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HETEROGÉNNOSŤ KONCEPTU SOCIÁLNEHO MARKETINGU 

THE HETEROGENITY OF THE CONCEPT OF SOCIAL MARKETING 

Zuzana Bačíková 

Abstrakt 

Článok sa zaoberá odlišnosťami konceptu sociálneho marketingu v kontexte 

metaanalýzy výskumných článkov a internetových odkazov. Databáza Emerald disponuje 

vyše 87 tisíc výsledkami a Google ponúka až 103 miliónov odkazov na zadanie výrazu 

sociálneho marketingu. Jednotlivé články a odkazy tento termín používajú v kontexte (1) 

spoločenskej zmeny, (2) spoločenskej zodpovednosti a podnikania, (3) neziskových 

organizácií (4) a sociálnych médií. Cieľom tohto článku je poukázať na základné odlišujúce 

skutočnosti v chápaní konceptu sociálneho marketingu v intenciách týchto štyroch významov. 

Kľúčové slová: Sociálny marketing. Spoločensky zodpovedný marketing. Marketing 

neziskových organizácií. Marketing sociálnych médií. 

Abstract 

 The article deals with differences of social marketing concept in the context of a meta-

analysis of research articles and internet hypetexts. Emerald database has more than 87,000 

results and Google offers up to 103 million refers to social marketing. Individual articles and 

links use this term in the context of (1) social change, (2) social responsibility and 

entrepreneurship, (3) non-profit organizations, (4) and social media. This article aims to 

highlight the differing basic facts about the four meanings of the concept of social marketing. 

Key words: Social marketing. Social responsible marketing. Marketing of non-profit 

organizations. Social media marketing. 

1 Úvod 

Po prvý krát bol pojem sociálny marketing použitý v článku Social Marketing: An 

Approach to Planned Social Change. Chápanie tohto pojmu je definované rámcom pre 

plánovanie a implementovanie sociálnej zmeny, pričom komerčne využívané mechanizmy 

môžu byť použité na zasadenie takejto zmeny (Kotler, Zaltman, 1971, s. 3). V neskorších 

prácach je tento pojem definovaný ako plánovanie, realizácia a kontrola aktivít, ktorých 

cieľom je podpora celospoločensky orientovaných projektov zameraných na vybrané cieľové 

skupiny (Kotler, Armstrong, 2004, s. 392). Sociálny marketing tak napomáha k etablácii 

názorov, ktoré majú prispieť k celospoločenskému prospechu či už vo forme zmeny názoru 

alebo správania. 

V rámci trvalo udržateľného rozvoja podnikania, sa spoločnosti začali taktiež angažovať 

v spoločenských témach a tento vývoj spôsobil diskusie na tému spoločensky zodpovedného 

podnikania (Džupina, 2013, s. 4). Kotler a Armstrong v týchto intenciách chápu samotné 

podnikanie ako spoločenskú zodpovednosť, keď hovoria, že je založený na myšlienke, že 

firma musí uspokojovať potreby a priania zákazníkov lepšie a účinnejšie ako konkurencia, 

a to zohľadňuje nielen dlhodobé záujmy spotrebiteľov, ale aj spoločnosti (Kotler, Armstrong, 

2004, s. 53). Chápanie spoločensky zodpovedného podnikania je však možné rozšíriť 

o oblasti finančného, sociálneho a ekologického piliera spoločnosti (Džupina, 2013, s. 6). 

Nejde teda len o spoločenskú potrebu podnikateľov na plnenie potrieb obyvateľstva 

v ekonomickom ponímaní, ale ide aj o rozšírenie o ďalšie benefity pre firmu či pre 

spoločnosť.  
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Sociálny marketing úzko súvisí aj s neziskovými organizáciami. Tie čoraz častejšie 

siahajú po nástrojoch marketingovej komunikácie, pretože trh neziskových organizácií je stále 

presýtenejší (Svidroňová, 2010, s. 4). Neziskové organizácie sú na Slovensku definované ako 

právnické osoby, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby, ktorých zisk sa nesmie použiť 

v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom 

rozsahu na zabezpečenie týchto služieb. Prospešné služby sú najmä zdravotnícka 

starostlivosť; sociálna pomoc a humanitárna starostlivosť; tvorba, rozvoj, ochrana, obnova 

a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt; ochrana ľudských práva a základných slobôd; 

vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry; výskum, vývoj, vedecko-technické služby 

a informačné služby; tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva; 

služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti a nakoniec zabezpečovanie bývania, 

správy, údržby a obnovy bytového fondu (Zákon č. 213/1997 o neziskových organizáciách 

poskytujúcich všeobecne prospešné služby, 1997). Ako načrtáva Džupina z hľadiska 

vykonávateľa zodpovednosti je sociálny marketing nadradený marketingu neziskových 

organizácií (Džupina, 2016, s. 18). 

Štvrtá konotácia sociálneho marketingu môže byť spájaná s marketingom sociálnych 

médií. Slovo sociálny sa viaže k prirodzenému ľudskému bytiu vo význame spoločenského 

tvora, ktorý na prežitie nutne potrebuje interakciu s ďalšími jedincami (Safko, 2009, s. 3). 

Transfer tohto pomenovania sa zdá prirodzený vzhľadom na to, že vďaka internetu došlo 

k vytvoreniu takýchto interakčných kanálov / médií, ktoré získali pomenovanie sociálne 

médiá. Marketing vykonávaný prostredníctvom nich je teda marketingom sociálnych médií. 

2 Charakteristika metaanalýzy 

Cieľom tohto príspevku je poukázať na základne odlišujúce skutočnosti v súčasnom 

chápaní sociálneho marketingu v intenciách týchto štyroch významov: (1) spoločenskej 

zmeny, (2) spoločenskej zodpovednosti a podnikania, (3) neziskových organizácií (4) 

a sociálnych médií vo význame ako boli vymedzené v úvodnej časti príspevku. Boli 

sledované nasledovné výskumné otázky: 

1. Aké sú koncepty sociálneho marketingu prezentované akademikmi? 

2. Aké sú koncepty sociálneho marketingu prezentované neakademikmi? 

Na zodpovedanie týchto výskumných otázok bola realizovaná metaanalýza výskumných 

článkov z databázy Emerald a vyhľadávača Google. Emerald disponuje vyše 87 000 

výsledkov na vyhľadávanie kľúčového výrazu sociálny marketing. Google ponúka až 103 

miliónov výsledkov. Do metaanalýzy boli zahrnutých prvých 50 výsledkov zoradených podľa 

relevancie a dostupnosti z databázy Emerald a prvých 50 výsledkoch zoradených podľa 

relevancie z vyhľadávača Google. Z databázy Emerald bolo nakoniec vyradených 

7 referenčných dokumentov, nakoľko sa jednalo iba o recenzie alebo neobsahovali výraz 

sociálny marketing. Z výsledkov vyhľadávača Google boli vyradené 2 zdroje, nakoľko taktiež 

neobsahovali hľadaný výraz. Celkovo bolo podrobených analýze 43 akademických článkov 

a 48 odkazov. Uvedené bolo zisťované od 20. do 23.1.2016. V uvedených štúdiách 

a odkazoch bol sledovaný konotačný výskyt spojenia sociálny marketing so štyrmi 

predloženými konceptmi, a teda (1) spoločenskej zmeny, (2) spoločenskej zodpovednosti 

a podnikania, (3) neziskových organizácií (4) a sociálnych médií. 

3 Analýza a výsledky 

Najčastejší výskyt pojmu sociálny marketing bol v rámci databázy Emerald detekovaný 

vo význame sociálneho marketingu (56 %) odvolávajúc sa na mnohé variácie definícií 

Kotlera a jeho spoluautorov (Henley, Raffin, Caemmerer, 2011, s. 697; Barrutia, Echebarria, 
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2013, s. 327; Holdford, 2005, s. 388; Domegan, 2008, s. 135; Conway, Langley, 2013, s. 119; 

Stead, Gordon, Angus, McDermott, 2007, s. 132; Whitelaw, Smart, Kopela, Gibson, King, 

2011, s. 319; Peattie, Peattie, Ponting, 2009, s. 279; Marshall, Skiba, Paul, 2009, s. 244; Dibb, 

Carrigan, 2013, 1376; Newton, Newton, Turk, Ewing, 2013, s. 1421; Gordon, 2013, s. 1525; 

Zinuddin, Russell-Bennett, Previte, 2013, s. 1504; Kubacki, Ronto, Lahtinen, Pang, Rundle-

Thiele, 2017, s. 76; Saunders, Barrington, Sridharan, 2015, s. 161; Carrete, Arroyo, 2014, 

s. 241; Walter, 2014, s. 247; Kubacki, Rundle-Thiele, Lahtinen, Parkinson, 2015, s. 148). 

Aplikovateľnosť marketingových konceptov na riešenie sociálnych problémov, tak ako ju 

chápali Kotler a Zaltman, je teda ešte vždy medzi akademikmi dobre etablovaná (Kotler, 

Zaltman, 1971, s. 3). Tieto definície sú prevzaté a pretransformované aj ďalšími autormi, 

o čom svedčí ich odkazovanie aj medzi sebou. Ich hlavnou spoločnou premennou je sociálna 

zmena (Schuster, Drennan, Lings, 2013, 1440; Gruneklee, Rundle-Thiele, Kubacki, 2016, 

s. 41). Konkrétne sociálne marketingové aktivity sú realizované s úmyslom zabezpečiť 

potrebnú sociálnu zmenu, ako napr. šetrenie elektrickej energie (Harries, Rettie, Studley, 

Burchell, Chambers, 2013, s. 1459) či zabránenie nárastu obezity (Hastings, 2006, s. 7; 

Barlovic, 2006, s. 29; McKay-Nesbitt, Yoon, 2015, s. 44). Témy sociálneho marketingu 

v predmetných článkoch boli najmä boj proti konzumu, HIV, darcovstvo krvi, boj proti 

detskej obezite a obezite dospelých, dlhodobú udržateľnosť regiónov, ekológiu, 

farmaceutický trh, duševné zdravie, fyzické aktivity a zdravý životný štýl, hygienu rúk, 

klimatické zmeny, konzumáciu alkoholu a tabakových výrobkov dospelými ako aj 

mladistvými, konzumentmi riadenú zdravotnú starostlivosť, pitie čistej vody, popularizáciu 

vedy, rakovinu prsníka, spotrebu elektrickej energie, výchovu detí, vzdelávanie, podporu 

znevýhodnených skupín, agropodporu a ďalšie. 

 

Graf. 1   Početnosť používania konceptov sociálneho marketingu akademikmi (zdroj: autor) 

Časť výskumov bola zameraná na dosahovanie konkrétnej sociálnej zmeny 

prostredníctvom neziskovej organizácie. Prítomnosť neziskovej organizácie ako vykonávateľa 

takejto spoločenskej zmeny bola radená v intenciách marketingu neziskových organizácií 

(Džupina, 2016, s. 18). Marketing neziskových organizácií bol detegovaný v 19 % 

akademických článkov, pričom niektoré články uvádzali konkrétnu neziskovú organizáciu, 

iné všeobecné chápanie neziskových organizácií. Neziskové organizácie, ktoré sa vyskytovali 

v článkoch riešili problémy spojené s obezitou (Henley, Raffin, Caemmerer, 2011, s. 697), 

darcovstvom krvi (Zhou, Chao, Huang, 2007, s. 258), konzumáciou alkoholu (Szmigin, 

Bengry-Howell, Griffon, Hackley, Mistral, 2011, s. 759; Rundle-Thiele, Russel-Bennett, Leo, 

Dietrich, 2013, s. 392), ekológiou (Lindridge, MacAskill, Gnich, Eadie, Holme, 2013, 
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s. 1399), rakovinou prsníka (Gordon, Zainuddin, Magee, 2016, s. 2015) či pitie čistej vody 

(Blanchette, Gaar, Raat, French, Jansen, 2016, s. 318). Z výsledkov analýzy vyplynulo, že 

každá nezisková organizácia rieši spoločenský problém a skrze ňu ako subjekt vykonávania je 

realizovaný sociálny marketing. Tento vzťah však nie je obojstranný, nie každý sociálny 

marketing musí byť zákonite marketingom neziskovej organizácie, nakoľko vykonávateľom 

môžu byť aj štátne inštitúcie ako školy, zdravotnícke zariadenia alebo aj komerčné subjekty.  

Práve komerčné spoločnosti boli spoločnou premennou spoločensky zodpovedného 

marketingu. V rámci štyroch skúmaných významov bol spoločensky zodpovedný marketing 

najmenej často objavujúcou sa konotáciou (10 %) sociálneho marketingu. Vyskytoval sa 

najmä v rámci využitia pre potreby spoločensky zodpovedného marketingu ako jeho súčasť. 

Napríklad hodnotenie tabakových spoločností, ktoré využili sociálne marketingové stratégie 

v rámci spoločensky zodpovedného marketingu pozitívne vzrástlo (Arli, Rundle-Thiele, 

Lasmono, 2015, s. 276), rovnako tak využitie sociálneho marketingu v kontexte spoločensky 

zodpovedného marketingu umožnilo plynulejší vstup na trh (Hadjikhani, Lee, Park, 2016, 

s. 530). Spoločensky zodpovedný marketing totiž zahŕňa okrem dobrých vzťahov so 

zamestnancami, prínos pre komunitu, ochranu životného prostredia, finančnú zodpovednosť, 

etiku a udržateľnosť (Carroll, 1999, In Eteokleous, Leonidou, Katsikeas, 2016, s. 609) a tieto 

témy môžu byť predmetom aj sociálneho marketingu.  

Sociálny marketing bol identifikovaný aj vo význame marketingu sociálnych médií 

v rámci 9 článkov (15 %). Je nevyhnutné podotknúť, že slovné spojenie sociálny marketing 

mohol byť využitý v rámci skrátenia pomenovania marketing sociálnych médií, a preto sme 

sa zamerali na významovú rovinu výskytu týchto slov. Sociálny marketing vo význame 

marketingu sociálnych médií bol využitý iba v jednom článku (Patino, Pitta, Quinones, 2012, 

s. 233) a synonymicky termín sociálny marketing a marketing sociálnych médií používali 

viacerí autori (Habibi, Hamilton, Valos, Callaghan, 2015, s. 638, s. 649; Grossberg, 2016, 

s. 22, s. 25). Kontext sociálnych médií v rámci pomenovania marketing sociálnych médií 

používa stále prevaha autorov (Chikweche, Fletcher, 2014, s. 403; Rader, Subhan, Lanier, 

Brooksbank, Yankah, Spears, 2014, s. 194; Holliman, Rowley, 2014, s. 273; Keegan, Rowley, 

2017, s. 16; Valos, Habibi, Casidy, Driesener, Maplestone; 2016, s. 19; Huhmann, Limbu, 

2016, s. 979). Je možné, že toto pomenovanie je výsledkom len jazykovej štylizácie textov. 

 

Graf. 2   Početnosť používania konceptov sociálneho marketingu neakademikmi (zdroj: autor) 

V rámci vyhľadávača Google boli najčastejšie významy pojmu sociálneho marketingu 

spojené s potrebou spoločenskej zmeny (47 %) a sociálnych médií (42 %). Jednalo sa 
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o konferencie, časopisy, rôzne produkty či agentúry. Spoločensky zodpovedný marketing sa 

vôbec v rámci pojmu sociálny marketing nevyskytoval. Jazyková etablácia sociálneho 

marketingu v rámci sociálnych médií môže byť spojená taktiež s jazykovou štylizáciou 

textov. 

4 Diskusia a záver 

Spoločný prienik troch významov sociálneho marketingu je zreteľný. Sociálny 

marketing predkladá sociálnu zmenu prijateľnou komunikačnou formou (Kotler, Zaltman, 

1971, s. 3), pričom nesleduje kto je jej vykonávateľom. Vykonávateľom tejto zodpovednosti 

môžu byť nadácie, neziskové organizácie, subjekty verejnej a štátnej správy, občianske 

iniciatívy a dokonca aj komerčné firmy (Džupina, 2016, s. 18). Každá takáto inštitúcia rieši 

spoločenský problém a skrze ňu ako subjekt vykonávania je realizovaný sociálny marketing. 

Problematické to začína byť pri komerčných spoločnostiach. Kým úmyslom sociálneho 

marketingu je spoločenská zmena, úmyslom komerčných spoločností je zabezpečenie dopytu 

po produktoch. Z prechádzajúcich výskumov je však zrejmé, že komunikácia skrze 

spoločensky zodpovedný marketing získava pozitívny postoj potencionálnych zákazníkov 

(Kačániová, Bačíková, 2015, s. 101). Toto si spoločnosti začínajú uvedomovať a sami tak 

stierajú rozdiel v týchto pojmoch vykonávaním spoločensky zodpovedných kampaní, akými 

je napríklad kampaň VOLVO LIFEPAINT, ktoré skutočne pod značkou riešia spoločenský 

problém. Preto si mnohé spoločnosti prepožičiavajú mená nadácií alebo neziskových 

organizácií. Do akej miery je toto správanie altruistické a bez vedľajších úmyslov je v svetle 

doterajších a pravdepodobne aj budúcich výskumov otázne. Je však zrejmé, že prieniky 

komerčného a sociálneho marketingu sú stále prítomné (Dibb, Carrigan, 2013, 1385).  

 

Obr. 1   Homogénnosť troch konceptov pojmu sociálny marketing (zdroj: autor) 

Z hľadiska sociálnych médií je nevyhnutné podotknúť, že navzdory etablácie pojmu 

sociálneho marketingu sa jedná o akademikmi relatívne presne vymedzeného priestoru 

súvisiaceho so sociálnymi médiami ako komunikačnými kanálmi. Aj na nich je možné 

pozorovať prvky sociálneho marketingu v podobe rôznych kampaní či už firiem, neziskových 

organizácií alebo doporučovateľov, avšak slovné spojenie sociálny marketing je už plne 

implementovaný pojem, ktorý nemôže byť prevzatý z terminológie, v ktorej je tak dobre 

implementovaný. 
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SOCIÁLNA REKLAMA V MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCII 

SOCIAL ADVERTISING IN MARKETING COMMUNICATION 

Ivana Bulanda 

Abstrakt 

Príspevok je zameraný na sociálnu reklamu v oblasti marketingovej komunikácie. 

Zaoberá sa mapovaním terminologického aparátu a pojmologickým vymedzením sociálnej 

reklamy. Špecifikuje ciele, funkcie ako i druhy sociálnej reklamy. Pojednáva o apeloch – 

racionálnych, emocionálnych, morálnych, ktoré sa v rozdielnej miere využívajú v sociálnej 

reklame, pričom upozorňuje na ich úlohu pri oslovení cieľových skupín v obsahovej 

a kontextovej rovine sociálnej reklamy.    

Kľúčové slová: Sociálna reklama. Marketingová komunikácia. Reklamný apel. Recipient. 

Abstract 

The paper deals with social advertising in marketing communications. It focuses on 

terminology mapping system and definition of social advertising. Specify the objectives, 

functions such as kind of social advertising. It discusses the appeal they - rational, emotional, 

moral, which are used to varying degrees in social advertising, while pointing to their role in 

reaching target groups content and contextual advertising social plane. 

Key words: Social advertising. Marketing communication. Advertising appeal. Recipient. 

1 Terminologické vymedzenie sociálnej reklamy 

Z pojmologického hľadiska býva sociálna reklama označovaná v rôznorodosti slovných 

ekvivalentov ako ,,nekomerčná, nezisková, dobročinná, charitatívna, benefičná či reklama pro 

bono.“ V odbornej literatúre sa však najviac používa termín sociálna reklama. Pojem sociálna 

reklama bol odvodený z anglického názvu – social advertising. Avšak samotný koncept slova 

,,social“ je do istej mieri zavádzajúci, keďže asociuje problematiku sociálnej politiky alebo 

sociálneho zabezpečenia (Gajdůšková, 2005). Niektorí autori (Winter, 1998; Hajn, 1998), 

ktorí sa zaoberali právnymi aspektmi sociálnej reklamy zmieňujú vo svojich prácach mnohé 

formulácie na označenie tohto javu. F. Winter  (1998, s. 54) používa pojmy ,,sociálna 

reklama, dobročinná reklama a nekomerčná reklama“. Ako však upozorňuje L. Harantová 

(2014), nejedná sa o preklad najvýstižnejší, nakoľko slovo ,,sociálny“ v našich podmienkach 

chápeme v tom význame, v akom sa vyskytuje v slovných spojeniach najčastejšie, a to 

v prepojení na ,,sociálne zabezpečenie“ či ,,sociálnu politiku“ (Bočáková, 2015). P. Hajn 

(1998) vo svojich publikáciách o právnej regulácii reklamy, vymedzuje sociálnu reklamu 

v ekvivalente slova ,,nekomerčná reklama“ ako: ,,presvedčovací proces, ktorým má byť 

ovplyvnené ľudské správanie, ktoré sa netýka hmotných hodnôt, pri ktorom sa však používajú 

rovnaké metódy pôsobenia uplatňujúce sa pri reklamnom doporučovaní tovarov a služieb“. 

Na uvedené nadväzuje i D. Parkerová a W. Stehlík (2004), sociálnu reklamu definujú ako 

tvorbu a realizáciu programov, ktoré majú priviesť zmeny v sociálnej oblasti, a to pomocou 

techník a metód bežne používaných v komerčnej oblasti reklamy, pričom rozdiel medzi nimi 

je predovšetkým v ich obsahu a cieli. Poslaním sociálnej reklamy je osloviť prostredníctvom 

vybraného média verejnosť, upozorniť ju na daný spoločenský problém, prípadne sa pokúsiť 

navrhnúť možnosti riešenia či aktivizovať verejnosť priamo k podielu na riešení. Cieľom 

sociálnej reklamy sa tak stáva snaha prinášať verejný prospech a v konečnom dôsledku 

dlhodobo zlepšovať spoločenskú situáciu (Göttlichová, 2005; Naumovská, Petrovska, 2011; 

Illieva, Dodovska, 2016). G. Nikolayishvili (2008, s. 10) chápe sociálnu reklamu ako ,,formu 



6. ročník vedecko-odborného seminára Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie, 

7. decembra 2016, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF UKF v Nitre 

17 

 

komunikácie, ktorej cieľom je upozorniť na najpálčivejšie problémy spoločnosti a ich 

morálne hodnoty“. Sociálna reklama tak vyzýva k riešeniu sociálnych problémov, obracia sa 

na jedinca ako na občana, ako na zástupcu spoločnosti. Nepodnecuje ho k nákupu, ale ku 

konkrétnym činom. Z pohľadu Americkej marketingovej asociácie (ďalej AMA) (2015) je 

sociálna reklama určená ku vzdelávaniu a motivovaniu cieľovej skupiny v rámci 

uskutočňovania spoločensky žiaducich opatrení. L. Harantová (2014, s. 124) ju vymedzuje 

ako: ,,výsledok verejne vykonávanej činnosti v intenciách vymedzených zadávateľom 

prostredníctvom médií, ktorá je zameraná na cieľovú skupinu populácie ako celku, alebo na 

jej segmenty, ktorej zmyslom je vyvolať záujem o skvalitnenie života transformáciou 

nežiaduceho správania a minimalizáciou jeho negatívnych dôsledkov a/alebo maximalizáciou 

žiaducich pozitívnych postojov a následného proaktívneho jednania.“ Proaktívne správanie 

a jednanie pritom chápe ako také, ktoré prijíma sociálnu zodpovednosť. 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa domnievame, že variabilita v nejednoznačnom 

terminologickom vymedzení ako i obsahu pojmu ,,sociálna reklama“ pramení so skutočnosti, 

že samotný výraz ,,reklama“ je akýmsi prototypom, ktorý je spájaný s komerčnou 

komunikáciou a menej sa spája s nekomerčnými konceptmi komunikačného oslovenia 

cieľových skupín verejnosti. Z uvedených príkladov definícii sociálnej reklamy od 

zmienených autorov možno konštatovať, že sa jedná o špecifické odvetvie reklamy, kde nie je 

hlavnou prioritou propagácia služieb a produktov za účelom konzumu. Hlavným účelom z ich 

pohľadu je snaha upozorniť na rôzne problémy medzinárodného alebo teritoriálneho 

charakteru. Zmyslom sociálnej reklamy je vymedzenie daného spoločenského problému 

a presvedčenie samotnej spoločnosti k podieľaniu sa na jeho riešení. Zhodným menovateľom 

zmienených definícií je reflektovanie všeobecných atribútov sociálnej reklamy ako 

komunikácie a teda interakčného procesu medzi zadávateľom reklamy a cieľovou skupinou, 

s naplnením primárneho cieľa upútať pozornosť jedinca na problémy existujúce v spoločnosti, 

poskytnúť edukačný rámec v oblasti daného sociálneho problému a tým ovplyvniť správanie 

a zmeny postojov cieľovej skupiny. V tomto obsahovom ukotvení sa podľa nášho názoru 

stáva sociálna reklama prostriedkom formovania vzťahov k okolitej realite, spôsobom 

eliminovania ľahostajnosti, či apatie spoločnosti a upriamení pozornosti k sociálnym 

problémom. 

2 Ciele a funkcie sociálnej reklamy 

Ciele a funkcie sociálnej reklamy je možné odborne vymedziť ako i špecifikovať na 

určitom principiálnom základe reklamy, ktorá je upriamená na komerčné ciele. Princípy 

komerčnej reklamy sú do určitej miery aplikovateľné v sociálnej reklame, kde je obdobným 

cieľom ovplyvniť recipienta.  

Cieľom sociálnej reklamy je prezentácia spoločenského problému tak, aby si recipient 

uvedomil daný problém a následne o ňom začal premýšľať. V konečnej fáze, pokiaľ sa ho 

daná problematika dotýka priamo, by mal zmeniť svoje správanie alebo iným spôsobom 

prispieť k riešeniu konkrétneho problému (Gajdůšková, 2005; Koprda, 2016). Cieľom môže 

byť ďalšie hlásanie a informovanie okolia o problematike alebo priama účasť recipienta na 

pomoci (napr. v podobe dobrovoľníctva v neziskovej organizácii). Cieľom sociálnej reklamy 

môže byť preto pomoc (Harantová, 2014): 

 Finančná (darcovská SMS, zasielanie finančných prostriedkov na bankový účet, zbierka 

na mieste). 

 Materiálna (zasielanie hračiek, oblečenia, jedla). 

 Osobná (fyzická pomoc na mieste – povodne, zemetrasenia). 
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V sociálnej reklame nejde o vytváranie a prepracovanie konkrétnych opatrení k riešeniu 

nejakého problému. Jej cieľom je upozorniť na predmetný jav a ukázať možné riešenia. Na 

základe toho sa sociálna reklama podľa M. Göttlichovej (2005) usiluje o: 

 pozitívne zmeny spoločenských postojov a hodnotových orientácií, 

 prebudenie pocitu zodpovednosti za seba samého a za iných, 

 stimuláciu príjemcu, aby urobil niečo pre seba alebo pre tých, ktorí jeho pomoc 

bezprostredne potrebujú. 

Poslaním sociálnej reklamy môže byť humanizácia spoločnosti, vytváranie morálnych 

hodnôt s následnou zmenou správania jedincov v spoločnosti v súlade s týmito hodnotami. 

V tomto kontexte plní sociálna reklama nasledujúce funkcie (Mackert, Love, 2011): 

 Informačná funkcia – zaisťuje informovanie občanov o existencii určitého sociálneho 

problému v spoločnosti, pričom naň upriamuje pozornosť. Tým, že sociálna reklama 

informuje verejnosť o problémoch a spôsoboch ich prekonávania, zvyšuje zároveň 

i povedomie o nich. Vo vzťahu k sociálnej reklame informovanie môže obsahovať aj 

apel v podobe varovania. 

 Vzdelávacia funkcia – podieľa sa na šírení určitých spoločenských hodnôt. 

 Funkcia propagácie životného štýlu – môže byť vyjadrená v podobe demonštrovania 

a následného preferovania napr. zdravého životného štýlu. 

 Výchovná funkcia – sa spája s participáciou na vytváraní istého správania a postojov 

v spoločnosti. 

 Sociálna funkcia – je vyjadrená vo formovaní ako i zmene verejného vedomia 

a zodpovednosti vo vzťahu k sociálnym otázkam a základným spoločenským hodnotám. 

 Ekonomická funkcia – sa prejavuje v dlhodobom úsilí o dosiahnutie priaznivých cieľov 

(výsledkov) pre štát, pretože odstránenie mnohých sociálnych problémov vedie 

k prosperite štátu. Tým sa zvyšuje potenciál štátu a v konečnom dôsledku to vedie 

k zisku.  

Sociálna reklama má zvyčajne oveľa zložitejší koncept, jej efektívnosť nemusí 

z pravidla dosahovať také hodnoty ako reklama komerčná. Z tohto dôvodu je žiadúce, aby 

bola viac komplexná, nakoľko sa zameriava na určitú ideu alebo zámer.   

3 Druhy sociálnej reklamy 

Sociálna reklama je všeobecne delená z hľadiska času a príjemcu. Vo vzťahu k času sa 

rozdeľuje na dva typy. Prvý sa zameriava na dlhodobé a nemenné problémy, ktoré sú 

kumulované v spoločnosti, pričom jej obsahom býva z pravidla celosvetové posolstvo (boj 

proti rasizmu). Druhý reflektuje aktuálne problémy krátkodobého charakteru (prírodné 

katastrofy). Sociálna reklama vymedzená voči príjemcovi sa rozdeľuje do štyroch typov. Prvý 

má informatívny charakter, propaguje nejakú myšlienku, pričom by mala mať na príjemcu 

osvetový účinok v podobe uvedomenia si problému, ale neponúka žiadne východisko 

(zdevastovanie životného prostredia). Druhý typ zdôrazňuje využitie apelov v prepojení 

s osobnou angažovanosťou (podpora paraolympionikov). Tretím typom sú sociálne reklamy 

dávajúce do pozornosti inakosť (ochrana menšín). Posledný štvrtý typ požaduje od príjemcu 

príspevok (Timoradský, In: Všetečková, 2007). Okrem zmienenej kategorizácie uvádzame aj 

typy sociálnej reklamy podľa L. Harantovej (2014), ktorá ju klasifikuje:     

1. Podľa typu požadovanej pomoci: 

 Finančná (darcovská SMS-DMS, bankový prevod, zbierka v mieste) 

 Materiálna (fyzická pomoc na mieste – pri povodniach, zemetrasení, pri hľadaní osôb) 

 Informačná (podnecovanie k diskusii a propagovaní určitého spoločenského problému 

v zameraní napr. na zdravie alebo životné prostredie) 
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2. Podľa typu obsiahnutého ,,posolstva: 

 Ochrana zdravia 

 Prevencia zraneniam a bezpečnosť (domáce násilie, bezpečnosť cestnej premávky) 

 Ochrana životného prostredia (ochrana zvierat a prírody, triedenie odpadu) 

 Spoločenská angažovanosť (verejné zbierky, účasť na voľbách, dárcovstvo, 

rovnoprávnosť minoritných skupín) 

L. Harantová (2014) vo svojom delení podľa typu obsiahnutého posolstva upozorňuje, 

že prostredníctvom sociálnej reklamy sú komunikované témy, ktorá reflektujú spoločenské 

problémy v určitej dobe, čím je obsahová rovina sociálnej reklamy široká. Vymedzuje štyri 

tématické oblasti sociálnej reklamy, medzi ktoré zaraďujú viacerí autori (Jeleňová, Gecelová, 

2009) i piatu oblasť – diskrimináciu. 

4 Apely v sociálnej reklame 

Reklama je najviditeľnejší nástroj marketingovej komunikácie, ktorý na rozdiel od 

iných komunikačných pôsobení (osobný predaj, direct marketing, public relations, podpora 

predaja) ako jediný využíva na šírenie marketingového posolstva médiá v ich tradičnom 

a novom ponímaní (De Pelsmacker et al., 2003). Sociálna reklama ako špecifický druh 

reklamy podobne ako komerčná reklama uplatňuje na ovplyvnenie správania cieľových 

skupín mnoho odvolaní v podobe viacerých apelov avšak v dominantnejšej intenzite. 

,,Reklamný apel je výzva k akcii, najdôležitejší podnet vyjadrujúci leitmotív celej reklamnej 

kampane, ktorá má viesť cieľovú skupinu k akcii v súlade s prianím propagujúceho subjektu 

(v reklame k nákupu). Je to odvolanie sa na určitú prednosť výrobku, resp. hlavnú myšlienku 

sociálnej reklamy“ (Jurášková, Horňák, 2012, s. 25). M. Mooij (2005) ho chápe ako ucelený 

koncept, ktorý v sebe zahŕňa hodnoty a motívy, ktoré definujú centrálnu správu. Niektoré 

z reklamných apelov sú racionálne (poskytujú informácie o propagovanej ponuke), zatiaľ čo 

iné sa snažia vyvolať emócie (Mukherjee, Dubé, 2012; Vaštíková, 2014). 

Apely je možné štandardne členiť podľa druhu a to na (Jurášková, Horňák, 2012): 

 Racionálne (zdravie, bezpečnosť, a pod.) 

 Emocionálne (humor, sex, strach, a pod.) 

 Morálne 

Škálu reklamných apelov, ktorá je doposiaľ najpodrobnejšia z hľadiska klasifikácie 

a špecifikácie vytvoril W. W. Polley (In: Světlík, 2012), pričom ju uvádzame v nasledujúcej 

tabuľke (Tab. 1). 

APEL POPIS 

Efektivita  funkčný, užitočný, pragmatický, pohodlné 

(oblečenie), chutné (jedlo), pevnosť, dlhá 

životnosť 

Odolnosť  húževnatý, permanentný, stabilný, trvalý, 

srdečný 

Vhodnosť časovo úsporný, rýchly, ľahký, vhodný, 

prístupný, univerzálny 

Dekoratívnosť krásny, dekoratívny, zdobený, detailný, 

štýlový 

Lacný ekonomický, lacný, zlacnený, podhodnotený, 

dobrá hodnota 

Drahý drahý, bohatý, hodnotný, extravagantný, 
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luxusný 

Osobitosť  vzácny, jedinečný, neobvyklý, exkluzívny, 

vkusný, elegantný, ručne vyrobený  

Obľúbenosť  obvyklý, dobre známy, pravidelný, 

štandardný, každodenný 

Tradícia klasický, historický, antický, legendárny, 

ctihodný, nostalgický  

Modernosť súčasný, moderný, nový, vylepšený, 

progresívny  

Príroda organický, výživný, zvieratá, zelenina, 

minerálne látky, poľnohospodárstvo 

Technológie objav, výskum, vynález, obsahujúci tajné 

prísady, vyplývajúci z vedy 

Múdrosť znalosti, vzdelanie, inteligencia, zvedavosť, 

spokojnosť, skúsenosť 

Mágia zázrak, mystika, tajomstvo, povery, okultné 

vedy, mýtické postavy, očarovanie 

Produktivita úspech, ambície, kariéra, zdatnosť 

Relaxácia odpočinok, dovolenka, prázdniny, uvoľnenie 

Potešenie baviť sa, smiať sa, hry, večierky, slávnosti, 

účasť 

Zrelosť dospelosť, stredný vek,, staršia múdrosť, 

zrelosť, dôchodok, zdravotné postihnutie 

súvisiace s vekom 

Mladosť deti, mladosť, omladiť, nezrelosť, junior  

Bezpečie bezpečnosť, starostlivosť, opatrnosť, 

stabilita, absencia rizík, záruky 

Poslušnosť zdržanlivý, poslušný, verný, spoľahlivý, 

zodpovedný, domácky, obetujúci sa 

Morálka spravodlivý, poctivý, čestný, etický, 

seriózny, zásadový, náboženský, oddaný, 

duchovný 

Skromnosť skromný, naivný, nevinný, hanblivý, plachý, 

panenský 

Pokora nenápadný, skromný, trpezlivý, praktický 

Jednoduchosť nedotknutý, prírodný, prozaický, 

jednoduchý, bezstarostný 

Krehkosť jemný, krehký, citlivý, zraniteľný, mäkký 

Dobrodružstvo smelý, odvážny, hľadajúci dobrodružstvo, 

vzrušený 

Neskrotnosť divoký, hlučný, klamný, krutý, 

skorumpovaný, nenásytný, neviazaný 

Sloboda bezstarostný, opustený, zhovievavý, bez 

zábran, vášnivý 

Ležérnosť  neudržiavaný, rozcuchaný, chaotický, 

neusporiadaný, pokrčený, neporiadny, 

nepravidelný 

Pýcha prekrásny, módny, elegantný, okúzľujúci 
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Sexualita erotické vzťahy, bozky, obete, romantika, 

zmyselnosť, túžba, neslušnosť 

Nezávislosť sebestačný, samostatný, nezadaný, 

nekonformný 

Istota presvedčený, sebaúcta, duševný pokoj 

Status závisť, domýšľavosť, prestíž, moc, 

dominancia 

Afilácia spoločenské zvyky, takt, priateľstvo, 

kolegovia, komunita, zjednotenie 

Starostlivosť sympatie, charita, podpora, ochrana, útecha, 

pomoc, hendikep, neskúsenosť, únava 

Rodina domov, rodinné súkromie, príbuzenstvo, 

svadba 

Spoločenstvo národná identita, všeobecné blaho, 

vlastenectvo, občianske organizácie, 

patriotizmus, spoločnosť 

Zdravie fitness, vitalita, sila, aktivita, atletický, 

energický, živý, bez chorôb  

Čistota riadny, čistý, uprataný, sladko voňajúci, 

sanitárny 

Pomoc v núdzi vďačnosť, zaslúžilosť, uznanie, pomoc 

Tab.1   Diferenciácia reklamných apelov podľa R. W. Polleya (1987, In: Světlík, 2012) 

Racionálne apely sa zameriavajú na funkčné prínosy produktu, ktoré sa snažia 

zákazníka presvedčiť napríklad o jedinečnej úrovni určitej vlastnosti alebo nízkych nákladoch 

pri jeho užívaní (Vysekalová, 2014; Viteková, 2016). Ako uvádza K. E. Clow (2008, s. 173): 

,,racionálna reklama vedie k silnejšiemu presvedčeniu o výhodách produktu, čo nakoniec 

vedie k nákupu.“ Podľa L. Kašpárkovej (2012) patria medzi najpoužívanejšie racionálne 

apely: výkon, dostupnosť, cena, záruka, kvalita, špeciálna ponuka, chuť, bezpečnosť, zdravie, 

nezávislý výskum apod. Súvisia s informačným obsahom a dajú sa overiť. 

Emocionálne apely usilujú o tvorbu príjemných pocitov v súvislosti so značkou, čo je 

vhodné tam, keď len je ťažko nájsť významnejšie rozdiely medzi produktami alebo 

u produktov, kde je dôležitá prestíž imidžu (Grosová, 2002; Zelinský et al., 2012). V rámci 

skúmania emocionálnych apelov hovoríme o neverbálnych prvkoch a podnetoch, ktorými je 

možné ovplyvňovať správanie spotrebiteľov. Môžu byť navodzované slovne, pohybovo, 

situačne alebo audiálne (Lelková, Nemec, 2015). Ako uvádza P. Kleinová (2014, s. 6): 

,,reklama využíva emocionálne apely, pomocou ktorých stimuluje u recipientov potrebné 

emócie.“ Príjemca si zo správy zapamätá najmä to, čo zapadá do jeho mentálnych vzorov 

a vyberá predovšetkým také informácie, ktoré podporujú jeho názory. Spotrebiteľ si 

najjednoduchšie zapamätá taký druh informácií, ktoré sa viažu s jeho Egom. Poznatok alebo 

informácia, ktorá nejakým spôsobom asociuje s ,,ja“, sa lepšie a jednoduchšie vybavuje 

z pamäti ako informácia všeobecná. Informácie spájajúce sa s egom pôsobia na tzv. 

sebaponímanie, teda to, ako človek vníma sám seba (Lelková, Nemec, 2015). 

Morálne apely vyzývajú k tomu, čo je správne a vhodné. Ich podstatou je vyvolať 

morálnu odozvu, napr. vo vzťahu k ekológii, pomocou potrebnou ľuďom (Kloudová et al., 

2010). Tieto apely majú korešpondovať so spoločensky-zodpovednou filozofiou firiem 

(Corporate Social Responsibility – CSR), čo je princíp zahrnutia sociálnych 

a environmentálnych hľadísk do stratégie firiem. Znamená to, že firmy upriamujú svoju 
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pozornosť nielen na primárne orientácie, ktoré sú späté s vytváraním zisku ale i aktuálnymi 

témamy súčasného sveta ako je charita, ochrana životného prostredia alebo boj za 

rovnoprávnosť rôznych sociálnych a národnostných skupín (Kašpárková, 2012; Musová, 

2015). 

Popri uvedeným apelom sa v súčasnosti k presvedčovaniu a motivácii v sociálnej 

reklame využívajú známe osobnosti či celebrity ako jeden z dôležitých prvkov autenticity. 

Podľa O. Chalányovej (2016, s. 47): ,,môžeme aplikáciu celebrít do marketingových aktivít 

konceptualizovať ako spôsob zatraktívnenia a zefektívnenia komunikačných aktivít.“ 

Sociálna reklama ako nástroj marketingovej komunikácie podnecuje prostredníctvom 

apelov vo svojom obsahu komunikovať racionálnu, emocionálnu a morálnu hodnotu 

cieľovým skupinám. Úspešnosť sociálnej reklamy je založená na dôvere recipientov. Ako 

uvádza S. Gajdůšková (2005) istou ,,odmenou“, ktorú vloží recipient do sociálnej reklamy je 

vedomie, že daný problém existuje a jeho riešenie je veľmi dôležité, prípadne, že i on 

finančne či inak pomohol daný problém riešiť. 

5 Záver 

Reklama ako dominantný nástroj marketingovej komunikácie sa stala fenoménom 

neodmysliteľne zasahujúcim kultúru a spoločnosť. Svojim pôsobením výrazne ovplyvňuje 

bezprostredné okolie. Osobité postavenie má sociálna reklama, ktorá má tendenciu 

participovať na prinášaní pozitívnej hodnoty do spoločnosti. Vo svojej podstate  a zameraní 

prezentuje spoločenské problémy takým spôsobom, aby si ich recipient uvedomil a začal 

o nich premýšľať. U cieľových skupín preto nastoľuje vyvolanie istej prevencie pred 

možnými negatívnymi spoločenskými vplyvmi, ich prejavmi na človeka ako i svet, v ktorom 

žije. V závislosti na uvedenom môže sociálna reklama prispieť k apelovaniu na spoločenské 

problémy a podnietiť angažovanosť verejnosti ich riešiť.  
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VIZUÁLNA KULTÚRA V ČASE OBRAZOV 

VISUAL CULTURE IN TIME OF SIGHTS AND IMAGES 

Ján Huňady 

Abstrakt 

 Vizuálna kultúra a vizuálne štúdiá vymedzujú nové polia pre štúdium kultúrnej 

konštrukcie vizuálna nielen v umení, ale aj v médiách a každodennom živote. Tento 

intenzívne a interdisciplinárne sa rozvíjajúci smer skúmania súčasnej kultúrnej produkcie 

predkladá vizuálny obraz, nehľadiac na jeho umeleckú hodnotu alebo kultúrny štatút. Je to 

ohnisko procesov, ktorými je vytváraný význam v kultúrnom kontexte. V našej modernej 

dobe sa bežne hovorí ako o čase obrazu. Vplyv obrazov na život spoločnosti je nepochybne 

stále na vzostupe, aj keď sa na obrázky dlhú dobu pozeralo  takmer výlučne v súvislosti 

tradične definovaných formátov a médií. Každý z týchto obrazových svetov má svojich 

špecifických tvorcov a aktérov, svoje publikum, svoju rétoriku. 

Kľúčové slová: Vizuálna komunikácia. Vizualita. Kultúra. Obraz. 

Abstract 

 Visual culture and visual studies define a new fields for the study of cultural 

construction of visual not only in art, but also in a media and everyday life. This intensive and 

interdisciplinary developing direction of observation of contemporary cultural production 

presents a visual image, regardless of its artistic value or cultural status. It is a focus process, 

which the meaning is produced in a cultural context. In our modern times it is common to talk 

about image as the time. The effect of paintings on the life of society is clearly still on the 

rise, but still looking on the pictures was almost with coherence of traditional defined specific 

formats and media for a long time. Each of this visual worlds has its specific creators and 

actors, its audience, its rhetoric.  

Key words: Visual Communication. Visuality. Culture. Image. 

1 Vizuálna kultúra 

 V spoločnosti nastáva posun, a to smerom k vizuálnemu vnímaniu – k vizuálnej kultúre. 

Ekonomicky vyspelá civilizácia je vnímaná ako ,,spoločnosť pozerania“. Dokonca Mirzoeff  

tvrdí, že moderná fascinácia vizualitou a jej efektmi vytvorila postmodernú kultúru, ktorá je 

podľa neho postmoderná najviac vtedy, keď je vizuálna (Mirzoeff, 1999). Debord na margo 

toho dodáva, že zatiaľ čo v predchádzajúcej fáze vývoja vyspelej spoločnosti bol posun od 

"byť" k "mať", v súčasnosti je posun od "mať" k "vyzerať" (Debort, 1977). Barnard ponúka 

možnosť dvoch definícií: jednu, ktorá definuje vizuálne vo vizuálnej kultúre a druhú, ktorá sa 

zaoberá slovom kultúra. Jeho definícia pre vizuálne znie: ,,čokoľvek vizuálne vytvorené, 

interpretované alebo vyrobené ľuďmi, rešpektujúc funkčný, komunikatívny alebo estetický 

zámer“ (Barnard, 1998). Barnard tiež poukazuje na širokú škálu foriem, činností a aktivít, 

ktoré podľa neho patria do oblasti vizuálnej kultúry: zahŕňa tu módu, hrnčiarstvo a keramiku, 

architektúru, záhradný dizajn, reklamu, televíziu, osobné, verejné, podnikové a populárne 

obrazy, ale i autá, počítačové prostredie a hry, internetové domovské stránky, dizajn novín 

a magazínov, typografiu, produkty a balenia všetkých typov. Ďalej vizuálna kultúra zahŕňa 

mediálne formy od výtvarného umenia cez film, TV a reklamu až po vizuálne dáta v sférach 

vedy, právnictva, lekárstva, rôzne technológie a pod.. (napr. využitie röntgenu vo vizuálnom 

umení – fotografia – scény pacientov, hypnózy, scény z väznice, ultrazvuky, biovýskumy, 

sonografické záznamy...). Je to akési spojenie medzi kultúrou a vysokým umením. Súhrn 
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procesov a praxí, pomocou ktorej jednotlivci dospievajú k pochopeniu vecí a aj vlastnej 

identity. Podľa teoretika Raymonda Williamsa je výraz „kultúra“ jeden z najdôležitejších 

pojmov a jeho význam sa časom mení, na čom má vizuálna kultúra svoj veľký podiel 

(Williams, 1981).Vychádzajúc z takto širokého poňatia o vizualite môžeme konštatovať, že 

vizuálna kultúra je na prvý pohľad bezhraničná a preto tento pojem má malú hodnotu 

(Šupšáková, 2010).  Už z vyššie uvedeného textu, úvah o vizualite a vizuálnej kultúre je 

evidentné, že dnes je veľmi ťažko určiť ako obsiahnuť vizuálnu kultúru v učebných osnovách, 

do ktorého predmetu ju zahrnúť a v akom rozsahu. Je však jasné, že potreba štúdia vizuálnej 

kultúry sa v dohľadnej budúcnosti nezmenší. Podľa toho ako rozvinuté spoločnosti zvýšia 

svoju závislosť na vizuálnych obrazoch, zvýši sa aj potreba pochopenia vizuálnej kultúry. Čo 

všetko pod seba zahrňuje pojem vizuálna kultúra? Je to takzvané vysoké umenie? Alebo 

všetko, čo nám sprostredkovávajú obrazovky monitoru alebo televízie? Nicholas Mirzoeff 

definuje vizuálnu kulúru ako odbor zaoberajúci sa vizuálnymi javmi, v ktorých konzument 

vyhľadáva informácie, významy a pôžitok prostredníctvom rozhrania vizuálnej technológie 

(Mirzoeff, 1999).  

Vizuálnou technológiou sa myslí všetko to, čo nám sprostredkováva vizuálny zážitok od 

olejomaľby, cez televíziu po internet. Niektorí jedinci budú možná proti zahrnutiu produktov 

umenia a kultúry pod jeden odbor. Je potrebné ale si uvedomiť, že umenie je neodmysliteľnou 

súčasťou každej kultúry. 

Základným prvkom vizuálnej kultúry je samozrejme samotná vizualizácia. 

Zjednodušene zobrazovanie. V súčasnej dobe môžeme dokonca vizualizovať i javy voľným 

okom neviditeľné, či už sú to zobrazenia infračerveným žiarením alebo snímky z vesmíru. 

I dôležité tradičné kultúry museli bojovať o svoje miesto pod slnkom. Je všeobecne dobre 

známe, že v starovekom Ríme hralo hlavnú úlohu predovšetkým hovorené slovo. V dobách 

štrukturalizmu a postštrukturalizmu dominoval koncept sveta ako napísaný text. W. J. T. 

Mitchell avšak vyjadril svoj názor, že niektoré aspekty západnej filozofie prijali skôr 

obrazový než textový názor (Mitchell, 1995). 

Obrovskou prednosťou vizuality a vizualizácie je samozrejme prvý dojem. Avšak 

i vizuálny zážitok, ktorý nám bol a i je v súčasnosti predstrkovaný je často iba fotomontážou. 

Nezriedka sa však svoju umelosť snaží zakryť. Často je práve umelosť obrazu úmyselne 

prezentovaná a navodzuje pozorovateľovi nedôveru s cieľom zamerať reakciu i na 

realistickejšie obrazy. Na kultúru ako takú sa v dnešnej dobe musíme prestať pozerať 

s obmedzeného západného hľadiska. Treba si uvedomiť, že vedľa vysokej európskej kultúry 

existujú i iné kultúry, napríklad africká, indická. Toto obmedzené videnie umenia a vlastne 

i celej kultúry sa prejavovalo na počiatku 20. storočia v oklieštenom prezentovaní diel 

ostatných kultúr, ktoré boli skôr  inšpiráciou západných umelcov (Picasso alebo Giacometti). 

2 Vizualita dnes 

          Od 15. storočia je dominantným médiom kníhtlač (Gutemberg). Tlačené slovo ako 

nástroj poznávania a šírenia radikálnym spôsobom zmenilo svet. Od polovice 19.storočia 

sa dominancia tlačeného textu postupne zastavuje. Prichádza fotografia, film, televízia, 

počítače, internet, virtuálna realita. Toto všetko sú nové médiá založené na obraze, ktoré majú 

zahrnuté v sebe i texty. Až rozvojom technológie sa do popredia dostáva obraz, ktorý 

pohlcuje text. Vizualizácia komunikácie je tendenciou vo všetkých sférach života spoločnosti. 

Vizualita odkazuje, na rozdiel od videnia, na spôsoby akými je videnie konštruované – ako 

vidíme, ako môžeme vidieť, ako nám je to umožnené vidieť, ako sa vyrába to, čo vidíme, 

a ako pozeráme na toto videnie a nevidenie (ROSE, 2006). Snáď ešte nikdy v histórii ľudstva 

nebola imaginárnosť pre identitu alebo pre zhromažďovanie poznatkov a informácií tak 

dôležitá, ako v súčasnosti. Nikdy predtým neboli obrazy tak sebestačné, formovanie 
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a ovplyvňovanie ľudí prostredníctvom obrazov tak dôležité aj pre samotné autority. Treba 

konštatovať, že viac ako kedykoľvek predtým, ekonomiky vyspelých krajín sú dnes založené 

nie až tak na produkcii úžitkových tovarov a služieb, ako na vonkajšom vzhľade a celkovej 

úprave produktov (Šupšáková, 2010). Šupšáková vo svojej publikácii Vizuálna gramotnosť, 

kriticky prehodnocuje a syntetizuje známe doterajšie poznatky danej problematiky. Keďže 

prechádzame od verbálneho k vizuálnemu vnímaniu a obrazy formujú našu každodennú 

skúsenosť a vedú k utváraniu nových foriem vnímania, citlivosti, myslenia a chápania sveta, 

akcentujeme potrebu vizuálnej gramotnosti. Poukazuje na vizuálnu gramotnosť ako 

schopnosť jedinca vytvárať významy zo všetkého čo vidí, nachádzať zmysel vo všetkom, 

čo vníma (Šupšáková, 2010). Tak ako sa všetko mení, mení sa myslenie ľudí, vizuálne 

vnímanie. Fenomén vizuálne ako keby bol obsiahnutý naprieč celým našim poznaním. Určite 

môžeme súhlasiť, že ide o pomerne zaujímavý pohľad na pojem vizuálna, ktorý hľadá rôzne 

diskurzy, pomocou ktorých by sme interpretovali svet obrazov. Vizuálna komunikácia je dnes 

vnímaná ako pomerne široký pojem. Uvedená charakteristika sa vzťahuje najmä na chápanie 

vizuálnej komunikácie v intenciách vizuálnych disciplín. Obraz, text, či znak sa prirodzene 

objavuje nielen vo výtvarnom umení alebo dizajne, ale aj v iných oblastiach. Na základe 

týchto skutočnosti môžeme vnímať vizuálnu komunikáciu ako komunikáciu prebiehajúcu 

v širokom sociálnom kontexte či kognitívnych štruktúrach. Vizualita je zdrojom zobrazenia 

informácií, politiky, provokácie, hry a zábavy, zdroj konfliktov a tiež je prepojením kontaktov 

medzi ľuďmi. 

Ani vizualita sa nevyhla tlaku konzumnej spoločnosti. Konzum zvádza, aby mohol 

očariť, pohltiť a utopiť v chvíľkovej slasti (McCracken, 1990). Strácame schopnosť vnímať 

z diaľky. Bez kritického odstupu – dištancie, sa toho, čo bolo pôvodné znakmi, zmocňujeme 

podobne ako idolov pop-kultúry: cez akty fetišizácie. Situácia je v hyperkonzumnej 

spoločnosti o to závažnejšia, že pre používateľov sa stala kultúrou pop-kultúra. Predstavuje 

len súbor predstáv, ideí, vier, presvedčení, túžob a artefaktov, ktorý je pre väčšinu 

používateľov, vnímateľov, funkčným a ktorým väčšina rozumie, vie ich používať, túži po 

nich, produkuje ich, participuje na nich a konzumuje ich (Plencner, 2009). Vizuálne komodity 

populárnej kultúry manifestujú kultúrne kategórie a kultúrne princípy, verbalizujú základné 

„pravdy“ kultúry  ale aj politicky kontroverzné posolstvá. Formálne znaky konzumovateľného 

zážitku, dobrodružstva, podujatia a udalosti poznamenali všetky dimenzie sociálneho 

a kultúrneho života (Pravdová, 2009). 

3 Vizuálny smog a vizuálny argot 

V súvislosti s vizualitou sa stretávame i s termínom vizuálny smog, ktorý pochádza 

z anglického smog = smoke (dym) + fog (hmla) a latinského visual (zrakový, zrakom 

vnímaný) a je odborným pojmom pre: 

1. zamorenie, znečistenie verejného priestoru, agresívne, nevkusné, charakteru svojho 

okolia neprispôsobené a veľkostne neprimerané reklamy, umiestňované často aj 

nelegálne, bez akéhokoľvek povolenia (niekedy aj v pamiatkovo chránených územiach 

alebo priamo na voľne stojacich skulptúrach) 

 Expresívnejšie možno ten istý termín definovať aj ako: 

2. umelé, krikľavé a agresívne panoptikum zastierajúce naozajstnú tvár mesta , ničiace 

jeho jedinečnosť a → genius loci . 

Jedná sa o jav, ktorý môžeme pozorovať predovšetkým vo väčších mestách, kde je logicky 

väčší priestor aj dôvod na inzerciu tovaru. Problém vizuálneho smogu je znak stále silnejúcej 

konkurencie as tým spojená snaha predávajúcich zaujať potenciálneho zákazníka (Vizuvir, 

2011).Vedľa klasického smogu (prachu, dymu, hluku) a svetelného smogu (umelého 

osvetlenia) predstavuje reklamný vizuálny smog vážny zásah do estetickej a vizuálnej logiky 

nielen mesta ale i do celkového imidžu priestoru (smerujúceho ku globalizovanej podobe). Vo 
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vyspelom svete je dnes už bežná regulácia vonkajšej podoby obchodov, vývesiek a nápisov 

alebo aj implementácia normovaných nosičov reklamy (a to ako z hľadiska farby, tak 

z hľadiska veľkosti, použitého materiálu či umiestnenia a množstva). Tieto nutné regulačné 

zásahy postupne zavádza i naša kultúrna spoločnosť. 

Argot je druh slangu používaný príslušníkmi detskej, asociálnej (zlodeji, tuláci, 

narkomani) či remeselníckej vrstvy spoločnosti, s cieľom utajiť vyjadrované informácie pred 

ostatnými vrstvami (web.slovnik). Niektorí grafici a výtvarníci označujú ako vizuálny argot 

anonymné grafity writerov (spreyerov), výtvarné nedokonalé spracovanie typografie, písma 

a obrazu. Alebo naopak – výtvarník často šifruje obrazový znak a informáciu, výpoveď 

či posolstvo do svojho umeleckého diela. A robí to svojským umeleckým spôsobom. Skúsený 

vzdelaný divák však tieto odkazy dešifruje. Avšak previazanosť vizuálneho smogu a argotu 

čitateľnosť vizuálneho obrazu komplikujú, zneisťujú. Prehlbuje sa nezáujem o tvorivý prístup 

a dialóg v oblasti vizuálneho poznania, zostáva výsadou jednotlivca alebo uzavretej skupiny 

ľudí. 

4 Čas obrazu 

Pravda neprišla na svet obnažená, ale v znakoch a obrazoch. Obraz je vo filozofii 

materiálny alebo ideálny výtvor zobrazovacej alebo obrazotvornej činnosti v najširšom 

zmysle slova. V dejinách sa vytvorili rôzne predstavy o obraze alebo pojmy obrazu, pričom 

tieto významové útvary možno deliť podľa rôznych kritérií, napr. podľa toho, či vznikli 

v špeciálnovednej alebo filozofickej oblasti (na jednej strane napr. optický pojem obrazu, 

literárnovedný pojem obrazu, matematický pojem obrazu a pod., na druhej strane napr. 

gnozeologický pojem obrazu, estetický pojem obrazu a pod.), podľa toho, v ktorej filozofickej 

disciplíne vznikli, ktorý filozofický smer alebo filozof vytvoril pojem obrazu (napr. Platónov 

pojem obrazu, Demokritov pojem obrazu, naivnorealistický pojem obrazu, atď.), podľa toho, 

o obraz čoho ide (napr. obraz sveta, obraz človeka a pod.). 

Z oblasti maliarstva a fotografie máme malú, ale veľmi názornú ukážku / príklad. 

Francúzsky (v Maďarsku narodený) fotograf Brassai ku svojej sérii fotografií Grafitti napísal: 

,,Mezi všemi těmito médii, která prostředkují mezi skutečným a vysněným, je zeď bezpochyby 

nejbohatší na obrazy, jež jsou v ní uloženy ... zeď je před svým omítnutím... cosi jako 

preparovaná plocha malby, která jen čeká na tvůrčí dech. Dává tušit bohatý život proměn. 

Sotva ji opustili zedníci a fasádníci, je už vydána všanc ničivým zásahům ... Barva se začíná 

odlupovat, prosvítají starší vrstvy barev ...změny, které jsou nejprve sotva viditelné, jsou stále 

nápadnější a nápadnější ...pukliny, praskliny, zlomy brázdí omítku ... K dokončení „obrazu“ 

stačí náhodný řez, dětská čmáranice, prudký úder štětcem, nečitelná písmena a uvázlé kusy 

plakátů“ (Kemp, 1983, in Císař, 2004). 

Alebo nádherné Langerovej úvahy o väzbách obrazu, kde prelína básnické obrazy 

s tými výtvarnými:,,Žijeme ve "spící společnosti", kde se skutečný svět změnil v obrazy? A jak 

se na tomto výtvoru podílí umění? Snové obrazy a události odedávna podněcovaly lidskou 

tvořivost. Do Hnízd snění jsou vloženy úvahy o básnickém umění, o dechu a čáře, obrazech 

a nalezených objektech, instalacích i akcích. O rychlosti Máchově, posteli Franze Kafky, 

o snech Jakuba Demla i Jindřicha Štyrského, o traumatech zrození a vražedné smrti. Sen 

a snění nám také současné umění ukazuje, nikoli jen jako produktivní obraznost, ohroženou 

v každé oblasti života nebezpečím ovládání, schematizace a politizace. Ale jako trhlinu, která 

nás otevírá vnitřnímu dynamismu a nutí změnit postoj ke skutečnosti a ve skutečnosti. Je to 

v "mihotavém světle" pohyb otevírající, pohyb k otevřenosti“ (Langerová, 2006). 

Skúmať vzťahy obrazu a vizuality sa môže v dnešnej dobe vizuálnej kultúry zdať ako 

neopodstatnené. O to viac, že niektoré súčasné tendencie predpokladajú zánik 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Obraz_sveta
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guttenbergovskej kultúry a postupné nahradenie alfabetického kódu kódom obrazovým, 

kódom technických obrazov, ktoré sú charakteristické hybridnosťou a polysémickosťou 

semiotických systémov, založených na prestupovaní znakových sústav. Tak aj 

v konceptuálnom umení dochádza k potlačeniu dovtedy kľúčového postavenia obrazu 

a chápaniu  umenia ako novej formy komunikácie, ktorá je dominantne založená na 

jazykových pozíciách  (lingvistike a semiotike) a to jednak v celom konceptuálnom myslení, 

explicitnejšie však v jazykovo orientovanej vetve. Tá v začiatkoch pracuje s jazykom v krajne 

textovo redukovanej výtvarnej forme, postupne však do seba spätne prijíma obrazovú 

vizualitu, čo vyplýva z už spomenutej všeobecne vzrastajúcej dominancie obrazového kódu 

(Orišková, 2002). 

Určite treba zaznamenať či poukázať na zmenu paradigmy čítania. Vo svojej 

monografii Konceptuálny text / Genéza a Metamorfózy Roman Gajdoš vidí určitú paralelu 

s fungovaním mechanizmov v postinformačnej spoločnosti, nasycovaním obrazov, ako aj 

postupným oslabovaním dominantnej pozície písma a textu v prospech obrazovej kultúry. Tak 

ako výtvarne umenie prekonalo svoju obrazovú polohu a nahradilo ju redukciou textovou, od 

osemdesiatych rokov evidujeme opätovnú rematerializáciu umeleckých diel, spojenú so 

znovuobjaveným  príklonom k obrazovej vizualite. Analógiu nachádzame v širšom socio-

kultúrnom kontexte, kde obrazová vizualizácia (v rámci pluralitnej mediálnej komunikácie) 

v poslednom období zaznamenáva nárast výskytu obrazu oproti verbálnemu vyjadrovaniu 

(Gajdoš, 2010). 

5 Záver 

Pravdepodobne ešte nikdy nebol človek tak nútený byť čitateľom obrazov a symbolov 

ako dnes. Aj keď takmer vždy bol obraz vnímaný v súčinnosti s výtvarným umením 

a výtvarnou tvorbou, ešte stále je potrebné túto tému študovať. Táto potreba dnes vychádza 

z dvoch aspektov: prvým je rastúci záujem o počítačové programy, ktoré sú určené pre 

výtvarnú kreativitu a druhým je posun smerom k postmoderným myšlienkam v oblasti umenia 

a výtvarného, kultúrneho a vizuálneho vzdelávania. Táto skutočnosť prináša množstvo 

informácií a neverbálnych prostriedkov organizácie myslenia. Treba povedať, že vnímanie 

novej skutočnosti (reality) nie je to isté ako jej pochopenie. O to viac by školské vzdelávanie 

malo oceniť úlohu videnia, vizuality ako hlavného zdroja zhromažďovania informácií 

o okolitom svete, o výtvarnom svete, o živote a kultúre iných ľudí a národov. Čas a priestor 

medzi spontánnym výtvarným objavom a dovŕšením skúseností by mala vyplniť tvorivá cesta 

výtvarného poznávania. Poznávať znamená meniť a gradovať kultúru výtvarného myslenia. 

Čo v konečnom dôsledku môže interferovať navonok tak bezhraničnú vizuálnu kultúru. 
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Obr. 1 Graffiti stena v Nitre (zdroj: autor). 

 

Obr. 2    Festivalová nálada v Holandsku (zdroj: autor). 

 

Obr. 3    Obchodný výklad v Štrasburgu – Francúzsko (zdroj: autor). 
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STEREOTYPIZÁCIA GENDEROVÝCH ROLÍ V REKLAME 

STEREOTYPING OF GENDER ROLES IN ADVERTISING 

Ivana Bulanda 

Abstrakt 

Príspevok pojednáva o využívaní stereotypov v reklamných komunikátoch vo vzťahu 

ku genderovým rolám. Vo svojom úvode sa zameriava na vymedzujúce funkcie stereotypov 

v prostredí marketingovej komunikácie. Zaoberá sa rolou stereotypov v reklame, pričom 

prostredníctvom príkladov z marketingovej praxe poukazuje na reklamné kampane, ktoré 

v posledných rokoch prispeli ku pozitívnemu budovaniu body image. Reklamné kampane, tak 

ilustrujú akou formou či samotným spôsobom možno demystifikovať dlhodobo pretrvávajúcu 

genderovú stereotypizáciu exponovania feminity a maskulinity v reklamných komunikátoch. 

Kľúčové slová: Stereotyp. Reklama. Gender. Žena. Muž. 

Abstract 

The paper deals with the use of stereotypes in advertising in relation to gender roles. In 

his introduction it focuses on defining the functions of stereotypes in the area of marketing 

communications. It addresses the role of stereotypes in advertising, and through examples of 

marketing experience points to advertising campaigns, which in recent years have contributed 

to building a positive body image. Advertising campaigns and illustrate what form or manner 

alone can demystify long-term persistent gender stereotypes exposing femininity and 

masculinity in advertising. 

Key words: Stereotyp. Advertising. Gender. Women. Man. 

1 Stereotypizácia v reklame 

Stereotypizácia predstavuje v reklame istú komunikačnú skratku. V tomto zmysle súvisí 

jej uplatňovanie s obmedzenou kognitívnou kapacitou jedinca, stáva sa nutnosťou, aby 

dokázal prijať množstvo informácií a roztriediť si ich (Výrost, Slaměník, 2008). Podľa 

T. Wennerholm-Čáslavskej (2009, s. 3) slúži ako ,,skratková sugescia komerčnej informácie“. 

V polaritnom ponímaní stereotypizácie je jej pozitívnym aspektom, že šetrí čas, pomáha 

spracovať informácie bez nutnosti skúmania všetkých ich okamžitých atribútov a súvislostí. 

Z pohľadu D. Petcu et al. (2012, s. 526): ,,poskytuje jedincovi vybudovať si určitý spôsob, 

ako vnímať veci a pochopiť realitu v istom kontexte,“ pričom v povahe tohto kognitívneho 

javu je obsiahnutá generalizácia – zovšeobecňovanie (Farková, 2009). S tradičnými 

genderovými rolami a vlastnosťami cielene pracuje reklama, ktorá ich používa ako 

prostriedok upútania záujmu u vymedzenej cieľovej skupiny, pre ktorú je primárne určená. 

Prostredníctvom systematických reprezentácií feminity a maskulinity vytvára a posilňuje isté 

normy, postoje, kultúrne stereotypy a genderové vzorce správania (Sedláková, 2008, 

Viteková, 2016). K tomuto názoru sa prikláňa aj (Olbertová, 2011, s. 10), ktorá ich poníma 

ako ,,zjednodušené a paušalizujúce všeobecné popisy maskulinity a feminity, pri ktorej by 

muž nemal byť nositeľom žiadnym ženských rysov a naopak žena žiadnych rysov 

maskulinity.“ Tradičné kategórie genderu vo svojej dichotómii pritom zodpovedajú 

nasledujúcemu modelu. Od žien sa prevažne očakáva, že budú skôr pasívne, závislé a citovo 

založené. U mužov sa predpokladá nezávislosť, tendencia presadzovať sa, racionalita, 

ambicióznosť, súperivosť apod. Ďalšie genderové konštrukty, ktoré sú ustálene zobrazované 

na princípe dichotómie sumarizoval N. Nelson (1985, In Olbertová, 2011). 
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Ako uvádzajú D. Petcu et al. (2012, s. 527) ,,reklama najčastejšie využíva tzv. 

postavenie bipolárnych protikladov – kedy stavia proti sebe stereotypné mužské kvality proti 

ženským vlastnostiam.“ Prezentácia príslušnosti k určitému rodu (gender) v reklame 

predkladá často nereálne spôsoby správania, prijatie určitej role ale i hodnotenie seba, svojho 

telo v súlade s kultúrnym ideálom fyzickej krásy (Bubeníková, Bánovčinová 2011). Dochádza 

tak k tvoreniu zdeformovanej reality o vnímaní seba samého, svojho tela. Sugestívne má 

reklama vplyv na body image jedinca, ktorý je tvorený pomocou dynamickej interakcie 

sociokultúrnych a individuálnych faktorov vytváraním normatív očakávaní (Calado, 2011, 

Urban, Dubský, Murdza, 2011). 

Reklama ako jeden zo spôsobov komunikačného oznámenia v marketingu, podporuje 

stereotypy, v procese prezentácie produktov a služieb k vymedzenému zákazníckemu 

segmentu so zámerom vybudovania stabilnej skupiny spotrebiteľov. Genderová 

stereotypyzácia sa tak stáva prostriedkom predkladania ústrednej reklamnej správy 

štandardizovaným spôsobom, ktorý poskytuje jedincovi pocit známosti a psychickej pohody 

stať sa týmto spotrebiteľom (Petcu et al., 2012, Panarese, 2014, Koprda, 2016, Huňady, 

2016). 

Na základe analýzy reklám, identifikovala D. Popová (2010) niektoré inštancie 

stereotypov: 

1. Rodinné  (ženy sú zobrazované ako matky, muži ako živitelia rodín). 

2. Funkčné (primárne zobrazovanie mužov vo vedúcich pozíciách, vo vyššom 

spoločenskom postavení). 

3. Zdôrazňujúce relatívnosť veľkosti (muži sú zvyčajne zobrazovaní ako vyšší, väčší 

a silnejší). 

4. Ženský dotyk vs. mužská výdrž  (ženy oceňujú pocit nehy, muži fyzickú aktivitu). 

5. Sprítomnenie podriadenosti (zobrazenie žien v podriadenej pozícií voči mužovi). 

Značná časť výskumov skúmajúc rodové otázky v oblasti reklamy sa dlhodobo zameriavala 

skôr na ženy ako mužov. V posledných rokoch však možno zaznamenať istý trend, kedy sa do 

centra pozornosti dostávajú muži (Spálová, Ružičková, 2013). Ako uvádza D. Popova (2010) 

dôvodom by mohlo byť, že sa obe pohlavia zapájajú do takmer všetkých sociálnych rolí. 

Využívanie rodových stereotypov v reklame sa stalo diskutovanou témou od roku 1970, kedy 

sa role a pozície ženy v spoločnosti začali významne meniť za vplyvu feministických hnutí 

(Shard, 2014). V posledných desaťročiach tak došlo k nárastu verejného povedomia 

a kritického myslenia na genderové stereotypy v reklame i keď viacero autorov (Basfirinci, 

2014, Cheng, Leung, 2014) reflektuje skutočnosť, že sú v súčasnosti predkladané 

v sofistikovanej podobe. V súvislosti s uvedeným sa vytvárajú priaznivé podmienky na vznik 

nových rodových obrazov, kde ženy figurujú ako asertívnejšie a úspešné, pričom ako 

upozorňuje D. Popova (2010) to môže u mužov vyvolávať otázku, čo je ich úlohou dnes. 

Výsledky viacerých výskumov ako i teoretických pojednaní  (Poláková, 2010, Panarese, 

2014, Yu, 2014) zdôrazňujú, že analyzovaný reklamný priestor (v časopisoch, televízii či 

v prostredí internetu) vykazuje veľkú mieru využívania gendrových stereotypov k jasne 

definovanému zákazníckemu segmentu, čo možno vysvetliť cieleným úmyslom marketingu, 

uľahčiť percipientom príjem reklamného oznámenia za využitia selektívnej štandardizácie 

typológie genderu. 

2 Rola genderových stereotypov v reklame 

Využívanie stereotypov v reklame predkladá veľmi konkrétnu predstavu o tom, ako 

majú ženy a muži vyzerať, ako sa majú správať, aké vzťahy sú medzi nimi, pričom prezentujú 

relatívne úzke vymedzené genderové identity, na ktoré majú ženy a muži ašpirovať (Pavlík, 
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2005 In Baluchová, 2010). Ako uvádza M. Picharda (2002, In Vela et al., 2006) obraz žien 

a mužov v reklame nie je len otázkou vizualizácie ale zahŕňa aj informácie o nich v sociálnom 

zaradení. Dochádza tak k prenášaniu obrazu sociálnych rolí, čo má opodstatnenie pre 

negovanie a predchádzanie marketingových a komunikačných obmedzení. Jedinec používa 

stereotypy v každodennej interakcii a ich uplatnenie v reklame znižuje riziko nejasností, ktoré 

by mohlo nastať pri dekódovaní reklamnej správy cieľovou skupinou zákazníkov. Ako 

upozorňujú M. R. Vela et al. (2006, s.  86): ,,toto prideľovanie rolí v reklame je 

pravdepodobne späté i s asociovaním produktov a služieb k jednému z pohlaví.“ V tomto 

kontexte rola stereotypov v reklame predstavuje dve funkcie (Basfirinci, 2014): 

1. Odráža spoločenské charakteristiky cieľového segmentu. 

2. Vytvára referenčný bod zameraný na cieľový segment v individuálnom porovnaní Self 

konceptu jedinca. 

Vo vzťahu ku body image je podstatná druhá funkcia prezentovania stereotypu v reklame. 

Ako uvádzajú S. Hosany a D. Martin (2012) z teoretického hľadiska je toto prepojenie 

založené na tzv. self zhode, ktorá spája psychologický konštrukt sebaponímania jedinca so 

symbolickou teóriou spotreby. Tá naznačuje, že produkty a služby nie sú kupované len pre ich 

funkčné atribúty ale aj kvôli kultúrnym významom, ktoré reprezentujú. V tomto význame ju 

môžeme chápať aj ako tzv. sociálnu konštrukciu spotreby, ktorá jedincovi umožňuje 

konzumovať spôsoby, ktoré zvyšujú alebo zachovávajú jeho Self koncept. Produkty, služby, 

rovnako ako i značky sa preto vo svojej užívateľskej podobe stávajú symbolickým nástrojom 

tzv. Self zlepšenia (Lee et al., 2009). Self zhoda je pritom popisovaná ako ,,zápas medzi 

produktom a Self konceptom jedinca“ (Hosany, Martin, 2012, s.687). Jej rola na účinnosť 

reklamy u cieľového segmentu pozostáva na presviedčaní prebiehajúcom na psychologickej 

úrovni, pri ktorom je jedinec vystavený podnetom a narážkam vo vzťahu k vlastnému Self 

poňatiu. V tomto kontexte možno predpokladať, že zobrazenie produktu v prepojení na 

genderovú stereotypizáciu má tendenciu presviedčať (Hosany, Martin, 2012). Reklamné 

odvolanie v uvedenom konštrukte prepojenia sa tak stáva dôležitým nástrojom ovplyvňujúcim 

postoje a správanie či motiváciu k nákupu jedinca, obzvlášť ak implikuje pridruženie s už 

zmieneným vlastným Self. V marketingu je však táto téma málo preskúmaná. Za významnú 

štúdiu v tejto oblasti možno považovať prácu D. Trampea et al. (2009), ktorá poskytujú 

relevantný argument pre Self aktivačný efekt reklám vo vzťahu k stereotypom. S. J. Ahn 

a J. N. Bailensom (2011) túto skutočnosť pomenúvajú ako novú formu reklamnej stratégie. 

Faktom zostáva, že skúmanie efektívnosti reklamy prostredníctvom stereotypov absentuje 

v zodpovedaní otázky, v akých situáciách je možné ich uplatniť, aby reklama bola účinná 

a splnila požadované ciele. Vo všeobecnosti verejnosť na reklamách, kde vystupujú muži 

a ženy, priťahuje predovšetkým vzhľad postáv a navodená nálada. Tieto aspekty uviedli tri 

pätiny respondentov prieskumu TNS Factum (2003). Z hľadiska príťažlivosti sú na tom však 

horšie samotné propagované produkty a taktiež obnažené postavy (Graf. 1) (TNS Factum, 

2003). 



6. ročník vedecko-odborného seminára Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie, 

7. decembra 2016, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF UKF v Nitre 

35 

 

 

Graf 1   Príťažlivosť vybraných aspektov v reklamách (Zdroj: TNS Factum, 2003, s. 57) 

Príťažlivosť vyššie zmienených aspektov v reklamách z pohľadu mužov a žien mapuje 

Graf. 2, pričom je evidentné, že značne diferencované. Zatiaľ čo u žien zohráva väčšiu rolu 

navodená nálada, správanie postáv a propagovaný produkt, u mužov je to jednoznačne práve 

ženy najviac iritujúca obnaženosť postáv. 

 

Graf 2   Príťažlivosť vybraných aspektov v reklamách v porovnaní žien a mužov (Zdroj: TNS 

Factum, 2003, s. 58) 

Výsledky prieskumu ďalej poukázali, že obnažené postavy sú u žien nepríťažlivé, aj 

napriek tomu, že väčšina reklám, využíva práve tento aspekt zameraný na ženy. Mužov 

častejšie odpudzuje propagovaný produkt (Graf 3). 

 

Graf 3  Odpudivosť vybraných aspektov v reklamách v porovnaní žien a mužov (Zdroj: TNS 

Factum, 2003, s. 59) 
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Ako uvádzajú Z. Javorská a P. Havlíková (2014, s. 11): ,,nakoľko reklama cieli na 

rýchly predajný úspech, chce byť ľahko zrozumiteľná.“ Z tohto dôvodu používa jednoduché 

a silne typizované spôsoby zobrazovania. Predstava o ženskosti a mužskosti je kultúrne 

hlboko zakorenená, biologické vlohy pohlaví sú pre spoločnosť takmer totožné s predstavou 

mužskosti a ženskosti, ktorá zároveň vytvára rozdiely medzi. Reklama cielene využíva 

stereotypyzáciu genderu, pričom v dominantnej miere uplatňuje zobrazovanie telesnosti žien 

a mužov demonštrujúc skôr skutočnosť, akí by mali byť, než akí sú. 

3 Príklady reklamných kampaní pozitívneho budovania body image 

Jedným z výrazných reakcií na spotrebiteľské trendy v súvislosti s určitým vnímaním 

body image boli reklamné kampane viacerých spoločností, ktoré prispeli k zmene tradičného 

zobrazovania žien a mužov v reklame. Týmto krokom vytvorili priestor tlmočenia komerčnej 

marketingovej správy narušením štandardov vizualizovanej telesnosti. Nastúpila tak nová éra 

v oblasti reklamného vyobrazovania, ktorá má za snahu narúšať zavedené stereotypy body 

imagu a nahliadať na telo v realistickejšej podobe než doposiaľ. Niektoré z nich uvádzame 

ako príklady. 

3.1 Reklamná kampaň PROCTER&GAMBLE 

V roku 2014 bola realizovaná spoločnosťou Procter&Gamble kampaň značky Pantene, 

ktorá apelovala na sebavedomie žien. Slogan ,,Don´t be sorry. Be strong and shine“ 

vystihoval ústrednú myšlienku, ktorou bolo prekonanie zaujatosti a spoločenských očakávaní 

(Obr. 1). Audiovizuálny spot bol rozdelený na dve časti. V prvej polovici videa sa ženy 

ospravedlňovali za nepodstatné záležitosti, pri ktorých to nie je vôbec nutné. V druhej časti 

ich zachytával v rovnakých situáciách, pričom reakcia na ne bola diametrálne odlišná. 

Kampaň sa odvolávala na výskumné štúdie, ktoré odkazovali na skutočnosť, že sa ženy 

ospravedlňujú viac ako muži a to i za často racionálne správanie. Slovné spojenie 

,,ospravedlňujem sa“ je všeobecne považované za prejav úcty a slušnosti, no reklamná 

kampaň upozorňovala, že by s jej využívaním by sa to nemalo preháňať. Kampaň 

zdôrazňovala, že ženy by mali formulovať svoje požiadavky do vetných skladieb bez použitia 

prepáč/ospravedlňujem sa a nahradiť ich iným, ktoré znie rovnako zdvorilo, ale nie 

ponižujúco. Reklamný spot mal jeden a pól milióna zhliadnutí na internetovej platforme 

Youtube. com a podnietil debatu medzi feministkami a mužmi. Cieľom kampane bolo 

zároveň upozorniť na silné ženy (http://www.huffingtonpost.com/). 

 

Obr. 1   Printová reklama z kampane Procter&Gamble (Zdroj: 

https://nschmi.wordpress.com/author/nschmi6/page/2/) 
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3.2 Reklamná kampaň SWIMSUITSFORALL 

9. februára 2015 bola prezentovaná reklamná kampaň ,,Krivky v bikinách“ značky 

Swimsuitsforall (Obr. 2). Vystupovala v nej korpulentná tzv. plus size modelka Ashley 

Graham v plavkách. V spote ako i v printových komunikátoch bola zobrazená v čiernych 

bikinách. Provokatívna reklama prezentovala, že ,,dokonalé telo“ vyzerá inak než sme boli 

doposiaľ zvyknutí. Sama modelka zaujala voči kampani oficiálne stanovisko, kedy verejne 

vyhlásila: ,,Viem, že moje krivky sú sexi a chcem, aby ostatné ženy vedeli, že tie ich sú sexi 

tiež. Nie je dôvod skrývať ich, práve naopak, mali by ste ich predviesť. Svet je na to 

pripravený.“ Samotným sloganom kampane sa stalo: ,,Krivky v bikinách. Máte ich, tak ich 

ukážte.“ (Štérová, 2015). 

 

Obr. 2   Printová kampaň Swimsuitsforall (Zdroj: 

http://static.celebuzz.com/uploads/2015/02/04/ashley-graham-swimsuits-for-all-sports-

illustrated-450x450.jpg) 

3.3 Reklamná kampaň TERRE DES FEMMES 

Feministická organizácia Terre des Femmes a Miami Ad School v Európe vytvorili 

reklamnú kampaň ,,Hodnota ženy“ (Obr. 3). Reklamné vizuály zobrazujú tri časti ženského 

tela: krk a hruď, nohy a chodidlá. Na nich bola mierka, ktorá odkazovala na dĺžku, resp. 

výšku oblečenia čím upozorňovala na typický pohľad na takto oblečenú ženu plynúce zo 

spoločenského vnímania. Organizácia Terre des Femmes je ženské zoskupenie, založené 

v nemeskom Hamburgu v roku 1981. Toto nie je ich prvá reklamná kamapaň na podporu žien, 

avšak je zatiaľ jedinou, ktorá sa začala virálne šíriť cez internet po celom svete. Hlavným 

posolstvom reklamy bolo, že spoločnosť nikdy nedospeje ku kompromisu, ako by sa mali 

ženy obliekať, čo znamená, že nesprávny spôsob obliekania neexistuje. 
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Obr. 3   Reklamná kampaň Terre des Femmes (Zdroj: https://s-media-cache 

ak0.pinimg.com/736x/a8/8d/2f/a88d2f9627b5063741f1bf84b56b935c.jpg) 

3.4 Reklamná kampaň FIGARO 

 Reklamná kampaň značky Figaro (2015) nezdôrazňovala výhody svojich produktov ale 

skôr otvárala témy pre ženy ako ich cieľovú skupinu. Kto je dokonalá žena? Tak znela 

sugestívna otázka, ktorú si kladú štyri ženy vo virálnom videu (Obr. 4). Celá kampaň 

s názvom ,,Spokojná si dokonala“ vytvorila agentúra Outbrea a bojuje za ,,spokojnejšiu 

ženu“. Ďalšie reklamné spoty venujú pozornosť stereotypnej predstave dokonalosti v tom, že 

ženy sa niekam uponáhľane ženú. Nikto spravidla od ženy nevyžaduje toľko, ako ona sama. 

Cieľom celej kampane bolo ukázať iný ideál  - ženu vyrovnanú a spokojnú. Hlavným 

atribútom bolo presvedčiť ženy, že aby boli dokonalé, nemusia nutne plniť všetky sociálne 

role. 

 

Obr. 4   Reklamná kampaň Figaro (Zdroj: 

http://marketingsales.tyden.cz/obrazek/201503/5513fed5351d9/crop-782072-figaro.jpg) 
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3.5 Reklamná kampaň AXE 

 Začiatkom roku 2015 bola prezentovaná reklamná kampaň AXE Etikety 21. storočia, 

ktorá ukazuje mužom, ako byť decentný (Obr. 5). Ústredný slogan znel: ,,Aby si zaujal 

v dnešnom ukričanom svete, povedz to s kľudom“. Kampaň pozostávala zo 6-tich reklamných 

spotov, v ktorých účinkovali Majk Spirit a Starký (hudobné celebrity). K výberu Majka 

Spirita sa predstavitelia reklamnej agentúry Zaraguza – Praha vyjadrili, že je to rapper, 

ktorému je decentné vystupovanie vlastné. Dospel do životnej fázy, kedy si uvedomuje, aké 

hodnoty sú podstatné a snaží sa ich zastávať. Navyše Majk sa vo svojej hudobnej tvorbe 

zameriava na generáciu Y, ktorá povýšila informačné technológie nad pravé hodnoty života. 

Ich úlohou bolo ukázať dnešným mužom, ako sa správať decentne a pritom byť príťažlivý, 

bez toho, aby sa museli predvádzať. Každé z videí odkazovalo na niektorý z fenoménov 

modernej doby – selfie, telefonovanie a pod.  

 

Obr. 5   Reklamná kampaň AXE (Zdroj: 

https://i.ytimg.com/vi/JoYAfcM9C0o/maxresdefault.jpg) 

Vyššie zmenené príkladu naznačujú, že štandardizované stereotypy zobrazovania žien 

a mužov v reklame sú na ústupe. V dominantnej miere je to badateľné v reklamách cielených 

na ženy. Pozornosť je však málo venovaná mužom a preto sme konfrontovaní so 

skutočnosťou, že v súčasnosti prevažuje počet reklám so zameraním na profiláciu nového 

idealizovane-reálneho obrazu ženy. 

4 Záver 

Súčasné mediálne obsahy ako i samotná reklama ovplyvňujú spôsob, akým jedinec 

vníma realitu, pričom markantne participujú na utvárania genderových rolí. Ich nekritická 

prezentácia prispieva k sprostredkovaniu informácií, ktoré môžu byť v značnej miere 

skreslené. Reklama sa ako jeden zo sociálno-kultúrnych determinantov podieľa na šírení 

informácií, formovaní predstáv, hodnotových systémov, či osobnostnej identity jedinca. 

Spoločenské postoje nielen odráža, ale i ovplyvňuje. Príspevok v teoretickej rovine poukazuje 

na využívanie genderovej stereotypizácie v reklame, pričom v praktickej rovine upriamuje 

pozornosť na marketingové kampane z domáceho a zahraničného prostredia, ktoré prispeli 

k zmene tradičného zobrazovania žien a mužov v reklame. 
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UŽÍVATEĽSKÉ FUNKCIE V ÚSPEŠNÝCH SLOVENSKÝCH 

REKLAMNÝCH KAMPANIACH 

USER FUNCTIONS IN SUCCESSFUL SLOVAK ADVERTISING 

CAMPAIGNS 

Ivana Viteková 

Abstrakt 

Príspevok je venovaný jednému z aspektov kybertextov – užívateľským funkciám, 

charakteristiky ktorých skúma a ilustruje priamo na reálnych reklamných kampaniach  

vytvorených v slovenskom kontexte. Prostredníctvom príkladov z praxe tak približuje 

špecifická pozície recipientov v prenose komunikovaného posolstva. 

Kľúčové slová: Kybertext. Užívateľské funkcie. Kampaň. Reklamná kampaň. 

Abstract 

Paper deals with one aspect of cybertexts – user functions, and it examines and 

illustrates their characteristics directly on real advertising campaigns that were created in the 

Slovak context. With practical examples it presents a specific position of recipient in process 

of transfer communication message. 

Key words: Cybertext. User functions. Campaign. Advertising Campaign. 

1 Úvod 

Žijeme v digitálnej  ére, ktorá je charakteristická svojim sofistikovaným prístupom 

k reklame. Digitálnymi technológiami utvorené nové interaktívne médiá si totiž vyžadujú iný 

spôsob komunikácie s recipientom, ako tradičné médiá. Nielen, že musí byť viacej adresná 

a responzívna, ale aj jej obsah sa mení, pretože zákazníci už nie sú iba pasívnym článkom 

v procese prenosu reklamného posolstva, ale naopak, vstupujú do neho ako aktívni účastníci 

a dokonca aj spolutvorcovia. V čase reklamnej presýtenosti viac, ako inokedy v histórii platí, 

že čím je komunikácia atraktívnejšia, tým viacej času jej bude príjemca venovať (Wind – 

Mahajan, 2002). A presne to považujeme za esenciálnu podstatu vzťahu medzi zákazníkom 

a značkou. 

2 Kybertext a jeho základné charakteristiky 

Podstata konceptu kybertextu spočíva v orientácii na mechanickú organizáciu textov. 

Komplexnú zložitosť média vníma ako neoddeliteľnú súčasť literárnej výmeny. Recipientovi, 

alebo inak aj užívateľovi textu, prisudzuje výrazne signifikantnejšiu rolu, než akú sú mu 

teoretici zastávajúci lineárny prístup komunikácie v zmysle 'čitateľ → reakcia' ochotní 

priznať. Podľa nich sa celé čitateľské úsilie odohráva hlavne v hlave. Užívateľ kybertextu 

však musí vyvíjať aj ďalšiu extranoematickú činnosť, ktorá sa prebieha aj za hranicami 

ľudského myslenia. Užívateľ kybertextuálnych útvarov zastáva aj úlohu pri fyzickej 

konštrukcii príbehu, ktorú rôzne koncepty tradičného čítania nezohľadňujú. Takéto útvary si 

vyžadujú „netriviálne úsilie na prechádzanie textom“ (Aarseth, 1997, s. 1), takže na to, aby 

užívateľ pochopil navigáciu diela, musí interagovať s množstvom intermediálnych znakov. 

Práve túto vlastnosť označil za ergodickú nórsky teoretik Espen Aarseth, ktorý sa  

zaoberá predovšetkým problematike teórie video hier a elektronickej literatúre. Termín 

ergodický je spojením slov ergos a hodos pochádzajúcich z gréčtiny, čo v preklade znamená 

„cesta“ a „práca“, takže významovo pojem odkazuje práve k náročnému procesu 
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prechádzania textových ciest. Toto ponímanie je v protiklade pre útvary neergodickej povahy, 

na prechádzanie ktorých stačí pohyb očnej buľvy a otáčanie stránok s textom. Ergodické dielo 

obsahuje v materiálnom zmysle prostriedky potrebné pre jeho užívanie a tiež sú v ňom 

zabudované určité požiadavky, na základe ktorých je možné odlíšiť aj úspešných užívateľov 

od tých neúspešných. 

Koncept kybertextu úzko súvisí s rovinou textuality, takže je žiadúce uviesť, že pri 

chápaní výrazu text sa posúvame od jeho úzkeho vymedzenia, ktoré ho chápe iba ako 

obyčajný sled slov, a posunúť sa k širšiemu pohľadu, na základe ktorého ide o objekt, ktorého 

základnou funkciou je prenos verbálnej informácie. V kybertextoch rozlišujeme v zásade dva 

druhy znakov: 

 textóny – reťazce znakov, ktoré sú užívateľovi viditeľné, resp. sa mu určitým spôsob 

javia 

 skriptóny – reťazce znakov, ktoré existujú v texte nezávisle na užívateľovi 

Aarseth navrhol typológiu kybertextov založenú nielen na zohľadňovaní rôznych 

premenných týkajúcich sa technologických špecifík, ale aj funkcií, ktoré pri ich prechádzaní 

zastáva samotný užívateľ textu. 

Premenná Možné hodnoty 

dynamika statická / dynamická (IDT, TOT) 

určiteľnosť určiteľná / neurčiteľná 

prechodnosť prechodná / neprechodná 

perspektíva osobná / neosobná 

prístup ľubovoľný / riadený 

prepojenie explicitné / podmienené / žiadne 

užívateľské funkcie interpretatívna / exploratívna / konfiguratívna / textonická 
 

Tab. 1   Premenné a ich hodnoty (Aarseth, 1997, s. 65) 

V poslednom riadku Tabuľky 1 sú možné hodnoty užívateľských funkcií, do ktorých 

vstupuje recipient textu. 

2.1 Užívateľské funkcie v kampaniach 

Interpretatívna funkcia znamená, že akékoľvek rozhodnutia, ktoré čitateľ musí 

uskutočniť ohľadne určitého textu, sa týkajú výhradne iba jeho samotného významu. Okrem 

interpretatívnej funkcie užívateľa, ktorá je prítomná vo všetkých textoch, v niektorých 

špecifických typoch textov rozlišujeme aj tri ďalšie doplnkové užívateľské funkcie. 

Exploratívna funkcia je prítomná, ak sa užívateľ musí rozhodnúť, ktorú cestu si ďalej 

v rámci textu zvolí. Volí si teda medzi možnosťami, ktoré mu text ponúka v celom svojom 

rozsahu, no bez možnosti akéhokoľvek pridávania vlastných prvkov. Príkladom sú rôzne 

adventúrne hry si vyžadujú užívateľovo bádanie prostredníctvom jeho rozhodnutí ohľadne 

alternatívnych ciest alebo rôznych úkonov. Tento typ užívateľskej funkcie sme zaznamenali 

v nasledujúcich kampaniach: 

 kampaň: Pohovor, zadávateľ: Zoznam, s.r.o., agentúra: Heads 

Hlavným konceptom kampane bol pohovor, za úspešné absolvovanie ktorého sa mohol 

uchádzač dostať na stáž do rôznych trendových firiem. Pohovor sa odohrával v online 

prostredí webovej stránky, ktorá ponúkala sériu vopred natočených videí s monológmi herca. 
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Ten v nich vystupoval v úlohe vedúceho pohovoru, ktorý kládol rôzne otázky zamerané na 

všeobecný prehľad, logické uvažovanie, kreativitu a dôvtip. Recipient pritom vždy dostal na 

výber z vopred stanovej ponuky možností, takže sa pohyboval iba v rozmedzí navrhnutého 

rozsahu. Faktor explorácie spočíval v tomto prípade z voľby správna vs. nesprávna odpoveď. 

 kampaň: Knižná šifra, zadávateľ: Martinus 

Kníhkupectvo Martinus sa kreatívnym spôsobom pokúsilo urobiť z čítania zaujímavú 

tému, zabaviť svojich zákazníkov a podporiť predaj kníh. Na stene najväčšej kamennej 

predajne pribudol obraz, do vizuálnej podoby ktorého bolo ukrytých 64 názvov rôznych kníh. 

Zároveň vznikla aj webová stránka, na ktorej sa jednotlivé časti obrazu odkrývali postupne 

kúsok po kúsku počas celého mesiaca, aby boli ľudia motivovaní k návšteve kamenného 

kníhkupectva, kde mohli vidieť celý obraz naraz. Návštevníci stránky mali hádať názvy 

zašifrovaných kníh, pričom koľko z nich uhádol, toľko kníh mohol aj vyhrať. V obraze bolo 

ukrytých 64 knižných diel, ktoré predstavovali maticu možností. Faktor explorácie spočíval 

v poradí, v ktorom jednotlivé možnosti dokázal každý užívateľ uhádnuť, teda v špecifickom 

spôsobe ich usporiadania. 

Konfiguratívna funkcia je prítomná, ak sú skriptóny čiastočne vybrané alebo 

vytvorené samotným užívateľom, takže sa buď mení ich podoba alebo usporiadanie a 

vzájomné vzťahy, výsledkom čoho je jedinečný osobný tvar. Príkladom sú hypertexty, ktoré 

umožňujú usporiadať skriptóny preskupením textónov alebo zmenou premenných. Tento typ 

užívatešskej funkcie sme zaznamenali v nasledujúcich kampaniach: 

 kampaň: Hurbanovské vinše, zadávateľ: Zlatý Bažant, agentúra: Wiktor Leo Burnett 

V rámci predvianočného obdobia dostali záujemcovia možnosť posielať svojim blízkym 

pohľadnice. Stačilo, aby prišli na webovú stránku, kde si zostavili pohľadnicu podľa svojich 

predstáv a poslali ju buď v elektronickej podobe do mailu alebo ako tradičnú pohľadnicu 

poštou. Pri jej zostavovaní pritom mali na výber z niekoľkých retro motívov prednej strany 

pozdravu a vzadu prednastavený verš. Konfigurácia tu bola zastúpená v možnosti pridať 

namiesto neho aj vlastné textové prianie a v nastavení adresy doručenia. Výsledkom tak bol 

vždy špecifický a osobný produkt. 

 kampaň: Dátové vreckové, zadávateľ: Telekom SK, agentúra: MUW Saatchi & Saatchi 

Telekom sa rozhodol prepojiť príjemné s užitočným a prišiel s inováciou, vďaka ktorej 

mohli posielať rodičia svojim deťom za splnené úlohy v domácnosti ako upratovanie, pranie 

alebo vysávanie, vreckové v podobe dát navyše. Na webovej stránke mohli rodičia a deti 

medzi sebou uzavrieť záväznú dohodu. Stačilo iba nastaviť podmienky, výšku odmeny, 

vybrať si z domácich úloh, prípadne nastaviť vlastné. Konfiguratívna užívateľská funkcia sa 

v tomto prípade prejavila vo výslednej vzájomnej dohode, ktorá bola jedinečná vďaka 

všetkým možným vzájomným kombináciám typov domácich prác s výškou dát, ktoré za ňu 

dieťa mohlo od rodiča dostať. 

Textonická funkcia je prítomná, ak je dostupná možnosť (natrvalo) pridávať do textu 

ďalšie textóny, upravovať existujúce, prípadne ich mazať, čím vlastne užívateľ dostáva 

možnosť aktívne participovať na podobe textu. Príkladom je kolaboratívne písanie projektov, 

kde môžu užívatelia zmeniť alebo rozšíriť text tým, že pridajú svoj vlastný zápis alebo 

programovanie. 

 kampaň: Rytmusova finančná akadémia, zadávateľ: Tatrabanka, agentúra: Zaraguza 

Tatrabanka sa rozhodla zvýšiť záujem o študentské účty pomocou finančnej edukácie. 

Keďže problémom mladej generácie však je, že edukačný proces považujú za nudu, bolo ho 

potrebné nejako ozvláštniť. Do role učiteľa použili slovenského rapera Rytmusa, ktorý kládol 
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študentom otázky, na ktoré museli správne zodpovedať. Súčasťou kampane bol aj nástroj 

s názvom RytmusBOT, ktorý mal formu interaktívneho chatu. Prostredníctvom neho si mohli 

dať užívatelia nechať poradiť správne odpovede na otázky, ale v podstate sa ho mohli pýtať 

na čokoľvek. Reagoval ako skutočný Rytmus a dokonca dokázal meniť odpovede podľa 

aktuálneho času. Textonickú funkciu predstavovala práve možnosť písania ľubovoľného textu 

od užívateľa, ktorá mala nekonečné množstvo variácií. 

 kampaň: Fofola, zadávateľ: Kofola, agentúra: Zaraguza 

Kofola využila skutočnosť, že teenageri trávia hodiny chatovaním na svojich 

smartfónoch. Priniesla nástroj s názvom Fofola klávesnica, ktorá po nainštalovaní každý 

napísaný text automaticky menila do fofolštiny – vtipného jazyka šušlavého psíka z reklamy. 

V tomto prípade však okrem funkcie vkladania textu užívateľom dokonca ponúkala aj 

možnosť používania emotikonov a gifiek so psíkovou podobizňou. Textonická funkcia 

užívateľa sa tak prejavila nielen v neobmedzenej možnosti vkladať do diela ľubovoľný písaný 

text, ale tentoraz ho dokonca aj kombinovať s ponúkanými obrazovými zložkami. Výstupom 

tak bola vždy jedinečná forma komunikácie. 

3 Záver 

Súčasná reklama je výrazne inovatívnejšia a kreatívnejšia, než bola tá,  na ktorú sme 

boli zvyknutí v minulosti. Tomuto faktu je potrebné prispôsobiť aj voľbu optiky, ktorou 

budeme na produkty marketingovej komunikácie nazerať. Aspekt užívateľských funkcií 

takúto netradičnú optiku nepochybne predstavuje a je preto žiaduce, aby sme v dnešnej 

digitálnej dobe začali vnímať reklamné útvary v intenciách kybertextov.  
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ANALÝZA POLITICKEJ KOMUNIKÁCIE K TÉME REFERENDA ZA 

RODINU 2015 V INTENCIÁCH TRANSAKČNEJ ANALÝZY 

ANALYSIS OF POLITICAL COMMUNICATION ON THE FAMILY 

REFERENDUM IN 2015 IN TERMS OF TRANSACTIONAL ANALYSIS  

Ivana Bulanda 

 

Abstrakt 

Príspevok je venovaný analýze prehovorov účastníkov politickej komunikácie 

z pohľadu transakčnej analýzy. Zameriava sa na verbálne a neverbálne prejavy dvoch 

politických predstaviteľov a moderátora v diskusnej relácii k téme referenda o rodine v roku 

2015. Prostredníctvom metódy obsahovej analýzy ponúka rozbor politickej komunikácie 

v kontexte aktivácie mentálnych stavov Ega (Rodič, Dospelý, Dieťa). Demonštruje aplikáciu 

transakčnej analýzy do oblasti výskumu marketingovej a masmediálnej komunikácie. 

Kľúčové slová: Politická komunikácia. Politik. Politika. Transakčná analýza. Ego. 

Abstract 

Article addresses speech analysis of political communication of participants in terms of 

transactional analysis. It focuses on verbal and nonverbal expressions of two political leaders 

and moderator in a discussion session on the subject of the family referendum in 2015. 

Through content analysis method it provides an analysis of political communication in the 

context of activation of Ego's mental states (Parent, Adult, Child). It demonstrated application 

of the transactional analysis in research, marketing and mass media communication. 

Key words: Political communication. Politician. Policy. Transactional analysis. Ego. 

1 Úvod 

Politická komunikácia je jednou zo súčastí komunikácie odohrávajúcej sa v spoločnosti, 

pričom sa významnou mierou podieľa na formovaní verejnej mienky. Reprezentuje 

odovzdávanie relevantných informácií, ktoré sú dôležité pre zaistenie politických cieľov 

spoločenskej stability spoločenského systému, vnímaných prizmou záujmu jednotlivých 

zainteresovaných subjektov (Štědroň et al., 2013; Illieva, Conev, 2016). Vo všeobecnosti 

môžeme politickú komunikáciu považovať za komunikáciu, ktorá sa týka výmeny správ 

medzi politickými činiteľmi. Samotný výskum politickej komunikácie je tematicky 

širokospektrálny, pričom ako naznačujú viacerí autori (Chlebcová Hečková, 2015; 

Polakevičová, 2016; Naumovská, Blazeska, 2016) je neodmysliteľne spätý s oblasťou 

masmediálnej a marketingovej komunikácie. 

2 Kvantitatívna obsahová analýza politickej komunikácie 

Pre hlavných aktérov politickej komunikácie, ktorých reprezentujú politici ako verejný 

činitelia je dôležité, aby ich verejné vystupovanie bolo kultivované. I keď každý politik má 

svoj komunikačný štýl, mal by byť v zhode s pravidlami istej diplomacie. V snahe 

prezentovať istý názor sa pokúšajú získať pozornosť a presvedčiť verejné publikum o svojej 

pravde využívajúc pritom mediálny priestor. Príležitosťou sú pre nich politické diskusie. 

Z pravidla by mali byť vedená so zastúpením viacerých názorových strán vzťahujúcich sa 

k predmetnej téme. V nižšie prezentovanom výskume sme sa zamerali na rozbor politickej 

debaty z pohľadu transakčnej analýzy. Snažili sme sa bližšie špecifikovať charakter verbálnej 
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a neverbálnej komunikácie dvoch politikov a moderátora počas jednotlivých interakcií 

s akcentom na aktiváciu mentálnych Ego stavov (Rodič, Dospelý, Dieťa). 

2.1 Cieľ výskumu a výskumné otázky 

Cieľom realizovaného výskumu bolo analyzovať politickú komunikáciu vo vybranej 

diskusnej relácii v intenciách transakčnej analýzy (TA). Základnou premisou bol predpoklad, 

že mentálne stavy Ega: Rodič (Ro), Dospelý (Do) a Dieťa (Di) sa premietajú do interakcií 

v komunikačnom procese. Popri hlavnému cieľu sme si stanovili i cieľ parciálny, ktorým bolo 

na základe štrukturálnej analýzy TA identifikovať jednotlivé stavy Ega v neverbálnej 

a verbálnej komunikácii účastníkov politickej diskusie. 

Výskumné otázky: 

VO1: Aké Egostavy (Rodič, Dieťa, Dospelý) sa aktivizujú vo verbálnej komunikácii aktérov 

politickej diskusie? 

VO2: Aké Egostavy (Rodič, Dieťa, Dospelý) sa aktivizujú v neverbálnej komunikácii aktérov 

politickej diskusie? 

VO3: Aká je dominancia Egostavov (Rodič, Dieťa, Dospelý) vo verbálnej a neverbálnej 

komunikácii aktérov politickej diskusie? 

2.2 Výskumný materiál 

Výskumným materiálom sa stala politická diskusia k referendu za rodinu súkromnej 

spravodajskej televízie TA3. Témou politickej komunikácie bol verejný plebiscit, ktorý sa 

konal 7. 2. 2015 na Slovensku. Politická diskusia bola odvysielaná dňa 9. 2. 2015. Do 

štruktúry programu bola zaradená v rámci relácie ,,Téma dňa“. Trvanie diskusie o referende 

sa vzťahovalo na časové rozmedzie 48 minút a 26 sekúnd. Zúčastnili sa jej dvaja politický 

predstavitelia: 1. I. Matovič, predseda strany OĽANO (Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti), 

2. D. Krajcer, nezávislý politik, poslanec NRSR. Moderátorom diskusie bol Peter Bielik. 

Predmetná politická diskusia bola zverejnená v archíve relácií na webovom portály TA3:  

http://www.ta3.com/clanok/1055912/referendovy-bumerang-mnichovska-konferencia-

2015.html. 

2.3 Metóda 

Vo výskume sme použili kvantitatívnu obsahovú analýzu. Vo všeobecnosti je obsahová 

analýza   kvalitatívno-kvantitatívna metóda založená na skúmaní obsahov, a to materiálov 

(dokumentov), ktoré vznikli z iných ako výskumných cieľov: samotným výskumným 

procesom sú nemeniteľné a neovplyvniteľné. Z tohto hľadiska je možné spracovávať rôzne 

dobové i súčasné materiály od jednotlivcov či kolektívnych autorov alebo výsledky 

inštitucionálnych typov šetrení. Za hlavný cieľ obsahovej analýzy považuje V. Smelák (In: 

Maršálová, Mikšík, 1990, s. 307): ,,cestu od poznania štruktúry a obsahu správy k poznaniu 

tendencií a iných mimotextových skutočností“. Metódu obsahovej analýzy je možné 

aplikovať aj na výpovede získané v rôznych typoch výskumoch (verbálne odpovede 

z dotazníkov, rozhovorov, focus group...). V unifikovanom ponímaní je možné obsahovú 

analýzu vnímať ako metódu na vyhodnocovanie obsahu rôznych druhov komunikátov 

(Hradiská, In: Kollárik, Sollárová, 2004; Nový, Surynek, 2006). Podstatou obsahovej analýzy 

je preskúmanie obsahu komunikácie zaznamenanej zvukovo (audiálne), obrazovo (vizuálne) 

či písomne prostredníctvom systému vytvorených kategórií, v ktorých je zjednodušene 

vyjadrený predmet obsahovej analýzy a sú určené jednotky merania. Tento krok možno podľa 

I. Nového a A. Suryneka (2006, s. 273) charakterizovať ako: ,,prechod od všeobecných, 

heterogénnych sociálnych informácií k empiricky uchopiteľným znakom“. Cieľom je tak 

http://www.ta3.com/clanok/1055912/referendovy-bumerang-mnichovska-konferencia-2015.html
http://www.ta3.com/clanok/1055912/referendovy-bumerang-mnichovska-konferencia-2015.html
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zistiť zameranie analyzovaných obsahov pomocou kvantitatívneho vyjadrenia frekvencie 

relevantných obsahových jednotiek (Disman, 2000; Katriak In: Kollárik, Sollárová, 2004). 

Keďže sme sa v našom výskume zamerali na preskúmanie komunikácie vo vybranej 

politickej diskusii vymedzili sme si nasledovné kategórie hodnotenia: 

1. verbálne prejavy mentálnych stavov Ega (Rodič, Dieťa, Dospelý) 

2. neverbálne prejavy mentálnych stavov Ega (Rodič, Dieťa, Dospelý) 

Identifikovanie aktivovaných mentálnych stavov Ega (Rodič, Dieťa, Dospelý) sme 

uskutočnili na základe modifikovanej tabuľky (Tab. 1) ich pozorovateľných prejavov podľa 

T. Harrisa (1997) a Ľ. Dobšoviča (2000). 

 RODIČ DOSPELÝ DIEŤA 

 

 

 

 

 

 

 

Slová 

a 

slovné spojenia 

Dobrý/zlý, má sa/nemá 

sa, musíš/nesmieš, 

vždy/nikdy, 

správne/zle, 

Mal by si to robiť tak, 

ako ja, Ty vždy 

musíš..., Nevypytuj 

sa..., Už som povedal..., 

Kedy už konečne..., 

Chcem, aby si ...!, 

Neopovažuj sa!, To sa 

nerobí!, Nebuď 

drzí!, Hlavu hore!, To 

mi je ľúto, Nič si z toho 

nerob., Beriem to do 

vlastných rúk!, Myslím 

to s tebou dobre, Pekne 

si to urobil, Netráp sa..., 

Si šikovný..., Máš na 

to.. 

Porovnateľný, 

praktický, možný, 

pravdepodobný, 

neznámy, zaujímavý, 

Kto? , Prečo?, Kedy?, 

Ako?, Koľko?, Myslím 

si, že ... 

Toto je môj názor. 

Vidím, že....,Súhlasím.., 

Uvažujem o tom..., Je to 

pravda... 

Citoslovcia, 

skomoleniny, 

zdrobneniny, 

superlatívy, 

chcem/nechcem, 

Urobím čo budem 

chcieť, Ja som lepší! 

Je to naj, naj, naj...!, 

Neraď mi!, Som už 

veľký. Mám nápad... 

Otravuje ma... 

nemôžem, prosím, 

verím,  To je nádhera!, 

Budem sa snažiť..., To 

je divné, Ďakujem za..., 

Áno urobím..., Keď 

chcete... 

 

 

 

 

 

 

Hlas 

zaujatý (KRo-SRo), 

kritický 

(KRo), obmedzujúci 

(KRo), 

karhajúci (KRo), 

otrávený 

(KRo), posmešný 

(KRo), 

chlácholivý (SRo), 

pokojný 

(SRo), povzbudzujúci 

(SRo), 

súcitný (SRo), vľúdny 

(SRo), 

láskavý (SRo) 

fádny, nezaujatý, jasný, 

vecný, pokojný, 

zisťujúci, 

bez emocionálneho 

zafarbenia 

uvoľnený, hlasný, 

energický, posmešný, 

náhlivý, nadšený, 

mumlavý, žiadajúci, 

chichot, tichý, 

ufňukaný, prosebný, 

vyčítavý 

Tab. 1   Modifikovaná tabuľka charakteristických prejavov Ego stavov podľa T. Harrisa 

(1997) a Ľ. Dobšoviča (2000) 

2.4 Výsledky výskumu 

Analýzu výskumného materiálu, ktorým sa stala politická diskusia spravodajskej 

televízie TA3 sme uskutočnili s použitím vopred stanovených kategórií. Zamerali sme sa na 

identifikáciu mentálnych stavov Ega (Rodič, Dospelý, Dieťa) u zúčastnených aktérov v ich 

verbálnej a neverbálnej komunikácii. Nakoľko v politickej diskusii vystupujú dvaja politici – 
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I. Matovič (Politik č. 1), D. Krajcer (Politik č. 2) a jeden moderátor, pre prehľadnosť výsledky 

analýzy uvádzame pre každého zvlášť v samostatných tabuľkách. 

Politik č. 1  

V prvej hodnotiacej kategórii (Tab. 2), ktorým boli verbálne prejavy stavov Ega sme 

u politika č.1 registrovali slová charakteristické pre Ego stav Rodiča (N=15) a Dieťaťa (N=7). 

Na začiatku politickej diskusie zastával hodnotiace stanovisko, neskôr kritické. Jeho hlas 

pôsobil najčastejšie pokojne, vyrovnane vychádzajúc z Ego stavu Dospelého (N=14), no pri 

konfrontáciách sa stával dôraznejším vydobýjajúci si autoritu (N=9). Počas vymedzeného 

priestoru, kedy mu bolo umožnené dostať sa k slovu, sa chyby v jeho prejave vyskytovali 

minimálne: zakoktanie, zmýlenie si rodu, opravovanie kontextu viet. Stavbu viet tvorili 

prevažne hodnotiace výroky s kritickým znením, čo naznačuje aktiváciu Ego stavu Rodiča 

(N=16). 

Kategória hodnotenia Špecifikácia prejavu Ego stav Početnosť výskytu 

 
 
 
 
Verbálne prejavy 

Slová RO 15 

DO 4 

DI 7 

Hlas RO 9 

DO 14 

DI 0 

Stavba viet RO 16 

DO 5 

DI 0 

 
 
Neverbálne prejavy 

Mimika RO 14 

DO 2 

DI 7 

Gestikulácia RO 5 

DO 18 

DI 1 

Tab. 2   Výsledky transakčnej analýzy v komunikácii politika č. 1 (zdroj: autor) 

Z tabuľky (Tab. 2) je evidentné, že v hodnotení neverbálnych prejavov vo vymedzenej 

kategórii mimika dominovali prejavy vychádzajúce z Ego stavu Rodiča (N=14). Počas 

komunikácie bola tvár politika č. 1 zamračená a výraz evokoval prísnosť. Druhým 

najčastejším mimickým prejavom bol úsmev, prípadne smiech, ktorý je charakteristikou pre 

Ego stav Dieťaťa (N=7). Gestikulácia bola v prevažnej miere z Ego stavu Dospelého (N=18), 

následne z Ego stavu Rodiča (N=5) a najmenšiu frekvenciu v prejave sme zaznamenali pri 

prejave Ego stavu Dieťaťa (N=1). 

Politik č. 2  

Pri analýze komunikácie politika č. 2 (Tab. 3) sme zistili, že vo verbálnom prejave boli 

v dominancii slová, ktoré pramenili z Ego stavu Dospelého (N=15). V podstatne menšej 

miere sa vyskytovali slová reprezentujúce aktiváciu Ego stavu Rodiča (N=4) a Dieťaťa (N=2). 

Charakter komunikácie v prevažujúcom Ego stave Dospelého bolo späté s vyhodnocovaním 

a analyzovaním informácií. Hlas politika č. 2 znel prevažne sebaisto a zreteľne, čo je 

priraďované Ego stavu Rodiča (N=18). V prejave sa nevyskytovali takmer žiadne chyby. 

Stavba viet naznačovala aktiváciu Ego stavu Rodiča (N=12), pretože mala kritický charakter. 
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Kategória hodnotenia Špecifikácia prejavu Ego stav Početnosť výskytu 

 
 
 
 
Verbálne prejavy 

Slová RO 4 

DO 15 

DI 2 

Hlas RO 18 

DO 2 

DI 1 

Stavba viet RO 12 

DO 3 

DI 0 

 
 
Neverbálne prejavy 

Mimika RO 2 

DO 8 

DI 2 

Gestikulácia RO 6 

DO 13 

DI 0 

Tab. 3   Výsledky transakčnej analýzy v komunikácii politika č. 2 (zdroj: autor) 

V rámci analýzy neverbálnych prejavov (Tab. 3) dominoval v mimike Ego stav Dospelý 

(N=8). V minimálnej miere bolo však možné zaznamenať aj prejavy Ego stavu Rodiča (N=2) 

a Dieťaťa (N=2). V komunikácii boli prejavy emócii absentujúce. Podobne i gestikulácia bola 

v dominancii Ego stavu Dospelého (N=13) a bola v súlade s verbálnym prejavom. V menšej 

miere sme evidovali výskyt prejavu z Ego stavu Rodiča (N=6) a žiaden z Ego stavu Dieťaťa 

(N=0). 

Moderátor  

Vo verbálnom prejave moderátora (Tab. 4) počas vedenia politickej diskusie dominoval 

Ego stav Dospelého. Debatu usmerňoval na základe slov (N=14), ktoré priraďujeme 

k uvedenému Ego stavu. Jeho vystupovanie pôsobilo pri tom seriózne, vyrovnane bez 

zainteresovania emócií. Hlasový prejav bol silný, sebaistý, prameniaci z Ego stavu Rodiča 

(N=14), nakoľko koordinovanie politickej diskusie si vyžadovalo nástojiť rešpektovanie 

vedenia kultivovanej debaty. Chyby v rečovom prejave sme nezaznamenali takmer žiadne. 

Keďže moderátor kládol hlavným politickým aktérom otázky na základe racionálnych faktov, 

stavba viet bola v dominancii Ego stavu Dospelého (N=19). 

Kategória hodnotenia Špecifikácia prejavu Ego stav Početnosť výskytu 

 
 
 
 
Verbálne prejavy 

Slová RO 6 

DO 14 

DI 0 

Hlas RO 14 

DO 2 

DI 0 

Stavba viet RO 2 

DO 19 

DI 2 

 
 
Neverbálne prejavy 

Mimika RO 5 

DO 7 

DI 4 

Gestikulácia RO 6 

DO 14 

DI 2 

Tab. 4   Výsledky transakčnej analýzy moderátora (zdroj: autor) 
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Neverbálny prejav moderátora (Tab. 4) dopĺňal jeho verbálnu komunikáciu a vychádzal 

z Ego stavu Dospelého. V jeho mimike sme však okrem dominantného Ego stavu Dospelého 

(N=7) zaznamenali aj výskyt iných Ego stavov. Registrovali sme úsmev, prevrátenie očí, čo 

sú prejavy Ego stavu Dieťaťa (N=4). Taktiež sa u neho vyskytol zamračený výraz tváre, ktorý 

je príznačný pre Ego stav Rodiča (N=5). V rámci gestikulácie opätovne prevažovali prejavy 

z Ego stavu Dospelého (N=14), v menšej miere z Ego stavu Rodiča (N=6) a Ego stavu 

Dieťaťa (N=2). 

3 Záver 

Na základe realizovanej analýzy môžeme konštatovať splnenie hlavného cieľa ako 

i cieľa parciálneho. Stanovené výskumné otázky boli zodpovedané. Výsledné zistenia 

poukázali, že u politika č. 1 bola najčastejšie komunikácia vedená z Ego stavu Rodiča. V jeho 

prejave dominovalo hodnotenie vzťahujúce sa k spoločenskej situácii – referendu o rodine 

v roku 2015, ktorá bola predmetom politickej diskusie. Taktiež sa jeho aspekt hodnotenia 

viazal aj na politika č. 2 a jeho činy. U politika č. 2 bol v prevažnej aktivácii Ego stav 

Dospelého. Komunikačné podnety spracovával na racionálnej úrovni, čo sa prejavovalo 

i v jeho verbálnych a neverbálnych prejavoch, kde absentovali emócie. Popri dvom hlavným 

aktérom politickej diskusie vystupoval v interakčnom procese i moderátor. Riadil celú debatu 

oboch zúčastnených strán, čo si vyžadovalo zachovanie objektivity a nestrannosti. Výsledky 

analýzy poukazujú, že v dominantnej miere bol u neho aktivovaný Ego stav Dospelého. 

Celkovo bol najčastejšie zaznamenaný výskyt Ego stavu Dospelého, následne Ego stavu 

Rodiča a v najmenšej miere Ego stavu Dieťaťa. Napriek uvedenému je však potrebné 

upozorniť na skutočnosť, že u politika č. 1 sa objavilo viacero emočných prejavov na 

verbálnej a neverbálnej úrovni než u politika č. 2, čo bolo ukazovateľom aktivácie Ego stavu 

Dieťaťa. Vzhľadom k uvedenému sa domnievame, že je potrebné venovať pozornosť 

koordinácii a hlavne minimalizácii emočných prejavov vo vystupovaní politických 

predstaviteľov. 

Zoznam použitej literatúry 

DISMAN, M. 2006. Jak se vyrabí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 2006. 374 s. 

ISBN 802-46-0139-7. 

DOBŠOVIČ, Ľ. 2000. Naučte sa riešiť konflikty. Modra : Persona, 2000. 146 s. ISBN 80-

85701-10-3. 

HARRIS, T. 1997. Já jsem ok, ty jsi ok. Praha : Pragma, 1997. 311 s. ISBN 80-7205-508-9. 

CHLEBCOVÁ HEČKOVÁ, A. 2015. RESpublika: Politická komunikácia v mediálnej 

spoločnosti. Nitra :  UKF, 2015. 150 s. ISBN 978-80-558-0961-8. 

ILLIEVA, J. – CONEV, B. 2016. The Impact of Politics on International Law: Macedonia V. 

Greece“ in the International Court of Justice. Trenčín : Trenčianska univerzita A. Dubčeka 

v Trenčíne, Volume 5, Number 1, spring 2016,  ISSN 1338-6859. 

KOLLÁRIK, T. – SOLLÁROVÁ, E. 2004. Metódy sociálnopsychologickej praxe. Bratislava 

: Ikar, 2004. 264 s. ISBN 80-551-0765-3. 

MARŠÁLOVÁ, L. – MIKŠÍK, O. et al. 1990. Metodológia a metódy psychologického 

výskumu. Bratislava : SPN, 1990. 423 s. ISBN 80-08-00019-8. 

NAUMOVSKÁ, L. – BLAZESKA, D. 2016. Integrated Marketing Communication Model for 

Political Science. Trenčín : Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, 2016, s. 107-117, 

vol. 5, no. 1, ISSN 1338-6859. 



6. ročník vedecko-odborného seminára Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie, 

7. decembra 2016, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF UKF v Nitre 

53 

 

NOVÝ, I. – SURYNEK, A. 2006. Sociologie pro ekonomy a manažery. Praha : Grada, 2006. 

287 s. ISBN 80-247-1705-0. 

POLAKEVIČOVÁ, I. 2016. Controversy of media discourses in (A)political campaigns to 

referendum for protection of family 2015 in media space in Slovakia. In European Journal of 

Science and Theology. ISSN 1841-0464, vol. 12, no. 3, p. 11-19. 

ŠTEDROŇ, B. ET AL. 2013. Politika a politický marketing. Praha : C. H. Beck, 2013. 277 s. 

ISBN 978-8074-004-483. 

Projekt, grant 

 Štúdia je čiastkovým výstupom vedeckého projektu UGA IV/7/2016 „Štruktúra 

mediálnych žánrov a marketingových komunikátov vytváraných na digitálnych platformách“. 

Kontakt 

PhDr. Ivana Bulanda, PhD.  

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy  

FF UKF v Nitre 

Dražovská 4 

949 74 Nitra 

e-mail: ibulanda@ukf.sk 

 

 



ISBN 978-80-558-1181-9

9 788055 811819


