci nielen prispôsobiť, ale zároveň 

zmeniť i svoje zvyčajné spôsoby práce, čo nie je možné bez celoživotného vzdelávania“ 

(Memorandum o celoživotnom vzdelávaní, 2000, s. 1). Na tomto zasadnutí bolo vypracované 

Memorandum o celoživotnom vzdelávaní (vyšlo 30.10. 2000 v Bruseli) a v roku 2001 bolo 

predložené na celoeurópsku verejnú diskusiu. Diskusia sa týkala súhrnnej stratégie 

celoživotného vzdelávania na úrovni jednotlivcov i inštitúcií vo všetkých oblastiach verejného 

a tiež súkromného života. V Memorande bolo zadefinovaných šesť posolstiev: 

• nové základné zručnosti pre všetkých – Memorandum vymedzilo základné zručnosti, 

ktoré si vyžaduje súčasná spoločnosť: digitálnu gramotnosť, cudzie jazyky, 

podnikateľské zručnosti a sociálne zručnosti; 

• viac investícií do ľudských zdrojov – dôraz sa kládol na zvýšenie investícií do  

ľudských zdrojov; 

• inovácie vo vyučovaní a vzdelávaní – cieľom bolo „vyvinúť účinné metódy 

vyučovania a vzdelávania sa a kontexty zohľadňujúce kontinuitu celoživotného, 

nie úzko špecializovaného vzdelávania sa nových vzdelávacích technológií; 

(Memorandum o celoživotnom vzdelávaní, 2000, s. 2), pričom v centre pozornosti  

bolo využívanie 

• oceňovanie vzdelávania sa – zlepšiť chápanie a oceňovanie účasti na vzdelávaní 

a výsledky vzdelávania sa; 

• nový prístup k profesijnej orientácii a poradenstvu – zlepšiť prístup ku kvalitným 

informáciám o možnosti vzdelávania sa; 

• priblíženie sa vzdelávania domovom – poskytnúť možnosti vzdelávať sa vo vlastných 

komunitách, ktoré treba maximálne podporiť prostriedkami IKT. 

Posledný príklad z vybraných dokumentov, v ktorých sa kladie dôraz na digitálnu 

kompetenciu, je Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady (2006). V tomto dokumente 

je vydelených osem základných kompetencií
7
. Jednou z nich je aj digitálna kompetencia, 

ktorá „zahŕňa sebaisté a kritické používanie technológie informačnej spoločnosti (TIS) 

na pracovné účely, vo voľnom čase a na komunikáciu. Je založená na základných 

zručnostiach v IKT: používanie počítača na získavanie, posudzovanie, ukladanie, tvorbu, 

prezentáciu a výmenu informácií a na komunikáciu a účasť v spolupracujúcich sieťach 

prostredníctvom internetu (...) a tiež podporuje záujem o účasť v komunitách a sieťach 

na kultúrne, sociálne a/alebo profesionálne účely“ (Odporúčanie, 2006, s. 16). 

V Odporúčaní sú špecifikované aj základné vedomosti a zručnosti súvisiace s touto 

kompetenciou. Pokiaľ ide o vedomosti, zdôrazňuje sa: 

• mať vedomosti o podstate, úlohách a využití technológií informačnej spoločnosti 

(TIS) v osobnom i spoločenskom živote (pri práci i oddychu); 

• mať vedomosti o hlavných počítačových aplikáciách: textový a tabuľkový procesor, 

databázy, ukladanie a riadenie informácií a i.;  

• rozumieť možným rizikám, ktoré sú spojené s internetom a komunikáciou pomocou 

elektronických médií (elektronická pošta, sieťové nástroje); 

• pochopiť, ako môžu TIS podporovať kreativitu a inovácie; 

                                                             
 

7 Ide o týchto osem kompetencií: komunikácia v materinskom jazyku; komunikácia v cudzích jazykoch, matematická 
kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky; digitálna kompetencia; naučiť sa učiť; spoločenské 
a občianske kompetencie; iniciatívnosť a podnikavosť a kultúrne povedomie a vyjadrovanie - Odporúčanie Európskeho 

parlamentu a Rady z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie (2006/962/ES), s. 13. 
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• mať dostatočné vedomosti o problematike súvisiacej s platnosťou a spoľahlivosťou 

dostupných informácií a s právnymi a etickými princípmi interaktívneho používania 

TIS (Odporúčanie, 2006, s. 16).  

V rokoch 2005 – 2011 Inštitút pre verejné otázky (IVO) realizoval projekt Digitálna 

gramotnosť na Slovensku, ktorého autorom bol M. Velšic. Projekt mapoval digitálnu 

kompetenciu ako jeden z kľúčových predpokladov úspešnej transformácie na informačnú 

spoločnosť a znalostnú ekonomiku. Ako sa píše v Tlačovej správe, podľa zistení 

celoslovenského reprezentatívneho výskumu z júna 2011 (uskutočneného na vzorke 1138 

respondentov) „možno 76 percent populácie označiť za digitálne gramotnú. Jeho výsledky 

ďalej ukázali, že zvládame najmä bežné úlohy, ako sú práca s počítačom (...), zasielanie SMS 

a MMS, e-mailová komunikácia, práca s textovým procesorom, práca s internetovým 

prehliadačom, vyhľadávanie informácií a registrácia prístupu k rôznym službám na internete 

či tlač dokumentov (...). Na druhej strane, oveľa menej z nás už zvláda sofistikovanejšie 

úlohy. Napríklad prácu s databázami, prácu na sieti (vyhľadávanie, prenášanie, kopírovanie 

údajov, kopírovanie údajov v LAN), prácu s grafickým editorom, internetbanking 

či inštalovanie aplikácií a nastavovanie funkcií PC, ovláda iba každý druhý opýtaný“ (Tlačová 

správa 2011, 1). Index digitálnej gramotnosti populácie Slovenska (nad 14 rokov) počas 

štyroch rokov (od roku 2005 do roku 2009) vzrástol z 0,33 bodu na 0,44 bodov, t.j. digitálna 

gramotnosť dosahovala v roku 2009 44 z možných 100 bodov. Pokiaľ ide o rok 2011, zistilo 

sa, že úroveň digitálnej gramotnosti mierne poklesla z 0,44 na 0,43 (dosiahla 43 z možných 

100 bodov) (Velšic, 2011, s. 21). 

V tejto iniciatíve pokračovala aj Slovenská informatická spoločnosť, ktorá v roku 2011 

organizovala projekt Digitálna gramotnosť pre všetkých. Spoločnosť v spolupráci s rôznymi 

vzdelávacími centrami realizovala školenia venované rozvíjaniu digitálnej gramotnosti 

zamerané na marginalizované skupiny, seniorov, dialektikov, rodičov autistických detí 

a dlhodobo nezamestnaných. 
 

Záver 

 Vplyvom rozvoja nových informačných a komunikačných technológií, ktoré prenikajú 

do všetkých oblastí nášho každodenného života, sa musí klásť dôraz aj na rozvíjanie digitálnej 

kompetencie. Redukovať vzdelávanie na odborné vzdelávanie, zamerané na získanie  

konkrétnych poznatkov dôležitých pre odborný rast vo svojej profesii, nie je už aktuálne, 

dnes sa kladie dôraz na informácie, metódy, procesy atď.
8
 Ako konštatovali H. Tofflerová 

a A.  Toffler (Toffler, Tofflerová, 1996, s. 41-48), keď charakterizovali tretiu vlnu – tzv. 

 informačnú spoločnosť, v súčasnosti sa vytvára nová sieť poznania. Prepájame pojmy, 

budujeme deduktívne systémy, vymýšľame nové teórie, hypotézy a predstavy založené 

na nových predpokladoch, nových jazykoch, kódoch a logikách. Firmy, vlády a jednotlivci 

zbierajú a uchovávajú viac údajov ako ktorákoľvek predchádzajúca generácia. Údaje 

navzájom kombinujeme, dávame ich do kontextu, a tak z nich utvárame informácie, 

ktoré zhromažďujeme do stále väčších modelov a systémov poznania. Hodnota súčasných 

firiem spočíva v ich schopnosti strategicky a funkčne získavať, generovať, šíriť, aplikovať 

poznatky. Hodnota firmy Kodak, Siemens atď. závisí viac od ideí, pohľadu, informácií 

v hlavách ich zamestnancov a od kontroly nad databankami a patentmi ako na nákladných 

autách alebo montážnych liniek.  

                                                             
 

8 Tento prechod a zmeny, ktoré s ním súvisia dáva do zaujímavých súvislostí H. Tofflerová a A. Toffler v knihe Utváranie 
novej civilizácie: Politika tretej vlny. – Toffler, A. – Tofflerová, H.: Utváranie novej civilizácie : Politika tretej vlny. 

Bratislava : Open Windows, 1996. 116 s. ISBN 80-85741-15-6. 
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Život v digitálnom svete nás núti rozvíjať u nás digitálnu kompetenciu. Tá je nevyhnutná 

na to, aby sme dokázali pracovať s médiami a prostredníctvom nich získavať, spracovávať 

a kriticky hodnotiť informácie, ktoré následne využívame vo svojom osobnom i profesijnom 

živote. 
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PROPAGÁCIA CSR AKTIVÍT PROSTREDNÍCTVOM DIGITÁLNYCH PLATFORIEM 
 

PROMOTION OF CSR ACTIVITIES VIA DIGITAL PLATFORMS 
 

Hana Kiková – Dana Hodinková 
 
ABSTRAKT 
Marketingová komunikácia je jedným z nástrojov marketingového mixu. Na zmeny v procese tvorby 

marketingovej komunikácie má v súčasnosti významný vplyv najmä globalizácia, ktorá podniky vedie k  

inovácii, a to nielen výrobných a riadiacich procesov, ale rovnako aj procesu komunikácie. Príspevok pojednáva 

o možnostiach využitia digitálnych platforiem na propagáciu CSR aktivít v porovnaní s tradičnými 

komunikačnými kanálmi. Zaoberá sa tiež otázkou, či digitalizácia marketingovej komunikácie ovplyvnila 

aj samotný vývoj konceptu CSR – evolúcia Web 1.0 a Web 2.0 v prepojení na CSR 1.0 a CSR 2.0. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
CSR. Médiá. Sociálne médiá. Digitalizácia. Propagácia. 

 

ABSTRACT 
Marketing communications is one of the tools of marketing mix. Globalization, which leads to innovation, 

not only in producing or managing processes, but also in the process of communication has a great impact 

in the process of creating of marketing communication. The paper deals with the possibilities of using digital 

platforms to promote CSR activities in compare with traditional communication channels. It also deals 

with the question whether digitization of marketing communication also influenced the development of CSR – 

the evolution of Web 1.0 and Web 2.0 in connection to CSR 1.0 and CSR 2.0. 

KEY WORDS 
CSR. Media. Social media. Digitization. Promotion. 

 

 

Úvod 

Pojem „spoločensky zodpovedný“ nie je v podnikateľskej sfére ničím novým, 

len sa mu doposiaľ nevenovala taká pozornosť, ako v súčasnosti. Efektívny interný marketing 

by sa mal opierať o etické zásady, hodnoty a spoločenskú zodpovednosť. K dosiahnutiu 

vyššej úrovne spoločenskej zodpovednosti (CSR – corporate social responsibility) núti podnik 

hneď niekoľko síl, ako napr. rastúce očakávania zákazníkov, vyvíjajúce sa ciele a ambície 

zamestnancov, prísna legislatíva a tlak vlády, záujem investorov o spoločenské kritériá, 

pozornosť médií a meniace sa praktiky verejného obstarávania v oblasti podnikania (Kotler – 

Keller, 2012, s. 629). Podľa konceptu CSR je podnik subjekt, ktorý má v spoločnosti, v ktorej 

pôsobí, určité úlohy (Jakubíková, 2012). Jednou z týchto úloh je tvorba zisku, ktorú by mal 

podnik vykonávať v súlade s ekonomickou, sociálnou a environmentálnou sférou spoločensky 

zodpovedného podnikania. V prípade neziskových organizácií o tvorbe zisku nemožno 

hovoriť v takom význame, v akom o ňom hovoríme vo finančnom sektore, nakoľko 

primárnym cieľom neziskových organizácií je v prípade dosiahnutia určitého zisku jeho 

„investícia“ do verejnoprospešných programov. 

V oblasti spoločensky zodpovedného podnikania sa mnohé podniky rozhodli zaujať 

aktívnejší a strategickejší postoj – starostlivo skúmajú, v čo veria a ako by mali zaobchádzať 

so svojimi zamestnancami, s konkurentmi, so zákazníkmi, s komunitou, v ktorej pôsobia, 

a rovnako aj so životným prostredím (Kotler – Keller, 2013). Je vhodné, aby sa podnik 

angažoval v tých oblastiach spoločensky zodpovedného podnikania, ktoré sú vo sfére jeho 

vplyvu. 

Pri implementácii konceptu spoločenskej zodpovednosti do podnikateľských aktivít 

netreba zabúdať na ich pravidelné zverejňovanie. Propagácia CSR aktivít by mala 

byť orientovaná na zákazníkov, obchodných partnerov, investorov, a rovnako 

aj na zamestnancov firmy, miestnu komunitu, spotrebiteľské organizácie, respektíve na širokú 

verejnosť (Kunz, 2012). Informácie, ktoré podnik verejnosti poskytuje, by mali 
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byť zrozumiteľné, pravidelné a mali by poskytovať pravdivé informácie o činnosti, stratégii 

a postupoch uplatňovaných pri rôznych činnostiach podniku.  

V súčasnosti podniky vynakladajú svoje úsilie a prostriedky na to, aby sa o ich počinoch v  

oblasti spoločensky zodpovedného podnikania dozvedela široká verejnosť, a snažia sa hľadať 

všetky možné spôsoby, ktoré by viedli ku komunikácii medzi nimi a stakeholdermi. V rámci 

tejto komunikácie môžeme hovoriť o firemných webových stránkach, obaloch a etiketách 

výrobkov, o prospektoch, brožúrach, letákoch, firemných časopisoch, výročných správach, 

CSR reportoch, intranetoch, ale aj o prezentáciách CSR na akciách pre zamestnancov, 

zákazníkov, či obchodných partnerov a pod. (Kunz, 2012). Digitalizácia marketingovej 

komunikácie v súčasnosti umožňuje podnikom a neziskovým organizáciám rýchlejšiu a 

efektívnejšiu komunikáciu so stakeholdermi, ktorým sú poskytované vždy aktuálne 

informácie s možnosťou spätnej väzby.  
 

Zverejňovanie správ o spoločenskej zodpovednosti 

Rastúca zodpovednosť voči spoločnosti, samotný posun v hodnotách spoločnosti 

a celistvosť globálnych podnikateľských aktivít si vyžadujú klásť väčší dôraz 

na transparentnú správu a riadenie podniku, pričom je dokázané, že spoločnosť, ktorá 

má efektívnu a transparentnú správu a riadenie, má vyššiu návratnosť investícií ako rovnaká 

spoločnosť s absenciou daného procesu (Vančo, 2005). Medzi ďalšie prínosy môžeme zaradiť 

napr. lepšiu podnikateľskú reputáciu a dôveru verejnosti, vyššiu príťažlivosť podniku 

pre potenciálnych zamestnancov, investorov a zákazníkov, vytvorenie základných interných 

hodnôt podniku, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou správania sa zamestnancov, zlepšenie 

morálky zamestnancov, vytvorenie pevného základu na budovanie výkonnej podnikovej 

kultúry a vytvorenie interného podnikového prostredia s obojsmernou komunikáciou (Vančo, 

2005), ktorá spája ľudí a upevňuje vzťahy v prostredí podniku. 

Rozvoj technológií a vznik internetu poznačil nielen vývoj marketingu, ale aj spôsob 

komunikácie, ktorá je jedným z nástrojov marketingového mixu. Nové formy a spôsoby 

komunikácie ponúkajú možnosť individuálneho prístupu k zákazníkom, a to aj vďaka 

sociálnym médiám, ktoré zmenili jednosmernú komunikáciu od odosielateľa k príjemcovi 

prostredníctvom médií na komunikáciu obojsmernú. Zákazník tak má možnosť reagovať 

na informácie, ktoré sú mu ponúkané – vzniká dialóg medzi odosielateľom a príjemcom 

informácie, a to prostredníctvom sociálnych médií. 

V súčasnosti podniky propagujú (resp. reportujú) svoje ekonomické, sociálne 

a environmentálne aktivity prostredníctvom rôznych médií. Najčastejšie sa o spoločensky 

zodpovedných aktivitách podniku dozvedáme prostredníctvom výročných správ, 

samostatných CSR reportov, ale rovnako tieto informácie podniky zverejňujú na svojich 

webových stránkach a tiež aj na stránkach rôznych sociálnych sietí, ako napr. Facebook, 

Twitter, YouTube, Google+, LinkedIn a pod.
1
 Informovanie o spoločensky zodpovedných 

aktivitách je pre podnik veľmi dôležité – upevňujú sa vzťahy s internými a externými 

stakeholdermi, buduje sa corporate identity a kladný imidž podniku. 
 

CSR v období digitalizácie 

Sféra obchodu je v súčasnosti stále viac a viac transparentnejšia, čomu prispieva rastúci 

tlak na podniky, aby preukazovali svoju zodpovednosť voči spoločnosti. Vďaka nárastu 

sociálnych médií sú podniky pre spotrebiteľov priehľadnejšie, než kedykoľvek predtým – 

môžu za to informácie, ktoré sa šíria rýchlo a virálne. Pri prezentácii podniku dnešnému 

digitálnemu publiku je dôležité zosúladenie prezentácie značky s pozitívnymi správami 

                                                             
 

1 Socialbakers.com [online]. 2014 [cit. 2014-11-23]. Dostupné na internete: <http://www.socialbakers.com/>. 
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a činmi, ktoré zároveň demonštrujú základné hodnoty samotnej značky (Moxley, 2014). 

Spôsob šírenia správ o spoločenskej zodpovednosti podnikov sa stále vyvíja, a to najmä 

vďaka informačným a komunikačným technológiám (ICT). 

 

WEB 1.0 CSR 1.0 

Svet sa práve začína „pripájať“ 

a nachádza nové médium na prenos 

informácií a reklamnú propagáciu. 

Pre spoločnosti je to prostriedok na  

zakladanie vzťahov so  stakeholdermi, 

zverejňovanie filantropických 

príspevkov a riadenie svojho imidžu. 

Možno vidieť vzostup novátorov, akým 

bol Netscape, no boli rýchlo vytlačení 

gigantmi ako napr. Microsoft so svojím 

Internet Explorerom. 

Možno vidieť  mnohých priekopníkov 

ako Traidcraft, ktorí sa nakoniec zmenili 

na produkty veľkých medzinárodných 

spoločností ako napr. Wal-Mart.  

Zameriava sa viac na štandardizovaný 

hardvér a softvér počítača, ktorý je 

základným programom, než na  

multiúrovňové aplikácie. 

Proces štandardizácie cez kódy, normy 

a smernice, až po vytvorenie vlastnej 

ponuky. 

 

Tabuľka č. 1 
Podobnosť medzi Web 1.0 a CSR 1.0 
(Zdroj: Visser, 2012. CSR 2.0: Reinventing Corporate Social Responsibility for the 21st Century [online]. [cit. 

2014-11-23]. Dostupné na internete: <http://www.managementexchange.com/hack/csr-20-reinventing-corporate-

social-responsibility-21st-century>) 
 

Šírenie týchto informácií prostredníctvom elektronických médií má tiež silný vplyv 

aj na spôsob, akým ľudia komunikujú – či už osobne, alebo profesionálne. Digitálne médiá 

majú pozitívny vplyv aj na samotné podnikanie – ponúkajú totiž možnosť budúceho 

plánovania aktivít podniku, a tým ponúkajú možnosť ovplyvňovať jeho súčasné i budúce 

smerovanie. Štatistiky poukazujúce na mesačný počet aktívnych užívateľov sociálnych 

platforiem (napr. Facebook – 1,15 miliardy, Google+ – 359 miliónov, Twitter – 215 miliónov, 

Instagram – 150 miliónov) poskytujú podnikom základ pre vytvorenie publikačnej platformy 

a rozvíjanie vlastných marketingových kanálov a distribučných sietí (Kumar, 2014). Môžeme 

tak hovoriť o akomsi digitálnom aktíve, ktoré rastie každým rokom a môže mať značný vplyv 

na marketing a propagáciu, ale len za predpokladu, že sa robí správne. 

Vývoj internetu napredoval naozaj veľkou rýchlosťou a s ním vznikali aj rôzne nové 

výrazy či názvy, ako napr. Web 1.0, Web 2.0 a Web 3.0., ktoré definujú verzie webu – je to 

označenie tzv. “generácií“ webu.
2
 Už v roku 1999 Darcy DiNucci poukazovala na zvyšujúce 

sa využívanie prenosných zariadení s prístupom na internet, čím chcela poukázať na už vtedy 

viditeľné rozdiely medzi prvotnou verziou Web 1.0 a novou verziou Web 2.0. V roku 2005 

O’Reilly prišiel na to, že medzi Web 1.0 a Web 2.0 existujú isté odlišnosti, ako napr. osobné 

internetové stránky vs. blogy, publikovanie vs. participácia, adresáre vs. tagy (Cervinschi – 

Butucea, 2010). Ak pripustíme zlyhanie sociálnej zodpovednosti podnikov tak, ako to bolo 

v prípade prvotnej funkcie Web 1.0, možno sa ocitneme na prahu revolúcie, akou bola tá, 

ktorá premenila verziu Web 1.0 na verziu Web 2.0 (Visser, 2012) (Tabuľka 1). 

  

                                                             
 

2 Epodnikanie.sk. 2011. Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 – Čo to je a aký je medzi nimi rozdiel [online]. [cit. 2014-11-23]. 
Dostupné na internete: <http://www.epodnikanie.sk/rozne/web-1-0-web-2-0-web-3-0-co-to-je-a-aky-je-medzi-nimi-

rozdiel/>. 
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WEB 2.0 CSR 2.0 

Definujú ho heslá ako „kolektívna 

inteligencia“, „siete na spoluprácu“ 

a „účasť používateľov“. 

Definujú ho „globálne ciele“, 

„inovatívne partnerstvá“ a „účasť 

zainteresovaných strán“. 

Nástroje zahŕňajú sociálne médiá, 

syndikácia vedomostí a beta testovanie. 

Mechanizmy zahŕňajúce rôzne skupiny 

stakeholderov a rovnako aj transparentné 

poskytovanie informácií na „novej vlne“ 

sociálneho podnikania. 

Je to viac stav bytia ako technický 

pokrok – je to nová filozofia, alebo 

odlišný spôsob chápania sveta. 

Pripúšťa zmenu riadenia od  

centralizovaného k  decentralizovanému 

a zmenu v  prístupoch od individeálneho 

k  rôznorodým a od jedinečného k  

zdieľanému. 
 

Tabuľka č. 2 
Podobnosť medzi Web 2.0 a CSR 2.0 
(Zdroj: Visser, 2012. CSR 2.0: Reinventing Corporate Social Responsibility for the 21st Century [online]. [cit. 

2014-11-23]. Dostupné na internete: <http://www.managementexchange.com/hack/csr-20-reinventing-corporate-

social-responsibility-21st-century>) 

 

Evolučný koncept Web 2.0 môže konceptu CSR ponúknuť naozaj veľmi veľa – prechod 

od klasickej predstavy konceptu CSR, ktorú nazývame CSR 1.0 (spoločensky zodpovedné 

podnikanie) na novú integrovanú koncepciu CSR 2.0 (udržateľnosť a zodpovednosť 

v podnikaní). Práve transformácia internetu prostredníctvom vzniku sietí sociálnych médií 

je vhodná metafora pre zmeny, ktoré koncept CSR v súčasnosti zažíva (Visser, 2012) 

(Tabuľka 2). Vytváranie pevných vzťahov, obojsmerná komunikácia, inovácie – aj takto 

možno charakterizovať Web 2.0 a koncepciu CSR 2.0. 

 

Od CSR 1.0 k CSR 2.0 

Prechod od CSR 1.0 k CSR 2.0 si vyžaduje prijatie piatich nových princípov/zásad, 

ktorými sú tvorivosť, rozšíriteľnosť, vnímavosť, glokalizácia a cirkularita, a ich vkladanie 

hlboko do DNA manažmentu podniku. Prijatiu týchto piatich princípov predchádzalo 

postupné zlyhanie pôvodného konceptu CSR, ktoré Wayne Visser (2012) označuje 

ako „trojité prekliatie CSR“. Týmto „prekliatím“ je vzostup, periféria a nerentabilnosť 

konceptu CSR 1.0. Koncept CSR počas evolučného vývoja prešiel hneď niekoľkými fázami 

(obr. 1). Jednotlivé fázy Visser (2011) definuje ako: 

1. Defenzívne CSR vo veku ekonómie – všetky CSR praktiky sa vykonávajú len vtedy, 

ak sa preukáže, že hodnoty zainteresovaných strán sú chránené a preto napr. 

 programy, do ktorých sa zamestnanci zapájajú dobrovoľne, nie sú zriedkavé, nakoľko 

zvyšujú motiváciu zamestnancov a tým aj celkovú produktivitu. 

2. Charitatívne CSR vo veku filantropie – podnik podporuje rôzne sociálne 

a environmentálne snahy spoločnosti prostredníctvom darov a sponzorských 

finančných príspevkov, napr. prostredníctvom nadácií a rôznych fondov. 

3. Propagačné CSR vo veku marketingu – koncept CSR sa vo vzťahu k verejnosti 

chápe hlavne ako príležitosť na zlepšenie pozície značky, celkového dojmu a reputácie 

spoločnosti. Propagačné CSR môže vychádzať z praktík charitatívneho a strategického 

CSR, ako napr. taktika PR, pri ktorej podnik pomocou environmentálneho marketingu 

naznačuje, že jeho produkty sú priateľské k životnému prostrediu. 

4. Strategické CSR vo veku manažmentu - dáva CSR do súvislosti s aktivitami 

hlavného podnikania podniku (ako napr. zameranie sa spoločnosti Coca-Cola 

na vodné hospodárstvo). Dosahuje sa to často prostredníctvom podpory pravidiel CSR 
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a implementácie sociálnych a environmentálnych systémov riadenia, ktoré zvyčajne 

zahŕňajú cykly rozvoja CSR politiky, nastavenie cieľov, implementáciu programov, 

audity apod. 

5. Transformačné CSR vo veku zodpovednosti – zameriava svoje aktivity 

na identifikovanie a riešenie základných príčin našej súčasnej neudržateľnosti 

a nezodpovednosti, zvyčajne prostredníctvom inovatívnych obchodných modelov, 

modernizáciou procesov, produktov a služieb, a lobovaním za progresívnejšiu národnú 

a medzinárodnú politiku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 1 
Evolúcia CSR 

(Zdroj: Fitzpatrick-Wilks, 2013. The Ages and Stages of CSR [online]. [cit. 2014-11-23]. Dostupné na internete: 

<http://www.honeycomb-co.com/the-ages-and-stages-of-csr/>) 

 

Evolúcia konceptu CSR prináša nové možnosti propagácie spoločensky zodpovedných 

aktivít podniku, či už hovoríme o obsahovej stránke CSR reportov, alebo o spôsobe 

komunikácie týchto spoločensky zodpovedných aktivít. Môžeme povedať, že samotný proces 

digitalizácie komunikácie do značnej miery ovplyvnil spôsob propagácie spoločensky 

zodpovedných aktivít podniku, ktorý, pokiaľ chce so stakeholdermi komunikovať efektívne, 

by mal svoju komunikáciu prispôsobovať aktuálnym trendom. 

 

Záver 

To, že vznikli „nové médiá“, ešte neznamená, že tie staré zanikli. Stále existujú podniky, 

ktorým komunikácia tradičným spôsobom vyhovuje a pomáha im napĺňať ich ciele. Hoci 

reportovanie CSR aktivít prostredníctvom výročných správ či samostatných CSR reportov 

nie je v rámci propagácie spoločenskej zodpovednosti ničím novým, ich zverejňovanie 

prostredníctvom internetu prinieslo v oblasti propagácie spoločensky zodpovedných aktivít 

nové možnosti. Okrem zverejňovania výročných správ a CSR reportov vo formáte PDF môžu 

podniky online zdieľať videá z rôznych dobročinných či charitatívnych akcií. Tiež je tu 

možnosť tvorby online hier, prostredníctvom ktorých môžu podniky alebo neziskové 

organizácie poukazovať na aktuálne globálne problémy spoločnosti. Ako príklad môžeme 

uviesť webový portál Games For Change, na stránke ktorého môžeme nájsť rôzne 
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interaktívne online hry riešiace globálne otázky ako je napr.  životné prostredie, zdravie, 

vojna a chudoba. V tomto prípade už ale podniky nepropagujú CSR aktivity, ktoré vykonali, 

ale prezentujú oblasti spoločenskej zodpovednosti, v ktorých sa angažujú. 

Prínosom v oblasti propagácie CSR aktivít je aj vývoj mobilných aplikácií. Ako príklad 

môžeme uviesť aplikácie využívajúce technológiu „augmented reality“ (tzv. rozšírená realita), 

ktorá na pozadí reálneho sveta zobrazuje informácie o snímaných objektoch.
3
 Lídrom na trhu 

rozšírenej reality pre smartfóny bola už v roku 2012 holandská firma Layar a jej rovnomenná 

aplikácia. Rozšírenú realitu je možné využiť napr. na vloženie interaktívnych prvkov 

k reklamnej ploche časopisu, či k obalu produktu. Jednou z funkcionalít aplikácií rozšírenej 

reality sú vrstvy (tzv. Geo Layers). Layar pozná desiatky vrstiev z rôznych tematických 

kategórií, ako napr. ubytovanie, hľadanie zamestnania, informácie o pamiatkach, e-shopy 

apod. (Andacký, 2012). Táto aplikácia bola stiahnutá už viac ako 30 miliónkrát a na tvorbu 

vlastných AR interaktívnych tlačových kampaní ju použilo viac ako 90 tisíc vydavateľov, 

obchodníkov, značiek a agentúr.
4
 Aj toto je jeden zo spôsobov, ako môžu podniky 

propagovať svoje spoločensky zodpovedné aktivity pomocou digitálnych médií. 
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KNIŽNÁ KULTÚRA A DIGITALIZÁCIA 
 

BOOK CULTURE AND DIGITIZATION 
 

Stanislava Knapčoková 
 

ABSTRAKT 
Cieľom predkladaného príspevku je predstaviť digitalizáciu ako jednu z ďalších fáz vo vývoji komunikácie, 

ktorá významne zasiahla do oblasti knižnej kultúry. Predstavujeme tu ideu digitálnej knižnice a samotný proces 

na príklade prebiehajúceho digitalizovania fondu v Slovenskej národnej knižnici. Jej prínos navrhujeme rozdeliť 

do troch významových rovín. Používateľská rovina významu digitalizácie patrí k najviac pertraktovaným, 

avšak komunikácia metadát a možnosti ich využitia pri spracovaní popisu knihy, ako aj budovanie zdravého 

knižného fondu vďaka konzervačno-ochranným opatreniam, ktoré prebiehajú pred skenovaním dokumentov, 

patria k ďalším výhodám procesu digitalizácie. 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Komunikácia. Digitalizácia. Knižná kultúra. Používateľ knižnično-informačných služieb. 

 

ABSTRACT 
Focus of this contribution is to present digitizing as one of the next phase in development of communication, 

which greatly affected area of book culture. We present you an idea of digital library and single process 

on the example of ongoing fond in Slovak National Library. Its income we plan to divide into  three important 

lines. The lines of users digitization belongs to most popular, however communication of meta data and options 

of its usage in processing of book heading, as well as building of library fond thanks to conservation-protective 

measures, which are ongoing before scanning of documents belongs to other advantages of digitizing process. 

KEY WORDS 
Communication. Digitizing. Literary culture. The user of library and information services. 
 

 

Úvod 

Kniha je živou súčasťou kultúry národa. Podľa Slušnej sa v kultúrnej tradícii, prejavuje 

sebazáchovná schopnosť kultúry, ktorá súvisí s jej potrebou transformovať sa, meniť, 

aktualizovať, inovovať (Slušná, 2010). Myšlienka inovácií a schopnosť transformácie 

je aktuálnou témou aj vo vzťahu k premene knižného média na virtuálny objekt úložný 

v systéme neviditeľných, avšak dohladateľných dátových súborov. Žijeme v informačnej 

spoločnosti. Znakom takejto spoločnosti je potreba vytvárať spojenia určené na výmenu 

informácií, na základe ktorých robíme voľby. Rozhodnutia a informácie sú teda dvoma 

bodmi, medzi ktorými prebieha celý rad komunikačných krokov. Knižnice oddávna patrili 

k inštitúciám, ktorých hlavnou úlohou bolo šírenie informácii prostredníctvom myšlienok 

zaznamenaných na rôznych typoch médií. Knižnice vnímajú požiadavky súčasnej spoločnosti 

na prístup k informáciám a poznatkom prostredníctvom technológii. Transformácia služieb 

z knižničných na knižnično-informačné a pojmu čitateľ na pojem používateľ je dôsledkom 

inovácií pod vplyvom vývoja technológií. Forma poskytovania služieb sa mení. Napriek tomu 

je kniha stále najčastejšou voľbou výpožičky u používateľa. Určité zmeny možno pozorovať 

v oblasti poskytovania ďalších služieb. Niektoré knižnice ponúkajú výpožičky audiokníh, 

elektronických zdrojov alebo prístupy k online elektronickým zdrojom (k licencovaným 

a aj k zdrojom s voľným prístupom). Najnovším a najdiskutovanejším spôsobom 

poskytovania prístupu k informáciám patrí budovanie digitálnych knižníc. Vývoj v oblasti 

dejín knihy a komunikácie spoločnosti prešiel určitými zlomovými obdobiami. Objavy 

v oblasti médií (pergamen, papier, strojový papier, magnetická páska...), a zavádzanie nových 

spôsobov zaznamenávania (atrament, tlač, zvukový záznam...) paria do dejín kontinuálneho 

vývoja komunikácie. Predpokladáme, že  digitálna knižnica je jeho ďalšou fázou.  
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Ku kontinuite vývoja knižnej kultúry  

Z hľadiska dejinného vývoja rozoznáva Cejpek tri základné fázy sociálnej komunikácie
1
. 

Poslednú z nich, tretiu označil za tzv. dokumentovú komunikáciu a rozdelil ju do štyroch etáp. 

Každá z nich je považovaná za medzník obdobia vývoja knižnej kultúry. Prvým obdobím 

je fáza rukopisnej knihy, druhým obdobím je objav tlačenej knihy. Tretím je obdobie 

diverzifikácie knihy v 19. storočí
2
 a štvrté obdobie je začiatkom zavádzania elektroniky 

do života človeka. Toto obdobie možno označiť ako počiatok procesu informatizácie 

spoločnosti. „Rozvoj telekomunikačnej techniky umožnil v nepriamej komunikácii posun od  

individuálneho oznamu k hromadnému synchrónnemu oznamovaniu obrazu (nemý film) reči, 

hudby (rozhlas) a obrazu, reči, hudby, súčasne (film, TV, video)“ (Cejpek, 2002, s. 9.). 

V súvislosti s dejinami komunikácie, a teda aj knižnej kultúry možno hovoriť aj o ďalšom 

fenoméne.  

Stearnsova periodizácia dejín globalizácie je identická s Cejpkovým delením sociálnej 

komunikácie. Identifikuje ju ako prelomové obdobie v dejinách komunikácie spoločnosti 

a v súlade s jeho chápaním definície globalizácie ju vníma, ako možný počiatok tohto 

fenoménu v minulosti. Globalizáciu predstavil ako proces, pri ktorom prebieha transformácia 

lokálnych javov na globálne (Stearns, 2010). Pertraktovaný pojem globalizácia spája 

s podporou rozvoja znalostnej spoločnosti, kedy sa komunikácia odohráva vo virtuálnom 

prostredí s využitím celosvetovo prepojenej komunikačnej siete. Dejiny knihy sú dejinami 

komunikácie a zároveň je ich podobnosť s prvkami, ktoré možno označiť za globalizačné 

tendencie zjavná. Ku globalizačným znakom dejín knihy patria predovšetkým šírenie 

informácie a jej možnosti uchovania, ďalej vznik nových žánrov, typov dokumentov 

a rýchlosť šírenia, rádius pokrytia a vplyvu na spoločnosť. V súčasnosti knižnice vstupujú 

do novej fázy šírenia informácii. Toto obdobie je charakteristické zdieľaním zverejneného 

objemu dát, ktoré majú pôvod vo fonde konkrétnej knižnice. Digitalizácia a výstupy 

s ňou spojené, majú niekoľko významových rovín. Na úrovni používateľa je to predovšetkým 

prístup k plnej verzii knihy alebo objektu. Na úrovni spracovávateľa pre uľahčenie vytvárania 

metadatát sú to informácie, ktoré súvisia s tvorbou popisov zdigitalizovaných exemplárov. 

V manifeste medzinárodných organizácii IFLA a UNESCO venovanej digitálnym knižniciam 

sa hovorí o potrebe preklenutia digitálnej priepasti. Nástrojom má byť sprístupnenie 

svetového a kultúrneho vedeckého dedičstva pre všetkých. Zmenšovanie digitálnej priepasti 

prostredníctvom šírenia zdigitalizovaných objektov pôvodom z kultúrnych a vzdelávacích 

inštitúcií má pozitívny vplyv na vzdelávanie, národné povedomie, rozvoj sociálneho 

prostredia. Digitálna knižnica je definovaná ako „...online zbierka digitálnych objektov 

zaručenej kvality, vytvorená a spracovávaná podľa medzinárodne platných zásad budovania 

zbierok.“ (Manifest, 2010, s.1) Takáto knižnica predstavuje databázu zdigitalizovaných 

objektov, ktoré majú vytvorené kľúčové systémy potrebné na zabezpečenie vyhľadávania 

zo strany užívateľov. Budovaná je systematicky nielen z hľadiska používateľských vlastností 

(obsahová štruktúra, tematické rozdelenie a podobne), ale aj z hľadiska kompatibility dát. 

„Systémy všetkých partnerov spoločnej digitálnej knižnice musia byť schopné spolupracovať 

na báze interoperability.“ (Manifest, 2010. s. 2) Spolupráca medzi knižnicami je kľúčová. 

Táto prebieha na viacerých úrovniach. Knižnice združené v nadnárodných organizáciách 
                                                             
 

1 Fázy sociálnej komunikácie Cejpek rozdelil nasledovne 1. Obdobie predverbálneho stavu človeka – stav kolektívneho 
nevedomia (podľa McLuhana) 2. Obdobie rečovej komunikácie. Tretie obdobie tzv. dokumentovej komunikácie posúva 

do  obdobia približne 3000 rokov pred n.l.  (Cejpek, 2002). 
2 Obdobie diverzifikácie knihy je myslený ako počiatok zavádzania rôznych typov dokumentov do života človeka v zmysle 

jeho každodennosti. V tomto období má pojem kniha len jeden význam, ktorý predstavuje zviazaný blok textu s väzbou 
spolu s náležitosťami, ktoré k nej patria (vonkajšie a vnútorné znaky knihy). Oproti tomu pojem dokument sa vzťahuje 
napr. na právne, účtovné a ďalšie dokumenty. Kniha mala len úzky význam, naopak, dokument označoval celý rod tlačovín 

(Cejpek, 2002). 
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používajú jednotné pravidlá pri budovaní databáz, a to platí nielen pri digitálnych knižniciach. 

Príkladom je spoločný postup pri popise tlačí. Národné metodiky vychádzajú 

z medzinárodných štandardných pravidiel (AACR2, MARC 21).
3
 

 

Projekt Operačný program informatizácie spoločnosti a jeho legislatívne zázemie 

Snaha sprístupniť knižničné, ale aj múzejné fondy, galerijné diela či archívne dokumenty 

je aktuálna vo väčšine krajín. V rámci Európy existujú projekty, ktoré prepájajú databázy 

národných alebo vedeckých inštitúcií v jednotlivých krajinách a ďalej informácie 

z nich sprostredkúvajú záujemcov. Na úrovni knižníc je to projekt budovania spoločnej 

databázy európskej knižnice. Z hľadiska získavania informácii o slovacikách sú pre nás 

relevantné zdigitalizované fondy okolitých krajín. Prínosom sú informácie, ktoré možno 

využiť pri budovaní bibliografického katalógu tlačí. Digitalizácia tak umožňuje vzdialený 

prístup k dokumentom, ktoré by inak bolo možné vidieť len fyzicky na mieste. 

Z tohto hľadiska sú pre nás zaujímavé fondy v Maďarskej národnej knižnici Országos 

Széchényi Könyvtár, v Rakúskej národnej knižnici Österreichische Nationalbibliothek, 

v Českej národnej knižnici, ale aj v ďalších knižniciach a inštitúciách s bohatým knižničným 

fondom. Na Slovensku prebieha zabezpečenie prístupu k informáciám na viacerých 

úrovniach. K najdiskutovanejším z nich patrí projekt Operačný program informatizácie 

spoločnosti (OPIS). Cieľom projektu je vytvoriť inkluzívnu informačnú spoločnosť 

ako prostriedok rozvoja vysoko výkonnej vedomostnej spoločnosti. Do projektu sa zapojili 

pamäťové inštitúcie: archívy, galérie, múzeá a aj Slovenská národná knižnica v spolupráci 

so Slovenským národným archívom. V rámci operačného projektu prebieha prioritná os 2, 

zameraná na rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnovu ich národnej infraštruktúry. 

Úlohou SNK v rámci projektu OPIS 2 je digitalizácia textových dokumentov, knižných 

zbierok a taktiež reštaurátorské a konzervátorské práce. V nadväznosti na túto úlohu možno 

citovať knižničný zákon a časť venovanú Slovenskej národnej knižnici v ktorom je zakotvená 

je vedúca úloha v rámci krajiny. „...je národným pracoviskom pre oblasť reštaurovania, 

konzervovania, ochranného kopírovania a digitalizácie knižničných dokumentov.“ (Zákon č. 

 183/2000 

Ďalej z tohto zákona číslo 183
4
 z roku 2000 vyplýva Slovenskej národnej knižnici 

niekoľko úloh, ktoré upravujú jej miesto v oblasti poskytovania informácií. Tieto možno 

aplikovať aj pri spolupráci s nadnárodnými spoločnosťami za účelom zdieľania 

digitalizovaných dokumentov. Vstupovať do odborných záujmových združení, 

ako aj do medzinárodných knižničných a informačných systémov. Legislatívne zázemie 

k realizácii projektu OPIS 2 je dostupné na stránke venovanej projektu: opis.culture.gov.sk. 

Legislatívne zázemie: 

 Zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie 

v znení  neskorších predpisov; 

 Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov; 

 Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej 

hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

 o priestupkoch v znení neskorších predpisov; 

                                                             
 

3 AACR2 a MARC21 sú medzinárodné štandardné normy, ktoré udávajú presné pravidlá pre popis tlače do databázy knižníc. 
Snahou každej krajiny je vytvoriť a primäť knižnice v rámci krajiny k jednotnému popisu tlačí. Toto je kľúčovou úlohou 
pre tvorbu databázy metadát knižných jednotiek. Cieľom je jednotnosť a kompatibilita. 

4 ZÁKON 183 z 12. mája 2000 o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej 

pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. O Matici slovenskej. 
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 Zákon č. 343/2007 Z.z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania 

audiovizuálnych diel, multimediálnych diel... (audiovizuálny zákon); 

 Zákon 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov; 

 Zákon 183/2000 Z.z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.  

 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 

68/1997 Z.z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov; 

 Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.  

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, ktorým sa zrušuje nariadenie č. 1783/1999; 

 397/2009 (upravuje 1080/2006) 

 Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú 

všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č.1260/1999; 

 Nariadenie Rady (ES) č. 1341/2008 z 18.decembra 2008, ktorým sa v súvislosti 

s určitými projektmi generujúcimi príjmy mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 

 1083/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 

a Kohéznom fonde; 

 85/2009 (mení a dopĺňa 1083/2006) 

 Nariadenie Rady (ES) č. 284/2009 zo 7. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia 

o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 

a Kohéznom fonde... 

 Nariadenie Európskej komisie (ES) č.1828/2006 z 8.decembra 2006, ktorým sa  

stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č.1083/2006, ktorým 

sa ustnovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č.1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja. 

Legislatívny rámec pri práci s digitalizovanými knižničnými jednotkami je širší. Treba 

tu spomenúť aj zákon o slobodnom prístupe k informáciám
5
 a autorský zákon

6
, ktorý bližšie 

upravuje ochranu diela a práva na jeho šírenie a publikovanie.  

 

Proces digitalizácie 
Proces digitalizácie pozostáva z niekoľkých krokov. Počas celého procesu sú dokumenty 

dohľadatelné vďaka monitorovaniu prostredníctvom systému „workfolow“ 

 Výber dokumentu z depozitu 

 Kontrola a konzervačné práce (čistenie) 

 Evidencia do systému  

 Balenie a prenos do digitalizačného centra 

 Proces digitalizácie – skenovanie 

 Post processing – úprava a spracovanie zdigitalizovaného dokumentu 

(www.dikda.eu)
7
 

                                                             
 

5 Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom  prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov. 

6 Zákon č. 618/2003 Z. z. (pdf, 277 kB) o autorskom práve a právach  súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v 
znení neskorších predpisov /úplné znenie/. 

7 Na stránke www.dikda.eu sú dostupné informácie ohľadom projektu DIKDA ako aj podrobnosti procesu digitalizovania 

a dôležité linky na projekt OPIS 2. 

http://www.dikda.eu/


36 
 

Významové roviny digitalizácie na príklade tohto procesu v SNK 

Kľúčovým pre spoločnosť je vytvorenie a sprístupnenie siete takých informácii, ktoré  

korešpondujú s jej požiadavkami. Vo všeobecnosti navrhujem významové roviny rozdeliť do 

troch skupín.  

1. Používateľská. Cieľovým zameraním samotného procesu digitalizácie je jeho 

orientácia na recipienta. Priamy prístup k informačným zdrojom je podstatnou úlohou, 

pričom máme na zreteli jeho vzdelávaciu funkciu. Prístup k digitálnemu obsahu možno 

v našich podmienkach realizovať niekoľkými spôsobmi. Táto rovina digitalizácie 

je prínosom pre oblasť sprístupňovania knižnej kultúry používateľom. Výhod 

je niekoľko. Kľúčovou je dostupnosť. V systéme prepojených digitálnych knižníc 

je možné realizovať výber diela z viacerých knižničných fondov z jedného miesta. 

Zvyšuje sa pravdepodobnosť vyhľadania požadovaného diela. Voľba z viacerých 

exemplárov jedného titulu. Z hľadiska času sú výhodami neviazanosť na výpožičku, 

dostupnosť v ktorúkoľvek hodinu a práca so zdigitalizovaným exemplárom 

bez časového obmedzenia. V súčasnosti sú dostupné zdigitalizované diela z fondov 

SNK v rámci týchto projektov: 

a) Projekt Slovenskej národnej knižnice DIKDA. Prostredníctvom tohto projektu 

má každý prístup
8
 k zverejneným digitalizovaným objektom. Tento projekt ponúka 

úplné zdigitalizované diela. Ďalej tu môžeme nájsť čiastkové výstupy v rámci 

programu 100-ročné noviny, Osobnosti, Rozprávky a jedinečným je projekt 

Osobná knižnica, ktorý predstavil zdigitalizovanú knižnicu Michala Rešetku.    

b) Projekt The European Library. Európska knižnica ponúka prístup ku zbierkam 48 

národných a vedeckých knižníc. Záujemcovia si tak môžu vyberať z 24 758 458 

zdigitalizovaných objektov a 164 885 290 bibliografických záznamov.
9
 V Zozname 

prispievateľov je SNK jedinou inštitúciou zo Slovenska.  

c) Projekt Europeana. Portál projektu bol spustený v roku 2008. Cieľom 

je sprístupnenie textového, zvukového, obrazového ale aj filmového (v podobe 

videa) digitálneho zdroja. Ponúka okolo 30 miliónov položiek, ktoré majú pôvod 

vo fondoch a depozitoch múzeí, archívov, galérií a knižníc Európy. Do tohto 

projektu sa okrem SNK zapojilo aj Slovenské národné múzeum
10

 a Slovenská 

národná galéria.  

2. Spracovateľská. Podľa knižničného zákona: „Knižnica je kultúrna, informačná 

a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá je právnická osoba alebo súčasť právnickej osoby; 

získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje 

knižnično-informačné služby.“ (Zákon 183/2000) V knižniciach prebieha celý sled 

činností, ktoré smerujú k akvizícii, uloženiu a ochrane knižných jednotiek na jednej 

strane a k ich sprístupneniu verejnosti na druhej strane. Systém vytvárania informácií 

o dokumentoch je súčasťou práce knihovníka. Táto vychádza z metodiky popisu tlačí, 

ktoré majú svoj pôvod v nadnárodných štandardných pravidlách. Zo spracovateľského 

hľadiska sú výhodou možnosti preberania údajov o popisovaných jednotkách. 

To znamená, že v prípade, ak nemáme úplný titulný list alebo nevieme doplniť údaje 

o autorovi (rok narodenia – úmrtia) máme možnosť si vyhľadať zdigitalizovaný objekt 

alebo jeho popis na doplnenie údajov.  

                                                             
 

8 DIKDA umožňuje prístup k vybraným zdigitalizovaným tlačiam bez obmedzení, ako sú napríklad poplatky či povinnosť 
prihlásenia.   

9 Uvedené čísla k zverejneným zdigitalizovaným objektom a bibliografickým záznamom sú platné k dátumu 22. 11. 2014. 
Dostupné na internete: www.theeuropeanlibrary.org. 

10 V rámci Slovenského národného múzea prispelo do databázy aj Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. 
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3. Konzervačno-ochranná. Ochrana knižného fondu patrí k jednej z hlavných úloh 

knižnice. Túto úlohu je ťažšie dodržať o čo rozsiahlejší je knižný fond. Problematika 

ochrany kníh pred znečistením je širšia. Vplýva na ňu niekoľko činiteľov. Možno 

ich rozdeliť na vonkajšie a vnútorné. Medzi vonkajšie faktory patria podmienky 

uloženia fondu, do ktorého zaradujeme napr. teplotu, svetlo, prašnosť a podobne. 

Z vnútorných činiteľov je najdôležitejšie chemické zloženie papiera, ktoré má najväčší 

podiel na jeho degradácii. „Najdôležitejšími parametrami pri posudzovaní stavu 

papiera uchovávaných kníh je jeho kyslosť a pevnosť.“ (Trnková, 2013. s. 37). Okrem 

kyslosti a pevnosti sa pri skúmaní odolnosti papiera zisťujú aj jeho optické vlastnosti. 

Kvalitu papiera ovplyvňuje predovšetkým surovina použitá na jeho výrobu 

a technológia výroby. „Začiatkom 20. Storočia nastúpila strojová výroba papiera, 

pri ktorej ako hlavná surovina slúžila drevovina a používalo sa kyslé glejenie.“ 

(Maršala, 2009. s. 37) Pri výskume zameranom na stav kvality papiera sa zistilo, 

že k najviac ohrozeným tlačiam patria dokumenty zo začiatku 20. storočia.
11

 Súčasťou 

prípravy dokumentu na proces skenovania v rámci digitalizácie je aj jeho čistenie. 

Rozbor stavu kvality papiera a samotného exempláru. V závislosti od výsledku 

prebiehajú konzervačné práce. Vo vzťahu k tejto skutočnosti je digitalizácia prínosom 

pre budovanie zdravého knižného fondu. 

 

Záver 

Budovanie digitálnych knižníc a digitalizácia významne zasiahli do oblasti knižnej kultúry. 

Možnosť zdieľania dát prostredníctvom celosvetovo prepojenej siete nabáda uvažovať 

o digitalizácii ako o ďalšej fáze vývoja v oblasti knižnej kultúry. Dejiny knihy 

sa v teoretických prístupoch často prelínajú s dejinami komunikácie a najnovšie i globalizácie. 

Pokladáme to za prirodzený stav. V súlade s definíciou je digitalizované písomné kultúrne 

dedičstvo transformované z lokálneho priestoru (knižničný fond) do globálneho (digitálna 

knižnica). Knižnice sa vždy spájali s procesom zameraným na vzdelávanie. Transformáciu 

služieb v súlade s požiadavkami doby chápeme ako významný počin smerom k budovaniu 

znalostnej spoločnosti. V nadväznosti na digitalizačný proces treba spomenúť aj významové 

roviny, ktoré prinášajú pozitívne hodnoty do oblasti výskumu a zachovania knihy. Z pohľadu 

knižnej kultúry je významným výskumno-vzdelávací aspekt na úrovni používateľa. 

Nezanedbateľná je aj bibliograficko-popisná rovina vytváraná na úrovni spracovávateľa. 

Praktickou, ale potrebnou je ochrana kníh prostredníctvom systematického prístupu 

k ich „zdravotnému“ stavu s cieľom zachovania bohatstva tohto kultúrneho dedičstva 

z minulosti. 
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CUSTOMER INTELLIGENCE - INTEGROVANÝ MARKETINGOVÝ MANAŽMENT 
 

CUSTOMER INTELLIGENCE – INTEGRATED MARKETING MANAGEMENT 
 

Natália Raslavská 
 
ABSTRAKT 
Digitálny marketing poskytuje veľa možností zasielania multimediálnych správ v rámci marketingovej kampane 

– prostredníctvom internetu, e-mailov, mobilov, aplikácií. Zákazníci sú denne bombardovaní rôznymi ponukami 

produktov a podujatí, a preto je v súčasnosti úlohou marketingových špecialistov zaslať správu 

tým najvhodnejším kanálom správnym zákazníkom. Aby kampaň bola úspešná, musíme pochopiť cestu každého 

zákazníka až ku kúpe produktu a predvídať jeho ďalší krok. Cieľom je vybrať najlepšiu aktivitu pre každú 

interakciu. A to je priestor pre nové marketingové riešenie Customer Intelligence alebo Integrovaný 

marketingový manažment. Ten v sebe spája nástroje marketingu s analytikou a spoločne vedú k uskutočneniu 
efektívnej marketingovej kampane.  

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Digitálny marketing. Customer Intelligence. Integrovaný marketingový manažment. Online marketingová 

komunikácia. 

 

ABSTRACT 
Digital marketing provides many multimedia messaging capabilities within marketing campaigns – including 

internet, emails, mobiles, applications. Customers are being contacted with various product and event offers 

and therefore it is now the goal for marketers to send the right message through the right channel to the right 

customer. For the campaign to be successful, you need to understand each customer's path to purchase 

and anticipate their next move. The goal is to choose the best action for each interaction. A new marketing 
solution customer intelligence or Integrated Marketing Management combines marketing tools with analytics 

and they together lead into creation of an effective marketing campaign.  

KEY WORDS 
Digital marketing. Customer Intelligence. Integrated Marketing Management. Online marketing communication. 

 
 

Úvod 

Marketing za posledné storočie prešiel zmenami, ktoré ovplyvnili vnímanie zákazníka, 

a tým aj vznik nových marketingový stratégií. V súčasnosti sa spoločnosti orientujú nielen 

na produkt, predaj, výrobu, ale aj na kupujúceho – zákazníka. Snažia sa ho pochopiť 

zo všetkých strán a využiť všetky dostupné informácie, ktoré o ňom a jeho správaní vedia 

získať. Každá transakcia, ktorú kedy urobíme, je monitorovaná. Počas bežného dňa veľa ľudí 

použije debetnú či kreditnú kartu, telefón, prístupové karty, lojalitné karty, call centrum, 

digitálnu televíziu, internet. Pri každej tejto príležitosti sú jeho dáta zachytávané, ich výbery 

zaznamenávané, a tým sa tvorí profil každého jedného spotrebiteľa. Spoločnosti získavajú 

informácie o tom, čo zákazníci robia, na akých akciách sa zúčastňujú, na aké formy 

marketingovej komunikácie reagujú. Potom sa zákazníci čudujú, ako to, že nákupný reťazec 

vie, aké poukážky na zľavy im má poslať, a ako vie, čo nakupujú. Aby som poukázala na nové 

trendy v digitálnom marketingu a na jeho spojenie s analytikou, v tomto príspevku sa venujem 

novému prístupu v rámci marketingového manažmentu a to „Customer Intelligence“ aleb   

viac používanému ako Integrovaný marketingový manažment. 

Martin Kasarda píše, že „naše hyperkonzumentské správanie dnes je výrazne orientované 

na získavanie zážitkov, ktoré si chceme individualizovať a zosilňovať ďalšími zážitkami“ 

(2013, s. 117). Podrobné sledovanie nákupných rozhodnutí spotrebiteľa najmodernejšími 

marketingovými nástrojmi je odrazom tohto individualizovaného správania sa jednotlivca 

v dnešnej dobe. 
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Integrovaný marketingový manažment 

Customer Intelligence (CI) alebo Integrovaný marketingový manažment (IMM) 

predstavuje podľa Seana Kellyho (2006, s. 14) vedomosti, ktoré má spoločnosť 

o pravdepodobne budúcich zámeroch svojich zákazníkov alebo perspektívnych zákazníkov. 

Ľudia chcú značky, ktorým môžu veriť, firmy, ktoré poznajú, správy, ktoré sú osobné 

a relevantné a ponuky, ktoré sú šité na mieru ich potrebám a preferenciám. Čím hlbší 

je pohľad spoločností na správanie a preferencie zákazníkov, tým je pravdepodobnejšie 

ich zapojiť do interakcií. Masový mailing nie je už viac efektívnou marketingovou 

komunikačnou formou. Ľudia majú tendenciu odstrániť správy, ktoré vyzerajú ako spam 

alebo jednoducho ignorovať tie, ktoré ich nezaujali. Marketing sa zmenil a stále sa mení. 

Zákazníci sú srdcom všetkého, čo robíme. Ale ich očakávania správania sa neustále menia. 

Pre nich je to vo veľkej miere viac o skúsenostiach, ako o produkte, cene, mieste a propagácii, 

základnými 4P marketingového mixu. Customer Intelligence musí obsiahnuť detailné 

empirické vedomosti rôznych komponentov, z ktorých sa skladá daný trh. Mať možnosť 

vlastniť inteligenciu a vedomosti umožňuje spoločnosti odpovedať a predpokladať čoraz 

rozdielnejšie vzory správania sa zákazníkov. Jednoducho reflektuje realitu, že informácie 

sú v súčasnosti rozhodujúcou zbraňou v súperiacom konkurenčnom prostredí.  

Ak chceme vytvoriť pozitívne skúsenosti, potrebujeme získať vedomosti a pohľad 

na každého zákazníka a rozoznať, ktoré ponuky interakcií budú relevantné, včasné a ziskové. 

Dagmar Lesáková (2011, s. 120) uvádza, že je potrebné vytvárať stratégie, ktoré budú určené 

na zlepšovanie prístupu k zákazníkom. Ich spokojnosť by mala byť pre podniky nielen 

cieľom, ale aj marketingovým nástrojom. 

IMM podporuje celkovú marketingovú stratégiu cez integráciu prevádzkových, výkonných 

a analytických marketingových procesov od konceptu, správy cez plánovanie, prideľovanie 

prostriedkov na vytvorenie a manažovanie projektov k uskutočneniu kampane 

až po jej vyhodnotenie a analýzu. 

Pre úspešné rozvíjanie integrovanej digitálnej marketingovej stratégie je dôležité: 

1. Vytvoriť si tú správnu správu pre správneho zákazníka cez mapovanie zákazníkov 

a segmentov pre následnú personalizáciu.  

2. Doručiť správy v správny čas pomocou správneho kanála.  

3. Sledovať a zlepšiť výsledky s prepracovaným reportingom a analýzou. 

4. Prijať riešenia a integrovať ich s CRM systémom spoločnosti (SAS Institute, 2014). 

 

Plánovanie online marketingovej kampane 

Súčasťou tejto kapitoly je popis stratégie online kampane, celý jej plánovací proces, 

výber cieľa a poslania kampane, cez výber stratégie, celkovej komunikácie a následne 

realizácie reportingu, analýz a nadviazania spätnej komunikácie so zákazníkmi. Súčasťou 

každej marketingovej stratégie je aj analytika. Či už analýza zákazníkov, alebo ich interakcií. 

Vďaka nej vieme štatisticky vyjadriť úspešnosť našej kampane a v nasledujúcej predvídať 

jej pravdepodobnú úspešnosť a riziká.  

Poslaním kampane je na základe zhromaždených informácií o zákazníkoch v CRM 

systéme spoločnosti vytvoriť čo najlepšie zacielenú kampaň na istý segment, ktorému chceme 

komunikovať nový produkt alebo ho pozvať na konferenciu, podujatie spojené s prezentáciou 

noviniek, respektíve vyhodnotenia našej kampane. 

Na základe nasledujúcich štyroch bodov si predstavíme celý plánovací proces online 

kampane v rámci integrovaného marketingového manažmentu. V rámci predstavenia 

jednotlivých krokov som využila príklady z praxe pre lepšie vizuálne znázornenie. 

Prvým bodom v procese plánovania digitálnej kampane je idea správy, ktorú smerujeme 

zákazníkom. No nielen obsah je dôležitý, ale aj celkový vzhľad správy. Na tento účel 

spoločnosti využívajú metódu “A/B testing“, kde zisťujú u zákazníkov preferencie výzoru 
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jednotlivých prvkov kampane. Na základe výsledkov prieskumu tak vedia optimalizovať 

vzhľad správy kampane.  

Čo môžeme testovať: 

 Polohu a farbu tlačidla, banneru s výzvou na registráciu (tzv. “call to action” tlačidlo. 

 Použitie formy len textu v správe alebo v kombinácii s obrázkom. 

 Predmet správy e-mailu (všeobecný alebo personalizovaný, napríklad definovaním 

zamerania na isté odvetvie, napríklad “Nové typy reportov pre banky”, definujeme 

tým, že našou cieľovou skupinou sú banky namiesto uvedenia len “Nové typy 

reportov”).  

Uvádzam aj príklad výsledku A/B testingu, ktorý robila spoločnosť SAS Institute v USA, 

ktorá testovala využitie jedného stĺpca alebo dvoch textu v práve. Výsledkom bolo, 

že jednotĺpcové rozvrhnutie e-mailu vyhralo všetky testy, kedy odozva testovaných bola 

najvyššia (najviac ľudí kliklo na správu, ak mala layout v jednom stĺpci v kombinácii 

s veľkým bannerovým tlačidlom). 

 
Obrázok č. 1 
AB Testing 

(Zdroj: SAS Institute) 
 
 

V druhej fáze dochádza k výberu cieľovej skupiny e-mailovej kampane. Dôležitou 

súčasťou je segmentácia zákazníkov. Cieľom spoločností je budovanie pevných vzťahov 

so zákazníkmi. Na základe postupného zhromažďovania podrobných informácií 

o jednotlivých zákazníkoch, ich interakcií a využitých príležitostí spojených so spoločnosťou, 

si s nimi budujú dlhodobý vzťah, lojalitu a spokojnosť.  

„Budovanie pevných vzťahov so zákazníkmi sa označuje ako CRM (customer relationship 

management). Hlavným faktorom ziskovosti podniku je súhrná hodnota jeho zákazníckej 

základne. Pri jej zlepšovaní zvyknú podniky využívať nasledujúce stratégie: 

 Znižovanie miery straty zákazníkov, 

 Zvyšovanie dlhodobosti vzťahov so zákazníkmi, 

 Zvyšovanie rastového potenciálu každého zákazníka, 

 Zmena menej ziskových zákazníkov na viac ziskových, 

 Zvyšovanie úsilia orientovaného na zákazníkov s vysokou hodnotou.“ (Lesáková, 

2011, s. 120) 

Nasledujúca schéma znázorňuje výber zákazníkov z CRM systému spoločnosti s použitím 

softvéru SAS CI Studio. Špecialista online marketingu určí výber zákazníkov zo skupiny 

oddelenie = marketing, alebo sú to zároveň zákazníci, ktorí si v minulosti pozreli stránky 

produktu spoločnosti, zároveň sú z krajiny Slovensko (Country = Slovakia) a vylúči 

zamestnancov firmy, konkurenciu alebo kontakty, ktoré už nie sú aktívne, ale nachádzajú 

One Column Email Layout  

 Two column vs. one column Email layout has been tested several 

times and the one column email layout won in all tests with lifts 

ranging from 5% to 95%.  

 The highest lifts were seen when the big banner style was used. 

 The recommendation is to use the one column layout, which is 

more mobile friendly, whenever possible. (Additional testing will 

be conducted with the one column layout and the new generic white 

paper and webinar big banners.) 
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sa v CRM systéme. Celú skupinu zlúči a dostane cieľovú skupinu kampane, export v podobe 

tabuľky s menami a e-mailovými adresami zákazníkov. 
 

 

Obrázok č. 2  
SAS CI Studio – výber cieľovej skupiny 
(Zdroj: SAS CI Studio) 

 

Spoločnosti zvykli zasielať svoje mailingové kampane z mailových klientov akými 

sú Outlook, G-mail, Lotus mail, atď. Masovo posielané správy ale často mailové filtre 

vyhodnotia ako spam = nevyžiadanú poštu, kedže sú zasielané jednorázovo v desiatkách, 

stovkách alebo v tisícoch e-mailov. V súčasnosti existujú softvérové riešenia,  ktoré umožňujú 

hromadné zasielanie e-malových kampaní. Maily sú odoslané z programu, ale správy sú 

personalizavané a vyzerajú ako by boli odoslané z e-mailového konta napríklad 

marketingového manažéra. Tento typ softvéru odosiela správy v blokoch, nie masovo, takže 

ich mailové filtre nezachytia ako nevyžiadanú poštu. 

Po odoslaní kampane nasleduje fáza reportingu a analýzy dát. Uvedené analytické CI 

softvéry vedia štatisticky vyhodnotiť na základe počtu odoslaných e-mailov, koľko ich bolo 

doručených, koľko ľudí si ich otvorilo, koľkí z nich sa preklikli na správu (click-through) 

a koľko bolo úspešných registrácií.  

Posledným alebo aj zároveň znova prvým krokom je spätná väzba alebo aj nadviazanie 

na komunikáciu, kedy po vyhodnotené a analýze kampane môže marketingové oddelenie 

kontaktovať tú skupinu zostávajúcich zákazníkov, ktorí si komunikáciu pozreli, 

ale ešte sa neregistrovali. Prostredníctvom telefonátu alebo ďalšieho personalizovaného mailu 

ich je možné kontaktovať s opätovným pripomenutím akcie, podujatia, atď.  

Celkovým cieľom kampane je zvoliť správnu stratégiu a osloviť správnu cieľovú skupinu. 

„Základom dobrej zákazníckej stratégie sú silné vzťahy so zákazníkmi. Podniky, ktoré sú viac 

orientované na zákazníkov, môžu nielen lepšie využívať príležitosti na trhu, ale dokážu 

tiež obratne postupovať pri vytváraní vzťahov so zákazníkmi. Súčasný zákazník sa mení – 

stáva sa náročnejším, vzdelanejším, informovanejším, mení svoje očakávania a/alebo návyky“ 

(Lesáková, 2011, s. 115-116). 

Dôsledkom toho je sústredenie marketingových stratégií na vytváranie vzťahov 

so zákazníkmi, na uspokojovanie ich očakávaní v dodávaní informácií, produktov a služieb. 
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Segmentácia trhu IMM 

Americký ekonóm Michael Porter tvrdí, že na dosiahnutie konkurencieschopnosti 

sa podnik musí jednoznačne rozhodnúť pre niektorú z generických stratégií a dôsledne 

ju uplatňovať. Obvykle neexistuje jedna jediná najlepšia stratégia pre všetky podniky určitého 

odvetvia, pretože každý podnik má iné schopnosti, zdroje a predpoklady na podnikanie 

(Lesáková, 2011, s. 135). 

Systémové riešenia integrovaného marketingového manažmentu ponúkajú spoločnosti, 

ktoré sú lídri v IT odvetví a sú aj nákladovými vodcami v rámci segmentu IMM. Ide o IBM, 

SAS Institute, Teradata a SAP (Obrázok č. 3).  

 

 
Obrázok č. 3 

Gartner Magic Quadrant for Integrated Marketing Management 

(Zdroj: Gartner) 

 

Ostatné spoločnosti ako Oracle, Infor, Adobe, Marketo, ktoré vyvíjajú softvéry v rámci 

IMM sú zatiaľ vizionármi alebo objavovateľmi na trhu podľa nižšie zobrazeného magického 

kvadrantu spoločnosti Gartner, ktorá každoročne monitoruje trh IMM.   
 

Záver 

Zákazníci sú denne bombardovaní rôznymi ponukami produktov a podujatí, 

a preto je v súčasnosti úlohou marketérov zaslať tú správnu správu tým správnym 

zákazníkom. Na základe týchto interakcií si tak spoločnosti vytvárajú lojalitu a dobré vzťahy 

so svojimi stálymi alebo potenciálnymi zákazníkmi. Na druhej strane zákazníci strácajú pocit, 

že ich nákupné správanie je len ich osobnou vecou. 

Informácie o zákazníkoch sú kľúčom k ich pochopeniu a zapojeniu do interakcií. 

Spoločnosti musia vedieť, ktoré dáta o svojich zákazníkoch môžu použiť. Možnosti 

ich využitia a ochrana osôb a ich osobných údajov sú dané zo zákona.  

Integrovaný marketingový manažment v sebe spája nástroje marketingu s analytikou 

a spoločne vedú k uskutočneniu efektívnej marketingovej kampane. Cez vytvorenie jej idey, 

textu a výzoru zasielanej správy, po výber cieľovej skupiny prostredníctvom segmentácie 
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až k zaslaniu správy cez marketingový softvér a jej následné štatistické vyhodnotenie a spätnú 

väzbu. 

Výhodou integrovaného marketingového manažmentu je využitie moderných digitálnych 

softvérových riešení, ktoré sú kompatibilné s existujúcim CRM systémom spoločnosti. 

Nevýhodou sú vyššie náklady na nákup a obnovovanie verzií softvérových programov.  
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VYBRANÉ NÁSTROJE BUDOVANIA ZNAČKY ONLINE 
 

SELECTED TOOLS FOR ONLINE BRAND BUILDING 
 

Jakub Žilinčan 
 
ABSTRAKT 
V dnešnej dobe trávia ľudia viac času na internete, ako pri ktoromkoľvek inom mediálnom kanáli. Online 

hľadajú nielen všeobecné informácie o produkte či službe, no zároveň porovnávajú parametre konkurenčných 

výrobkov a čoraz viac i nakupujú priamo cez internetové obchody. Je na marketéroch a zadávateľoch reklamy, 

aby dokázali efektívne osloviť týchto návštevníkov prostredníctvom kanálov, ako napr.  reklama vo  
vyhľadávaní, displayová reklama, videoreklama či emailový marketing, a spravili z nich svojich lojálnych 
zákazníkov. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Google AdWords. SEO. Značka. PPC reklama. Display reklama. YouTube. Sociálne siete. 

 

ABSTRACT 
People nowadays spend much more time online than with any other media channel. They do not only search for 

general information about product, or service, but are also comparing parametres of competitors‘ products and 

subsequently even make purchase online. It is up to marketers and advertisers to effectively reach those people 

through various channels, such as online search, display ads, video ads, or email marketing, and turn them into 

loyal customers. 

KEY WORDS 
Google AdWords. SEO. Brand. PPC. Display ads. YouTube. Social networks. 

 

 

Úvod 

S vývojom internetu trávia ľudia viac času online ako kedykoľvek predtým. V roku 2010 

priemerný dospelý človek v USA strávil 3 hodiny a 11 minút surfovaním po internete. 

Tri roky nato sa čas online takmer zdvojnásobil na priemerných 5 hodín a 46 minút za deň. 

V dnešnej dobe tvorí už 43.6% z celkového priemerného času stráveného so všetkými 

médiami. Žiadny iný typ média momentálne nie je pre ľudí dôležitejší ako internet (Pearson 

et al., 2014). 

Pre zadávateľov reklamy je dôležité, aby sa nachádzali tam, kde sú ich potenciálni 

zákazníci. Keďže každý 8 z 10 Američanov má už pripojenie na internet, presun pozornosti 

na toto médium bol dôležitý aj pre marketérov. Štatistická spoločnosť eMarketer predpovedá, 

že výdavky na reklamu dosiahnu v roku 2014 až 545,23 miliárd dolárov, čo znamená 5,6 % 

medziročný nárast. Do roku 2018 marketéri vyčlenia až 66765 miliárd dolárov na platenú 

reklamu, ktorá  bude hnaná najmä investíciami do online a mobilného marketingu. 

Momentálne tvoria výdavky na online marketing 25,8% z celosvetových výdavkov na  

reklamu, no predpokladá sa, že do roku 2018 dosiahnu až 32,8 % podiel (Wang et al., 2014). 

A keďže penetrácia internetu je dnes „len“ 38 %, stále existuje veľký priestor na rast tohto 

odvetvia (Internet Users, 2013). 

 

Prečo je budovanie brandu dôležité 

Zatiaľ čo produkty majú svoj životný cyklus, značky prežívajú produkty omnoho dlhšie. 

Dávajú prísľub o určitej kvalite, kredibilite a skúsenosti. Značky majú svoju hodnotu 

a množstvo spoločností dokonca vkladá túto hodnotu aj do súvah (Goodson, 2012). Napríklad 

Google – najhodnotnejšia značka na svete – má cenu neuveriteľných $158,8 miliárd. 

Na základe nedávnej štúdie, štyri najhodnotnejšie značky na svete patria technologickým 

firmám, a ich spoločná hodnota sa odhaduje na $504,5 miliárd. Pre porovnanie, podobnú 

hodnotu má HDP Poľska (BrandZ Top 100, 2014). 
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Sila a hodnota značky môže byť opísaná anglickým termínom „brand equity“. 

Ten je založený na myšlienke, že verejne známa značka môže generovať väčšie zisky 

z produktov, ako menej známe značky, keďže spotrebitelia veria, že za produkty známejšej 

značky môžu utratiť viac peňazí. Aktíva a pasíva značky sú rozdelené do 3 základných 

kategórií (Aaker, 2009): 

1. Brand Loyalty – Lojálnosť ku značke 

2. Brand Awareness – Povedomie o značke 

3. Perceived Quality – Vnímaná kvalita 

Jedinou z týchto kategórií, ktorá môže byť ovplyvnená priamo marketérom, je Brand 

Awareness – „schopnosť potenciálneho zákazníka rozoznať značku alebo spomenúť si, 

že značka patrí k určitej skupine produktov” (Aaker, 2009). Štyri základné stupne povedomia 

o značke sú opísané na obrázku 1. 

 

 
Obrázok č. 1 

Pyramída povedomia o značke 

(Zdroj: Aaker, 2009) 

 

Pre marketérov je dôležité, aby sa u spotrebiteľa ich značka asociovala so želanou 

skupinou produktov, aby ju spotrebitelia rozoznali pri rozhodovaní sa o kúpe 

a aby sa napokon stali lojálnym zákazníkom. Na vybudovanie tohto puta musia marketéri 

využívať čoraz rafinovanejšie a kreatívnejšie techniky, ktoré v ideálnom prípade vedú 

k nákupu, spokojnosti a lojálnosti zákazníka. 

 

Dôležitosť budovania značky v digitálnom svete 

V USA si 52% ľudí robí prieskum online predtým, než sa rozhodnú pre kúpu produktu 

alebo služby, a následne 29% ľudí urobí samotnú transakciu online (graf č.1). No napríklad 

v Južnej Kórei je tento pomer radikálne vyšší – až 83% ľudí používa internet pri prieskume 

a 51% nakupuje priamo online (Smart Shopper, 2014). 

V  
mysli 

Spomenutie si na 
značku 

Rozpoznanie značky 

Nevedomosť o značke 
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Graf č. 1 

Ako vás ovplyvnil internet počas vašej poslednej kúpy? 

(Zdroj: Smart Shopper, 2014) 

 

Internet sa stal dôležitou súčasťou našich životov. Vyhľadávanie, porovnávanie, 

hodnotenie a nakoniec samotná kúpa – to všetko sa deje online prostredníctvom najrôznejších 

digitálnych kanálov. „Pred finálnym rozhodnutím o kúpe online sa spotrebiteľ stretáva 

s najrôznejšími mediálnymi kanálmi počas rôzne dlhej doby [...] Jednotlivé marketingové 

kanály (ako napr. email, display reklamy, reklamy vo vyhľadávaní, sociálne siete, priama 

návšteva webstránok) ovplyvňujú toto rozhodnutie v rozličných fázach nákupného procesu“ 

(Consumer Journey, 2012). Rozlišujeme: 

 Asistujúce kanály, ktoré budujú povedomie a vstupujú do rozhodovacej fázy 

počas prvotných krokov nákupného procesu 

 Kanály poslednej interakcie, ktoré slúžia ako posledný styčný bod priamo 

pred kúpou 

Pomer počtu asistujúcich kanálov ku kanálom poslednej interakcie sa líši od krajine ku  

krajine a od odvetvia ku odvetviu (graf č. 2). 

Napríklad v Japonsku neexistuje žiadny kanál, ktorý by priamo prispieval k poslednej 

interakcii, okrem samotnej priamej návštevy webstránky. Zo štúdie Consumer Journey 2012 

vyplýva, že až 80% všetkých ziskov pri nákupe online bolo vytvorených vo viac ako dvoch 

krokoch rozhodovania. Môžeme teda usudzovať, že Japonci sú pred kúpou veľmi uvážliví. 

Pre porovnanie, v Nemecku až 72% všetkých nákupov je spravených v prvý deň 

od uvažovania o kúpe a až 60% všetkých ziskov pri nákupne online je vytvorených práve 

v jednom kroku.  Nemecko je teda pravým opakom Japonska, čo sa nákupného správania týka 

(Consumer Journey, 2012). 
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<< Asistujúci kanál            | Kanál poslednej interakcie >> 

 

 

 

 
 

Graf č. 2 

Ktorý digitálny marketingový kanál pôsobí viac ako asistujúci (vľavo) a ktorý pôsobí ako kanál poslednej 
interakcie (vpravo)? Číslo v grafe definuje pomer asistujúci / posledná interakcia. 
(Zdroj: Consumer Journey, 2012) 

  

Nemecko 

Spojené Kráľovstvo 

Spojené štáty americké 

Japonsko 
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Organické vyhľadávanie 

Budovanie značky prostredníctvom organického vyhľadávania (zobrazenia v neplatených 

výsledkoch vyhľadávania) je dlhodobou stratégiou. Jediným spôsobom, ako sa umiestniť 

vyššie vo výsledkoch vyhľadávačov, akými sú Google, Yahoo, či Bing, je mať perfektne 

optimalizovanú webstránku s užitočným obsahom. Proces tejto optimalizácie sa nazýva SEO 

(Search Engine Optimization). Nasledujúci zoznam zahŕňa odporúčania k optimalizácii 

webstránky priamo od spoločnosti Google (SEO Starter Guide, 2010 a Guide to SEO, 2013): 

 Používajte jasné a popisné „title“ tagy na každej stránke 

 Využite „description“ meta tag na zhrnutie obsahu o každej stránke 

 Používajte jednoduché URL s priečinkovou štruktúrou 

 Poskytnite mapy webstránky v HTML aj XML formáte 

 Tvorte čerstvý a kvalitný obsah, ktorý sa ľahko číta 

 Využite „alt“ a „title“ tagy na slovný popis obrázkov 

 Používajte nadpisy pre zvýraznenie jednotlivých častí textu 

 Využite rel=“nofollow“ tag na odkazy, ktoré môžu viesť na stránky s podozrivým 

obsahom (napr. v komentároch) 

 Vytvorte verziu stránky vhodnú pre mobilné zariadenia 

 Získajte kvalitné odkazy smerujúce na vašu stránku 

 Získajte +1 zdieľania cez Google+ (zdieľania z Facebooku, či Twitteru nehrajú rolu 

pri určovaní pozície vo výsledkoch vyhľadávania) 

 Využite pokročilé tagy schema.org pre štrukturovanie obsahu webstránky 

 Rýchlosť načítania webstránky je jeden z najdôležitejších faktorov 

 Bezpečnosť (SSL certifikát) a vek domény dávajú signál o spoľahlivosti 

Nástroje a ďalšie zdroje: 

 Google & Bing Webmaster tools
1
 – detailné štatistiky o výkonnosti webstránky 

vo výsledkoch vyhľadávania  

 Open Site Explorer
2
 – nástroj na ohodnotenie autority webstránky a získanie 

prehľadu o spätných odkazoch 

 Alexa
3
 – nástroj na analýzu konkurencie a hodnotenie návštevnosti  

 PageSpeed Suggestions
4
 – testovací nástroj priamo od spoločnosti Google 

na posúdenie rýchlosti načítavania webstránky, ktorý poskytuje priamo 

odporúčania na zlepšenie 

 Rich Snippets Testing tool
5
 – testovací nástroj schema.org tagov 

 

Platené vyhľadávanie 

Zo štatistík vyplýva, že až 59 % Slovákov použije vyhľadávač priamo pred kúpou 

produktu, čím sa Slovensko radí medzi krajiny s najvyšším pomerom produktových 

vyhľadávaní v Európe (Consumer Barometer, 2012). Je na marketéroch, aby tento trend 

dokázali využiť a pritiahnuť pozornosť potenciálnych zákazníkov. Zatiaľčo SEO je 

dlhodobou stratégiou, v krátkodobom horizonte môže marketérom dobre poslúžiť práve 

možnosť „zakúpenia“ prvých pozícií vo vyhľadávaní. Každý väčší vyhľadávač ponúka túto 

službu a jej princípy sú všade takmer identické. V nasledujúcom texte sa sústredíme na  

možnosti propagácie v reklamnej platforme AdWords od spoločnosti Google. 

                                                             
 

1 <http://www.google.com/webmasters/tools/>, <http://www.bing.com/toolbox/webmaster> 
2 <https://moz.com/researchtools/ose/> 
3 <http://www.alexa.com/> 
4 <https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/> 
5 <http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets> 
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Prostredníctvom tejto platformy prebieha „nákup“ reklamného priestoru a zobrazenie 

reklám užívateľom popri ostatnom relevantnom obsahu vo vyhľadávaní Google. Marketéri 

si zvolia kľúčové slová, ktorým prispôsobia svoje reklamné texty, špecifikujú zariadenia, 

jazyky a krajiny, pre ktoré chcú reklamy zobraziť, a môžu začať inzerovať. Cieľom každého 

marketéra by malo byť zobraziť svoju webstránku do prvých piatich priečok vo výsledkoch 

vyhľadávania, keďže nedávna štúdia potvrdila, že až 90% všetkej pozornosti užívateľov 

je upriamená práve na tieto miesta (obr. č. 2). Jedno z troch z týchto miest môže byť „kúpené“ 

prostredníctvom AdWords a zároveň sa nevylučuje, aby dva následné organické výsledky boli 

taktiež vlastnené rovnakou webstránkou, čím môžu marketéri získať značnú časť viditeľného 

priestoru vo výsledkoch vyhľadávania (Value of Google Result Positioning, 2013). 

 

 

 
Obrázok č. 2 

Štúdia sledovania pohyby očí vo výsledkoch Google vyhľadávania. 

(Zdroj: Value of Google Result Positioning, 2013) 

 

Toto rozdelenie však môže viesť ku anomálii zvanej „kanibalizácia“. Tá nastáva, 

ak webstránka, ktorá sa umiestňovala na prvých priečkach organického vyhľadávania, spustila 

AdWords reklamy a začala zobrazovať platené reklamy nad týmito organickými výsledkami. 

Určitá skupina užívateľov začne namiesto organických výsledkov klikať práve na platené, 

čím sa môže zdať, že marketér teraz platí za tých užívateľov, ktorých mal predtým „zadarmo“ 

(Search Ads Pause Experiments, 2012). Štúdia spoločnosti Google tento efekt nespochybňuje, 

no zároveň dodáva, že spustenie reklamy k organickým výsledkom vedie k 79% nárastu 

v počte získaných klikov na počítači, a až k 88% nárastu v mobilnom telefóne v porovnaní 

so stavom, kedy boli aktívne iba samotné organické výsledky (New research of incremental 

clicks, 2013). Preto sa samotným značkám odporúča spustiť reklamy cielené i na svoje 

„vlastné značkové“ kľúčové slová. 

Ako však prebieha posudzovanie, na ktorej pozícii sa má platená reklama zobraziť? Google 

prepočítava takzvaný „Ad Rank“, ktorý pozostáva z (Ad Rank, n.d.): 

 Skóre kvality – čísla od 1 do 10, ktoré hodnotí kvalitu webstránky 

a jej relevantnosť ku kľúčovým slovám a reklamnému textu 

 Cenovej ponuky – množstvu peňazí, ktoré je zadávateľ reklamy ochotný zaplatiť 

za jeden klik na jeho reklamu 

 Reklamných rozšírení – používaniu rozšírených formátov popri reklame. 
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Najposlednejšie trendy pri vytváraní reklám zahŕňajú tzv. „hyper-prispôsobovanie“ 

reklamných textov užívateľovému dopytu prostredníctvom: 

 Dynamických reklám – automaticky vytvorených textov reklám  

 Ad Customizer – funkcie umožňujúcej pridávanie dynamických parametrov 

do reklamného textu, ako napr. časového odpočítavania, či aktuálnej ceny 

 RLSA (Remarketing Lists for Search Ads) – zobrazovanie prispôsobeného textu 

reklamy vo vyhľadávaní užívateľom, ktorí už boli na našom webe 

V porovnaní s tlačou, rádiom či TV má AdWords výhody, ako napr. žiadna viazanosť 

k minimálnej investícii, transparentnosť štatistík, jednoduchosť implementácie či špecifické 

cielenie na konkrétneho užívateľa.  

 

Nástroje a dalšie zdroje: 

 Keyword Planner
6 

– interná funckia Google AdWords odhaľujúca trendy a dopyt 

vo vyhľadávaní po určitých kľúčových slovách; 

 Ad Preview Tool
30

 – demonáhľad zobrazenia pripravených AdWords reklám 

vo vyhľadávaní. Neodporúča sa testovať zobrazovanie priamo v Google 

vyhľadávaní, lebo to môže viesť ku zníženiu skóre kvality; 

 The Performance Marketer’s Field Guide to AdWords Ad Extensions
7
 – návod 

na správne nastavenie reklamných rozšírení. 

 

Display reklama 

Display reklama zahŕňa všetko od statických obrázkov, cez Flash, HTML5, GIF, audio, 

video, až po klasické textové reklamy na partnerských webstránkach. Odhaduje sa, že v roku 

2014 dosiahnu investície do display reklamy v USA $19,8 miliardy, čo by tvorilo ~35% 

všetkých výdavkov do digitálneho marketingu v tomto roku. Do roku 2019 by sa tieto 

investície mali zdvojnásobiť (US Digital Ad Spending, 2014). 

K popredným spoločnostiam, ktoré ponúkajú digitálne display riešenia, patrí napr. Google 

Display Network, DoubleClick, YouTube, AdBlade, a iní. Tieto spoločnosti ponúkajú priestor 

na partnerských webstránkach „na prenájom“ ostatným. Tí priestor nakupujú buď na klasickej 

báze CPC – pay-per-click (platba za klik), alebo platia za 1000 zobrazení reklamy (CPM – 

cost-per-mille). 

V porovnaní s reklamou vo vyhľadávaní existuje v display reklame množstvo dostupných 

formátov, z ktorých si môžu marketéri vyberať. Trend naznačuje posun od statických 

obrázkov k zaujímavejším „rich media“ formátom. Ich dynamická a kreatívna príťažlivosť 

vedie k lepšej miere prekliku (CTR) ako pri klasických baneroch – 0,44% vs. 0,12%. 

(Consumers Get Engaged with Rich Media 2014). 

Interactive Advertising Bureau (IAB) – všeobecne uznávaná reklamná agentúra, ktorá vytvára 

a udržiava štandardy digitálneho marketingu – rozpoznáva nasledovné druhy Rich Media 

reklám: 

 In-banner video – video ako súčasť baneru 

 Expandable banner – zväčšenie baneru klasického rozmeru po užívateľovej 

interakcii (napr. po prejdení myšou) 

                                                             
 

6 <http://adwords.google.com> 
30<http://adwords.google.com> 
31<https://storage.googleapis.com/support-kms-

prod/SNP_D1067664441146672582C1C11DBDBD8F0E63_6090679_en_v0> 
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 Floating ads / Overlay Ads / Pop-ups / Interstitials – umožňujú marketérom 

zobraziť reklamu bez potreby užívateľovej interakcie (Rich Media Formats, 2014) 

Ďalšou populárnou vymoženosťou v rámci display reklamy je tzv. retargeting. 

Vo všeobecnosti len 2% nakupujúcich urobia nákup pri prvej návšteve webu. Retargeting 

umožňuje osloviť ostatných 98% tým, že zobrazuje reklamy ľuďom, ktorí navštívili náš web 

a neskôr prezerajú iné webstránky, ktoré umožňujú zobrazenie týchto reklám.  Inými slovami 

dáva retargeting „druhú“ šancu marketérom na oslovenie nerozhodných nakupujúcich 

a zároveň pre nakupujúcich slúži ako pripomienka o kúpe, ktorú doposiaľ nezrealizovali 

(How Retargeting Works, 2014). 

Facebook, Google, AdRoll a mnoho ďalších spoločností ponúka svoje vlastné 

retargetingové riešenie, no všetky fungujú na rovnakej báze:  keď užívateľ navštívi 

webstránku, jeho cookie sa uloží do prehliadača, vďaka čomu ho môžu reklamné siete 

„rozoznať“ neskôr, keď navštívi iné webstránky, ktoré umožňujú zobrazovanie reklám. 

Retargetingový tag
8
 by mal byť umiestnený na každú jednu stránku v rámci webstránky, 

vďaka čomu je následne možné cieliť reklamy nielen na všetkých návštevníkov webu, 

ale aj na konkrétne segmenty. Toto rozčlenenie nám následne umožňuje nastaviť separátne 

cenové ponuky na základe návštevníkovej „pripravenosti na kúpu“. Podľa toho, v ktorom 

štádiu nákupného rozhodovania sa nachádza, môžeme následne vytvoriť segmenty 

s upravenou cenovou ponukou, ako napr.: 

 Návštevníci hlavnej stránky: -20% cenová ponuka 

 Návštevníci produktových kategórií: +20% cenová ponuka 

 Návštevníci detailu produktu: +30% cenová ponuka 

 Návštevníci nákupného košíka: +50% cenová ponuka 

 Návštevníci, ktorí objednali v priebehu roka: +50% cenová ponuka 

 Návštevníci, ktorí urobili 2 a viac objednávok: +120% cenová ponuka 

Na týchto príkladoch vidíme odhad, akí „hodnotní“ sú pre nás jednotliví návštevníci. Tí, ktorí 

navštívili stránku nákupného košíka (a teda do neho niečo vložili), no zároveň neuskutočnili 

platbu (teda opustili košík), sú pre nás oveľa zaujímavejší, ako návštevníci, ktorí si prezreli 

len úvodnú stránku, a hneď odišli. Keďže sa v nákupnom rozhodovaní nachádzajú bližšie 

k finálnemmu rozhodnutiu o kúpe, sme za nich ochotní zaplatiť viac. 

I pri retargetingu platí – čím prispôsobenejší reklamný text, tým vyššia pravdepodobnosť 

prekliknutia a eventuálne následnej konverzie. Jedným z nástrojov, ktorý rieši práve túto 

customizáciu posolstva, je dynamický retargeting. Ten dovoľuje marketérom zobraziť 

konkrétnu reklamu návštevníkom na  základe toho, aký konkrétny produkt si na stránke 

predtým prezerali. Dynamický retargeting nachádza uplatnenie najmä u retailových hráčov 

(napr. obchod s oblečením, elektronikou, či realitné kancelárie), ktorí majú často v ponuke 

veľké portfólio produktov. Umiestňovanie separátnych retargetingových tagov na konkrétne 

stránky produktov by bolo v tomto prípade vysoko neefektívne. Jeden dynamický 

tag si však dokáže „zapamätať“, ktorý produkt navštívil konkrétny užívateľ, a následne mu 

zobraziť špecifickú reklamu o produkte s uvedením ceny, špecifikácie či skladovej 

dostupnosti.   

Jedným z posledných trendov (nielen) v Display reklame je tzv. Real Time Bidding (RTB) – 

aukcia v reálnom čase. Ide o programatický prístup k nákupu reklamného priestoru 

prostredníctvom ponúkania ceny na každú jednu voľnú impresiu. Pre porovnanie, klasické 

reklamné siete (napr. GDN) ponúkajú možnosť nákupu impresií len v „balíkoch“ po 1000 

zobrazení. Keď užívateľ navštívi webstránku, ktorá je zapojená do ponúkania reklamného 

                                                             
 

8 Retargetingový tag je JavaScript kód umiestnený do HTML kódu konkrétnej stránky. 
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priestoru skrz RTB, reklamná burza automaticky „upozorní“ o tejto návšteve viacero 

reklamných sietí. Tie ponúknu svoju cenu, ktorú sú ochotní zaplatiť za zobrazenie 1 reklamy 

na konkrétneho užívateľa s konkrétnym profilom. Celý proces prebieha automaticky 

v reálnom čase a do úvahy sa berie komplexný profil návštevníka vrátane jeho demografie, 

historického správania sa na webe a predošlých konverzií. Reklamný priestor napokon 

vyhráva ten zadávateľ reklamy, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za tohto konkrétneho 

návštevníka (Real-time bidding, 2014). 

V roku 2013 sa do RTB displayového riešenia investovalo v USA 4,15 miliardy dolárov 

a očakáva sa, že toto číslo sa v roku 2014 zdvojnásobí. Do roku 2016 by sa podľa predikcií 

spoločnosti eMarketer malo do RTB investovať 11,84 miliardy. Spolu s ďalšími 

programatickými riešeniami, do ktorých investície pravdepodobne porastú na 8,57 miliárd, 

by celkové výdavky do týchto kanálov mali vzrásť o približne 1000 % oproti roku 2014 

(Elkin et al., 2014). Pioniermi RTB, programatických riešení a prediktívneho marketingu sú 

napr. spoločnosti Sociomantic, Kensho, Criteo či AdRoll. 

Medzi ďalšie inovatívne formáty display reklamy patrí True-view video v rámci siete 

YouTube, či AdMob reklama v mobilných aplikáciách.  

Nástroje a ďalšie zdroje:  

 DoubleClick Rich Media Gallery
9
 – galéria rich media formátov so živými 

ukážkami a príkladmi prípadových štúdií 

 IAB Štandardy
10

 – všeobecne uznávané štandardy reklamných formátov a ukážky 

úspešných reklamných stratégií. 

 AdWords GDN Display Planner
11

 – nástroj spoločnosti Google, ktorý ponúka 

odhady počtov zobrazení reklám na konkrétnych webstránkach, konkrétnemu 

publiku, či na základe iných kritérií cielenia 

 Quantcast
12

 – služba zobrazujúca detailné demografické a geografické prehľady 

o návštevníkoch vybraných webstránok, ktorá môže slúžiť ako dobrý nástroj 

pri analýze konkurencie 

 

Sociálne siete 

Odhaduje sa, že v roku 2014 je celosvetovo registrovaných aspoň na jednej sociálnej sieti 

až 1,82 miliardy ľudí. Do roku 2017 by toto číslo malo vzrásť až na 2,33 miliardy. 

K novembru 2014 je jednoznačným lídrom v počte aktívnych užívateľov Facebook s 1,35 

miliardou užívateľov. Po ňom nasleduje čínska sociálna sieť Qzone so 645 miliónmi 

a Google+ spolu s LinkedIn – obe majú po ~330 miliónov aktívnych užívateľov (Social 

network users, 2014). 

Vytvorením profilu na stránke sociálnej siete užívatelia súhlasia s tým, že sa zaradia 

do určitého segmentu ľudí poďla veku, pohlavia, georafickej polohy, jazyka, záujmov, 

či iných demografických parametrov. A práve táto presná segmentácia je to, čo zadávatelia 

reklamy hľadajú. Sociálne siete teda „predávajú“ tieto segmenty marketérom, ktorí následne 

dokážu veľmi presne cieliť ich reklamy na konkrétne skupiny užívateľov. 

Marketing na sociálnych sieťach spočíva v priamej interakcii so zákazníkom – 

či už prostredníctvom fanúšikovských stránok, firemných profilov, vtipných videí, alebo 

zaujímavých informácií zo zákulisia fungovania firmy. Marketéri komunikujú na určité 

                                                             
 

9 <http://www.richmediagallery.com/> 
10 <http://www.iab.net/guidelines> 
11 <http://adwords.google.com> 
12 <https://www.quantcast.com> 
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publiká, ktoré oslovili týmto obsahom. Takmer všetky veľké sociálne siete však ponúkajú 

aj možnosť „zakúpiť“ si tieto publiká prostredníctvom platenej reklamy. 

 

Záver 

Digitálny marketing ponúka množstvo spôsobov, ako osloviť potenciálneho zákazníka 

v závislosti od jeho demografického profilu, záujmov, či štádia v nákupnom procese. Veľkou 

výhodou oproti klasickej tlači, rádiu, televízii, či outdoorovej reklame je transparentná 

merateľnosť výsledkov kampane, relatívne jednoduchá implementácia, absolútna kontrola 

nad rozpočtom a presné cielenie na konkrétne segmenty užívateľov.  

Pre marketérov je dôležité, aby v Google vyhľadávaní dokázali obsadiť prvých 5 priečok 

svojou ponukou. V krátkodobom horizonte je to možné prostredníctvom reklamnej platformy 

AdWords, kde marketéri cielia na konkrétne kľúčové slová a platia len za klik na reklamu. 

Z dlhodobého hľadiska je túto stratégiu vhodné doplniť o optimalizáciu pre vyhľadávače 

(SEO), vďaka ktorej je možné (no nie garantované) dostať svoju webstránku na vyššie 

priečky v organických výsledkoch vyhľadávania.  

Keď sa už užívateľ dostane na webstránku, no neuskutoční nákup, je možné ho ďalej 

osloviť prostredníctvom retargetingu. Partnerské webstránky  zobrazujú reklamy užívateľom 

na základe ich predošlej návštevy na konkrétnom webe, vďaka čomu dostávajú marketéri 

„druhú šancu“ na prezentáciu ich ponuky. 

Popri tom je vhodné budovať i povedomie o značke prostredníctvom banerovej, či video 

reklamy. I tu ide vývoj dopredu veľmi rýchlo a od statických obrázkov sa display marketing 

posunul k omnoho zaujímavejším rich media formátom. Pre pokročilých zadávateľov reklamy 

existuje i možnosť ponúkania cien v reálnom čase, prostredníctvom programatického 

prístupu, tzv. real time bidding (RTB). 

Online stratégia by mala byť doplnená o budovanie vzťahu so zákazníkmi prostredníctvom 

sociálnych sietí a emailového marketingu. Oba kanály ponúkajú možnosť komunikovať určitý 

obsah ku konkrétnym cieľovým skupinám, a tým budovať pozitívne vnímanie značky, 

či už u potenciálnych, alebo lojálnych zákazníkov. 
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