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INTERAKTÍVNE REKLAMNÉ DISPLEJE - PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 

INTERACTIVE ADVERTISING DISPLAYS - CASE STUDY 

Iveta Baláņiová 

Abstrakt 

Prípadová ńtúdia sa zaoberá kampaňou The Social Swipe organizovanou charitatívnou 

spoločnosťou Misereor v Nemecku. Čiastkovým výstupom kampane bolo online virálne 

video, v ktorom nápadne figurovala firma Visa. Na základe dostupných zdrojov sa ukázalo,  

ņe podnik Visa nebol oficiálnym partnerom charitatívnej spoločnosti ani sponzorom kampane. 

Prezentovaný prípad je tak priamym príkladom uplatnenia ambush marketingovej stratégie    

v praxi. 

 

Kľúčové slová: Interaktívne displeje. Ambush marketing. Virálne video.  

Abstract 

The case study deals with campaign The Social Swipe, which was organized by charity 

Misereor in Germany. Partial output of a campaign was online viral video. There was  

conspicous comercial company Visa in the video. Based on the available resources it turned 

out that Visa did not oficial partner of charity or sponsor of the campaign. The presented case 

is a direct example of the implementation of the ambush marketing strategy in practice. 

 

Key words: Interactive displays. Ambush marketing. Viral video.  

Úvod 

V dneńnej dobe, kedy dochádza k presýtenosti komunikácie na trhu, podniky doslova 

kričia a snaņia sa na seba upútať vńemoņným spôsobom pozornosť len preto, aby si ich 

cieľová skupina vńimla. K upútaniu pozornosti vyuņívajú spoločnosti rôzne legálne i ilegálne 

marketingové praktiky. 

Jedným z príkladov pouņitia marketingovo - komunikačnej stratégie, ktorá vzbudila 

záujem verejnosti je kampaň s názvom The Social Swipe. Kampaň sa po obsadení fyzického 

offline prostredia presunula do on-line sféry v podobe virálneho videa. V jednotlivých 

záberoch audiovizuálneho záznamu boli nápadne umiestnené prvky značky Visa, čo 

podnietilo náń záujem dozvedieť sa viac o prepojení komerčnej spoločnosti Visa                      

s nekomerčnou kamapňou The Social Swipe.  

Práca si kladie za cieľ odkryť typ prepojenia marketingovo komunikačnej stratégie 

spoločnosti Visa so samotnou kampaňou The Social Swipe. Výsledky práce obohatia 

teoretickú základňu o konkrétny príklad neoficiálneho sponzorstva a pouņitia ambush 

marketingu v praxi.  

Teoretické vymedzenie problematiky 

 K asociačnému prepojeniu značky s určitou kampaňou či s inou značkou je moņné 

vyuņiť viacero marketingových taktík. Najčastejńie sa k tomuto cieľu vyuņíva sponzoring 
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alebo tzv. ambush marketing, ktorý je označovaný taktieņ ako guerilla sponzoring (Barčík, 

2013). 

Pri sponzoringu organizácia alebo firma "dáva k dispozícii finančnú sumu alebo vecné 

prostriedky, a za to dostáva protisluţbu, ktorá mu pomáha k dosiahnutiu marketingových 

cieľov" (Vysekalová, Mikeń, 2010, s. 18). Ambush marketing sa od klasického sponzoringu 

líńi tým, ņe "sa snaţí získať pozornosť verejnosti a médií a vyuţiť ďalšie výhody 

so sponzorstvom akcie, udalosti alebo rôznych akcií bez toho, ţe by bol oficiálnym 

sponzorom" (Juráńková, Horňák, 2012, s. 30). Slovenská terminologická databáza 

Jazykovedného ústavu Ľudovíta Ńtúra SAV (2016), jasne definuje ambush marketing ako 

situáciu, pri ktorej jedna firma zaplatí za to, aby získala status oficiálneho sponzora udalosti, 

pričom ďalńia konkurenčná spoločnosť len prepojí svoju značku s danou akciou bez 

zaplatenia sponzorovaného poplatku. Uvedený zdroj dodáva, ņe tieto aktivity idú úplne 

legálnou cestou.  

Označenie guerilla sponzoring je tak na mieste, keďņe ambush marketing takýmto 

spôsobom parazituje na aktivitách konkurencie. Nie je oficiálnym sponzorom, finančne sa 

nepodieľa na udalostiach, ale namiesto toho vyuņíva kreatívny prístup priamo na akciách, 

pričom sa stáva cenovo výhodnou formou klasického sponzoringu. Firmy takýmto spôsobom 

prezentujú svoje značky alebo produkty na veľkých medializovaných udalostiach globálneho, 

ńportového alebo inak významného charakteru (Barčík, 2013). Preto neustále rastie snaha 

sponzorov, ale aj organizátorov akcií, zabrániť vyuņívaniu ambush marketingovej stratégie na 

ich udalostiach a podujatiach. 

Kampaň „The Social Swipe" 

Prípadová ńtúdia je zameraná na kampaň „The social Swipe", ktorá vznikla v roku 2014 

v Nemecku. Kampaň vytvorila reklamná agentúra Kolle Rebbe pre nemeckú charitatívnu 

spoločnosť Misereor
1
. Cieľom bolo zvýńiť ochotu ľudí darovať rozvojovým krajinám 

finančný prostriedok v hodnote 2 € prostredníctvom kreditných kariet. Inovácia, 

neopakovateľnosť a originalita kampane spočívala v nainńtalovaní interaktívnych displejov 

na letiskách v Hamburgu a Amsterdame. Ińlo o  prvé interaktívne displeje na svete, ktoré mali 

moņnosť prijímať dary od donorov prostredníctvom kreditných kariet (Kolle-Rebbe and 

Misereor, 2015). Kreatívna stratégia kampane spočívala v zobrazení uväzneného filipínskeho 

dieťaťa s povrazmi na rukách, ktoré sa po prejdení kreditnej karty cez čítačku pretrhli 

(Obr. 1). Vizualizácia na displejoch mala evokovať u recipientov, ņe darovaný finančný 

prostriedok bude pouņitý na pomoc ľuďom v núdzi. Prejdením kreditnej karty cez čítačku na 

displeji mohol darca v druhej variante zobrazenia symbolicky odrezať krajec chleba 

obchodníkovi z Peru (Obr. 2). 

                                                 
1
 Misereor je katolícka charitatívna organizácia zameraná na rozvojovú pomoc. Ich cieľom je podporovať 

najchudobnejńích, bojovať voči nespravodlivosti vo svete a ovplyvňovať verejnú mienku. (Misereor, 2016) 
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Obr. 1   Interaktívny reklamný displej - Preťatie povrazov na rukách uväzneného filipínskeho dieťaťa 

 

Obr. 2   Interaktívny reklamný displej - odrezanie krajca chleba obchodníkovi z Peru 

 Po odstránení interaktívnych reklamných displejov z priestorov letísk, sa kampaň 

presunula do on-line prostredia. Celý priebeh kampane zachytáva video, ktoré sa na internete 

stalo virálnym
2
. Vďaka videozáznamu získala kampaň za svoj kreatívny prístup celkom       

15 ocenení (WeLoveAd, 2014). 

Problém a cieľ prípadovej štúdie 

 Od svojho vzniku je dobročinná kampaň vytvorená neziskovou organizáciou Misereor 

spájaná s komerčnou spoločnosťou Visa. Ide o nezvyčajné prepojenie dvoch odlińných 

jednotiek, ktoré sa stalo podkladom analýz. Preto si prípadová ńtúdia kladie za cieľ odkryť typ 

prepojenia marketingovo komunikačnej stratégie spoločnosti Visa s kampaňou „The Social 

Swipe" od spoločnosti Misereor. 

                                                 
2 Video kampane je dostupné na internete: https://www.youtube.com/watch?v=ZcqsRhMHo8o 
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Metodológia 

V nadväznosti na cieľ prípadovej ńtúdie, budeme pracovať s analýzou virálneho videa 

kampane. Za pouņitia kvalitatívnej obsahovej analýzy podrobne preskúmame jednotlivé 

zábery videa. Video ako výskumný materiál zachytáva celý priebeh kampane, vrátane 

konkrétnych krokov darovania finančných prostriedkov prostredníctvom interaktívnych 

displejov. Analýzou záberov zistíme či existuje vizuálne prepojenie kampane so spoločnosťou 

Visa. Celková dĺņka trvania videa je  1 minúta  30 sekúnd. Po analýze videa sme následne 

analyzovali financovanie kampane vo výročnej správe charitatívnej spoločnosti Misereor za 

rok 2014 a ďalńie zdroje ktoré by mohli odkryť prepojenie kampane so spoločnosťou Visa.  

Výsledky 

 Prostredníctvom obsahovej analýzy videa sme zistili, ņe spoločnosť Visa s jasne            

a zreteľne rozpoznateľnými vizuálnymi prvkami značky figuruje vo videu celkovo                 

na 4 samostatných záberoch (Obr. 3, Obr. 4, Obr. 5, Obr. 6). Okrem toho logo Visa je 

vyobrazené na interaktívnom displeji vo videu spolu s ďalńími komerčnými spoločnosťami 

podnikajúcimi v oblasti platobných kariet (Obr. 7). Komerčné spoločnosti platobných kariet 

taktieņ zobrazuje záber s ďakovným listom určeným pre darcov (Obr. 8). 

 

Obr. 3 Zobrazenie kreditnej karty Visa vo videu v 20-21 sekunde (Zdroj: Screenshot videa kampane 

The social Swipe) 

 

Obr. 4 Zobrazenie kreditnej karty Visa vo videu v 22-23 sekunde (Zdroj: Screenshot videa kampane 

The social Swipe) 
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Obr. 5 Zobrazenie kreditnej karty Visa vo videu v 25-26 sekunde (Zdroj: Screenshot videa kampane 

The social Swipe) 

 

Obr. 6 Zobrazenie kreditnej karty Visa vo videu - 1 minúta 3-5 sekunda (Zdroj: Screenshot videa 

kampane The social Swipe) 

 

Obr. 7 Záber interaktívneho displeja zobrazujúci podporou všetkých spoločností v oblasti platobných 

kariet (Zdroj: Screenshot videa kampane The social Swipe) 
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Obr. 8 Zobrazenie platobných spoločností na ďakovnom liste. Čas 1 minúta, 12-13 sekúnd. (Zdroj: 

Screenshot videa kampane The social Swipe) 

 Prvky značky spoločnosti Visa sú vyobrazné celkovo na 6 záberoch, z toho                 

v 4 záberoch samostatne bez konkurenčnej značky. Logo Mastercard je vyobrazené              

vo videozázname celkom 2 krát, pričom uvedená značka sa vo videu samostatne nenachádza       

v ņiadnom zo záberov. Ostatné logá platobných spoločností sú zobrazené len raz, vņdy vedľa 

značky Visa.  

Aby sme zistili dôvod pomerne častého zobrazenia značky Visa oproti iným 

konkurenčným značkám, pristúpili k ďalńím analýzam. Zisťovali sme či spoločnosť Visa  

výraznejńie prispela finančnými prostriedkami na realizáciu technologicky a aj finančne 

náročnej kampane. Obsahovou analýzou Výročnej správy od spoločnosti Misereor za rok 

2014 sme zistili, ņe charitatívna spoločnosť Misereor získala finančné prostriedky na 

realizáciu kampane z Katolíckej centrálnej agentúry pre rozvojovú pomoc, zo Zdruţenia 

nemeckých diecéz, z verejných zbierok fyzických osôb a z príspevkov od partnerov (Misereor, 

2014, s. 43). Visa mohla byť tak oficiálnym partnerom charitatívnej organizácie a sponzorom 

kampane. Preto sme pristúpili k analýze oficiálnych partnerov spoločnosti Misereor, ktorých 

zobrazuje  obrázok 9. Na obrázku 9 sa nachádza celkovo 6 partnerov, pričom spoločnosť Visa 

nie je zobrazená medzi nimi. . 

 

Obr. 9 Oficiálni partneri spoločnosti Misereor (Zdroj: https://www.misereor.de/) 

Na oficiálnej webovej stránke charitatívnej organizácie Misereor nebola uvedená ņiadna 

informácia spájajúca uvedenú spoločnosť s Visou. Dokonca ani výsledky vyhľadávania 

Google neponúkli ņiadny odkaz, ktorý by fakticky spojil oficiálne sponzorstvo Visa                 

s  kampaňou „The Social Swipe". Na webovej stránke komerčnej spoločnosti Visa sme           

u korporátnej zodpovednosti firmy nańli informáciu o snahe podporovať rozvojové krajiny 

danou spoločnosťou.  
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Diskusia 

 Ńtúdia sa zaoberala nápadným zobrazením spoločnosti Visa vo videu kampane         

„The Social Swipe".  

 Sústrediac sa na videozáznam, zistili sme, ņe vyobrazení donori vo videu pouņívajú 

výhradne kreditné karty od spoločnosti Visa, a to aj napriek podpore iných spoločností 

uvedených na interaktívnych reklamných displejoch (Obr. 7). Ostatné konkurenčné značky 

boli na videu zobrazené marginálne vedľa loga firmy Visa, a to konkrétne v ďakovnom liste 

pre darcov a na interaktívnych displejoch. Recipienti si v tejto súvislosti môņu kampaň spájať 

primárne so spoločnosťou Visa, ktorá nie je a ani nikdy nebola oficiálnym sponzorom 

kampane. Vypovedajú o tom podrobné údaje a číselné dáta poskytnuté spoločnosťou 

Misereor vo výročnej správe za rok 2014 (Misereor, 2014).  

 Po podrobnejńom preskúmaní webových stránok spoločností Misereor i Visa, ako aj po 

ńtúdiu výsledkov vyhľadávania v prehliadači google.com, sme dospeli k záveru, ņe firma Visa 

nikdy nebola oficiálnym sponzorom danej kampane ani partnerom spoločnosti Misereor. 

V prostredí internetu totiņ neexistuje ņiadna zmienka alebo odkaz, ktorý by fakticky 

dokazoval explicitné spojenie firmy Visa s kampaňou The Social Swipe od spoločnosti 

Misereor a to aj napriek tomu, ņe kampaň i jej sponzori mali na internete dobrú mediálnu 

podporu. 

 Dovolíme si preto tvrdiť, ņe spoločnosť Visa v tomto prípade mohla vyuņiť ambush 

marketingovú stratégiu. Na základe ńtúdia literatúry, bolo v tomto prípade splnených 

niekoľko charakteristík ambush marketingu: 

1. spoločnosť Visa nie je a ani nebola oficiálnym sponzorom kampane, a to aj napriek 

tomu, ņe platobné karty s jej logom boli niekoľkokrát fyzicky pouņité vo videu, a to 

na vyrieńenie problému vyobrazeného na interaktívnych displejoch (odkrojenie chleba, 

preťatie povrazov).  

2. Visa touto stratégiou prezentovala seba a svoje produkty na veľkej akcii, ktorej 

výstupom je mediálny produkt - virálne video. 

3. Pouņila nekonvenčný, priam originálny a kreatívny prístup pri propagácii svojho mena 

v netradičnej kampani. Zatienila tak samotnú spoločnosť Misereor a jej oficiálnych 

sponzorov a miatla recipientov. Nezainteresovaný subjekt mohol ľahko nadobudnúť 

dojem, ņe práve spoločnosť Visa stojí na pozadí zrodu kampane. 

 Vyńńie uvedené skutočnosti vypovedajú, ņe fakticky mohlo ísť o ambush marketingovú 

stratégiu. Z hľadiska typológie podľa Juráńkovej a Horňáka (2012), uvedený prípad spojenia 

Visy s kampaňou The Social Swipe moņno priradiť k nepriamemu ambush marketingu. Ińlo 

totiņ o spôsob komunikačnej stratégie v reklamnej kampani bez oficiálneho sponzorstva, kedy 

dochádza k zámernému spájaniu značky s akciou prostredníctvom nepriamych 

odkazov - kreditných kariet - s jasne identifikovateľnou značkou Visa. Hoci v stratégii nebola 

uplatnená agresívna forma ambush marketingu, firma Visa zatienila oficiálnych partnerov 

a sponzorov pravého zadávateľa kampane - spoločnosť Misereor.  

 Taktieņ je moņné, ņe Visa nemala zámer úmyselne sa spojiť s danou kampaňou 

a nápadné umiestnenie platobných kariet Visa vo videu bolo len náhodné. Podľa Chadwicka 

Burtona (2010) aj v takom prípade môņe ísť o ambush marketing, konkrétne o typ náhodného 
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ambushingu. Náhodnosť intencie prepojenia Visy s kampaňou The Social Swipe taktieņ 

spochybňuje fakt, ņe Visa (2015) prostredníctvom spoločensky zodpovedného marketingu sa 

snaņí podporovať rozvojové krajiny, čím vytvára úzke asociačné spojenie medzi značnou        

a podporou týchto krajín. Prepojenie medzi kampaňou The Social Swipe a spoločnosťou Visa 

sa tým len upevňuje.  

Záver 

Vzhľadom na rozrastajúcu sa konkurenciu na trhu a čoraz vyberavejńích potenciálnych 

spotrebiteľov, podniky vyuņívajú kreatívnejńie podoby zviditeľnenia sa na trhu, ktoré 

mnohokrát balansujú na hrane zákona, prípadne podnecujú verejnosť zamyslieť sa 

nad morálnou prípustnosťou vybraných marketingových praktík voči iným podnikom.  

Jednou zo spomínaných marketingový techník je aj ambusch marketing, ktorý mohla 

pouņiť spoločnosť Visa v kampani The Social Swipe. Visa sa totiņ vo vybranom 

analyzovanom videu kampane zobrazovala nápadnejńie a podľa obsahovej analýzy tri krát 

častejńie ako iné platobné systémy, čo podnecuje otázku vyuņitia ambush marketingu 

vo vybranej kampani. Pri zámernom prepojení Visy s kampaňou The Social Swipe by ińlo 

podľa Juráńkovej a Horňáka (2012) o nepriamy ambush marketing. Avńak spoločnosť Visa 

nemusela mať úmysel zámerne sa spojiť s kampaňou a vyuņiť tak výhody plynúce z ambush 

marketingu. Aj v takom prípade môņe ísť podľa Chadwicka Burtona (2010) o tzv. náhodný 

ambushing. Podstata pri uplatnení ambush marketingu sa podľa uvedených literárnych 

zdrojov obracia na samotné prepojenie jednej značky s inou značkou, kampaňou alebo 

udalosťou bez oficiálneho sponzorstva a intencia hrá pri ambush marketingu aņ druhoradú 

úlohu.  

Na druhej strane moņno pripustiť, ņe spomedzi iných platobných systémoch 

v analyzovanej marketingovej komunikácii sa spoločnosť Visa mohla vyskytnúť aj 

alternatívne. Rozhodujúcimi mohli byť v tomto prípade iné kritériá, ako napr. najmasovejńie 

rozńírenie Visy na trhu, koherentný naratív v reklame, alebo len potreba demonńtrovať platbu 

„nejakou“ platobnou kartou.   

Či uņ ińlo fakticky o vopred naplánovanú ambush marketingovú stratégiu, náhodný 

ambush marketing alebo len o alternatívny výskyt spoločnosti Visa v analyzovanom videu, 

moņno konńtatovať, ņe Visa sa v kaņdom prípade prepojila s kampaňou The Social Swipe.  

Na záver uņ len treba dodať, ņe značka Visa figurujúc vo videu kampane The Social 

Swipe sa vytvorením asociačného spojenia medzi svojou značkou a kampaňou zameranou 

na podporu rozvojových krajín pozitívne zviditeľnila na trhu. Prepojenie charitatívnej 

kampane s komerčnou značnou Visa mohlo taktieņ prispieť k naplneniu cieľa korporátnej 

zodpovednosti spoločensky zodpovedného marketingu danej firmy so zreteľom na podporu 

rozvojových krajín. 
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MIERA INTERAKTIVITY VO VÝVOJI SOCIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE 

THE DEGREE OF INTERACTIVITY IN THE DEVELOPMENT OF 

SOCIAL COMMUNICATION 

Iveta Baláņiová 

Abstrakt 

Ńtúdia sa zaoberá interaktivitou, ktorú dáva do korelácie s etapami vývoja sociálnej 

komunikácie. Podstatným prínosom ńtúdie je navrhovaný model úrovne interaktivity podľa 

periodizácie vývoja sociálnej komunikácie, zostavený na základe logických súvislostí              

a analýz predchádzajúcich období. Model predpokladá nárast interaktivity v prichádzajúcej 

epoche smartfónov, ako novej etape vo vývoji sociálnej komunikácie. Ukazuje sa, ņe väčńina 

návńtevníkov bude pouņívať pre prístup na internet skôr mobilný telefón neņ notebook. Miera 

interaktivity pritom bude v tejto komunikačnej ére rásť. Komunikácia prostredníctvom 

mobilných telefónov ovplyvní stratégie obsahového marketingu, ktoré budú navrhované tak, 

aby vyhoveli novodobým potrebám pouņívateľov vyuņívajúcich hlasové, dotykové a ručné 

gestá. 

 

Kľúčové slová: On-line komunikácia. Epochy sociálnej komunikácie. Interaktivita. Model 

úrovne interaktivity.  

Abstract 

The study deals with interactivity, which correlates with the stages of social 

communication development. The essential contribution of the study is the proposed model of 

interactivity according to the periodicity of social communication development. It is based on 

logical contexts and analyzes of previous periods. The model assumes an increase of 

interactivity in the coming era of smartphones, like a new stage in the development of social 

communication. It turns out that most visitors will use a mobile phone rather than a laptop for 

Internet access. The degree of interactivity will grow in this communication age. 

Communication via mobile phones will affect the strategies of content marketing. Strategies 

will be designed to meet the modern needs of users using voice, touch and hand gestures. 

 

Key words: On-line communication. Age of social communication. Interactivity. Model of 

interactivity level 

 

Úvod 

 Komunikácia medzi ľuďmi jestvuje od začiatku ľudskej existencie. Časom 

prechádzala vývojom, úzko spätým s technologickými inováciami, čo podnietilo ńtúdium 

komunikácie na základe prevládajúceho a v praxi pouņívaného komunikačného média. Dejiny 

sociálnej komunikácie podľa prevládajúceho média periodizoval uņ McQuail (2009), deliac 

históriu komunikácie na obdobie orálnej kultúry, písanej kultúry, Gutenbergovej galaxie, 

Marconiho galaxie a nakoniec Gatesovej galaxie zahŕňajúcej digitálne médiá. Dejinami 

komunikácie podľa prevládajúceho média sa zaoberali aj Melvin DeFleur i Sandra Ball-

Rokeach (in Jirák, Köpplová, 2009). Komunikáciu členili do epoch a to: epocha znamení        

a signálov, epocha hovorenia, epocha písania, tlače, masovej komunikácie a epocha 

počítačov. Obe klasifikácie v podstate smerujú k tomu istému obsahu.  
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 Iný pohľad na komunikáciu ponúka delenie podľa komunikačného toku 

na jednosmernú alebo obojsmernú komunikáciu. Rozhodujúca je v tomto prípade prítomnosť 

spätnej väzby ako odozva príjemcu na správu vysielača. Takýmto spôsobom sa komunikačné 

subjekty stanú v jednu chvíľu recipientom správy, v inú jej tvorcom. Oba subjekty majú 

moņnosť ovplyvňovať sociálnu komunikáciu, čo je zapríčinené tzv. interaktivitou. Jensen 

(1998, In Chung, 2008) definuje interaktivitu ako vzťah medzi dvomi alebo viacerými 

subjektmi, ktorí sa v danej situácii navzájom prispôsobujú správaniu a činnostiam. V prípade, 

ņe jeden zo subjektov by mal obmedzené alebo úplne znemoņnené moņnosti vplývania na 

komunikáciu, absentovala by dostatočná miera interaktivity a obojsmerný komunikačný 

model by sa premenil na jednosmerný tok informácií. Úroveň interaktivity v komunikácii 

môņe preto varírovať, čo sa stalo podnetom pre nasledujúce zámery práce.  

 Interaktivita je v praxi častokrát zamieňaná s pojmom interakcia, ktorá prebieha za 

vyuņitia komunikácie a moņno ju označiť ako vzájomné ovplyvňovanie subjektov (Nový, 

Surynek, 2006; Bednář a kol. 2013). Jacko (2009) popisuje vzťah medzi interaktivitou            

a interakciou ako úzko spätý, pričom interakciu pokladá za jednu z dimenzií interaktivity. 

Shin, Choi, Kim a Lee (2016) zaoberajúci sa interaktivitou na webe popisujú interaktivitu 

(angl. interactivity) ako konńtrukt, na ktorý vplývajú účinky interakčných techník (angl. 

interaction techniques), a to napr. posúvanie či klikanie. Z toho vyplýva, ņe pouņitie techniky 

uņívateľom označujú za interakciu (angl. interaction), zatiaľ čo interaktivitu vnímajú ako 

nadradený rámec. Podobne aj ďalńie výskumy (Xu, Sundar, 2016; Shon, Lee, 2005; Oh, 

Sundar, 2015; Taylor, Johnson, Griffith, Rozzell, Connelly, Jensen, Dunbar, Ness, 2015) 

zaoberajúce sa komunikáciou na internete a ovplyvňovaním jej recipienta pouņívajú               

a skúmajú v ńtúdiách skôr interaktivitu neņ interakciu. Na základe vyńńie uvedeného 

povaņujeme interaktivitu za ńirńiu skutkovú podstatu neņ interakciu, a v ńtúdii budeme 

pouņívať pojem interaktivita. 

 Cieľom ńtúdie je na základe logických súvislostí a ńtúdia literatúry podať uņitočné 

predikcie ohľadom budúceho vývoja úrovne interaktivity v sociálnej komunikácii, čo bude 

prínosné ako v teoretickej rovine tak aj v pragmatickej, v prospech plánovania organizácie       

i realizácie komunikácie organizačných i vzdelávacích jednotiek.  

Úroveň interaktivity v epochách sociálnej komunikácie 

 Kaņdá komunikácia je sprevádzaná istou mierou interaktivity. Je zrejmé, ņe pri 

interpersonálnej komunikácii tvárou tvár, kde medzi subjektmi súčasne prebieha                     

aj non-verbálna komunikácia sa vyskytuje najviac moņnej interaktivity. Podľa vyńńie 

uvedeného delenia, sociálna interpersonálna komunikácia prevládala najmä v epoche 

znamení, signálov    i hovoreného jazyka. V tomto období bolo beņné, ņe starí rozprávači 

zhromaņďovali večer okolo ohňa poslucháčov, ktorým rozprávali príbehy. Na vyjadrené 

priania a nálady recipientov reagovali rozprávači prispôsobovaním svojich príbehov potrebám 

konkrétnych príjemcov, čo zapríčiňovalo, ņe príbehy boli raz komické, inokedy tragické 

(Luppa, 2001). Flexibilita rozprávania by nebola moņná ak by sa komunikačné subjekty 

vzájomne neovplyvňovali a neexistovala by medzi nimi vysoká úroveň interaktivity.  

 Táto úroveň interaktivity so snahou prekonávať časové alebo priestorové vzdialenosti 

pomocou technologických inovácií postupne klesala (epocha písania; epocha tlače) aņ 

po dobu, v ktorej malé mnoņstvo centralizovaných médií ńírilo obsah smerom k veľkému 

rozptýlenému publiku (epocha masovej komunikácie). Nízka úroveň interaktivity medzi 

komunikujúcimi subjektmi (či uņ v televízii alebo rozhlase), bola doprevádzaná obmedzenými 

moņnosťami spätnej väzby v komunikácii. Podľa Luppu (2001) film, rádio a nakoniec aj 

televízia sa priblíņili k zániku interaktivity, pretoņe publikum nielenņe neovplyvňovalo 

pokrok médií, ale ani nijako nemohlo ovplyvniť výsledok prezentovaného príbehu. 
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Komunikácia bola jednosmerná, publikum si uņ nemuselo predstavovať dianie udalosti. 

Rozprávanie príbehov, ktoré kedysi sprevádzala najvyńńia úroveň interaktivity, sa 

na masovom trhu premenilo na pasívne umenie. Ińlo o nemennú zábavu s pevne stanovenými 

podobami obsahov, čo robilo z divákov neaktívnych pozorovateľov. 

 Po epoche masovej komunikácie mohla spoločnosť smerovať jedine ku komunikácii 

s narastajúcou mierou interaktivity, a to do epochy počítačov prepojených skrz internet. 

Interaktivita sa stala jednou zo základných vlastností nových médií a povaņuje sa za pozitívnu 

charakteristiku nových technológií (Chung, 2008). Hoci interaktivita je vńeobecne spájaná 

s novými médiami, jej úroveň počas epochy narastala postupne. Webová stránka v začiatkoch 

sa podobala skôr vizitke firmy so základnými kontaktnými údajmi, bez ďalńieho 

uņívateľského záņitku. Časom sa vńak zmenila a podnikateľské i organizačné jednotky 

pochopili, ņe ich prezentácie na webe sú nevyhnutnosťou v rámci komunikácie podniku 

s uņívateľmi ako potenciálnymi zákazníkmi. Postupne sa menila nielen forma webstránok ale 

aj uņívateľské správanie s pribúdajúcimi poņiadavkami a nárokmi na webovú prezentáciu,       

a to i v otázkach interaktivity, ktorá sa i dnes nerovnako vyskytuje na webových stránkach. 

Výskumní pracovníci v oblasti komunikácie hodnotia interaktivitu ponúkanú webovými 

stránkami na základe toho, ako veľmi sa podobá sociálnej komunikácii tvárou v tvár,             

čo vńeobecne povaņujú za ńtandard interaktivity (Walther & Burgoon, 1992, in Chung, 

2008). Taktieņ sociálne site, rovnako ako web, preńli početným vývojom prispôsobujúc sa 

potrebám návńtevníkov.  

 Posledným obdobím podľa DeFleurovo a Ball-Rokeachovej delenia je epocha 

počítačov. Hoci počítač ako médium je stále online subjektmi vyuņívaný vo veľkej miere, 

prieskumy a výskumy za posledné roky zaznamenali pokles pouņívania tohto média. 

Dokumentuje to on-line prieskum spoločnosti Aitom, ktorý v roku 2017 zisťoval na vzorke 

českej populácie zmenu uņívateľského správania. Podľa výsledkov prieskumu sa zistilo,       

ņe ako muņi (39 %) tak aj ņeny (49 %) sa najčastejńie pripájajú na internet prostredníctvom 

svojho smartfónu. Druhým najčastejńím pouņívaným zariadením bol notebook, a to u 32 % 

muņov a u 27 % ņien. Najmenej vyuņívaným u oboch pohlaví bol tablet (ComputerWorld, 

2017). Na Slovensku väčńina on-line návńtevníkov vyuņíva k prístupu na internet notebook 

alebo stolný počítač, čo sa vńak v najbliņńej dobe zmení v prospech mobilných telefónov. 

Dokazujú to najnovńie merania spoločnosti GemiusRanking (2017), ktorá zistila,                   

ņe pouņívanie počítačov, za posledných 5 rokov kleslo takmer o 32 %. Na základe uvedeného 

predpokladáme, ņe čoskoro bude väčńina návńtevníkov pouņívať pre prístup na internet 

mobilný telefón. Z tohto dôvodu si dovoľujeme pridať k ńiestim DeFleurovo                           

a Ball-Rokeachovej epochám ďalńie obdobie - epochu smartfónov. 
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Graf. 1   Grafický záznam počítačov a mobilných telefónov s tabletmi, ktoré sa  pripojili  na internet 

za  posledné 3 roky (Zdroj: GEMIUSRANKING, 2017. PC vs. Non-PC generated traffic.  [on-

line]. Gemius SA: ©2017. [cit. 2017-10-17]. Dostupné na internete: 

<http://www.rankings.sk/en/rankings/pc-vs-nonpc.html>.) 

 

Model úrovne interaktivity 

 Postupnou analýzou dejín sociálnej komunikácie podľa prevládajúceho média 

v korelácii s mierou interaktivity sme dospeli k zaujímavým skutočnostiam zobrazeným 

v navrhovanom modeli úrovne interaktivity (Chyba! Nenašiel sa ţiaden zdroj odkazov.).  

 

Obr. 1   Model úrovne interaktivity podľa periodizácie vývoja sociálnej komunikácie.  

(Zdroj: autor. - súčasťou modelu je DeFleurovo a Ball-Rokeachovej delenie. In Jirák,  Köpplová, 

2009) 

 Zistili sme, ņe od epochy písania aņ dodnes, prevládalo v komunikácii nejaké médium, 

ktoré prekonávalo časové alebo priestorové vzdialenosti. Hoci interpersonálna komunikácia 

tvárou v tvár je spoločnostiam stále prirodzená, čoraz častejńie sa vyuņíva komunikácia 

pomocou technologických prostriedkov. Predpokladáme, ņe táto tendencia sa nezmení ani 

v budúcnosti a spoločnosti budú vynachádzať ďalńie médiá s technologickými inováciami, 

ktoré budú slúņiť komunikačným účelom. To čo sa postupne mení je dosiahnutá úroveň 

interaktivity (obr. 1).  
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 Podľa modelu sa predpokladá, ņe v budúcnosti nastane v sociálnej komunikácii nárast 

interaktivity. Ľudstvo sa pritom nachádza na konci epochy počítačov, začínajúc novú éru - 

epochu smartfónov, ktorá je úzko spätá s on-line komunikáciu. Nárast komunikačnej 

interaktivity v budúcnosti je podloņený okrem analýz predchádzajúcich období periodizácie 

dejín komunikácie i výpoveďami ďalńích autorít (Mansueto, 2017; Beets, 2017; Demers, 

2014). V tomto zmysle Mansueto (2017) tvrdí, ņe interaktívny obsah resp. komunikačná 

interaktivita nemá kam ísť, iba hore. Demers (2014) dokonca predpokladá taký nárast 

interaktivity v on-line komunikácii, ņe interaktívny obsahový marketing príde nahradiť 

obsahový marketing ako to poznáme dnes. Podľa Mansueta (2017) situácia nepôjde 

do extrému, pretoņe interaktívne druhy obsahov efektívne dopĺňajú statické časti obsahu. 

Nedávna ńtúdia realizovaná v roku 2016 a  2017 spoločnosťou Content Marketing Institute 

dokazuje, ņe obchodníci i podnikateľské a organizačné jednotky reagujú na poņiadavky 

uņívateľského správania tým, ņe obohacujú a ďalej plánujú obohacovať svoj obsah v on-line 

priestore o interaktívne prvky. Aņ 79% obchodníkov zaradilo v roku 2017 do svojich plánov 

počas nasledujúcich 12 mesiacov vyuņitie interaktívneho obsahu na weboch, zatiaľ čo 

uverejňovaním interaktívneho obsahu na svojich platformách sa zaviazalo v roku 2016 len 

75% obchodníkov. Uvedené zistenia potvrdzujú, ņe spoločnosti z roka na rok v on-line 

priestore plánujú čoraz viac vyuņívať moņnosti interaktívneho obsahu (Beets, 2017). 

 Skutočnosť, ņe interaktivita bude najmä v on-line priestore rásť, moņno povaņovať 

za pozitívum, pretoņe interaktivita je prirodzenou súčasťou obojsmernej ľudskej komunikácie. 

Kladnými dôsledkami interaktivity v nových technológiách sú podľa Rafaeliho (1988, 

In Chung, 2008) spokojnosť, motivácia, zmysel pre zábavu, poznanie a učenie. Nové médiá 

i technologické vymoņenosti sa snaņia priblíņiť k vyńńej miere interaktivity  a splynúť s ňou 

do takej miery, aby sa uņívateľ cítil prirodzene a intuitívne riadil i prispôsoboval sa nastolenej 

komunikácii. 

Interaktivita v pouţitých zariadeniach a v obsahovom marketingu 

 Z mobilných telefónov sa rýchlo stali multifunkčné zariadenia, ktoré kaņdodenne 

ľudia vyuņívajú ako spôsob identifikácie, komunikácie, nástroj na fotografovanie, čítanie, 

počúvanie hudby, monitorovanie zdravia a iných funkcií. Pouņité zariadenia vo veľkej miere 

vplývajú na poņadovaný a spotrebúvaný obsah v on-line priestore. Pretoņe uņívateľské 

správanie sa mení, v blízkej budúcnosti stratégie obsahového marketingu (i stratégie 

tzv. interaktívneho obsahu) sa nebudú sústrediť na tvorbu obsahov určených na konzumáciu 

skrz počítač, ale budú navrhované tak, aby vyhovovali predovńetkým formátom a rozlíńeniu 

mobilného telefónu. Interaktívny obsah, uņ nebude vsunutý ako marginálne interaktívne 

elementy medzi lineárny statický obsah, ale vytvorí sa jeden konzistentný interaktívny príbeh 

smerujúci uņívateľa k interaktívnemu záņitku. Sofistikované zariadenia sa budú učiť 

predvídať uņívateľské potreby a spôsob akým recipienti komunikujú výrazne ovplyvní to ako 

budú spotrebovávať obsah. Ak budú návńtevníci komunikovať s virtuálnym svetom 

prostredníctvom hlasových, dotykových a ručných gest, je potrebné vytvárať obsah, ktorý 

uņívateľom umoņní pouņívať hlas, ruky a gestá. Uņ to nebude o interakcii so zariadením, 

ktoré musí pouņívateľ fyzicky drņať v rukách. Obsahový marketing sa dostane na úplne novú 

úroveň. Marketingoví pracovníci budú postupne začleňovať audio obsah s podporujúcou 

gestikuláciou a s rozpoznávaním hlasu (Luppa, 2001; Didner, 2014). Uvaņovanie o spôsobe 

akým uņívatelia spotrebovávajú obsah, vńeobecne ovplyvní etapu plánovania, produkcie          

a zverejnenia obsahu.  

 Predpokladáme, ņe on-line komunikácia pôjde eńte do väčńích extrémov neņ 

predpokladajú Didner (2014) a Luppa (2001). Uņívatelia pomocou technológií budú môcť 

kaņdodenne zaņívať virtuálnu realitu, ktorá sa v reálnom čase odohráva na inom mieste. 
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Uņívateľ si z pohodlia domova bude môcť "odskočiť" na veľtrh alebo výstavu organizovanú 

za hranicami ńtátu, pričom uvidí reálne výstavné stánky s tovarom. Taktieņ sa bude môcť 

v "realtime" čase skrz technologické vymoņenosti skontaktovať s hociktorým predajcom 

na veľtrhu. Týmto spôsobom sa on-line komunikácia priblíņi k sociálnej interpersonálnej 

komunikácii prebiehajúcej v inom komunikačnom kontexte na inom mieste, so zachovaním 

maximálneho záņitku reality s moņnosťou priameho vplývania uņívateľa na priebeh 

komunikácie.  

Záver 

 Kvalita i úroveň interaktivity sa budú v budúcnosti zvyńovať. Vypovedajú o tom 

nielen výpovede odborníkov ale na uvedenú skutočnosť poukazuje i nami navrhovaný Model 

úrovne interaktivity (obrázok 1), na ktorý sa ńtúdia zameriava. Model zobrazuje delenie 

sociálnej komunikácie podľa prevládajúceho média a dáva jednotlivé obdobia do korelácie      

s mierou komunikačnej interaktivity. Obohacuje DeFleurovo a Ball-Rokeachovej delenie 

vyuņité v modeli úrovne interaktivity o ďalńieho obdobie – epochu smartfónov - čo náleņite 

podkladá výskumami uņívateľského online správania (ComputerWorld, 2017; 

GemiusRanking, 2017). Mobilný telefón ovládajúci hmatom, gestikuláciami ale i slovami       

s istotou bude mať (podľa zistení GemiusRanking, 2017) v blízkej budúcnosti väčńiu podporu 

zo strany pouņívateľov neņ klasický stolný počítač s umiestnenou statickou klávesnicou         

a myńou. Väčńia moņnosť interaktivity tak bude prítomná ako v pouņitých zariadeniach,       

tak aj v samotnom prostredí internetu. 

 Nedostatkom spomínaného Modelu úrovne interaktivity je jeho vizuálna nepresnosť. 

Jednotlivé etapy vo vývoji sociálnej komunikácie totiņ netrvali v čase rovnako dlho, ale líńili 

sa dĺņkou období. Napriek nedostatku, povaņujeme model za prínosný, pretoņe jeho účelom je 

poskytnúť informácie ohľadom budúceho vývoja sociálnej komunikácie, ktoré sú podloņené 

tvrdeniami iných autorít (Beets, 2017; Demers, 2014; Mansueto, 2017; Luppa, 2001). 

Uņitočnosť modelu sa preukazuje nielen v teoretickej, ale aj pragmatickej oblasti, pretoņe 

reflektuje budúce smerovanie komunikácie, čo umoņňuje podnikateľským i organizačným 

jednotkám vytvárať účinnejńie plány v oblasti marketingovej komunikácie. Model úrovne 

interaktivity nám môņe v budúcnosti poskytnúť základ pre ďalńie výskumy a bádanie v oblasti 

tém súvisiacich so sociálnou komunikáciou. 

 Rast úrovne komunikačnej interaktivity úzko súvisí so zmenou pouņívaných zariadení 

uņívateľmi. Takéto veľké zmeny v zariadeniach, technológiách, spotrebovávaní obsahu ako aj 

zmeny v pochopení uņívateľského on-line správania si v prvom rade vyņadujú eńte väčńiu 

zmenu - zmenu zmýńľania, čo bude nepochybne najťaņńou, no nevyhnutnou zmenou, aby sa 

komunikácia v spoločnosti posunula smerom k progresu. Preto úsilie podnikov pracovať 

na kvalitnej forme i obsahu on-line komunikácie je na mieste. 
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PERCEPCIA ŢENSKÉHO TELA V REKLAME U DOSPIEVAJÚCICH 

V OBDOBÍ STREDNEJ A NESKOREJ ADOLESCENCIE 

  

PERCEPTION OF FEMALE BODY IN ADVERTISING BZ MIDDLE 

AND LATE ADOLESCENTS   

 
Ivana Bulanda – Ivana Dubovická 

Abstrakt 

 Príspevok sa zaoberá percepciou ņenského tela v reklame u dospievajúcich vzhľadom 

na atribút vývojového ńtádia strednej a neskorej adolescencie. Vo svojom úvode vymedzuje 

adolescenciu, dáva ju do vzťahu s percipovaním vlastného tela ako i vyobrazením telesnosti, 

ktoré je obsiahnuté v mediálnom prostredí a reklame. Následne prezentuje výsledky 

realizovaného výskumu, ktorého cieľom bolo prostredníctvom metódy sémantického 

diferenciálu zistiť, ako je vnímaná expozícia ņenského tela v reklame adolescentmi 

v segmente ņien. Záverom ponúka odporúčania pre marketingovú prax.     

 

Kľúčové slová: Percepcia. Reklama. Ņenské telo. Adolescencia. 

 

Abstract 

 This paper deals with the perception of female body in advertising by middle and late 

adolescents. In the introduction, it defines adolescence and puts it into relation with the 

perception of own body and depiction of corporeality, which is contained in the media 

environment and advertising. Next, it presents the research findings from a research whose 

objective was to identify using the method of semantic differentiation how the female body is 

viewed in advertising by female adolescents. In the concluding paragraphs the paper offers 

recommendations for marketing practice.     

 

Key words: Perception. Advertising. Female body. Adolescence. 

 
Úvod 

Dospievanie je označované ako obdobie intenzívnych, rýchlych fyzických                    

a emocionálnych zmien. V súčasnej dobe sa kladie zvýńená pozornosť na vzájomné sa 

prijatie, sociálne správanie a kultúrne normy dominujúce v danej spoločnosti. Telesný vzhľad 

– to, ako sa vníma, vyzerá, pohybuje, cíti jedinec sú významné faktory spájané so zdravím      

a pohodou vo vývojovej fáze – adolescencii. Jedná sa o obdobie človeka medzi koncom 

detstva a začiatkom dospelosti (Cakirpaloglu, 2012). Vekové rozpätie dospievania je 

viacerými autormi vymedzené rôznorodo, čím nie je v literatúre jednoznačne definované. 

Podľa Moshamana (2012 In Holmqvist Gattario, 2013) a Nielsena (1996 In Holmqvist 

Gattario, 2013) je to obdobie jedinca vo veku medzi 13. aņ 19. rokom ņivota. Iní (Bextiyar, 

Turkmen, 2014, Mehl et al. 2015) naznačujú, ņe dospievanie sa v 20. storočí predĺņilo, 

vzhľadom k neskorńiemu psychickému dozrievaniu, oneskoreným vstupom do manņelstva a 

práce, a preto sa hranice dospievania rozńírili na obdobie od 10. aņ 20. roku. Steinberg (2011 

In Holmqvist Gattario, 2013) rozdelil obdobie adolescencie na: 
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 predčasnú adolescenciu (vek od 10 do 13 rokov), 

 strednú adolescenciu (vek od 14 do 17 rokov),  

 neskorú adolescenciu (vek od 18 do 21 rokov). 

 Prechod medzi detstvom a dospelosťou je často vnímaný ako obdobie stresu, aņ 

„turbulencie“. Médiá jedincov, nachádzajúcich sa v tomto vývojovom ńtádiu častokrát 

predstavujú stereotypne ako ľudí, ktorí sa hormonálne búria, odvrávajú a vzdorujú svojim 

rodičom, zapájajú sa do nebezpečných rizík alebo sú ,,pobláznení“ láskou a pod. Je to 

médiámi nadnesené, ale zároveň do určitej miery pravdivé, nakoľko je dospievanie je 

dynamická etapa ņivota, ktorá sa vyznačuje radom zásadných zmien, a to sú podľa viacerých 

autorov (Ńramová, 2007, Cakirpaloglu, 2012):  

 biologické, 

 sociálne, 

 psychologické zmeny.  

 Mladí ľudia sa v tomto období čoraz viac zameriavajú na fyzický vzhľad (ako súčasť 

body image), pričom ich ideály sú veľmi ovplyvnené masmédiami a zároveň aj osobnými, 

rodinnými, spoločenskými a kultúrnymi faktormi (Musioł, 2012, Chlebcová Hečková, 2012, 

Viteková, 2016). Práve masmédiá kladú veľký dôraz na idealizované zobrazenia telesnosti 

u ņien ako i muņov. Samotné ponímanie muņskosti a ņenskosti pritom ,,nadväzuje na tradičné 

muņské a ņenské roly, v rámci ktorých je muņ chápaný ako agresívny, emočne chladný, 

nezávislý, dominantný, súťaņivý a rozhodný a ņena je chápaná ako pasívna, citová, závisla, 

submisívna a nerozhodná“ (Lukńík, Supeková, 2003 In Čereńník, 2011, s. 12). Tieto tendencie 

sú teda prítomné v mediálnych obsahoch, neopomínajúc samotnú reklamu na čo upozorňuje 

početné mnoņstvo autorov (Světlík, 2012, Koprda, 2014, Broun et. al, 2015). Dôsledkom je 

nárast konsekvencií nespokojnosti s vlastným telom u adolescentov (Fialová, Krch, 2012, 

Benton, Karazia, 2015). Obzvláńť pre dospievajúce dievčatá je fyzický vzhľad,                    

ako aj vnímanie vlastného tela, veľmi dôleņité, nakoľko je významnou súčasťou ich sebaúcty            

v osobnom ņivote. Vzhľadom na vyńńie zmienené, prezentujeme výsledky výskumu, ktoré sa 

vzťahujú na percepciu ņenského tela v reklame u segmentu ņien s ohľadom na vývojové 

ńtádium strednej a neskorej adolescencie.   

 

Cieľ výskumu 

 Cieľom realizovaného výskumu bolo zistiť, ako je vnímaná expozícia ņenského tela 

v reklame adolescentmi v segmente ņien. Zamerali sme sa percepciu audiovizuálnej reklamy 

spoločnosti Honey Birdette, kde sme sledovali aké konotácie vyvolá zobrazenie ņenského tela 

v reprezentácii modelky Renee Somerfield u respondentov vo vzťahu k jednodlivým ńtádiám 

adolescencie podľa Steinberga (2011, In Holmqvist Gattario, 2013). 

 

Hypotézy 

H1: Predpokladáme, ņe výskumný súbor  adolescentiek bude ņenské telo v reklame 

percipovať v pozitívnych konotáciach neņ negatívných. 

H2: Predpokladáme, ņe výskumný súbor  adolescentiek bude ņenské telo v reklame 

percipovať rozdielne vzhľadom na strednú adolescenciu a neskorú adolescenciu  

(kategorizácia podľa Steinberga). 

 

Výskumná metóda a výskumný súbor 

K sledovaniu subjektívneho významu vybranej audiovizuálne reklamy sme pouņili 

metódu sémantického diferenciálu. Ide o výskumnú metódu zameranú na zisťovanie toho, ako 
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jedinec vníma pojmy, pričom kaņdý pojem má okrem denotatívneho významu (zjavný, 

vńeobecne platný) aj význam konotatívny (skrytý, subjektívny význam) (Gavora, 2010).       

Vo vńeobecnosti ju zaraďujeme medzi psychosémantické metódy, ktoré umoņňujú nahliadnuť 

do preņívania navodených stavov osobnosti, ktoré sú inými diagnostickými metódami ťaņko 

zaznamenateľné. Napriek tomu, ņe majú idiografický význam, nańli si svoje uplatnenie aj 

v marketingovom výskume (Dņupina, Fandelová, et al. 2013). Pri kreovaní sémantického 

diferenciálu je vyuņívaná séria bipolárnych adjektív hodnotených na sedembodovej ńkále. 

Podmienkou výberu dvojice bipolárnych adjektív bolo, aby mali obsahový vzťah 

k hodnotenému pojmu, pričom v jednotlivých parcialitách vychádzali zo sebapercepčnej ńkály 

POP (Válková et al., 1995 In Fialová, Krch, 2012). Vo výskume boli pouņité nasledovné 

dvojice : jemné – tvrdé, hĺbavé – povrchné, ľahké – ťaņké, priateľské – nepriateľské, 

neohybné – pruņné, teplé – studené, citlivé – necitlivé, napnuté – relaxované,                

pokojné – rozruńené, priehľadné – tajomné, aktívne – pasívne, muņské – ņenské,            

krásne – ńkaredé, odolné – krehké, bezvýznamné – dôleņité, ńťastné – smutné,              

unavené – energické. Výskumný súbor a teda cieľová segmentačná skupina ņien pozostávala 

zo 100 respondentov  (N=100). Vzhľadom na jednotlivé ńtádia adolescencie podľa Steinberga 

(2011, In Holmqvist Gattario, 2013) bol výskumný súbor diferencovaný ako uvádzame 

v grafe 1. a vzťahovali sa na neho demografické ukazovatele, ktoré sú obsiahnuté v grafe 2, 3 

a 4.  
 

 

                
Graf 1 Vek respondentiek                             Graf 2 Vzdelanie respondentiek 

           
            Graf 3 Bydlisko respondentiek                           Graf 4 Kraj, z ktorého respondentky pochádzajú 
 

 Ako je pozorovateľné v grafe 2, najviac zastúpené bolo stredońkolské vzdelanie        

(69 %), potom základné vzdelanie (25 %) a v najmenńej miere bolo vysokońkolské vzdelanie 

(6 %). Aņ 75 % respondentiek pochádzalo z mesta a 25 % je z vidieka (graf 3), pričom z 

Banskobystrického kraja bolo 51 % respondentiek, z Bratislavského kraja 15 % 

respondentiek, zo Ņilinského kraja 13 % respondentiek, z Nitrianskeho kraja 7 % 

respondentiek, z Trenčianského kraja 6 % respondentiek a v rovnakom percentuálnom 

zastúpení 3% boli respondentky z Trnavského a Preńovského kraja. Najmenńie zastúpenie 

respondentov bolo z Końického kraja, z ktorého pochádzali 2 % respondentiek (graf č. 4). 



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

4. decembra 2017, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF UKF v Nitre 

26 

 

Výsledky výskumu 

 Výsledky výskumu, ktoré sú prezentované v Tab. 1 sa vzťahujú na percepciu ņenského 

tela v predmetnej audiovizuálnej reklame cieľovou skupinou vo vekovej kategórii 14-17 

rokov a vo vekovej kategórii 18-21 rokov. V prvom stĺpci - TOTAL MEAN (TM) je stredná 

hodnota, tj. aritmeticky priemer zo vńetkých 100 získaných výpovedí respondentov (N=100), 

pričom v druhom stĺpci sú hodnoty výpočtu ńtandardnej odchýlky (SD). V treťom a piatom 

stĺpci sú uvedené stredné hodnoty vzťahujúce sa ku mladńej a starńej skupine respondentiek. 

Ńtvrtý ako i ńiesty stĺpec je ńtandardná odchýlka pre obidve vekové skupiny (vek 14-17 a vek 

18-21). Realizovaný T – Test, v poslednej časti Tab. 1 porovnáva kaņdú z poloņiek 

bipolárnych adjektív pre dve skupiny respondentiek, tj. jedna skupinu vo veku od 14-17 rokov 

a druhú skupinu vo veku od 18-21 rokov. 

Tab. 1 Vnímanie ņenského tela v reklame a ich zistené ńtatistické rozdiely (celý výskumný súbor, 

veková skupina 14-17 rokov a 18-21 rokov) 

 

Dvojica adjektív TM SD M 
(14-17) 

SD 
(14-17) 

M 
(18-21) 

SD 
(18 -21) 

T-test 

jemné – tvrdé 2,99 1,47 2,61 1,47 3,31 1,40 0,0165 
hĺbavé  -povrchné 4,17 1,72 3,61 1,79 4,65 1,49 0,0025 
ľahké – ťaņké 2,66 1,44 2,52 1,49 2,78 1,41 0,3816 
priateľské – nepriateľské 2,79 1,30 2,26 1,18 3,24 1,23 0,0001 
neohybné – pruņné 5,40 1,53 5,67 1,52 5,17 1,49 0,0990 
teplé – studené 3,01 1,65 2,89 1,69 3,11 1,59 0,5105 
citlivé – necitlivé 3,29 1,58 2,91 1,62 3,61 1,45 0,0284 
napnuté – relaxované 3,31 1,80 3,20 1,90 3,41 1,65 0,5639 
pokojné – rozruńené 3,05 1,45 2,96 1,38 3,13 1,48 0,5504 
priehľadné – tajomné 3,53 1,75 3,02 1,72 3,96 1,63 0,0070 
aktívne – pasívne 2,24 1,48 2,00 1,35 2,44 1,55 0,1301 
muņské – ņenské 6,43 0,82 6,52 0,72 6,35 0,89 0,2958 
krásne – ńkaredé 1,97 1,08 1,91 0,98 2,02 1,15 0,6235 
odolné – krehké 3,17 1,89 2,93 1,89 3,37 1,87 0,2520 
bezvýznamné – dôleņité 4,91 1,48 5,24 1,46 4,63 1,45 0,0402 
ńťastné – smutné 2,73 1,38 2,43 1,34 2,98 1,36 0,0470 
unavené – energické 5,62 1,23 5,85 1,13 5,43 1,28 0,0841 

 

 Adjektívum ,,jemný“ moņno vnímať ako mierny, sluńný, jemnocitný v správaní            

k druhému človeku. Na hodnotiacej ńkále nám pri dvojici adjektív jemné – tvrdé vyńiel 

aritmetický priemer 2,99 pre celý výskumný súbor respondentiek. Respondentky vo vekovej 

skupine od 14 do 17 rokov sa priklonili pri hodnotení ņenského tela v reklame k jemnosti, 

zatiaľ čo starńie respondentky vo vekovej skupine od 18 do 21 rokov sa priklonili k adjektívu 

,,tvrdé“.  

 Pri dvojici adjektív hĺbavé – povrchné bol príklon u starńej skupiny respondentiek ku 

negatívnemu konotatívnemu významu, t. j. k adjektívu ,,povrchné“. Kým hĺbavý človek má 

sklony k premýńľaniu a vytváraniu vlastného úsudku, človek povrchný nejde do hĺbky, nemá 

zmysel pre dôslednosť (Pauknerová et al., 2012, Plamínek, 2013). Mladńie respondentky 

vnímali ņenské telo v nami predkladanej reklame viacej hĺbavo a menej kriticky. Aritmetický 

priemer vzťahujúci sa k celému výskumnému súboru mal ukazovateľ 4,17. U dvojici adjektív 

ľahké – ťaņké starńia, ako i mladńia veková kategória respondentiek sa priklonila k adjektívu 

,,ľahké“, s aritmetickým priemerom 2,66 pre celý výskumný súbor. V ďalńom opozitnom 

postavení boli adjektíva priateľské – nepriateľské. Priateľskosť moņno vnímať ako druņnosť, 
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prívetivosť, vlastnosť, na základe ktorej jedinec rád nadväzuje sociálne väzby s inými ľuďmi. 

Zatiaľ čo nepriateľstvo je skôr vnímané ako niečo ,,protivné, chladné, nenávistné“ voči 

druhému človeku (Blatný et al., 2010, Cakirpaloglu, 2012). V nańom výskume malo vyńńiu 

hodnotu adjektívum nepriateľské v prípade starńej vekovej skupiny, a mladńia veková hranica 

vnímala reklamu skôr priateľsky, pričom aritmetický priemer dosiahol hodnotu 2,79 u celého 

výskumného súboru. Pri adjektívach neohybné - pruņné sa obe vekové skupiny respondentiek 

priklonili k adjektívu pruņné, keďņe tu vyńiel aritmetický priemer 5,40. Pruņný človek je 

ohybný, ľahko sa pohybuje, zatiaľ čo neohybný je skôr neobratný, neńikovný, aņ drevený. 

Exponované ņenské telo modelky v danej reklame bolo teda percipované ako pruņné. 

V ďalńom postavení adjektív teplé – studené, výraz ,,teplé“ pôsobí príjemne, vyņaruje teplo      

a prívetivosť. Naopak ,,studené“ vyvoláva pocit chladu, drsnosti a mrazivosti. Respondentky 

sa v tomto prípade priklonili k adjektívu teplý, čo reflektuje aj hodnota aritmetického 

priemeru 3,01. Pri adjektívach citlivé – necitlivé, môņeme citlivosť ponímať ako opak 

hrubosti, ako istú mieru empatie, ktorá je potrebná v medziľudských vzťahoch. Aj napriek 

tomu, modelku v reklame vnímala skôr citlivejńie mladńia generácia, zatiaľ čo starńia sa 

priklonila skôr k necitlivému adjektívu. Aritmetický priemer bol 3,29. Pri uvedených 

slovných výrazoch by sme chceli zdôrazniť, ņe práve nańa cieľová skupina respondentiek je 

veľmi vnímavá a citlivá na podnety zo strany reklám s vyobrazením ņenského tela, nakoľko 

respondentky sú vo veku, kedy je pre nich výzor mimoriadne dôleņitý. Začínajú vyhľadávať   

a vytvárať vzťahy, chcú sa páčiť opačnému pohlaviu a chcú byť ,,dokonalé“ (Ńramová, 2014, 

Polakevičová, Lincényi, 2014). A práve reklama je jeden z prostriedkov, ktorá istú 

,,dokonalosť“ prezentuje a podporuje (Polakevičová, 2016, Kubicová, Kádeková, 2017).     

Pri hodnotení adjektív napnuté – zrelaxované, mladńie ako aj starńie respondentky vnímali 

ņenské telo v danej reklame ako napnuté, vyńla tu hodnota 3,29. U percipovania, či ņenské 

telo v predkladanej reklame je pokojné alebo rozruńené, obe vekové skupiny sa priklonili               

k adjektívu pokojné, vyńla tu hodnota 3,05. Zaujímavosťou je kombinácia adjektív priehľadné 

a tajomné s aritmetickým priemerom 3,53, kde sa mladńie respondentky priklonili                    

k priehľadnosti. Z týchto dvoch pojmov hodnotíme ako pozitívny pojem tajomný, ten si 

vybrali viac starńie respondentky, čo môņe byť spôsobené istou vekovou zrelosťou. Nízky 

aritmetický priemer vyńiel pri adjektívach aktívne - pasívne, vyńla tu hodnota 2,24, pričom    

sa obe skupiny respondentiek priklonili k vlastnosti aktívny. Aktívny človek je činný, je 

neustále v pohybe, stále sa niečím zaoberá. Naopak bytosť pasívna sa vyznačuje nečinnosťou 

a nezáujmom (Cakirpaloglu, 2012, Vysekalová et al., 2011).  

 Veľmi vysoký aritmetický priemer 6,43 vyńiel pri hodnotení adjektív muņské - ņenské, 

respondentky sa tu priklonili k ņenskému elementu vnímania vyobrazeného tela v reklame,   

čo znamená, ņe ústredná modelka na ne pôsobila ņensky. Pri ďalńích adjektívach:                 

krásne – ńkaredé, prevaņne hodnotili respondentky ņenské telo ako krásne, čo naznačuje aj 

aritmetický priemer 1,97. V tejto súvislosti môņeme konńtatovať, ņe bolo vnímané ako 

príťaņlivé. Výsledky adjektív odolné - krehké, poukazujú na to, ņe opäť sa takmer vńetky 

respondentky priklonili k vlastnosti odolné, vyńiel tu priemer 3,17. Toto hodnotenie je             

v úzkom súvise s adjektívom pruņné, kde vyńla vysoká hodnota 5,40. Ņenské telo modelky 

v reklame pôsobí vyńportovane, to je zrejme dôvod, prečo sa respondentky rozhodli pre takéto 

hodnotenie. Veľmi protichodne pôsobia adjektíva bezvýznamné - dôleņité. Vyńla tu hodnota 

4,91, čo poukazuje na vysoký priemer. Starńie respondentky vo veku 18 aņ 21 rokov sa 

priklonili k adjektívu dôleņité. Mladńia veková skupina 14 aņ 17 rokov pravdepodobne 

neprikladala taký dôleņitý význam ńtylizácii a celkovému vyobrazeniu ņenského tela              

v reklame a preto sa priklonila skôr k adjektívu bezvýznamné. Keď je niečo bezvýznamné, 

nie je to podstatné, nemá to váhu. Opakom je dôleņitosť, ak je niečo pre nás dôleņité, má to 

veľkú váhu, záleņí nám na tom. Práve na prahu adolescencie dochádza u tejto skupiny            
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k niečomu, čo jej otvára iný svet. Dochádza k rozvoju psychickej schopnosti, adolescenti si 

začínajú viac uvedomovať seba a okolie. V tomto období sú vńak aj veľmi zraniteľní, berú 

veci osobne, vńetko hodnotia najprv podľa seba. To, čo bolo predtým správne, sa im zrazu 

môņe javiť ako nesprávne alebo nejednoznačné (Ńramová, 2007, Bulanda et al., 2017). Často 

sa im práve v tomto období stáva, ņe ľudia, ktorých povaņovali za dokonalých, sa im takí 

dokonalí uņ nejavia. Znova sa dostávame k zraniteľnosti tejto cieľovej skupiny                         

a upozorňujeme na ňu. Svedčí o tom aj fakt, ņe ņenské telo v danej reklame hodnotili               

v celkovom aritmetickom priemere ako dôleņité. Znamená to pravdepodobne, ņe dokonalý 

vzhľad, ktorý reklama predkladá, je pre nich mimoriadne dôleņitý. Pri kombinácii adjektív 

ńťastné – smutné sme zaznamenali u respondentiek z mladńej vekovej kategórie príklon          

k adjektívu ńťastné, zatiaľ čo starńie sa prikláňali k výrazu smutné. Aritmetický priemer nám 

vyńiel v hodnote 2,73. Pri posledných dvoch zaradených adjektívach unavené-energické sme 

evidovali vysokú hodnotu 5,62 u adjektíva energické, čo môņe znamenať, ņe ņenské telo 

v reklame vnímali respondentky priebojné, ņivelné, ņivotaschopné. 
 

 
 

Legenda:           ţeny (vek 18-21),          ţeny (14-17),          celý súbor 

Graf 1  Ńtatistická konfrontácia percepcie ņenského tela v reklame 

 Bliņńou analýzou sémantického priestoru audiovizuálnej reklamy sú sledovateľné 

sémantické profily, ktoré sa vzťahujú k dvom vybraným ńtádiám adolescencie podľa  

Steinberga (2011, In Holmqvist Gattario, 2013) a celému výskumného súboru respondentiek. 

Podľa zaznamenaných výpovedí bolo ņenské telo v reklame percipované adolescentkami ako: 

ņenské, energické, pruņné a dôleņité. Menńiu mieru príklonu sme pritom zaznamenali 

u adjektív: jemné, priateľské, citlivé, teplé, pokojné, aktívne, krásne, odolné a ńťastné. 

Negatívne konotácie boli pritom späté s adjektívami: povrchné, priehľadné, napnuté a ľahké. 

Záverom moņno konńtatovať, ņe výskumný súbor adolescentiek sa pri hodnotení ņenského 

tela v reklame viac prikláňal k pozitívnym neņ negatívnym adjektívam. Najväčńiu hodnotiacu 

váhu dali respondentky adjektívu ņenské, pričom moņno predpokladať pri ďalńom výskume, 

ņe môņe byť prepojené na adjektíva krásne, jemné a ńťastné. 

 

Záver 

 Rezultátom realizovaného výskumu je splnenie hlavného cieľa stanoveného 

empirického bádania, ktorým bolo zistiť, ako je vnímaná expozícia ņenského tela v reklame 

adolescentmi v segmente ņien. Zaujímalo nás ako je percipované vyobrazenie ņenského telo 

v audiovizuálnej reklame (spoločnosti Honey Birdette) v reprezentácii modelky Renee 

Somerfield u respondentov vo vzťahu na k jednodlivým ńtádiám adolescencie podľa 

Steinberga (2011, In Holmqvist Gattario, 2013). Nakoľko výsledné zistenia poukázali,          
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ņe ņenské telo v reklame bolo vnímané v pozitívnych konotáciách neņ negatívnych, moņno 

konńtatovať potvrdenie hypotézy H1. S ohľadom ku skutočnosti, ņe percipovanie ņenského 

vyobrazenia v reklamnom komunikáte bolo rozdielne vzhľadom na atribút strednej a neskorej 

adolescencie bola hypotéza H 2 potvrdená. Na základe výsledkov výskumu odporúčame,     

aby tvorcovia reklám dôslednejńie zvaņovali v akej podobe bude exponované ņenské telo 

v reklame smerom k cieľovej skupine adolescentov. Rovnako je potrebné, aby sa pokúsili 

nájsť adekvátnu mieru vyobrazenia ņenskej telesnosti a eliminovali jeho ,,idealizovanú“ 

podobu. 

*Príspevok bol podporený projektom VEGA 1/0216/15 Celebrity v sociálnej reklame a ich 

preferencia u adolescentov. 
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SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ VO FARMACEUTICKŹCH FIRMÁCH 

SOCIAL RESPONSIBILITY IN PHARMACEUTICAL INDUSTRY  

Zuzana Dņupinová 

Abstrakt 

 Pre farmaceutické firmy je spoločenská zodpovednosť (CSR) neoddeliteľnou súčasťou 

ich obchodného modelu, ktorým si zvyńujú svoju dôveryhodnosť. CSR, corporate governance 

a prístupy vychádzajúce z teórie záujmových skupín tvoria previazaný systém, ktorého 

jadrom je CSR a základným prvkom je práve zodpovednosť. Spoločnosti vidia začlenenie 

aktívnej formy CSR ako nástroja na získanie konkurenčnej výhody s vnútornými a vonkajńími 

zainteresovanými stranami (Branco, Rodrigues, 2006). V príspevku sa zameriavame             

na teoretické vymedzenie problematiky sociálnej zodpovednosti so zameraním na sociálny 

pilier ako jeden so základných stavebných prvkov udrņateľnosti farmaceutických firiem.  

 

Kľúčové slová: spoločenská zodpovednosť, sociálny pilier, farmaceutický priemysel. 

Abstract 

 For pharmaceutical companies, CSR is an integral part of their business model, 

which increases their credibility. CSR, corporate governance, and approaches based on the 

stakeholder theory. create a system with the CSR in its center, the core element of which is 

the responsibility. Companies regard an active form of CSR as a means of gaining                  

a sustainable competitive advantage with internal and external stakeholders (Branco, 

Rodrigues, 2006). In the article, we focuse on theoretical review of social responsibility in 

pharmaceutical companies, which is one of the an important pillar of the sustainability of the 

pharmaceutical firms.   

 

Key words: Corporate social responsibility, social pillar, pharmaceutical industry 

Úvod 

 Podľa viacerých autorov je spoločenská zodpovednosť vnímaná ako prístup firmy, kedy 

sa spoločnosť angaņuje v zabezpečení blaha a udrņateľného rozvoja celej spoločnosti, pričom 

sa očakáva, ņe si firma udrņí konkurencieschopnosť a ziskovosť (Porter, Kramer, 2006; 

Panda, Modak, 2016). Do spoločenskej zodpovednosti zaraďujeme zodpovednosť 

ekonomickú, právnu, etickú, sociálnu, ekologickú, politickú a filantropickú. Wartick               

a Cochran (1985) rozńírili názor na CSR tým, ņe zdôraznili obojsmerný komunikačný model 

interaktivity ako metodológie CSR. Niektoré výskumy poukazujú na váhavosť manaņmentu 

zapojiť sa do CSR na úkor zisku spoločnosti. Čoraz častejńie sa CSR objavuje ako nutnosť 

firemnej stratégie neņ ako dobrovoľnosť (Buxton, 2000). Podľa Vysekalovej a Mikeńa (2009) 

má spoločensky zodpovedné správanie firiem vplyv na ich imidņ. 

 Podľa Burkeho a Longsdona (1996) musí firma disponovať správnou CSR stratégiou     

s vhodnými vlastnosťami, ktoré prináńajú pre podnik výhody. Medzi tieto vlastnosti patria:  

 centralita (úzka prepojenosť CSR s misiou a poslaním podniku),  

 špecifickosť (schopnosť odlíńiť sa podobnými produktami a vyuņiť výhody), 

 proaktivita (schopnosť predpovedať budúci vývoj a prispôsobenie svojej činnosti), 
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 dobrovoľnosť (vykonávanie týchto aktivít bez priameho či nepriameho externého 

nátlaku), 

 viditeľnosť (pozorovať dané aktivity a schopnosť zvýńiť vďaka nim reputáciu 

podniku).  

Dosiahnutie týchto atribútov by malo byť jedným z cieľov CSR stratégie, pretoņe miera 

naplnenia týchto vlastností stanovuje úspeńnosť CSR aktivít v zmysle poskytovania prínosov 

pre daný podnik.  

 Zástancovia spoločenskej zodpovednosti podnikov ņiadajú spoločnosti, aby sa pozreli 

nad rámec svojho rozhodovacieho vplyvu a preskúmali účinky na spoločnosť a ich miestne 

spoločenstvá (Kermani, 2006). CSR má schopnosť zlepńovať podnikanie s výsledkami, ktoré 

vńak nie sú vņdy kvantitatívne, ale zato sa objavujú nepriamo. Silné CSR postupy vedú          

k silným a priaznivým názorom verejnosti (Merrifield, 2003). Existuje vńak aj druhá skupina 

autorov, ktorí nepovaņujú spoločenskú zodpovednosť za oblasť, ktorej by sa mal podnik 

venovať, pretoņe podľa nich dochádza k odkloneniu sa od jadra a podstaty podnikania.          

Za najväčńiu nevýhodu povaņujú predovńetkým plytvanie časom a zdrojmi, zvýńené náklady 

a neodbornosť manaņmentu v oblasti CSR. 
   

Komunikácia CSR 

 Častým prístupom k informovaniu o aktivitách v oblasti CSR sú reporty, resp. správy 

o udrņateľnosti. CSR reporty sa vyuņívajú ako komunikačné alebo manaņérske nástroje. 

Firmy komunikujú ohľadne svojich aktivít so svojimi priamymi záujmovými skupinami 

(stakeholdermi). Na dneńnú komunikáciu ohľadne CSR aktivít firmy vyuņívajú svoje webové 

stránky, produkty v atraktívnych obaloch, etikety, prospekty, broņúry, letáky, firemné 

časopisy a noviny, intranety, firemné informačné tabule alebo prezentácie o CSR cez výročné 

správy. Tieto informácie sú určené pre ich zamestnancov, zákazníkov, či obchodných 

partnerov (Kunz, 2012). Výročné správy o CSR sú členené podľa troch pilierov udrņateľnosti 

(triple bottom line – TBL), pričom firma poskytuje takéto informácie na firemných webových 

stránkach  pri minimálnych nákladoch.  Komunikácia s CSR je proces a vo svojej podstate    

sa zameriava na dobré skutky vykonávané spoločnosťou vo vzťahu k zainteresovaným 

stranám (Clark, 2000). Zdôrazňuje svoje ciele a úspechy v oblasti sociálnej zodpovednosti 

podnikov. S výberom webových médií je čoraz dôleņitejńie zachovávať konzistentný dizajn 

vzhľadom na jej zloņitosť (Pollach, 2003). 

 

Sociálny pilier CSR 

 Sociálny pilier sa zameriava na podporu regiónov (externá časť) a starostlivosť 

o zamestnancov (interná časť) vrátane ich podpory výchovy a vzdelávania, kultúrne 

prostredie firmy a iné. Do sociálneho piliera patria tieto hlavné oblasti (Kańparová, 2011):   

 Firemná filantropia a dobrovoľníctvo 

 Zamestnanecká politika, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, vzdelávanie 

 Zamestnávanie minoritných a ohrozených skupín obyvateľstva 

 Rodová rovnosť 

 Odmietnutie detskej práce 

 Ľudské práva, sponzorstvo a dobrovoľníctvo 

 Firemná filantropia je beņná súčasť stratégie firmy. Firmy prispievajú na dobročinné 

akcie, projekty a sami rozhodnú akým spôsobom (napr. kreatívne a efektívne prístupy, hlavne 

aby   sa odlíńili od svojej konkurencie). Darcovstvo a sponzoring sú v mnohých krajinách 

https://managementmania.com/sk/bozp-bezpecnost-a-ochrana-zdravia-pri-praci
https://managementmania.com/sk/vzdelavanie
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prioritami jednotlivých vlád, ktoré postupne zaraďujú CSR do svojich vládnych programov 

(napr. daňové zvýhodnenie, aktívny prístup pri vytváraní lepńieho prostredia pre firmy,     

ktoré sú spoločensky zodpovedné).  

 Kritéria zodpovednosti (dobrovoľnosť) spĺňa aj sponzoring ako dobrovoľný nástroj 

podpory spoločensky prospeńných aktivít a akcii spoločnosti a je pouņiteľný v určitom 

kontexte na podporu v týchto oblastiach (Spoločenská zodpovednosť, 2017; Sustainability 

Report 2016, cit. 30.1.2018): 

 Vzdelávanie (Podpora pri vzdelávaní detí z rozvojových krajín, podpora mladých 

vedcov) 

 Zdravie (starostlivosť o budúce mamičky, poskytovanie informácii ohľadne rôznych 

chorôb -  Parkinsonova choroba) 

 Šport (podpora ńportových klubov, futbalové zápasy, rôzne druhy ńportov, podpora 

ńportovcov s fyzickým postihnutím) 

 Kultúra (podpora rôznych spoločenských aktivít – orchester, divadlo, tanec) 

 

Cieľ, metóda  

Príspevok sa zameriava na teoretické vymedzenie načrtnutej problematiky sociálnej 

zodpovednosti so zameraním na sociálny pilier ako základného prvku udrņateľnosti 

farmaceutických firiem. Zamerali sme na analýzu primárnych a sekundárnych literárnych 

zdrojov od autorov, ktorí sa problematike CSR dlhodobo venujú, s aplikáciou na odvetvie 

farmaceutického priemyslu. Výskumný materiál sme čerpali z relevantných kníh                      

a renomovaných vedeckých databáz.  

 

Záver 

 Článok poskytuje teoretické zhrnutie ohľadne jedného z pilierov spoločenskej 

zodpovednosti, ktorý sa venuje sociálnej oblasti. V príspevku sme identifikovali dôleņité 

aspekty zodpovednosti vo farmaceutickom priemysle, pričom sme sa zamerali na sociálny 

pilier ako dôleņitý zdroj podnikovej udrņateľnosti. Na základe literárneho prehľadu môņeme 

konńtatovať, ņe medzi najčastejńie prejavy sociálnej zodpovednosti ako komponentu CSR 

patria firemná filantropia a dobrovoľníctvo. V tomto význame dochádza často k zamieňaniu 

CSR so sponzoringom. Aj napriek atribútu dobrovoľnosti, ktorí je v obidvoch prípadoch 

splnený, ide v prípade sponzoringu viac o komerčnú prezentáciu farmaceutického podniku. 

Farmaceutické firmy sa vo vzťahu k zamestnancom zameriavajú na zvyńovanie ich 

kvalifikácie, čo moņno vnímať ako dôleņitý prvok sociálnej zodpovednosti, a rovnako           

sa zameriavajú na ich zdravie a bezpečnosť. Zistili sme, ņe primárnym komunikačným 

nástrojom o CSR sú spravidla CSR reporty, respektíve správy o udrņateľnosti. Teoretické 

poznatky je nutné v budúcnosti doplniť o empiricky podloņené údaje, na základe ktorých 

budeme schopní zhodnotiť skutočný rozmer sociálnej zodpovednosti farmaceutických 

spoločností.  
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PSYCHOGRAFIKA - NOVÁ VÝZVA MARKETINGU 

PROSTREDNÍCTVOM INDIVIDUÁLNEHO PROFILU RECIPIENTA 

PSYCHOGRAPHY - A NEW MARKETING CHALLENGE THROUGH 

INDIVIDUAL RECIPIENT PROFILE 

 
Veronika Komárová 

Abstrakt 

Príspevok pojednáva o marketingovej metóde zvanej Psychografika, ktorá v súčasnosti 

prostredníctvom virtuálneho priestoru a sociálnych médií predstavuje primárny zdroj 

informácií v podobe individuálneho profilu recipienta. Teoretické aspekty referujú 

o počiatkoch vzniku psychografiky ako metódy, s cieľom predpokladania budúceho správania 

sa u ľudí a jej dneńného vyuņitia v marketingu na základe získaných informácií. Zároveň 

deskriptívnym spôsobom popisujeme podstatu tejto metódy a segmentáciu výsledného 

individuálneho profilu z psychologického hľadiska. Práve informácie získané vďaka 

psychografickej metóde umoņňujú zameranie sa na emocionálnu stránku človeka a následne 

jej cielené efektívnejńie ovplyvňovanie. 

 

Kľúčové slová: ľudské potreby, psychografický profil, virtualita, marketing, osobnosť 

 

Abstract 

The paper deals about marketing method called Psychography which currently offers a 

virtual source of informations in the form of  individual recipient profile. The theoretical 

aspects refer about history and beginnings of psychography as a method, in order to predict 

human future behavior and it´s current use in marketing on the basis of the information 

obtained. On the other side, we describe by descriptive way the history od this method and the 

sedmentation of the resulting individual profile from psychological point of view. This 

informations obtained through the psychographic method allows focusing on the emotional 

side of the person and consequently the targeted more effective influence. 

 

Key words: human needs, psychography profile, virtuality, marketing, personality 

 

Psychografika ako súčasť marketingovej segmentácie 

Virtuálny svet, tzv. kyberpriestor, v súčasnosti ovplyvňuje ņivotný ńtýl svojich 

uņívateľov vo výraznejńej miere neņ ktorékoľvek iné, dostupné médium. Zároveň                  

je priestorom nielen pre komunikáciu, ale tieņ pre zdieľanie a získavanie informácií. 

Získavanie informácií z kyberpriestoru je primárnym zdrojom a kľúčovou súčasťou najmä 

úspeńného zacielenia marketingovej stratégie obchodnej a výrobnej politiky na  

potencionálnych zákazníkov aj  v reálnom svete. Je zrejmé, ņe konkurencieschopný obchodný 

trh na ceste ku globalizácii vyuņíva nové technológie a metódy prostredníctvom 

komunikačných nástrojov, ktorými je bezpochyby tieņ virtuálne prostredie, v ktorom              

je mimoriadne dôleņité porozumieť potrebám svojich zákazníkov. Ak hovoríme o porozumení 

potrieb zákazníkov, máme na mysli dozvedieť sa o nich čo najviac na základe marketingovej 

segmentácie, ktorej cieľom je identifikovať podobné správanie ľudí na danom trhu a vytvoriť 

skupinu (alebo skupiny) s podobnými charakteristikami (Ciribeli, Miquelito 2015) nielen 
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z demografického, geografického hľadiska a charakteristík správania, ale tieņ pomocou 

psychografiky – teda ńtúdiom a klasifikáciou spotrebiteľov podľa ich postojov, ańpirácií 

a iných významných psychologických kritérií, ktoré sú nápomocné pre prieskum trhu. 

Demografické hľadisko ozrejmuje „kto“ je klientom a poskytuje obmedzené základné údaje 

ako pohlavie, vek, rodinný stav či sociálny status, mesačný príjem a pod., ktoré sú cennými 

objektívnymi informáciami, avńak psychografika pomáha hlbńie pochopiť a odhaliť motiváciu 

zákazníka či klienta, jeho preferencie, identifikovať a analyzovať rôzne faktory ovplyvňujúce 

jeho rozhodovanie pri kúpe určitého výrobku či uprednostnenie sluņby, na ktoré má výrazný 

vplyv práve odvetvie marketingu (Sarli, Hon Tat 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 1 Psychografika v marketingovej segmentácii (grafické spracovanie: autor) 

 

Väčńina výskumov spotrebiteľského správania na základe psychografickej segmentácie 

sa uskutočnila v roku 1990. Tieto výskumy potvrdili, ņe kaņdá krajina má vlastné 

demografické a psychografické charakteristiky, a to vplyvom rôznorodosti etnicít, kultúr, 

sociálnych a ekonomických znakov (Harcar, Kaynak 2008). Ahmad a kol. (2010) svojim 

výskumom preukázal, ņe psychografická segmentácia je jedna z najlepńích prístupov 

k pochopeniu ņivotného ńtýlu, pocitov, myńlienok a osobnosti spotrebiteľov, avńak 

nevyhnutným doplnením sú demografické znaky. Podľa Beatty et al. (1988) psychografické 

údaje pomocou metód ako VALS – Values, Attitude and Lifestyles (hodnoty, postoje a ņivotný 

ńtýl), AIO - Activities, interests and opinions (aktivity, záujmy a názory), RVS - Rokeach 

Values Survey (Rokeach hodnotový prieskum) a pod. môņu byť ťaņko merateľné, no získané 

informácie môņu obchodníkom pomôcť zlepńiť svoje výrobky a sluņby, ktoré sú zaloņené na 

poņiadavkách spotrebiteľov. Podľa Mitchela (1995) je psychografika pre obchodníkov 

v oblasti marketingu kľúčová a môņe uľahčiť nájdenie odpovedí na základné otázky, a to: 

• Aké vlastnosti produktov sa prispôsobujú ņivotnému ńtýlu spotrebiteľov? 

• Na čo zameraná komerčná reklama môņe prilákať viac spotrebiteľov? 

 

Kaņdá z podobných metód zistenia psychografických údajov má svoje výhody 

a nevýhody, no v konečnom dôsledku poskytuje uņitočné informácie o tom, čomu                 

sa spotrebiteľ vo svojom ņivote venuje, kde a ako trávi voľný čas, na aké sluņby či produkty 

míňa peniaze a teda aký ņivotný ńtýl vedie. Tieto znaky sú určené analýzou reakcií 

spotrebiteľov na spotrebu tovaru alebo vyuņitie sluņieb, čo tieņ spätne výskumníkom v danej 

oblasti poskytuje nástroje na meranie psychologických reakcií zákazníkov alebo segmentov 
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cieľového trhu s beņnými vlastnosťami z hľadiska dopytu. Ako uvádza digitálna 

marketingová agentúra Directive Group, psychografická metóda umoņňuje uviesť na trh 

rovnaký produkt skupinám, ktoré sa inak zdajú byť veľmi heterogénne, teda ponúknuť istý 

produkt ľuďom s inak výrazne odlińnými demografickými a psychografickými údajmi, čoho 

výsledkom je efektivita výdavkov marketingu a vyńńia návratnosť investícií.  

 

Základné ľudské potreby ako súčasť psychografickej segmentácie  

Pred samotnou psychografickou segmentáciou cieľovej skupiny je dôleņité zistiť,         

čo ľudia skutočne potrebujú, aby sa cítili ńťastní, zdraví, naplnení a spokojní. Ľudstvo ako 

také má určité fyziologické a emocionálne potreby spoločné, jednotlivo sa ľudia líńia tak 

povediac len mierou subjektívnej dôleņitosti vo vzťahu k jednotlivým potrebám (Beatty et al., 

1988). V roku 1943 predstavil americký psychológ Abraham Maslow svetu tzv. teóriu ľudskej 

motivácie, ktorá sa neskôr stala známa ako Maslowova pyramída potrieb. Táto teória 

pozostáva z najzákladnejńích ľudských potrieb, ktoré sú hierarchicky                       

usporiadané – čo znamená, ņe najprv sa musia uspokojiť potreby fyziologické - tzv. primárne, 

a aņ potom potreby „vyńńie“ - sekundárne (Boroń 2002, Kubáni 2010). Práve na základe tejto 

hierarchie môņeme lepńie porozumieť, aké ńpecifické faktory motivujú ľudí nakupovať určité 

výrobky alebo vyuņívať marketingové stratégie.  

Obr. 2    Maslowova pyramída potrieb (grafické spracovanie: autor) 

 

Nasledujúce kategórie potrieb dominujú vedomému ņivotu jednotlivca a slúņia ako 

základ pre organizáciu budúceho správania od najniņńej po najvyńńiu úroveň pyramídy           

(v smere zdola nahor): 

1. Fyziologické potreby – na prvom, najniņńom stupni hierarchie sa ľudia vo 

vńeobecnosti snaņia uspokojiť svoje primárne, fyziologické potreby, ktoré sú úzko 

spojené s preņitím. Napríklad jedlo, prístreńie, oblečenie, teplo, reprodukcia. V oblasti 

marketingovej segmentácie je dôleņité zohľadniť najmä geografické podmienky, 

napríklad v oblasti, kde sú časté snehové búrky, ktoré produkty budú 

najvyuņívanejńie?  

2. Potreba bezpečia a istoty – v tejto kategórii rozlińujeme fyzickú a finančnú 

(ekonomickú bezpečnosť), ktorá je bezprostrednou kaņdodennou súčasťou ņivota 

človeka. Človek sa prirodzene správa a rozhoduje na základe subjektívnych 
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a objektívnych faktorov tak, aby sa cítil bezpečne a aby nič neohrozovalo jeho 

bezprostrednú existenciu naplnenú fyziologickými potrebami (Kačmár 2016). 

Napríklad človek sa cíti relatívne bezpečne, ak je zdravý, má zabezpečený dom proti 

odcudzeniu, býva v bezpečnej lokalite, má stály príjem, poistenie a plán úspor – to 

vńetko mu umoņňuje ņiť ņivot bez stresu a násilia.  

3. Potreba spolupatričnosti a lásky – sa nachádza na treťom stupni hierarchie.             

Za predpokladu, ņe sú predchádzajúce dve potreby naplnené, ľudia môņu subjektívne 

pociťovať nedostatok lásky, priateľstva či rodinného zázemia. V dôsledku toho 

vynaloņia úsilie nadviazať osobné vzťahy akéhokoľvek druhu, napríklad s priateľmi, 

partnermi a začleniť sa do nejakej skupiny,  prostredníctvom ńkoly, práce, ńportových 

tímov, náboņenských skupín, susedských komunít a pod.  

4. Potreba uznania a úcty – doplňuje predchádzajúce kategórie v zmysle uspokojenia 

potreby členstva. Cieľom jednotlivcov je byť oceňovaní a uznávaní inými osobami 

prostredníctvom ich úspeńnej účasti v rôznych sociálnych skupinách. Napríklad, 

môņeme dostať určitú prácu, ktorá nám naplní nańe bezpečnostné potreby, ale táto 

práca nám môņe dať tieņ pocit uznania a úcty prostredníctvom firemnej kultúry a úcty 

prostredníctvom propagácie a uznania náńho pracovného výkonu. 

5. Potreba sebarealizácie – alebo tieņ sebaaktualizácie, ktorá je na najvyńńom stupni 

Maslowovej hierarchie potrieb ako konečný cieľ človeka pri napĺňaní základných 

ľudských potrieb. Aj po naplnení predchádzajúcich potrieb človek môņe neustále 

pociťovať subjektívnu nespokojnosť či pocity úzkosti, ktoré prekoná práve hľadaním 

aktivít a účelnosti v ņivote, usilovaním sa o dosiahnutie napríklad kariérneho postupu, 

výchovného pôsobenia v rodine a pod. Táto potreba je nanajvýń vysoko ańpiratívna.  

 Vo vńeobecnosti majú ľudia vrodenú dispozíciu uspokojovať uvedené potreby, pričom 

konečným cieľom je sebaaktualizácia a realizácia v činnosti. Univerzálnosť Maslowovej 

hierarchie potrieb zjednoduńil Alderfer (1968) do troch základných kategórií a to: potreba 

existencie, ktorej súčasťou sú fyziologické potreby a potreba bezpečia; potreba príbuznosti, 

ktorá zahŕňa lásku a úctu; a potreba rastu, teda sebarealizácie a sebaaktualizácie. Podľa 

Alderfera je toto delenie viac kontinuálne a menej hierarchické, čo odráņa rozdielne 

geografické, demografické a individuálne podmienky ņivota jednotlivcov (Petrakis 2014).   

Pri rôznorodosti teórie ľudských potrieb je dôleņité si poloņiť otázku, či kategorizácia 

a hierarchické usporiadanie potrieb platí pre vńetkých ľudí globálne. Podľa ekonóma       

Maxa-Neefa tieto základné ľudské potreby predstavujú systém, ktorý je ńpecifický vzájomnou 

interakciou a koreláciou bez hierarchického usporiadania, s výnimkou fyziologických    

potrieb – tie musia byť u kaņdého jednotlivca uspokojené na prvom mieste. Svojou teóriou 

Max-Neef vytvoril model, podľa ktorého sú dané potreby pre vńetky spoločnosti rovnaké, 

rozdiel je len v spôsobe ich uspokojovania, a ten je odrazom hospodárskeho rozvoja krajiny 

a ekonomickej úrovne, ktorú je nutné brať do úvahy aj v oblasti marketingových stratégií 

(Petrakis 2014). A práve toto zistenie je kľúčové.  

 

Individuálny profil recipienta  

Podstatou psychografickej metódy je teda okrem definovania vńeobecných základných 

ľudských potrieb psychologická analýza individuálneho profilu recipienta, teda skúmanie 

základných premenných, poskytujúcich informácie o aktivitách, záujmoch, postojoch, 

ņivotnom ńtýle a osobnosti spotrebiteľa. Jednou z najznámejńích metód definovania 

psychografickej segmentácie a individuálneho profilu recipienta je metóda AIO – activities, 

interests, opinions (aktivity, záujmy, postoje) – ide o tri hlavné oblasti psychologického 
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výskumu, ktorý poskytuje predajcovi informácie o tom, čo má spotrebiteľ rád, aké sú jeho 

záujmy a ako funguje jeho myslenie (Bhasin 2017):  

 aktivity (práca, záľuby, zábava, nakupovanie a ńport) 

 záujmy (rodinný ņivot, rekreácia, cestovanie, móda a zábava) 

 postoje (politika, náboņenstvo alebo spiritualita, ekonomika, sebapozorovanie 

a osobnostné črty) 

Aktivity a záujmy sú najdôleņitejńím prvkom tejto skupiny, pretoņe z hľadiska času im 

človek venuje veľkú pozornosť. Z psychologického hľadiska sú záujmy formované určitou 

vnútornou pohnútkou (tzv. motiváciou), ale aj okolitou kultúrou, sociálno-ekonomickým 

postavením, súčasnou ekonomikou, výchovou človeka a vlastnou identitou, pričom záujem   

je súčasne spôsob, akým človek komunikuje s okolitým svetom (Nakonečný 2004).             

Vo vzťahu k marketingu počas vedenia psychologického výskumu je potrebné vyhľadať 

najrozńírenejńie „trendy“, záujmy cieľovej skupiny. Ak máte spotrebiteľa, ktorý sa zaujíma 

o technologické produkty, plánovať pre neho rekreáciu, bude vysoko neuņitočné (nie je to 

hlavným cieľom). Čo sa týka aktivít, ak je zákazníkom počítačový operátor, ktorý má radńej 

ńporty vo vnútorných priestoroch, je nepravdepodobné, ņe by mohol odísť počas víkendov za 

rekreáciou do iného mesta.  

Postoje cieľovej skupiny vyjadrujú spôsoby myslenia o danej téme. Podľa britskej 

psychologičky Nicky Hayesovej (2009) postoje nie sú len mnoņinou myńlienok týkajúcich    

sa nejakého objektu či sluņby, ale zároveň sú spojené s činnosťou, a teda ovplyvňujú 

správanie. Napríklad pri predaji nejakého zdravotníckeho produktu bude predajcu zaujímať 

názor cieľovej skupiny na úlohu vlády v otázke zdravotnej starostlivosti. Teda ponúkanie 

produktu, ktorý je zabezpečený zdravotným poistením a jeho poskytnutie je garantované 

vládou zdarma, bude pre predajcu neefektívne.   

 

Psychografika v kyberpriestore 

Psychografické meranie tohto druhu je postavené na data miningu, spracovávaní 

a analýze gigantického mnoņstva pohybu dát na internete, tzv. Big Data. Tento proces 

prebieha v obrovských dátových centrách (na tisíckach počítačov), nachádzajúcich sa blízko 

riečnych tokov alebo elektrární z dôvodu spotreby veľkého mnoņstva elektrickej energie. 

Vyhľadávač Google je jednou z najznámejńích aplikácií spracovávajúcich Big Data (Spitzer 

2016). Tento princíp spracovávania je zaloņený na paralelnom vyhodnocovaní údajov, pretoņe 

„dáta bez analýzy nemajú ţiadnu cenu“ (Chatfield 2013, s. 131). Ako príklad Duhigg uvádza 

(2012) jeden z najväčńích nákupných reťazcov v USA – Target, ktorý sa ako jeden z prvých 

spoločností pomocou data miningu snaņil zistiť, ktoré jeho zákazníčky sú tehotné. Motiváciou 

k tomu im okrem zisku boli informácie, z ktorých sa dá veľmi presne zacieliť reklama a pod 

jej vplyvom navodiť zmena nákupných zvyklostí zákazníčok.  

Ukladanie týchto dát je nástrojom práve pre psychografickú metódu v kyberpriestore, 

o čom svedčí osvedčená aplikácia Magic Sauce, ktorú zostavili výskumníci z University of 

Cambridge Psychometrics Centre. Aplikácia je postavená najmä na psychologickom meraní 

jednotlivcov a výpočtoch behaviorálnej vedy, pričom jej základ tvorí tzv. OCEAN schéma 

vykresľujúca intenzitu nasledovných čŕt osobnosti: 

O – otvorenosť novým záņitkom (spontánnosť človeka voči novým dobrodruņstvám, 

jeho kreativita, abstraktné myslenie vs. pragmatickosť a stereotypnosť) 
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C – cieľ sledujúci (vyznačuje sa človek disciplínou a kontrolou pri správaní, teda 

plánuje a má určitý time-management, alebo koná impulzívne, s vysokou mierou 

prokrastinácie, ņijúci pre prítomný okamih) 

E – extrovert (či introvert; do akej miery trávi človek čas v spoločnosti druhých ľudí 

alebo čerpá energiu zo samoty) 

A – afiliácia (k vzťahom s ostatnými; ako veľmi sú pre človeka vzťahy s jeho okolím 

dôleņité, je im poteńením a inńpiráciou alebo je to človek depresívny a nepríjemný) 

N – neuroticizmus (je človek schopný kontroly svojich emócií alebo je emocionálne 

nestabilný, neodolný voči stresovým situáciám a pod.)  

Strategický inovátor a analytik Filip Vítek (2017) uvádza, ņe psychografické meranie 

osobnosti pomocou tejto aplikácie dokáņe „na 90 % spoľahlivo predikovať Vašu sexuálnu 

orientáciu, voličské preferencie alebo vzdelanie“ (Vítek, 2017), práve zo zdanlivo 

nedôleņitých informácií (napríklad pri preferovaní konzervatívnej módy sú pravdepodobné 

liberálne/pravicové voličské preferencie).  

V súčasnosti je meranie psychografického profilu zdarma dostupné na webovej stránke 

University of Cambridge Psychografic Centre
3
, kde okrem iného môņe záujemca zmerať svoj 

osobnostný profil nielen na základe gratifikácií zo sociálnej siete ako je Facebook, či Twitter. 

Spomínanú metódu sme si sami vyskúńali, pričom algoritmus vygeneroval osobnostný profil 

v priebehu niekoľkých sekúnd a odhalil informácie z nasledovných oblastí: 

 

 

Obr. 3 Predikcia individuálneho profilu prostredníctvom Magic Sauce  

(grafické spracovanie: autor) 

 

Okrem týchto informácií je pouņívateľovi zverejnené aj mnoņstvo spracovaných dát 

číselným zobrazením bajtov textu, ktoré sú analyzované a zovńeobecnené do podoby 

psychografického individuálneho profilu pouņívateľa. Tieto spracované dáta predstavujú 

zachytené digitálne stopy v kyberpriestore v podobe gratifikácií na sociálnych sieťach, 

uverejnených „post-och“, teda statusoch, preferencií zobrazovaných stránok a pod.  

 

 

 

                                                 
  Spomínaná metóda je dostupná na: https://applymagicsauce.com/about_us.html 
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Namiesto záveru 

V súčasnosti je psychografika povaņovaná za veľmi významnú metódu v oblasti 

marketingu, ktorá umoņňuje cielene vypovedať nielen o afektívnej a behaviorálnej stránke 

spotrebiteľov, najnovńie taktieņ prostredníctvom informácií z kyberpriestoru spracovávaním 

a analýzou dát. V rámci psychografickej segmentácie sú získavané a definované nasledovné 

informácie z oblastí:  

• osobnosť recipienta, a to emócie, hodnoty a subjektívne presvedčenia či myńlienky 

zákazníkov, pričom dôsledkom týchto osobnostných vlastností kaņdého jednotlivca               

je správanie zamerané na určitý druh výrobku či sluņby  

• postoj recipienta, a to trvalé hodnotenie a spracovanie hedonickej spotreby recipienta, 

čoho dôsledkom v správaní je preukázaná preferencia recipienta k určitému produktu            

či sluņbe 

• ņivotný ńtýl recipienta, a to hodnotenie hlavných spotrebiteľských ukazovateľov ako 

sú aktivity, záujmy a názory, dôsledkom čoho je samostatné prerozdeľovanie voľného 

času, úsilia, peňazí recipienta a pod.  

Získané informácie slúņia najmä pre definovanie potrieb spotrebiteľov, ich inteligencie, 

celkovej spokojnosti so ņivotom a predikovanie ich budúceho správania, najmä v oblasti 

vyuņitia sluņieb. Celkovou výhodou a cieľom psychografiky vo virtuálnom prostredí by malo 

byť predovńetkým zlepńiť sluņby poskytované potencionálnym spotrebiteľom a prínos        

pre firmy a spoločnosti vyuņívajúce marketing.  
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EFEKTÍVNY NÁSTROJ ORGANIZÁCIE – PERSONÁLNY 

MARKETING 

EFFECTIVE TOOL OF ORGANIZATION – PERSONNEL 

MARKETING 

Patrik Richnák 

Abstrakt 

Základom kaņdej organizácie by mali byť jej zamestnanci, pretoņe práve svojou 

inteligenciou, pracovnými skúsenosťami, znalosťami a zručnosťami sú jej najväčńou 

konkurenčnou výhodou. Nemôņeme ich povaņovať za okrajovú časť organizácie, pretoņe 

pomocou nich sa dosiahne dlhodobý a stabilný rozvoj v podmienkach neustále sa meniaceho 

ekonomického prostredia. Cieľom príspevku je na základe analýzy primárneho 

a sekundárneho prieskumu identifikovať postavenie efektívneho nástroja                 

organizácie - personálneho marketingu vo vybranej organizácii na území Slovenska. 

 

Kľúčové slová: personálny marketing, personálny manaņment, zamestnanec 

Abstract 

The basis of each organization should be its employees, because by its intelligence, 

work experience, knowledge and skills are its most competitive advantage. We cannot 

consider them behind the marginal part of the organization, because they will achieve         

long - term and stable development in conditions of a constantly changing economic 

environment. The aim of the contribution is to identify the position of the effective tool of 

each organization - personal marketing in a selected organization on the territory of Slovakia, 

based on the analysis of the primary and secondary surveys. 

 

Key words: personal marketing, personal management, employee 

Úvod 

Súčasné 21. storočie je charakterizované ako storočie poznatkovej ekonomiky, ktorá 

povaņuje ľudské zdroje za najdôleņitejńí faktor rozvoja organizácie. Práve prostredníctvom 

schopných a oddaných zamestnancov, ktorí disponujú znalosťami a vedomosťami závisí 

úspech a rozvoj kaņdej organizácie. Z tohto dôvodu si riadenie ľudských zdrojov vyņaduje 

mimoriadnu pozornosť, ktorá sa nesmie v ņiadnej fáze podceniť. Aktívny prístup 

k zamestnancom sa vyuņíva prostredníctvom novej koncepcie – personálneho marketingu, 

ktorého význam a uplatnenie výrazne narastá v kaņdej organizácii. 

Teoretické východiská personálneho marketingu 

Personálny marketing moņno povaņovať za relatívne novú koncepciu v oblasti riadenia 

ľudských zdrojov. Vńetko okolo nás prechádza neustálym vývojom a zmenami a ani trh práce 

nie je v tomto smere výnimkou. Pre úspeńné fungovanie kaņdej organizácie je nevyhnutné, 

aby na tento vývoj včas reagovali a preto začínajú do svojej stratégie zahŕňať personálny 

marketing. Z názvu je zrejmé, ņe sa jedná o skĺbenie personálneho managementu                     

a marketingového prístupu. Wilson (2005) upozorňuje, ņe aplikovanie marketingového 

prístupu do oblasti ľudských zdrojov poskytuje organizáciám nové moņnosti, ako vykonávať 
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svoju personálnu politiku. Podľa Koubeka (2007) personálny marketing predstavuje pouņitie 

marketingového prístupu v personálnej oblasti, najmä v úsilí o sformovanie a udrņanie 

potrebnej pracovnej sily organizácie, ktoré sa opiera o vytváranie dobrej zamestnávateľskej 

povesti organizácie a výskum trhu práce. Ide teda o upútanie pozornosti na zamestnávateľské 

kvality organizácie. Jörn (2015) personálny marketing definuje ako vńetky aktivity, ktoré 

organizácie vykonávajú v záujme vytvorenia podmienok na zabezpečenie kvalitného, 

kvalifikovaného a dlhodobo motivovaného personálu. Dvořáková (2007) rozlińuje dve poňatia 

personálneho marketingu. V uņńom ponímaní ide o dlhodobé získavanie zamestnancov, a to 

najmä vytváraním pozitívneho imidņu zamestnávateľa (napr. prostredníctvom mediálnej 

politiky firmy, personálnej inzercie, spôsobom prijímanie nových zamestnancov, 

sponzoringom či spoluprácou so ńkolami, úradmi práce a pod.). V ńirńom poňatí personálny 

marketing zahŕňa činnosti zamerané na stabilizáciu existujúcich pracovníkov (rieńenie 

problémov s motiváciou, starostlivosť o zamestnancov, personálny rozvoj, systém 

odmeňovania a zamestnaneckých výhod a i.). 

Zeuch (2014) presadzuje názor, ņe základom personálneho marketingu sú vńetky 

aktivity, ktoré vyvolávajú pozornosť pre aktívnych, ale aj pasívnych uchádzačov 

o zamestnanie, ktorí organizácii preukazujú svoje schopnosti a zručnosti. Predmetom 

personálneho marketingu sú náborové aktivity, ktoré sú zamerané na získavanie 

zamestnancov, ktorí budú pripravení na úspeńné vykonávanie pracovnej pozície. Základom je 

jednoznačné definovanie poņiadaviek zamestnávateľa, ktoré sú zdrojom atraktivity kaņdej 

organizácie. Mosley (2014) hovorí, ņe cieľom personálneho marketingu by malo byť 

predovńetkým vzbudiť u súčasných zamestnancov organizácie hrdosť a odhodlanie, ktoré 

napomôņe stálemu zlepńovaniu organizácie, jej sluņieb a atraktivity. Nutnosťou pri riadení 

personálneho marketingu je to, aby stanovenie výhod danej organizácie bolo konzistentné, 

pravdivé a v súlade so skúsenosťami súčasných zamestnancov i ďalńích stakeholderov.        

Ak je súlad organizácie medzi sľubom a skúsenosťami, bude sa rozvíjať pozitívne povedomie 

o značke zamestnávateľa, čo priláka, zapojí a aj udrņí talentovaných ľudí na správnych 

miestach v organizácii. Cieľom personálneho marketingu je vytvoriť ucelený, komplexný 

a efektívny systém, získavania a následného udrņovania zamestnancov v ich organizácii,      

čo má za následok zniņovanie fluktuácie, čo je vlastne ņelaný stav. Jedná sa o dlhodobú 

stratégiu, ktorá je orientovaná na zamestnanca (Kuypers, Nunne, 1991).  

Personálny marketing sa člení (Čihovská, Hvizdová, Matuńovičová, 2014) na interný 

a externý personálny marketing. Interný personálny marketing sa zaoberá vnútropodnikovými 

procesmi, ktoré sú zamerané na zamestnancov. Cieľom interného personálneho marketingu je 

prezentovať vlastnú organizáciu ako atraktívneho zamestnávateľa a tým viazať zamestnancov 

na organizáciu a stabilizovať ich v organizácii. Externý personálny marketing pozitívne 

prezentuje organizáciu potencionálnym uchádzačom a získava potrebných zamestnancov. 

Ciele externého personálneho marketingu sa odvodzujú od kvantitatívnej a kvalitatívnej 

potreby zamestnancov. Koubek (2002) hovorí, ņe personálny marketing bol doposiaľ spájaný 

predovńetkým so získavaním zamestnancov, a to vo forme ponuky vyńńej mzdy, alebo 

benefitov a zamestnaneckých výhod. Tieņ konńtatuje, ņe kaņdá organizácia preceňujú tieto 

hmotné nástroje a ďaleko menej sa venuje vytváraniu dobrého imidņu zamestnávateľa, 

spokojnosti zamestnancov, firemnej kultúre a snahe udrņať svoje talenty. Organizácie by       

sa mali čoraz viac sústrediť na zvýńenie spokojnosti svojich zamestnancov, na zlepńenie 

kvality pracovného ņivota a rozvoj ľudských zdrojov. Nástrojmi personálneho marketingu, 

ktoré organizácia uplatňuje na internom a externom trhu práce, členíme podľa Stýbla (1998) 

na: reinņiniering, redizajn pracovného miesta, empowerment, e-recruitment a employer 

branding. 
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Výskumný dizajn 

Prostredníctvom literárnej reńerńe domácich a zahraničných publikácií bola vykonaná 

analýza sekundárnych zdrojov. Na základe tejto analýzy sme pristúpili k primárnemu 

prieskumu. Ten pozostával z dotazníka, ktorý bol zameraný na výrobných a nevýrobných 

zamestnancov, pretoņe sme zisťovali pohľad na personálny marketing v celej organizácii. 

Objektom skúmania bola organizácia, ktorá sa zaraďuje podľa prieskumu z roku 2016 Trend 

TOP 200 – k najväčńím nefinančným podnikom Slovenska do prvej desiatky podnikov. 

Cieľom príspevku je na základe analýzy primárneho a sekundárneho prieskumu identifikovať 

postavenie efektívneho nástroja organizácie - personálneho marketingu vo vybranej 

organizácii na území Slovenska. V príspevku sme vyuņili klasické metódy, a to metódu 

analýzy, ktorú sme pouņili pri vyhodnocovaní otázok prieskumu a pri formulácii výsledkov    

z nich vyplývajúcich. Ďalej sme vyuņili z klasických metód, metódu syntézy, komparácie, 

indukcie a dedukcie. Taktieņ sme vyuņili aj grafické metódy, pomocou ktorých sme znázorňili 

hromadné javy. Pri spracovaní údajov z primárneho prieskumu sme vyuņili           

matematicko - ńtatistické metódy, konkrétne Chí-kvadrát test. 

Výsledky a diskusia  

Cieľom primárneho prieskumu, bolo zistiť postavenie personálneho marketingu vo 

vybranej organizácii, ktorou je podnik výrobného charakteru. V dotazníku bolo poloņených 

viacero otázok, ale v nasledujúcej časti príspevku priblíņime vybrané výsledky z prieskumu. 

Do prieskumu boli zahrnutých 435 výrobných zamestnancov a 365 nevýrobných 

zamestnancov. 

 Na základe grafu 1 môņeme vidieť percentuálneho rozdelenie zamestnancov na 

výrobných a nevýrobných, podľa dĺņky trvania zamestnania. Môņeme konńtatovať, ņe 

v  podniku výrobného charakteru pracuje viac ako 49 mesiacov 57 % nevýrobných 

zamestnancov a 32 % výrobných zamestnancov. V rozmedzí 37 aņ 48 mesiacov pracuje 

v podniku 31 % nevýrobných zamestnancov a 21 % výrobných zamestnancov. Vysoký 

percentuálny rozdiel 12 % je medzi nevýrobnými a výrobnými zamestnancami pri dĺņke 

trvania zamestnancov 25 – 36 mesiacov. Rovnaký percentuálny podiel 11 % výrobných 

zamestnancov pracuje v podniku v rozmedzí 4 – 12 mesiacov a 13 – 24 mesiacov. V týchto 

istých rozmedziach pracuje aj rovnaký podiel 3 % nevýrobných zamestnancov.                    

Do 3 mesiacov v podniku pracuje 8 % výrobných pracovníkov a len 1 % nevýrobných 

pracovníkov. Dĺņku trvania zamestnania u výrobných a aj nevýrobných zamestnancov 

povaņujeme za veľmi dobrú, pretoņe charakteristickým znakom výrobných podnikov na 

Slovensku je vysoká fluktuácia a neochota uchádzačov o zamestnanie pracovať v podnikoch, 

ktoré sa zaoberajú výrobou, pretoņe pre tieto podniky je charakteristická práca na zmeny 

a monotónnosť práce.  
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Graf. 1   Rozloţenie respondentov podľa dĺţky trvania zamestnania 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Na otázku „Ako sa zamestnanci dozvedeli o voľnom pracovnom mieste v podniku?“ 

máme odpoveď v grafe 2. Z grafu môņeme vidieť, ņe preferovanou metódou pri obsadzovaní 

pracovných pozícií u výrobných zamestnancov je internet s podielom 52 %. U nevýrobných 

zamestnancov je preferovaná metóda personálna agentúra, ktorá má podiel 49 %. Rozdiely 

môņeme vidieť aj v ďalńích metódach. ÚPSVaR vyuņívajú najmä nevýrobní zamestnanci 

s podielom 37 %, ale odporúčania súčasných zamestnancov podniku preferuje 10 %. Veľtrh 

práce ako metódu, pomocou ktorej sa zamestnanec stal súčasťou podniku je u výrobných 

zamestnancov vyuņívaná na 14 % a u nevýrobných na 8 %. Môņeme vidieť značné rozdiely 

v preferencii metód. Dôvodom môņu byť rozdielne kritéria pri obsadzovaných pracovných 

pozíciách a dĺņka trvania pracovného pomeru.  

 

Graf. 2   Metódy získavania zamestnancov 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Na grafe 3 môņeme vidieť odpovede respondentov na otázku „Čím ich oslovilo 

ponúkané pracovné miesto“. Pri výrobných a nevýrobných zamestnancoch môņeme opäť 

vidieť diferenciáciu, pretoņe 84 % výrobných zamestnancov zaujala mzda pri voľnom 

pracovnom mieste, avńak nevýrobných zamestnancov mzda oslovila s podielom 44 %. 

Benefity oslovili najmä nevýrobných zamestnancoch s podielom 21 %. Percentuálne podiely 

výrobných zamestnancov pri ostatných moņnostiach sú vyrovnané a nízke. Benefity 

a kariérny postup majú podiel 6 % a náplň práce ponúkaného pracovného miesta 4 %. Dobré 

meno podniku a pracovné prostredie označilo rovnakým podielom 1 % respondentov. 

Nevýrobní zamestnanci označili okrem mzdy a benefitov s vyńńím percentuálnym podielom   

aj náplň práce obsadzovaného pracovného miesta s podielom 13 % a kariérny postup 

s podielom 11 %. Najniņńie percentuálne podiely mali aj nevýrobní zamestnanci pri moņnosti 

pracovné prostredie, ktoré označilo 7 % odpovedajúcich a pri moņnosti dobré meno podniku, 

ktoré označilo 4 % respondentov. Mzda figuruje u nevýrobných a výrobných zamestnancov 

s výraznými percentuálnymi podielmi. Zdôvodňujeme to tým, ņe je to odmena za vykonanú 

prácu a vo veľkej miere ovplyvňuje zamestnanca, nielen v jeho profesii, ale aj súkromnom 

ņivote.  

 

Graf. 3   Percentuálne podiely respondentov pri otázke, čím ich oslovilo pracovné miesto 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Odpovede na ďalńiu otázku môņeme vidieť na grafe 4. Nevýrobných a výrobných 

zamestnancov sme sa pýtali „Je podľa Vás podnik, v ktorom pracujete atraktívny 

zamestnávateľ“? 59 % nevýrobných zamestnancov povaņuje podnik za atraktívneho 

zamestnávateľa. Túto moņnosť označilo z výrobných zamestnancov len 14 %. Pri moņnosti 

skôr áno, máme opäť výrazné percentuálne rozdiely. Moņnosť skôr áno označilo 38 % 

nevýrobných pracovníkov a len 9 % výrobných pracovníkov. 41 % výrobných pracovníkov 

uviedlo, ņe nepovaņujú podnik, v ktorom pracujú za atraktívneho zamestnávateľa, ale 

z výrobných zamestnancoch to bolo len 1 %. Pri moņnosti, ņe skôr nepovaņujú podnik za 

atraktívneho zamestnávateľa je medzi výrobnými a nevýrobnými pracovníkmi rozdiel 34 %. 

Atraktivitu zamestnávateľa kaņdý zamestnanec vníma inak. Záleņí na akej pracovnej pozícii 

pracuje a s akým cieľom ińiel do podniku pracovať. Z tohto dôvodu sa výrazne odlińujú 

percentuálne podiely u nevýrobných a výrobných zamestnancoch.  
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Graf. 4   Atraktívnosť zamestnávateľa z pohľadu zamestnancov 

Zdroj: vlastné spracovanie 

V prieskume bola poloņená aj otázka „Bol pre Vás dôleņitý imidņ podniku pri výbere 

zamestnávateľa“? Výsledky respondentov môņeme vidieť na grafe 5. 75 % nevýrobných 

zamestnancov uviedlo moņnosť áno, ale iba 9 % výrobných zamestnancov sa stotoņňuje 

s touto moņnosťou. Skôr áno označilo 25 % nevýrobných a 15 % výrobných pracovníkov. 

Imidņ podniku nebol dôleņitý pre 51 % výrobných zamestnancov. Túto moņnosť neoznačil 

ņiaden nevýrobný zamestnanec. 25 % výrobných zamestnancov vyjadrilo názor, ņe imidņ 

podniku pri výbere zamestnávateľa nebol, aņ tak dôleņitý. Ņiaden nevýrobný zamestnanec sa 

nevyjadril, ņe by imidņ podniku pri výbere zamestnávateľa nebol, aņ tak dôleņitý. Potvrdzuje 

sa nám názor z predchádzajúcej otázky. Dôleņitosť imidņu podniku pri výbere zamestnávateľa 

vnímajú predovńetkým nevýrobní zamestnanci. Výrobným zamestnancom na tom, aņ tak 

nezáleņí, pretoņe imidņ zamestnávateľa ako podnik zaoberajúcim sa výrobou, nerezonuje 

v povedomí uchádzačov o zamestnanie nijak zaujímavo.  

 

Graf. 5   Dôleţitosť imidţu podniku pri výbere zamestnávateľa 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Poslednú otázku „Odporučil by ste prácu v tomto podniku Váńmu známemu?“ nám 

znázorňuje graf 6. Pri tejto otázke jednoznačne 69 % nevýrobných zamestnancov vyjadrilo 

názor, ņe by odporučili svojim známym prácu v tomto podniku. Avńak len 19 % výrobných 

pracovníkov by odporučilo známym pracovať v tomto podniku. Neodporučilo by 46 % 

výrobných pracovníkov a len 12 % nevýrobných zamestnancoch pracovať v tomto podniku 

svojim známym. Za moņnosť, ņe by nevýrobní zamestnanci skôr odporučili pracovať 

v podniku svojim známym sa priklonilo 19 % respondentov. Túto moņnosť označilo len 6 % 

výrobných pracovníkov. 29 % výrobných zamestnancov, by skôr neodporučilo svojim 

známym pracovať v tomto podniku.  

 

Graf. 6   Odporúčanie práce v podniku známym 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 V rámci vyuņitia matematicko-ńtatistických metód sme výpočtom Chí-kvadrát testu 

overili stanovenú hypotézu závislostí uvedených premenných: 

 H0: Medzi zvýńením atraktivity zamestnávateľa u zamestnancov a nárastom  

 nástupného platu nie je ńtatisticky významná závislosť na hladine významnosti 

  = 0.05. 

H1: Medzi zvýńením atraktivity zamestnávateľa u zamestnancov a nárastom 

 nástupného platu je ńtatisticky významná  závislosť na hladine významnosti  = 0.05. 

Výpočet pre Chí-kvadrát (Pacáková, 2009): 



E
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Chí -kvadrát = 6.09 

Výpočet pre stupeň voľnosti:  df=(s-1)*(r-1) 

                                                            df =(2-1)*(2-1) 

                                                           df=1 

p= 0.01359491 

Hypotéza sa potvrdila nakoľko hodnota p < ako 0.05. 

 Na hladine významnosti  = 0.05 je medzi zvýńením atraktivity zamestnávateľa 

u zamestnancov a nárastom nástupného platu ńtatistická významná závislosť. 
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Záver 

V súčasnom turbulentnom prostredí sa zamestnanci stávajú najcennejńím, ale zároveň 

i najdrahńím kapitálom, ktorým podnikateľský subjekt disponuje. Práve ľudský kapitál, 

zaloņený na vedomostiach sa stáva rozhodujúcim faktorom v kaņdom podniku. V súvislosti 

s hľadaním vhodných zamestnancov a zatraktívnením pracovného miesta sa do popredia 

dostáva pojem personálny marketing, ktorý sa neustále skloňuje v kaņdej organizácii, ktorá 

chce získať kvalitných a zodpovedných zamestnancov. Kaņdý podnikateľský subjekt si 

uvedomuje ich hodnotu a význam, pretoņe je to prvý predpoklad pre jeho úspeńnosť 

v trhových podmienkach. Cieľom personálneho marketingu je integrácia personálneho 

manaņmentu a marketingu so zámerom udrņať oddaných a schopných zamestnancov             

na základe zabezpečenia atraktívnosti a dobrého imidņu organizácie. 

Cieľom príspevku bolo na základe analýzy primárneho a sekundárneho prieskumu 

identifikovať postavenie efektívneho nástroja organizácie - personálneho marketingu vo 

vybranej organizácii na území Slovenska. Hlavný cieľ sa opieral o čiastkové ciele: teoretické 

vymedzenie personálneho marketingu a priblíņenie výsledkov z primárneho prieskumu. Do 

prieskumu boli zahrnutých 435 výrobných zamestnancov a 365 nevýrobných zamestnancov. 

Môņeme konńtatovať, ņe v  podniku výrobného charakteru pracuje viac ako 49 mesiacov      

57 % nevýrobných zamestnancov a 32 % výrobných zamestnancov. Do 3 mesiacov v podniku 

pracuje 8 % výrobných pracovníkov a len 1 % nevýrobných pracovníkov. Dĺņku trvania 

zamestnania u výrobných a aj nevýrobných zamestnancov povaņujeme za veľmi dobrú, 

pretoņe charakteristickým znakom výrobných podnikov na Slovensku je vysoká fluktuácia 

a neochota uchádzačov o zamestnanie pracovať v podnikoch, ktoré sa zaoberajú výrobou, 

pretoņe pre tieto podniky je charakteristická práca na zmeny. Preferovanou metódou pri 

obsadzovaní pracovných pozícií u výrobných zamestnancov je internet s podielom 52 %. 

U nevýrobných zamestnancov je preferovaná metóda personálna agentúra, ktorá má podiel 

49%. 84 % výrobných zamestnancov zaujala mzda pri voľnom pracovnom mieste, avńak 

nevýrobných zamestnancov mzda oslovila s podielom 44 %. Mzda figuruje u nevýrobných 

a výrobných zamestnancov s výraznými percentuálnymi podielmi. Zdôvodňujeme to tým, ņe 

je to odmena za vykonanú prácu a vo veľkej miere ovplyvňuje zamestnanca, nielen v jeho 

profesii, ale aj súkromnom ņivote. 59 % nevýrobných zamestnancov povaņuje podnik za 

atraktívneho zamestnávateľa. Túto moņnosť označilo z výrobných zamestnancov len 14 %. 

Atraktivitu zamestnávateľa kaņdý zamestnanec vníma inak. Záleņí na akej pracovnej pozícii 

pracuje a s akým cieľom ińiel do podniku pracovať. Dôleņitosť imidņu podniku pri výbere 

zamestnávateľa vnímajú predovńetkým nevýrobní zamestnanci s podielom 75 %. Výrobným 

zamestnancom s podielom 51 % nezáleņí na imidņe zamestnávateľa, pretoņe ako podnik 

zaoberajúcim sa výrobou, nerezonuje v povedomí uchádzačov o zamestnanie nijak zaujímavo. 

69 % nevýrobných zamestnancov vyjadrilo názor, ņe by odporučili svojim známym prácu 

v podniku. Avńak len 19 % výrobných pracovníkov, by odporučilo známym pracovať v tomto 

podniku. Zastávame názor, ņe zvýńenie atraktivity zamestnávateľa u zamestnancov 

dosiahneme nárastom nástupného platu v organizácii. Potvrdila to aj testovaná hypotéza, ktorá 

hovorí, ņe na hladine významnosti  = 0,05 medzi zvýńením atraktivity zamestnávateľa 

u zamestnancov a nárastom nástupného platu je ńtatisticky významná závislosť. Na základe 

výsledkov primárneho a sekundárneho prieskumu sme dospeli k záveru, ņe personálny 

marketing je efektívny nástroj kaņdej organizácie, pretoņe udrņiava a zároveň motivuje 

súčasný personál získať nových zamestnancov v nekompromisne sa meniacom 

podnikateľskom prostredí. 
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OBSAH A VIZUÁLNE PRVKY PRINTOVEJ REKLAMY VO 

FARMACEUTICKOM PRIEMYSLE NA SLOVENSKU V SÚČASNOSTI 

 

THE CONTENT AND VISUAL ELEMENTS OF PRINT ADVERTISING 

IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN SLOVAKIA TODAY 

Zuzana Schlosserová 

Abstrakt 

 Príspevok ponúka aktuálny pohľad na printovú reklamu vo farmaceutickom priemysle 

na Slovenku. V teoretickej časti poukazujeme na momentálny stav vo farmaceutickom 

priemysle na Slovensku. V empirickej časti sme pomocou obsahovej analýzy získali ucelený 

pohľad na printovú reklamu vo farmaceutickom priemysle na Slovensku v roku 2017, ktorá 

bola skúmaná na letákoch farmaceutických firiem prevaņne z jej vizuálnej stránky.              

Vo výskume sme sa zamerali na kategórie ako produktový rad výrobku propagovaný 

v materiáli, farebnosť a podiel textu na letáku, formát printovej reklamy a obsahová stránka 

propagačného materiálu. Ako hlavný prínos príspevku vidíme jeho zameranie, novosť 

a aktuálnosť tematiky. 

 

Kľúčové slová: farmaceutický priemysel, printová reklama - letáky, Slovensko, vizuálna 

stránka 

Abstract 

 The contribution offers an up-to-date look at the print advertising in the 

pharmaceutical industry in Slovakia. The theoretical part shows the current state of the 

pharmaceutical industry in Slovakia. In the empirical part we're using content analysis gain     

a comprehensive view of the print ad in the pharmaceutical industry in Slovakia in 2017, that 

examined the leaflets pharmaceutical companies mainly from the visual side. We focused on 

categories as a product line of product promoted in the material, color and proportion of the 

text on the voucher, size of print ads and the content page of the promotional material in our 

research. The main benefit of the contribution we see in its focus, novelty and topicality of the 

themes. 

 

Key words: pharmaceutical industry, print advertising - leaflets, Slovakia, visual aspect 

Úvod 

  V roku 2017 sme sa rozhodli skúmať problematiku printovej reklamy vo 

farmaceutickom priemysle na Slovensku. K výskumu nás viedli nasledujúce fakty. Printová 

reklama je v nańich podmienkach stále často vyuņívaná a vo farmaceutickom priemysle je jej 

vyuņitie značné. Odvetvie farmaceutického priemyslu sme si vybrali na základe toho, ņe na 

Slovensku patrí k najziskovejńím priemyselným odvetviam, čiņe sme sa rozhodli mu venovať 

pozornosť. 
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Farmaceutický priemysel na Slovensku 

 Farmaceutický priemysel je priemysel na poli farmácie. Farmácia je odbor, ktorý sa 

ńpecializuje na skúńanie liekov, uvádzanie liekov na trh a uvádzanie zdravotníckych pomôcok 

na trh alebo uvádzanie zdravotníckych pomôcok do prevádzky, výrobu liekov, 

veľkodistribúciu liekov, poskytovanie lekárenskej starostlivosti, zabezpečovanie a kontrolu 

kvality, účinnosti a bezpečnosti liekov a zdravotníckych pomôcok (Zbierka zákonov 

Slovenskej republiky, on-line [cit. 2018-01-18]). 

 Inovatívny farmaceutický priemysel, ktorý na Slovensku zastupuje Asociácia 

Inovatívneho Farmaceutického Priemyslu (AIFP), ktorá vznikla v novembri 2013 po zániku 

Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj (SAFS). 

Toto odvetvie zároveň prináńa do slovenskej ekonomiky minimálne sto miliónov Eur ročne. 

Odvetvie zároveň priamo a nepriamo zamestnáva viac ako 6 000 ľudí a generuje vysokú 

pridanú hodnotu. Farmaceutické spoločnosti prináńajú do slovenskej ekonomiky veľmi 

významné hodnoty a v mnohých ukazovateľoch predstihujú aj také odvetvia ako napríklad IT, 

alebo automobilový priemysel (Tlačová správa dostupná on-line http://www.aifp.sk/ [cit. 

2017-12-10]). V slovenskom farmaceutickom priemysle podnikajú viaceré subjekty niektoré 

na nadnárodnej úrovni a niektoré na tej ńtátnej. Do tohto priemyslu vieme zaradiť nie len 

firmy, ktoré lieky a liečivá vyrábajú ale aj importujú alebo exportujú ako aj firmy, ktoré tieto 

produkty predávajú konečným spotrebiteľom, čiņe siete lekární, ktoré sa nachádzajú na nańom 

území. 

 Samozrejme aj v tomto odvetví sa podpísala ekonomická kríza, ktorá sa začala 

v roku 2008. V dneńnej dobe sa firmy uņ z tejto ekonomickej krízy spamätali a naďalej 

prosperujú (Haluza. 2015 a 2016 on-line [cit. 2017-12-15]). Firmy podnikajúce v tomto 

odvetví sa pravidelne umiestňujú na treťom aņ ńtvrtom mieste v produkcii a trņbách 

domáceho priemyslu. Dnes trņby v tomto odvetví dosahujú na hranicu desiatich miliárd eur 

a zamestnávajú skoro tridsaťdeväť tisíc zamestnancov. V ńtatistikách sa často uvádza 

farmaceutický priemysel spolu s chemickým, ktorý reálne trņby a ziskovosť môņe vo farma 

priemysle skresľovať, čo si môņeme ukázať v nasledujúcom grafe. 

 

Podiely odvetví na celkových trţbách slovenskej chémie a farmácie 

(%, 2014) 

 

Graf č. 1 Podiely odvetví na celkových trţbách slovenskej chémie a farmácie  

Zdroj: http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2016/cislo-11/coraz-silnejsia-a-vynosnejsia-brandza.html 

 

http://www.aifp.sk/
http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2016/cislo-11/coraz-silnejsia-a-vynosnejsia-brandza.html
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Printová reklama 

 Printová alebo aj tlačená reklama v sebe zahŕňa formu reklamy, ktorá je distribuovaná 

v novinách či časopisoch (Karlíček, Král, 2011). Pre nańu problematiku sme si vybrali 

printovú reklamu vo forme letákov, ktoré sú distribuované a voľne dostupné v lekárňach na 

území Slovenska. 

 

Výskumný cieľ a metodológia výskumu 

 Výskumným cieľom nańej práce bolo zistiť aktuálny stav printovej reklamy vo forme 

letákov dostupných v lekárňach prevaņne v ich vizuálnej stránke na území Slovensku 

v odvetví farmaceutického priemyslu. 

 Obsahová analýza je výskumná technika, ktorú vypracoval Berelson. Technika tejto 

metódy spočíva v objektívnom, systematickom a kvantitatívnom opise obsahov určitých 

materiálov. Obsahovú analýzu môņe tieņ charakterizovať ako osobitú výskumnú metódu na 

analýzu komunikátov. Analogicky s obsahovou analýzou verbálnej stránky textu alebo celého 

komunikátu existuje aj analýza neverbálnych prvkov (Gavora, 2000).  

  Pre nańu prácu sme sa rozhodli pouņiť kvantitatívnu obsahovú analýzu, ktorá sa 

charakterizuje svojou vysokou ńtrukturalizáciou a selektivitou s vysokým stupňom 

overiteľnosti. Výhodou tejto metódy je moņnosť spracovať veľké mnoņstvo materiálov 

(Scherer, 2004). Pri obsahovej analýze si spravidla určujeme kódovaciu jednotku.  

 Pri nańej práci sme zvolili náhodný výber , pri ktorom sú jednotky vyberané náhodne   

a výber jednotiek nie je závislý na posúdení pracovníkom, ktorý výber realizuje. Náhodný 

výber sa realizuje tak, ņe vńetky jednotky majú rovnakú pravdepodobnosť vybratia               

do výskumného procesu.  

Podľa spôsobu výberu výberových jednotiek rozoznávame dve hlavné skupiny 

náhodných výberov: 

1. jednostupňový výber  

2. viacstupňový výber. 

      My sme sa rozhodli pre jednostupňový výber, ten má len jeden stupeň výberu.                

Zo základného súboru vyberieme priamo jednotky, na ktorých realizujeme zisťovanie. 

Základnou formou jednostupňového výberu je jednoduchý náhodný výber, kedy vyberáme 

jednotlivo výberové jednotky (Thompson, 2012). 

Pre našu prácu sme si zvolili nasledujúce sledované kategórie v celkovo 45 skúmaných 

materiáloch, ktoré sme zozbierali v priebehu mesiacoch február a marec 2017 (1.3.-

30.4.2017) v siedmych lekárňach nachádzajúcich sa na území Slovenska: 

 Produktový rad: ktorý je v reklame propagovaný: lieky na trávenie, lieky od bolesti, 

 lieky na dýchacie cesty, lieky na ņenské choroby, lieky na podporu imunity, lieky            

 na pohybový aparát, informácie o viacerých produktoch, výņivový doplnok 

 Grafické spracovanie: prevládajúca farebnosť, podiel textu, formát letáčiku (veľkosť) 

 Obsah textu na letáčiku: osveta, informácie o produkte, informácie o firme, podpora 

 predaja alternatív výrobku, iné. 
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Výsledky výskumu 

 V tejto časti náńho príspevku chceme publikovať výsledky výskumu, ku ktorým sme 

sa dopracovali.  

 

Produktový rad v printovej reklame vo farmaceutickom priemysle 

  

 Z nami skúmaného počtu 45 letákov najväčńí počet propagačných materiálov spadal 

do podkategórie liekov na dýchacie cesty s počtom 10 čo predstavuje vyńe 22 % zo 

skúmaných printových reklám. Druhou najpočetnejńou skupinou boli letáky, ktoré 

prezentovali lieky na podporu imunitného systému človeka s počtom 7 letákov. Ďalńou 

podskupinou, ktorá sa vyskytla so 6 početným zastúpením sú letáky ohľadom liekov             

na trávenie. Následne so zhodným počtom 5 letákov sa vyskytli printové reklamy na lieky        

na ņenské choroby, ako aj zaujímavá kategória letákov, v ktorých boli prezentované viaceré 

výrobky.  Najmenej zastúpenými podkategóriami boli letáky, ktoré obsahovali informácie 

o liekoch od bolesti, liekoch na pohybový aparát a výņivových doplnkoch s rovnakým počtom 

4 reklamné materiály. Výsledky prikladáme v tabuľke a grafe. 

Produktový rad ktorý je v reklame propagovaný 

lieky na 

trávenie 

lieky od 

bolesti 

lieky na 

dýchacie 

cesty 

lieky na 

ženské 

choroby 

lieky na 

podporu 

imunity 

lieky na 

pohybový 

aparát 

viac 

produktov v 

letáku 

výživový 

doplnok 

6 4 10 5 7 4 5 4 

SPOLU: 45 

Tab č.1 Produktový rad v printovej reklame 

 

Graf č.2 Produktový rad výrobku v printovej reklame 

Grafické spracovanie printovej reklamy vo farmaceutickom priemysle 

 Keďņe sme si za objekt výskumu vybrali printovú reklamu v nasledujúcej časti 

príspevku si podrobne rozoberieme určité grafické zloņky. 
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Farebnosť s moţnosťou viacerých označení 

 V tejto podkategórii sme vyuņili moņnosť viacerých označení a to konkrétne dvoch 

farieb pri materiáloch, ktoré neboli jednoznačne prevládajúce jednou farbou. Farba, ktorá bola 

zastúpená najviac je modrá, pretoņe sa vyskytovala v 19 prípadoch reklamných letákov. 

Nasledujúcou farbou bola biela, ktorá sú zaznamenali pri 17 kusoch prospektov. Tieto dve 

farby boli prítomné na vńetkých letákoch, ktoré propagovali výrobky na dýchacie cesty. Ako 

ďalńia farba vyskytujúca sa v printovej komunikácii firiem bola zelená s počtom 10 letáčikov 

na ktorých sa vyskytovala, ktorá bola často kombinovaná s modrou farbou. Do druhej 

polovici čo sa týka početnosti sa zaradili teplé odtiene farieb a to konkrétne oranņová 

s počtom 6 materiálov, červená s piatimi materiálmi a ņltá so ńtyrmi letáčikmi, kde prevládala. 

Ako posledná sa vyskytovala fialová farba, ktorá bola prevládajúca iba v 3 prípadoch a to 

v materiáloch, ktoré propagovali lieky na ņenské choroby. Získané výsledky prikladáme 

v tabuľke a grafe. 

 

Prevládajúca farebnosť 

žltá oranžová červená modrá zelená fialová biela 

4 6 5 19 10 3 17 

SPOLU: 64 

Tab č.2 Farebnosť v printovej reklame 

 
Graf č.3 Farebnosť v printovej reklame 

Podiel textu na ploche letáka 

 Pri grafickej stránke printových materiálov nás zaujímal aj podiel textu na daných 

materiáloch. Keďņe je tu priestor aby farmaceutické firmy podali komplexnejńiu 

a podrobnejńiu informáciu u lieku ako je tomu napríklad pri audiovizuálnej alebo on-line 

reklame. Tu sme zvoli dve jednoduché podkategórie a to podiel textu menej ako 50 % 

celkovej plochy letáku a viac ako 50 % celkovej plochy letáku. V tejto oblasti nám vyńli tesné 

výsledky v počtoch nakoľko letáky, ktoré obsahovali menej ako 50 % plochy textu boli 

v zastúpení 26 kusov čo je okolo 58 % a zvyńných 19 printových materiálov obsahovalo viac 

ako 50 % textu. Získané dáta pripájame v tabuľke a grafe. 
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Podiel textu 

menej ako 50% viac ako 50% 

26 19 

SPOLU: 45 

Tab č.3 Podiel textu v printovej reklame 

 
Graf č.4 Podiel textu v printovej reklame 

Formát letáka (veľkosť) 

 Kategória, ktorú sme skúmali ako poslednú bol formát printovej reklamy (letáka), 

pretoņe vieme, ņe letáky sú distribuované v najrôznejńích rozmeroch. Pre náń výskum sme si 

stanovili podkategórie s formátovaním A6, A5, A4 a skladačka, ktorú sme nedokázali zaradiť 

do klasických rozmerov. Vńetky s nami skúmaných materiálov mali potlač na oboch stranách. 

Najpočetnejńou kategóriou boli zastúpené propagačné materiály vo formáte A5 s počtom     

20 kusov letákov čo je 44 % z celkového mnoņstva. Nasledovala podskupina formátu 

skladačka, kde sme zaradili 18 materiálov so 40 % podielom. Poslednou podskupinou,         

do ktorej sme zaradili letáky je formát A6 so 7 kusmi a 16 % z celkového výskumného 

materiálu. Vo formáte A4 sme printovú formu komunikácie nemali ņiadnu.                

Výsledky zhŕňame v priloņenej tabuľke a grafe.  
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Graf č.5 Formát printovej reklamy 

Obsahová stránka printovej reklamy vo farmaceutickom priemysle 

 Aj pri tejto kategórii sme vyuņili moņnosť viacero označí variant, nakoľko obsah textov 

bol často skombinovaný. Pre nami zvolený výskum sme stanovili jednotlivé podkategórie 

a to: osveta, informácie o produkte, informácie o firme, podpora predaja alternatív a iné. 

Podkategórie, v ktorých sme mali 100 % zastúpenie s počtom kusov 45 reklamných 

materiálov boli dve informácie o produkte a informácie na firme. Čo sa týka informácií 

o produkte tá bola zastúpená vņdy, avńak v rôznom rozsahu. Naopak informácie o firme boli 

zastúpená takmer totoņne lebo vņdy obsahovali kontaktné údaje spoločnosti. V niektorých 

prípadoch bola informácia o produkte skombinovaná s osvetou (o chorobe, o liečbe), ktorá sa 

vyskytla v 15 letákoch. Dosiahnuté výsledky pridávame v tabuľke a grafe.  

Obsah textu 

osveta informácie 

o produkte 

informácie o 

firme 

podpora predaja 

alternatív výrobku 

iné 

15 45 45 0 0 

SPOLU: 105 

Tab č.5 Obsah printovej reklamy 
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Záverečné zhrnutie 

  Farmaceutické firmy najčastejńie propagujú pomocou svojich printových materiálov 

výrobky určené pri ťaņkostiach s dýchacími cestami.   

 Farebnosť, ktorú pouņívajú pri tejto forme marketingovej komunikácie je modrá 

a biela, pričom modrá dodáva materiálom dôveryhodnosť, keďņe ińlo o jej tmavé odtiene 

a biela pocit čistoty a svieņosti (Vysekalová a kol. 2012: 96-99). 

 Pri otázke podielu textu umiestnenom na týchto materiáloch firmy preferujú väčńí 

obsah textu s moņnosťou uvedenia viac informácií. 

 Najčastejńím formátom printových propagačných materiálov je formát A5 alebo 

skladačka, ktoré sú praktické na zobratie do vrecka alebo kabelky. 

 Obsahovou stránkou takýchto letákov sú informácie o produkte a kontakt na výrobcu, 

pretoņe tieto údaje sú vzhľadom na povahu produktu mimoriadne dôleņité.  
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