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TEORETICKÉ KONŠTRUKTY SPOTREBITEĽSKÉHO SPRÁVANIA 

V MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCII 

THEORETICAL CONSTRICTS OF CONSUMER BEHAVIOR IN 

MARKETING COMMUNICATION  

Tomáš Koprda 

Abstrakt 

Príspevok pojednáva o teoretických konštruktoch, ktoré sa zaoberajú faktormi 

ovplyvňujúcimi spotrebiteľské správanie cieľových segmentov. Poskytuje náhľad na proces 

rozhodovania a na rôznorodosť aspektov vnímania produktu. Upozorňuje na skutočnosť, ţe 

teoretické konštrukty sa v niektorých dôleţitých dimenziách líšia. Do popredia kladie koncept 

teórie vyuţívania podnetov v prepojení na otázku dôleţitosti vplyvu obalu na spotrebiteľské 

rozhodovanie.     

Kľúčové slová: Spotrebiteľ. Rozhodovanie. Nákupné správanie. Teoretické konštrukty.  

Abstract 

The paper deals with the theoretical constructs that address factors affecting consumer 

behavior, target segments. It provides insight into the decision-making process and the 

diversity of aspects of perception of the product. Draws attention to the fact that the 

theoretical constructs in some important dimensions vary. Taking a concept of theory use 

incentives, linked to the question of the importance of the impact of packaging on consumer 

decision-making. 

Key words: The consumer. Decision-making. Buying behavior. Theoretical constructs. 

Úvod 

Nákupné správanie spotrebiteľov je dôleţite pre pochopenie nielen samotného procesu 

rozhodovania spotrebiteľa, ale aj pre pochopenie úlohy obalu v rámci tohto procesu. 

Spotrebiteľské rozhodovanie je často komplikované a vstupujú do neho viaceré faktory. 

Výskum spotrebiteľského správania vytvoril niekoľko teoretických konštruktov, na základe 

ktorých sa snaţíme pochopiť proces rozhodovania spotrebiteľa. 

Viacerí autori (Dţupina, 2010, Světlík, 2012) naznačujú, ţe spotrebitelia sa riadia 

hodnotou. Tento pohľad označuje V. Zeithamlova (1988) ako hľadisko hodnoty. 

Spotrebiteľské vnímanie hodnoty chápeme ako výraz celkového hodnotenia uţitočnosti 

produktu, na základe vnímania toho, čo spotrebitelia dostanú (Zeithaml, 1988, s. 14). Iný 

pohľad zdôrazňuje úlohu zapojenia do procesu rozhodovania. R. D. Blackwell et al. (2001) 

rolu zapojenia vysvetľujú ako proces, pomocou ktorého spotrebitelia spracovávajú 

informácie, napr. kongnitívneho charakteru. Zároveň je vnímané ako zapojenie do rozsiahleho 

procesu hodnotenia atribútov a produktov. Uvedený názor označujeme ako proces 

spracovania informácií. V rámci zapojenia do procesu rozhodovania rozlišujeme dve úrovne 

zapojenia: nízke a vysoké. Spotrebitelia, ktorí majú nízke zapojenie v rozhodovacom procese, 

vyuţívajú jednoduché pravidlá v snahe získať konečné rozhodnutie. Podľa teórie vyuţívania 

podnetov spotrebitelia s nízkym zapojením vyuţívajú niektoré indikátory kvality, ako napr. 

cenu alebo celkovú výkonnosť produktu na svoje rozhodnutie o nákupe (Richardson, et al. 

1994, Polakevičová, Szabová, Kamenská, 2014). Na druhej strane, spotrebiteľov s vysokým 

zapojením analyzujem na základe procesu spracovania informácií. Interpretácia uvedeného 
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typu spotrebiteľa je zaloţená na interakcii medzi spotrebiteľom a podnetmi z prostredia. Je to 

vlastne prebiehajúci poznávací proces, v ktorom spotrebiteľ rozvíja svoje postoje a názory 

smerom ku prostrediu (Hansen, 2005, Kapusta, 2013). 

Z pohľadu procesu spracovania informácii predpokladáme, ţe spotrebiteľ v snahe 

zabrániť kognitivnej disonancii hľadá rovnováhu medzi svojim presvedčením a aktuálnym 

prostredím. Niektorí autori (Holbrook, et al. 1987; Fandelová, Dţupina, 2013; 

I. Polakevičová, 2014) vyslovili domnienku, ţe afektívne odpovede spotrebiteľa, ktoré sú 

podmienene emóciami, by mali tieţ obsiahnuté v pochopení procesu spotrebiteľského 

rozhodovania. Názor vychádza z predpokladu, ţe spotrebiteľ hľadá nové záţitky cez prizmu 

spotreby. V tomto prípade spotrebiteľ nehodnotí vzťahy medzi svojimi postojmi a prostredím. 

Jednoducho si chce vyplniť svoje ţelanie a získať čiastkové potešenie. Tento názor 

označujeme ako emočné hľadisko. 

1 Teoretické konštrukty spotrebiteľského správania 

Teoretické konštrukty zaoberajúce sa faktormi ovplyvňujúcimi spotrebiteľské správanie 

sumarizoval T. Hansen (2005), pričom tvrdil, ţe teoretické konštrukty sa líšia v niektorých 

dôleţitých dimenziách. Teoretický konštrukt hľadiska hodnoty (Zeithaml, 1988) zdôrazňuje 

situácie, keď spotrebiteľ, snaţiaci sa zistiť hodnotu produktu, tak činí na základe 

kompromisov. Napríklad takýmto kompromisom je porovnávanie ceny a kvality pri kúpe 

potravinárskych výrobkov. Zhodnotenie kompromisu môţe byť ťaţké, pokiaľ sa v procese 

objavia iste neistoty alebo neznalosti. Spotrebiteľ nemusí mať vţdy jasnú predstavu o kvalite 

potravinárskeho výrobku, ktorý je mu ponúkaný v obchode. T. Hansen (2005) tvrdí, ţe 

neistota nie je explicitne vyriešená v teórii hľadiska hodnoty. Dôvodom je, ţe nezahŕňa 

riešenia, ako má spotrebiteľ zníţiť riziko zlého rozhodnutia, ktoré vyplýva z neistoty. Neistota 

vlastne vyplýva z neznalosti výsledku rozhodnutia a následne z jeho dôsledkov. 

Na druhej strane teória využívania podnetov (Olson, et al. 1972) naznačuje, ţe 

spotrebiteľ môţe zníţiť uvedené riziko vyuţívaním podnetov, akými sú napríklad cena, 

značka, reklama a iné. Tieto podnety vyuţíva ako indikátory kvality produktu. Pouţívaným 

podnetom vlastne zniţuje riziko svojho zlého rozhodnutia pri nákupe. N. Dawar et al. (1994) 

tvrdia, ţe podnety slúţia ako heuristické pri hodnotené kvality produktu. Zdôvodňujú to 

potrebou redukovať vnímané riziko pri nákupe a momentom nízkeho zapojenia spotrebiteľa 

v procese rozhodovania. 

1.1 Teória procesu spracovania informácií 

Teória procesu spracovania informácií (Blackwell, et al. 2001) vníma produkt ako sériu 

podnetov. V tomto prípade podnety slúţia ako časti informácií (Hansen, 2005 s. 421). Ak je 

spotrebiteľ vysoko zapojený v procese rozhodovania, môţeme očakávať, ţe bude spracovávať 

oveľa väčšie mnoţstvo informácií z dôvodu eliminovania rizika zlej voľby pri nákupe. To 

znamená, ţe spotrebiteľ vyvinie vysoké úsilie v hodnotení a v porovnávaní produktov pred 

dosiahnutím svojho konečného rozhodnutia. Napríklad, podľa teórie hľadiska hodnoty 

spotrebiteľ robí kompromisy medzi rozličnými atribútmi, čo T. Hansen (2005) označuje ako 

tzv. vyrovnávacie rozhodovanie. Ak sa spotrebiteľ rozhoduje len medzi niekoľkými atribútmi, 

ktoré by mal mať produkt na určitej úrovni, tak túto situáciu označuje Hansen ako tzv. 

nevyrovnávacie rozhodovanie (Hansen, 2005 s. 424). Vyrovnávacie a nevyrovnávacie 

rozhodnutie je napríklad prítomné pri rozhodovaní, či vnímaná nízka kvalita produktu môţe 

byť „kompenzovaná“ nízkou cenou. Podľa emočného hľadiska spotrebitelia nevyuţívajú 

kognitívne hodnotenia keď realizujú nákup. Preto by emócie nemali byť povaţované za 

výsledok hodnotenia, ale len ako afektívna odpoveď spotrebiteľa na podnety z prostredia 
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(Bagozzi, et al. 1999). Hansen (2005) tvrdí, ţe spotrebitelia nepouţívajú kognitívne 

a emocionálne schopnosti oddelene, skôr sa navzájom ovplyvňujú. 

1.2 Teória vyuţívania podnetov 

 Domnievame sa, ţe teoretickú premisu pre hľadanie dôleţitosti vplyvu obalov na 

spotrebiteľské rozhodovanie nám poskytne najmä teória využívania podnetov. Podobné 

stanovisko zastávajú aj niektorí ďalší autori, ako napr. R. Underwood a J. Clement. Ako sme 

spomenuli vyššie, produkty obsahujú radu podnetov, ktoré spotrebiteľ vyuţíva ako indikátory 

kvality samotného produktu (Richardson, et al. 1994; Olson, et al. 1972, Lincényi, 2011). 

Kaţdý podnet vytvára základ pre dojem zo samotného produktu (Olson, et al. 1972). 

J. C. Olson a J. Jacoby tvrdia, ţe konkrétne podnety môţeme rozdeliť do dvoch skupín: 

 1. podnety prediktívnej hodnoty (predictive value - PV) 

 2. podnety hodnoty sebadôvery (confidence value - CV) 

 Najviac k rozlíšeniu podnetov pridávajú dichotomatický klasifikačný faktor, pomocou 

ktorého delia podnety na: 

 1. vonkajšie podnety 

 2. vnútorné podnety (Olson, et al. 1972 s. 171). 

 Podnet prediktivnej hodnoty znamená mieru, do akej si spotrebitelia spájajú podnet 

s kvalitou produktu. Mohli by sme ju vnímať ako spoľahlivosť podnetu alebo 

pravdepodobnosť, ţe pouţitie podnetu indikuje, alebo sa odkazuje na kvalitu produktu. Ako 

príklad takéhoto podnetu uvádzajú J. C. Olson a J. Jacoby cenu, ktorú kategorizujú ako 

všeobecný podnet prediktívnej hodnoty. Podnet hodnoty sebadôvery znamená mieru 

spotrebiteľského sebavedomia a vieru vo vlastné schopnosti rozlišovať podnety. To znamená 

presnejšie sa rozhodnúť a posúdiť podnety. Príkladom môţe byť schopnosť rozlišovať 

vnútorný podnet chuti medzi rôznymi značkami potravín. Podnety hodnôt PV a CV 

spotrebitelia hodnotia individuálne podľa konkrétneho produktu. Napríklad, spotrebiteľ môţe 

vnímať vysokú hodnotu CV podnetu pre segment vín z hľadiska chuti, ale nízku hodnotu CV 

podnetu chuti pre segment piva. Individuálne hodnotenia budú ovplyvnené rozdielnymi 

skúsenosťami spotrebiteľov a znalosťami či povedomím o podnetoch. P. Richardson et al. 

(1994) zdôrazňujú, ţe podnety charakterizované vysokou mierou prediktívnej hodnoty 

a hodnoty sebadôvery dokáţu prevziať najväčšiu váhu v procese hodnotenia kvality. 

 Ako sme uţ spomenuli, J. C. Olson a J. Jacoby (1972) rozlišujú podnety na vonkajšie 

a vnútorné. Vnútorný podnet chápu ako atribút produktu, ktorý nemôţe byť zmenený alebo 

zámerne manipulovaný bez zmeny fyzickej charakteristiky samotného produktu. Príkladmi 

vnútorných podnetov môţu byť chuť, zloţenie produktu, textúra produktu a iné. Na druhej 

strane, vonkajšie podnety sú atribúty vzťahujúce sa k výrobku, ktoré nie sú fyzickou súčasťou 

produktu, napríklad to sú cena, značka, povesť výrobcu, obal a iné. Na rozdiel od vnútorných 

podnetov, vonkajšie môţu byť zámerne zmenene bez toho, ţe by ovplyvnili fyzickú 

charakteristiku produktu. J. C. Olson a J. Jacoby poznamenávajú, ţe vnútorno – vonkajšia 

klasifikácia podnetov nemá priamy vplyv na proces vyuţívania podnetov. Skôr je dôleţité 

poradie, v ktorom ich spotrebitelia vyuţívajú v rozhodovacom procese. To znamená, ktoré 

z podnetom sú vyuţívané prioritne (Olson, et al. 1972, s. 171). P. Richardson (1994) uvádza 

prehľad, ktorý sumarizuje výsledky výskumov z oblasti vyuţívania podnetov. Odkazuje 

najmä na prácu P. C. Purwara, kde je uvedená klasifikácia podnetov na základe niekoľkých 

empirických štúdií. P. C. Purwar dokumentuje 38 experimentov, ktoré skúmali podnet ceny, 

12 štúdií skúmajúcich podnet mena značky, 9 štúdií zaoberajúcich sa vnímaním obrazu a 14 

štúdií, ktoré skúmali rôzne vnútorné podnety. P. Richardson teda na základe uvedených 

výskumov tvrdí, ţe spotrebitelia sa v rámci vonkajších podnetov spoliehajú na cenu, značku 
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(meno značky), obal, názov obchodu, a farbu pri hodnotení na kvalitu produktu. Okrem 

týchto podnetov uvádza ešte T. Hansen (2005, s. 425) ďalší podnet, a tým je krajina pôvodu. 

Najmä značka je často pouţívaná spotrebiteľmi ako „informačný zdroj“, ktorý spája viaceré 

informácie niekoľkých atribútov produktu, ako napr. cena, veľkosť, tvar, výrobca 

a výkonnostný faktor. Na základe vyššie uvedených prac J. C. Olsona, J. Jacoby 

a P. Richardsona môţeme obal jednoznačne zaradiť medzi vonkajšie podnety, pomocou, 

ktorých spotrebitelia indikujú kvalitu produktu. Do akej miery sú dôleţité vonkajšie alebo 

vnútorné podnety v rozhodovaní spotrebiteľa je otázka, ktorou sa tieţ zaoberala nami 

uvádzana literatúra. Napríklad P. Richardson (1994) sa priamo zaoberal dôleţitosťou 

vonkajších a vnútorných podnetov. Tvrdí, ţe relatívna dôleţitosť vonkajších verzus 

vnútorných podnetov v hodnotení kvality je závislá na miere podnetov prediktívnej hodnoty 

(PV) a hodnoty sebadôvery (CV). Svoje tvrdenia zdôvodňuje nasledovne: V rámci segmentu 

balených potravín tvrdí, ţe spotrebitelia ľahšie identifikujú a interpretujú vonkajšie podnety 

(napr. cenu, značku, obal) ako vnútorné podnety (napr. zloţenie výrobku). Tým pádom 

môţeme vonkajším podnetom v tomto segmente priradiť vysokú mieru hodnoty CV a nízku 

mieru hodnotu PV. Ďalej P. Richardson predpokladá, ţe reálnu kvalitu balených potravín 

dokáţu spotrebitelia posúdiť len na základe zloţenia výrobku, jeho chuti a vône oveľa skôr 

neţ na základe vonkajších podnetov ako je značka, alebo obal. Z tohto dôvodu je logické, ţe 

miera hodnoty PV bude vyššia u vnútorných podnetov ako u vonkajších. Vonkajšie podnety 

budú mať vysokú mieru CV hodnoty, ale nízku PV hodnoty. Naopak, vnútorné podnety budú 

mať vysokú mieru PV hodnoty a nízku hodnotu CV. P. Richardson tvrdí na základe prac 

Coxa a Schellincka, ţe pokiaľ produkt vlastni niektorú z uvedených dvojíc podnetov (vysoké 

CV/nízke PV vs. nízke CV/vysoké PV), spotrebitelia budú prikladať väčšiu dôleţitosť 

hodnotám CV podnetov. Richardson zároveň poskytol empirický dôkaz, ţe spoliehanie sa na 

vonkajšie podnety s vysokou hodnotou CV vytvára väčšie odchýlky vo vnímaní kvality 

produktu neţ vnútorné podnety. Pokiaľ sa sústreďujeme na obaly ako vonkajšie podnety, 

musíme poukázať na tvrdenie V. Zeithamlovej (1988) ohľadnom preferovania vonkajších 

podnetov pred vnútornými. V. Zeithamlová tvrdí, ţe spotrebitelia vyuţívajú vonkajšie 

podnety viac ako vnútorné v nasledujúcich situáciách: 

a)  pri nákupe, keď nie sú spotrebiteľovi k dispozícii vnútorné podnety. Uvedená situácia 

nastane vtedy, keď spotrebiteľ ma malú alebo ţiadnu skúsenosť s produktom. 

b) ak hodnotenie vnútorných atribútov vyţaduje viac úsilia a času, neţ aký je ochotný 

spotrebiteľ obetovať. Situácia nastane, keď je spotrebiteľ pod časovým tlakom, ale 

nemá záujem hodnotiť produkt. 

c) ak je ťaţké hodnotiť kvalitu produktu, t. j. nie je moţne ľahko hodnotiť vnútorné 

atribúty výrobku (Zeithaml, 1988 s. 9). 

 Všetky uvedené situácie sú charakteristické absenciou informácii o vnútorných 

atribútoch produktu, čiţe nie sú k dispozícii adekvátne vnútorné podnety. Nákupných situácii, 

ktoré spĺňajú uvedené poţiadavky, je veľa. Nejde len o nakupovanie potravín, ale podobné 

situácie sú aj pri nákupe tovarov dlhodobej spotreby. Napríklad pri kúpe pračky nemôţeme 

vedieť, koľko nám bude slúţiť, preto sa spoliehame na záruku, krajinu pôvodu a značku 

výrobcu.  

 V rámci situácií, keď sa spotrebitelia spoliehajú na vonkajšie podnety s vysokou 

hodnotou CV, je dôleţité zistiť, či niektoré z podnetov sú prioritne vnímané a pouţívané. 

R. Underwood (1996) tvrdí, ţe vzhľadom k malým rozdielom pri produktových kategóriách 

potravín, môţe obal významne ovplyvniť rozhodovanie spotrebiteľa. Svoje tvrdenie 

odôvodňuje aj na základe práce P. Dicksona a A. Sawyera et al. (1990), ktorí tvrdia, ţe 

americkí spotrebitelia vyuţívajú cenu ako podnet oveľa menej teraz ako v minulosti. 

Zdôvodňujú to tým, ţe väčšina nakupujúcich si nie je vedomá ceny v momente nákupu 
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a vyberajú produkt priamo na mieste predaja. Menej ako polovica nakupujúcich, ktorá si bola 

vedomá ceny, vyberala najmä produkty za zníţené ceny. Aj na základe vzrastajúcej pozície 

privátnych značiek, ktoré redukujú výkonnosť značiek výrobcov, sa R. Underwood domnieva, 

ţe spotrebitelia budú výraznejšie vnímať obaly ako vonkajší podnet (Underwood, 1996 s. 11). 

Výskum podobného typu ako realizovali P. Dickson a A. Sawyer et al. (1990) sme na 

Slovensku nezaznamenali. Niektoré prace síce zisťovali niektoré vonkajšie podnety 

(Minarova - Kubicova, 2008, Fichnová, Dudášová, 2012) ako je cena či obal, ale kombinovali 

ich so samotnými atribútmi výrobku, akými je napríklad kvalita.  

 Zaujímavý príspevok k teórii vyuţívania podnetom priniesol J. Clement (2007). 

Poukazuje na proces rozhodovania spotrebiteľa ako na lineárny proces, ktorý začína, keď 

spotrebiteľ porovnáva viaceré podnety rôznych výrobkov. J. Clement (2007) tvrdí, ţe v rámci 

tohto modelu nebolo dostatočne zohľadnené spotrebiteľské vizuálne vnímanie. Spotrebiteľ 

v rámci porovnávania podnetov podľa J. Clementa (2007) postupuje lineárne aţ do toho 

momentu, keď jeho vizuálne „čítanie“ je prerušene vizuálnymi prvkami nových alebo 

odlišných obalov. V tomto okamihu je lineárna vyhľadávacia stratégia prerušená. Ďalším 

prvkom, ktorý podľa J. Clementa (2007) znemoţňuje lineárny proces hľadania, je mnoţstvo 

vizuálnych elementov, ktoré sa nachádzajú na mieste predaja. Zdôrazňuje, ţe vizuálne 

podnety na mieste predaja zohrávajú dôleţitú úlohu, ktorá ovplyvňuje aj vyhľadávajúcu 

stratégiu spotrebiteľa (Clement, 2007 s. 920). 

Záver 

 Teoria vyuţivania podnetov naznačuje, ţe obal vnímame ako vonkajší podnet, ktorý 

používajú spotrebitelia pri rozhodovacom procese nákupu. V rámci nákupných situácií, kde 

prevaţujú vonkajšie podnety, ako ich zdôvodnila V. Zeithamlova (1988), môţeme tvrdiť, ţe 

obal má dôleţitú úlohu v tomto procese. Obal poskytuje spotrebiteľovi akýsi náhradný 

impulz, pomocou ktorého sa snaţí určiť kvalitu produktu. Musíme zdôrazniť, ţe obal 

kooperuje s viacerými vonkajšími podnetmi a nie je moţné ho vnímať samostatne alebo 

preniesť váhu spotrebiteľského rozhodovania výhradne naň. Ako sme uviedli vyššie, 

spotrebiteľské správanie je zloţitý komplex správania, ktorý nemoţno ovplyvniť jednou 

zloţkou. Spotrebiteľ v rámci nákupného správania prioritne hľadá kvalitný produkt, ktorý má 

uspokojiť jeho potrebu. Pokiaľ nemá dostatočné informácie o reálnej kvalite produktu, bude 

pouţívať zástupné informácie, ktoré mu budú poskytnuté vo forme vonkajších podnetov. Obal 

je jedným z nich, preto by sa mu mala venovať patričná pozornosť. 

 Vnímať obal len z hľadiska jeho funkčného a environmentálneho aspektu by bolo 

chybou. Avšak teória vyuţívania podnetov neposkytuje odpoveď na špecifickú otázku vplyvu 

vizuálnych informácií na spotrebiteľa. Ako spotrebiteľ vníma a chápe vizuálne obrazy na 

obale alebo špecifický dizajn obalu, je otázka, ktorú dokáţeme preskúmať len cez prizmu 

„čítania“ vizuálnych podnetov. 
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VSTUP NOVEJ ZNAČKY NA TRH V DIGITÁLNEJ ÉRE 

BUILDING A NEW BRAND IN THE ERA OF DIGITALIZATION 

Jana Galera Matúšová 

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá problematikou sociálnych médií, na ktoré sa pozerá ako na 

fenomén dnešnej doby a ako s ním vedia spoločnosti pracovať. V praktickej časti prináša 

stratégiu nového českého operátora, ktorých na trh vstupoval v roku 2013, na Facebooku. 

Príspevok tak prináša prípadovú štúdiu, keďţe autorka príspevku bola zároveň autorkou 

stratégie v danej spoločnosti.  

Kľúčové slová: Facebook, LAMA mobile, Sociálne médiá. 

Abstract 

The article deals with the issue of social media. The article shows social media as the 

phenomenon and how companies can deal with it. In the practice part the article brings the 

communication strategy of LAMA mobile on Facebook. The article comes with case studie as 

the author of the article as the author of these strategies as well in mentioned company.  

Key words: Facebook, LAMA mobile, Social media 

1  Firmy a sociálne médiá – teoretické východiská 

Sociálne médiá majú vplyv na rozhodovanie spotrebiteľov. Pred samotným nákupom 

ľudia vyuţívajú práve internet a sociálne médiá k získaniu informácií z rôznych zdrojov. 

Práve v tom hrajú sociálne médiá veľkú rolu. Vo väčšine prípadov však fungujú lepšie ako 

retenčný nástroj neţ akvizičný“, hovorí Peter Miţík, media manager v Zaraguza digital. 

(Brindzová, 2014, s. 28) 

A tak sa s nárastom sociálnych médií menia aj komunikačné zvyklosti firiem. Tie majú 

často uţ vo svojich organizačných štruktúrach pozície ako digitálny špecialista či dokonca 

digitálny manaţér. Menia sa aj reklamné agentúry, ktoré sa premenovávajú na komunikačné 

a zamestnávajú špeciálne digitálne tímy. Pri plánovaní akejkoľvek kampane uţ treba 

premýšľať nielen nad výslednou kreatívou pre tradičné médiá, ale aj napríklad nad tým, ako 

sa kampaň premietne do Facebookového profilu zadávateľa. 

Sociálne médiá nie sú ale pre spotrebiteľov len informačným médiom, ale aj tým, cez 

ktorý veľmi ľahko posunú svoje skúsenosti so značkou aj ostatným. Dnes je oveľa 

jednoduchšie vyjadriť svoju nespokojnosť. Dá sa povedať, ţe sociálne média dnes fungujú 

lepšie a rýchlejšie ako iná forma reklamácie. 

Komunikácia firiem so zákazníkmi sa tak uţ nekončí zatvorením pobočiek či predajní. 

Dnes je uţ takmer v reţime 24/7 a zákazníci očakávajú odpoveď na svoje otázky priamo na 

sociálnej sieti. Mnohé značky si tak zriaďujú špeciálne servisné profily, alebo aspoň záloţky 

typu poradne.  

O tom, ţe sociálne siete sú dnes obrovským fenoménom snáď dnes nielen komunikačný 

profesionál, ale aj laik, nepochybuje. Stačí sa pozrieť na úspech v šírení sa tzv. Ice bucket 

challenge, teda výzvy, v rámci ktorej sa ľudia oblievali ľadovou vodou, aby upozornili na 

chorobu ALS. Alebo podpora komunity gejov a lesieb, keď si známe osobnosti, ale aj 

obyčajní ľudia, dávajú k svojej fotografii nálepku Ak by som bol gej/lesba zmení sa niečo? 
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a tú publikujú na Facebooku. Do tejto kampane sa dokonca zapojili aj niektoré komerčné 

značky, niţšie uvádzam práve príklad značky Spiš Original. 

 

Obr. 1   Kampaň Spiš Original (Zdroj: www.medialne.sk) 

2 Vstup značky LAMA mobile na český trh a jej stratégia na Facebooku 

 

2.1  Analýza stavu pred spustením FB profilu 

LAMA mobile vstupovala na trh koncom roku 2013. V Českej republike v tom čase 

fungovali traja hlavní operátori – T Mobile, O2 a Vodafone, ktorí uţ mali trh rozdelený. 

Neboli síce vnímaní pozitívne, na druhej strane ale bola neochota ľudí meniť operátora. 

Rovnako ako v prípade bankového sektora za tým ľudia videli skôr administratívnu 

náročnosť. Na druhej strane, tesne pred vstupom LAMA mobile na trh sa spustila cenová 

vojna medzi operátormi, kedy prišlo k výraznému zníţeniu cien zo strany O2, na ktorú 

samozrejme musela konkurencia ihneď zareagovať. Ďalším negatívom bolo obdobie, kedy sa 

LAMA mobile rozhodla pre vstup na trh – čas pred Vianocami, kedy sú výdavky národných 

operátorov do reklamy maximálne a kaţdý z nich prichádza so špeciálnou vianočnou 

ponukou. 

V rámci nadlinkovej komunikácie operátor pri svojom štarte vyuţíval televíziu 

doplnenú primárne o online médiá, sekundárne o tlačené médiá a OOH nosiče. Online 

komunikácia sa v jeho stratégii objavila práve z toho dôvodu, ţe web stránka bola ako jedným 

z kanálov na objednanie si sluţieb tohto operátora.  

Primárnym dôvodom na vytvorenie FB profilu bolo, aby sa z neho stal aj servisná 

podpora pre zákazníkov a uľahčilo a urýchlilo im to komunikáciu s operátorom. 

2.2 Analýza FB profilu LAMA mobile 

LAMA mobile spustila svoj profil na Facebooku pri svojom štarte spolu s tízingovou 

časťou kampane. Stratégiou na tejto sociálnej sieti bolo dávať status kaţdý deň. Zo začiatku 

išlo predovšetkým o informácie o lame ako zvierati, či o hlavnom majiteľovi LAMA mobile – 

LAMA group. Neskôr pridávala informácie o svojej ponuke. Získať fanúšikov sa snaţila 

nielen samotnými príspevkami, ale aj súťaţami o lístky  na koncerty, ktoré komunikovala 

v rámci cover foto. Kaţdý príspevok pritom obsahoval aj fotografiu. LAMA mobile ale 
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nechcela, aby FB profil pôsobil len ako jednostranná komunikácia firmy so svojimi 

fanúšikmi, a tak často dáva svoje statusy formou otázky. Taktieţ prináša rôzne tipy z oblasti 

telekomunikácii, napríklad ako ušetriť či aké novinky z oblasti mobilov prichádzajú na trh.  

Niektoré z príspevkov a hlavne súťaţe LAMA mobile podporovala aj v rámci reklamy 

na Facebooku. 

 

Obr. 2   Plán FB statusov pri štarte profilu LAMA mobile (Zdroj: LAMA mobile) 

Profilovú fotografiu tvorilo logo, cover foto sa menila s kampaňami. Niţšie uvádzam 

práve vizualizáciu profilu LAMA mobile pri jeho spustení.  

 

Obr. 3   Vizualizácia Facebook profilu pri jeho štarte (Zdroj: LAMA mobile) 

2.2.1 Facebook profil ako poradňa 

LAMA mobile svoj profil vytvorila aj ako poradňu. Samozrejme, vyplývalo to aj 

z charakteru jej sluţieb. LAMA mobile mala spoplatnenú linku na call centrum a tak sa mnohí 

zákazníci skôr snaţili vyuţiť bezplatné informovanie sa cez Facebook. V neposlednom rade 

tak LAMA mobile dostala negatívne komentáre preč z hlavného profilu, keďţe zákazníci na 

sťaţovanie sa vyuţívali práve záloţku vo forme poradne. LAMA poradňa je prepojená 

s operátormi z call centra, aby zákazníkmi ihneď dostal odpoveď na svoju otázku či 

pripomienku.  

Pondělí 2.9.2013 1. PR zpráva o podpisu smlouvy s Vodafonem

Je nám potěšením vás informovat, že už na 

podzim se můžete těšit na naše služby, které 

budeme provozovat v síti Vodafone.

                               tisková zpráva

Úterý 3.9.2013 Narození LAMY mobile

Dnes se nám v Hradci nad Moravicí narodila 

malá LAMA! No není to znamení? =) Co byste 

jí popřáli do života?

Středa 4.9.2013 Q

Chceme, abyste nás měli rádi. Proto se 

ptáme: Co vám nejvíce vadí na vašem 

současném operátorovi?

Čtvrtek 5.9.2013 LAMA group historie

Na českém trhu nejsme žádným nováčkem. 

Skupina LAMA ENERGY GROUP byla založena 

již v roce 1991.

Pátek 6.9.2013 Předvíkendové novinky z lamího světa

Věděli jste, že LAMY byly domestikovány 

Inky v okolí jezera Titicaca již před více než 5 

000 lety?
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Obr. 4   LAMA poradňa (Zdroj: LAMA mobile) 

2.3  Výsledky stratégie 

 Po roku fungovania na Facebooku má LAMA mobile vyše 4 500 fanúšikov. Drvivú 

väčšinu z nich ale získala ešte pri svojom štarte, kedy investovala do podpory niektorých 

svojich príspevkov aj financie a taktieţ robila väčšinu súťaţí. Keďţe LAMA mobile si na 

začiatku nekvantifikovala svoje ciele, ktoré chce v jednotlivých horizontoch na Facebooku 

dosiahnuť z hľadiska počtu fanúšikov, ťaţko sa jej pôsobenie na Facebooku vyhodnocuje. 

Jediným posudzovateľným ukazovateľom je zníţenie počtu telefonátov na call centrum 

a splnenie cieľa v rámci dodrţiavania atribútov značky. Na Facebooku LAMA mobile 

vybavovala reklamácie okamţite a zákazníkovi to šetrilo zároveň financie, keďţe nemusel 

platiť za spoplatnenú telefónnu linku. Okrem toho, naraz dostal komplexnú odpoveď, keďţe 

operátor mal čas si celú jeho reklamáciu preveriť a aţ následne mu poslal odpoveď. V rámci 

call centra by to zákazníka stálo viacero telefonátov – najskôr by musel zavolať kvôli popisu 

svojej reklamácie, následne kvôli jeho riešeniu, keďţe na telefónnej linke nie je moţné sa 

s problematikou konkrétneho zákazníka oboznámiť hneď.  

Záver 

 Problematika sociálnych sietí nie je dnes uţ len o interakcii so zákazníkmi. Aj keď sa 

hovorí, ţe v budúcnosti by sa z FB profilu mohol vytvoriť aj predajný kanál. Kaţdopádne, uţ 

dnes sa dá vyuţiť na väčšiu segmentáciu a prácu so zákazníkmi v rámci CRM systémov. Je 

jasné, ţe na Facebooku sa v prvom rade nájdu zákazníci danej spoločnosti, ktorých 

preferencie sa dajú ich aktivitou na sociálnych sieťach odsledovať a podľa toho je moţné 

nastaviť na nich priamo cielenú komunikáciu. 
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 Ak ale vyššie hovorím o tom, ţe sociálne siete majú dnes oveľa širší rozmer, na mysli 

mám aj ich zasahovanie do pracovno právnych vzťahov.  

Ester Polanská pracovala ako brigádnička v reštaurácii. Nepáčilo sa jej, ako sa jej šéf 

správal k zamestnancom. Svoj názor preto napísala na sociálnu sieť. „Šéf si na brigádnikoch 

občas vylieval nervy. Raz som bola v práci počas štátneho sviatku a od šéfa sme si vypočuli 

niekoľko sprostých slov. Napísala som si status na Facebook, ţe tam robím gašpara za pár 

korún a radšej by som bola doma. Do práce uţ ma nezavolali,“ popisuje Polanská. Jeden 

komentár ju tak stál miesto. Podobnú skúsenosť má aj Nikola z Olomouca. Nechcene urobila 

svojmu podniku na sociálnej sieti negatívnu reklamu. „Minulý rok som pracovala ako servírka 

v reštaurácii. Počas dňa, keď som si napísala status na Facebook, bol hrozný frmol a všetci 

boli naštvaní," spomína Nikola a pokračuje: „Napísala som, ţe pokiaľ má niekto zlú náladu, 

nech sa zastaví u nás v reštaurácii, ţe tu bude medzi svojimi. Na druhý deň mi vynadali, 

musela som status zmazať a nakoniec ma aj tak prepustili.“ (Benešová, Titlbach, 3. 9. 2014) 

A v neposlednom rade, sociálne siete a statusy firiem, politikov či rôznych celebrít, 

začínajú byť aj informačným zdrojom pre samotných novinárov. Dokladujú to aj výsledky 

prieskumu digitálnej agentúry My.cz a analytickej spoločnosti Datank z januára 2012 na 

vzorke 160 novinárov. 

Sociálne siete slúţia českým novinárom čoraz častejšie ako relevantný zdroj informácií. 

Takmer polovica všetkých dopytovaných novinárov, ktorí sú členmi niektorej zo sociálnych 

sietí, vyuţíva pre pracovné účely Facebook (46 percent), potom YouTube (17 percent), 

následne Twitter (12 percent) a LinkedIn (9 percent). Iba 8 percent novinárov aktívnych na 

sociálnych sieťach ich nikdy nevyuţíva na pracovné účely. V miere vyuţitia týchto kanálov 

ale  českí novinári stále zaostávajú za svojimi zahraničnými kolegami – napríklad podľa 

štúdie spoločnosti Tekgroup v USA vyuţíva Facebook ako informačný zdroj dokonca 73 

percent amerických ţurnalistov. (Redakcia, 2012) 
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TVORBA OBRAZU SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ 

FORMATION OF IMAGE OF THE SLOVAK REPUBLIK ABROAD 

Katarína Viktória Bratková 

Abstrakt 

Slovenská republika (Slovensko) sa uţ viac ako dvadsať rokov snaţí o vytvorenie 

vlastnej identity. Počas tohto krátkeho obdobia sa snaţila pripraviť niekoľko koncepčných 

projektov, ktoré by pomohli lepšie zviditeľniť krajinu a zároveň ju prezentovať v zahraničí. 

Napriek týmto pokusom zostáva Slovenská republika za svojimi hranicami naďalej neznámou 

značkou. Dôvodom môţe byť krátkodobosť týchto projektov. Ministerstvo zahraničných vecí 

a európskych záleţitostí SR pripravuje v spolupráci s ďalšími príslušnými orgánmi projekt 

brandingu štátu, ktorý sa má stať novým marketingovým nástrojom Slovenska.  

Kľúčové slová: identita, značka, branding, marketing, štát 

Abstract 

For more than twenty years, Slovak Republic (Slovakia) has been trying to build its own 

identity. During this short period, several conceptual projects have been drafted in an effort to 

improve the country’s image while presenting it abroad. Yet, as these projects fell short of 

addressing long-term goals, Slovak Republic as a brand continues to be little known outside 

of the country´s borders. To address this loophole, the Slovak Ministry of Foreign and 

European Affairs together with other competent authorities are preparing a national branding 

project, which should become a new marketing tool of Slovakia. 

Key words: identity, brand, branding, marketing, state 

Úvod 

Marketingová komunikácia a marketingová stratégia dnes patria medzi najdôleţitejšie 

nástroje prezentácie všetkých podnikov a firiem. Marketingové prostriedky však uţ dávno 

nepatria len do súkromného sektora. Čoraz častejšie po ňom siahajú aj štáty, keďţe sa 

v konkurencii viac ako dvesto krajín potrebujú zviditeľniť. Vytvorený obraz ovplyvňuje 

mnohé ďalšie zahraničnopolitické, ekonomické, ale aj kultúrne hodnoty štátu. Komunikácia 

štátu nie je ţiadnym novým fenoménom. Pouţívali ju uţ králi na zlepšenie svojho vlastného 

imidţu, alebo obrazu svojho kráľovstva. Odlišný je iba spôsob vyuţitia marketingových 

a komunikačných inštrumentov. Zatiaľ čo sa na zviditeľňovanie v minulosti vyuţívala 

predovšetkým propaganda, dnes sú zväčša vyuţívané cielené marketingové nástroje. 

V prípade štátu ide o diplomaciu a verejnú diplomaciu, ktorej snahou je vytvoriť príťaţlivý 

obraz o krajine v zahraničí. V súčasnom globalizovanom a rýchlo sa meniacom svete uţ nie 

sú tieto inštrumenty postačujúce, čo si uvedomuje aj gestor Slovenskej republiky v zahraničí – 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záleţitostí Slovenskej republiky. 

Zahraničnopolitické postavenie krajiny uţ dávno nezávisí len od zahraničnopolitických cieľov 

štátu, ale predovšetkým od nášho vytvoreného obrazu za hranicami Slovenska. Aj keď je 

Slovenská republika povaţovaná v zahraničných kruhoch za demokratickú, stabilnú a vo 

svete rešpektovanú krajinu (Lajčák, 2014), aj naďalej zostáva za svojimi hranicami 

neznámym fenoménom. Potvrdzuje to aj výskum značiek krajín z roku 2011 The Anholt-GfK 

Roper Nation Brands Index 2011 Report, v ktorom sa Slovenská republika umiestnila na 38. 

mieste z 50. hodnotených krajín (Gyárfášová, Bútora, Bútorová, 2012, s. 4). Slovenská 

republika sa preto rozhodla pre novú marketingovú stratégiu – tvorbu značky krajiny (tzv. 

nation branding), ktorej cieľom je zviditeľniť Slovensko v zahraničí. 
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1 Obraz SR v zahraničí 

Za jeden z hlavných nástrojov tvorby imidţu a udrţiavania kredibility krajiny sa 

povaţuje branding, teda rozvoj značky, imidţu a prestíţe krajiny (Bátora, Gyelnik, 2012, 

s. 3). Dobrá značka krajiny dokáţe vytvoriť dôleţité posolstvá, zlepšiť imidţ krajiny 

a pritiahnuť tak zahraničných investorov či turistov. Spoločným fenoménom brandingu krajín 

za posledné dve desaťročia je tvorba imidţu na základe sociálnych charakteristík spoločností, 

t.z. identifikácia krajiny na základe sociálneho správania jeho obyvateľstva. Mnohé krajiny sú 

charakterizované zovšeobecňujúcimi opismi: Gréci sú napríklad označovaní za lenivých, 

Nemci za precíznych, Angličania za chladných a Škóti za lakomých. Ide však o všeobecne 

vytvorené stereotypné názory, ktoré sa tradujú z rodiny na rodinu. Stereotypné sociálne 

názory sa vytvárajú na základe osobných skúseností a na ich základe sa následne vníma 

konanie jednotlivých osôb, udalosti aj vzťahy (Krekovičová, 2005). Slovenská republika sa na 

základe týchto stereotypných názorov opisuje ako holubičí národ. V porovnaní dvoch 

(vzhľadom na dlhodobé spoluţitie) takmer rovnakých národov Čechov a Slovákov sa vo 

výskume Psychologického ústavu Českej akadémie vied nevyskytli väčšie rozdielne vlastnosti 

(Krčmárik, Latta, 2012). O Slovenskej republike sa zatiaľ nevytvorili väčšie stereotypné 

názory, keďţe ide o ešte stále mladú, vo svete nepoznanú krajinu. Zväčša Slovenskú 

republiku priraďujú k bývalým štátom Sovietskeho zväzu (pre príslušnosť k bývalému 

východnému bloku), k bývalej Juhoslávii (kvôli zamieňaniu so Slovinskom), alebo 

k bývalému Československu. Stereotypné názory sa pomalým krokom menia a Slovensko je 

povaţované za modernú, ekonomicky rýchlo rastúcu a demokratickú krajinu. Historik Roman 

Holec označuje vývoj Slovenska v 20. storočí za úspešný príbeh s rozprávkovým koncom 

(tamţe Gyárfášová a i., 2012, s. 6) a toto prirovnanie vyuţívajú aj politici na prezentáciu 

krajiny v zahraničí. Slovensko sa stalo príkladom politických zmien pre Tunisko. Slovenská 

republika si tieţ vyslúţila imidţ reformného tatranského tigra, o ktorom sa príkladne 

zmieňovali európski politici ako nemecká kancelárka A. Merkelová, či zástupcovia 

medzinárodných ekonomických a finančných inštitúcií (tamţe Gyárfášová a i., 2012, s. 9). 

Slovenská republika však počas svojho viac ako dvadsaťročného ţivota prešla viacerými 

cyklickými fázami vstupov a vzostupov, čo sa častokrát premietalo aj do tvorby obrazu 

o Slovensku v zahraničí. Predstavitelia Slovenskej republiky si postupne začali uvedomovať, 

ţe úspešný príbeh môţe prispieť k tvorbe dobrého mena Slovenska v zahraničí, navonok však 

musí byť jednotný a koordinovaný. Vláda Slovenskej republiky sa začala tejto potrebe 

výraznejšie venovať v roku 1995, teda dva roky od vzniku samostatného štátu. Uznesením 

vlády SR č. 429 zo dňa 13.6.1995 uloţila vypracovať a predloţiť na rokovanie vlády návrh 

Zákona Národnej rady SR o Jednotnom štátnom protokole v Slovenskej republike
1
. 

Jednotným štátnym protokolom sa riadia viaceré štáty (napr. Nemecko), na jeho základe je za 

prípravu návštev najvyšších ústavných činiteľov zodpovedných za oblasť zahraničnej politiky 

(prezident, premiér, minister zahraničných vecí) jeden štátny orgán, zväčša je to ministerstvo 

zahraničných vecí SR. Slovenská republika sa riadi v súčasnosti Návrhom pravidiel 

diplomatického protokolu v Slovenskej republike, ktorý bol schválený uznesením vlády SR 

č. 553/2007.
2
 Vláda SR uloţila všetkým členom vlády úlohu zaviesť do systému práce vo 

svojom rezorte pravidlá diplomatického protokolu.
3
 Prezentácia krajiny v zahraničí prislúcha 

predovšetkým štátnym aktérom a záťaţ práce sa sústreďuje na Ministerstvo zahraničných vecí 

a európskych záleţitostí Slovenskej republiky. Z pohľadu prezentácie Slovenskej republiky 

                                                 
1 Návrh Jednotného štátneho protokolu v Slovenskej republike. Materiál č. UV-2117/1995 schválený uznesením 

vlády SR č. 429/1995 na rokovaní vlády SR dňa 13.6.1995 
2 Návrh pravidiel diplomatického protokolu v Slovenskej republike. Materiál č. UV-11288/2007 schválený 

uznesením vlády SR č. 553/2007 na rokovaní 50/2007 z 27.6.2007 ako 12. bod programu. Dostupné na: 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=2273 
3 Uznesenie vlády SR č. 553/2007 z 27.6.2014, bod. B.1 
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v zahraničí a tvorby obrazu Slovenskej republiky v zahraničí je významným míľnikom rok 

2009, kedy sa vytvorila vládna koncepcia o Jednotnej prezentácii Slovenskej republiky 

v zahraničí.
4
 Táto vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR v roku 2006, na základe 

ktorého bolo potrebné vytvoriť kompletnú koncepciu jednotnej prezentácie SR v zahraničí. 

Jej úlohou bolo vytvoriť dobrý obraz Slovenska v zahraničí prostredníctvom koordinovaných 

metód a za asistencie všetkých zainteresovaných orgánov štátnej správy, a to predovšetkým 

v politickej, ekonomickej a kultúrnej oblasti. Na základe uznesenia vlády SR č. 177/2009 bola 

vytvorená aj Rada vlády SR pre jednotnú prezentáciu SR v zahraničí. Prezentácia krajiny ako 

takej však uţ dávno nespadá len do kompetencie štátnych orgánov, preto sa v roku 2009 na 

základe výsledku rozsiahlej verejnej diskusie začala na ministerstve zahraničných vecí 

aplikovať tzv. verejná diplomacia. Na rozdiel od klasickej diplomacie vyuţíva na prezentáciu 

krajiny ako inštrument verejnosť. Aj napriek vytvoreniu viacerých inštitútov, stratégií 

a koncepcií bola jednotná prezentácia SR v zahraničí z hľadiska praxe komplexným 

procesom, ktorý nedokázal priniesť očakávané výsledky. Hlavným problémom jednotnej 

prezentácie SR v zahraničí je skutočnosť, ţe sa jednotlivé, na nej participujúce štátne orgány, 

nedokáţu zjednotiť. V nadchádzajúcich rokoch vznikali krátkodobé projekty, ktoré zatienili 

skutočnú ideu potreby jednotnej prezentácie SR v zahraničí. Vzhľadom na potrebu urgentnej 

koordinácie celého procesu jednotnej prezentácie SR v zahraničí sa na základe legislatívnych 

úprav platných zákonov (PVV SR, tzv. kompetenčný zákon a i.) začala s účinnosťou od 

1.10.2012 uskutočňovať pod vedením Ministerstva zahraničných vecí a európskych záleţitostí 

SR. V záujme koordinácie procesu tvorby obrazu SR a jej prezentácie v zahraničí bola 

vytvorená Pracovná skupina pre koordinovanú prezentáciu SR v zahraničí, ktorá je súčasťou 

Rady vlády pre podporu exportu a investícií. Jej členmi sú zástupcovia príslušných 

ministerstiev a ďalších orgánov, zúčastňujúci sa na procese tvorby imidţu SR v zahraničí, 

a jej úlohy sú vymedzené v Štatúte pracovnej skupiny pre koordinovanú prezentáciu SR 

v zahraničí
5
. Ani táto skutočnosť a spolupráca v rámci pracovnej skupiny však nedokázala 

nezabezpečiť jednotnosť v komunikačných posolstvách. Potvrdzuje to aj v septembri roku 

2013 spustená kampaň Slovenskej agentúry pre cestovný ruch „Slovakia. Best friends 

forever.“ (Gaţovič, 2014, s. 134) Táto kampaň narušila celkovú koncepciu o jednotnej 

komunikácie Slovenskej republiky smerom navonok a narušila tak cielenú synergiu 

komunikácie. Ďalším dôleţitým faktorom je skutočnosť, ţe Slovenská republika napriek 

svojej viac ako dvadsaťročnej histórii nemá vytvorený ţiadny produkt, na základe ktorého by 

dokázali Slovensko vo svete identifikovať. Resp. akýkoľvek slovenský produkt nemôţeme 

označiť za dostatočne známy na to, aby ho dokázali jednoznačne priradiť ku Slovensku. 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záleţitostí Slovenskej republiky si ako jednu zo 

svojich priorít preto určilo vytvorenie dôveryhodnej, príťaţlivej a prezentačnej značky, ktorá 

dokáţe zlepšiť meno krajiny a pritiahnuť zahraničných investorov a turistov. 

2 Nation branding Slovenska 

V čase globalizácie a veľkej súťaţivosti medzi jednotlivými krajinami a v záujme 

pritiahnuť zahraničných investorov a turistov musia jednotlivé krajiny vynaloţiť veľké úsilie 

pre svoju identifikáciu a atraktívnosť. Kaţdá krajina sa snaţí o rozvoj imidţu a prestíţe 

krajiny, ale aj udrţiavanie svojej kredibility prostredníctvom národnej značky. Tá však 

nespočíva iba vo vytvorení špecifického loga krajiny, ale aj v identifikácii krajiny na základe 

                                                 
4 Návrh jednotnej prezentácie SR v zahraničí. Materiál č. UV-5829/2009 schválený uznesením vlády SR č. 

177/2009 na rokovaní 141/2009 zo 4.3.2009 ako 8. bod programu. Dostupné online na: http://www.rokova 

nia.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=7598 
5 MZVaEZ SR: Štatút Pracovnej skupiny pre koordinovanú prezentáciu SR v zahraničí. [online] Bratislava: 

MZVaEZ SR. [20.10.2014]. Dostupné na: https://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_1F3720C 

35B50DEC9C1257BF20030DAF6_SK/$File/130926_pracovna_skupina_koordinovana_prezentacia_statut.pdf 
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sociálneho správania jeho obyvateľstva. Dobrá značka dokáţe vytvoriť dôleţité posolstvá. Ide 

o jeden z hlavných nástrojov tvorby imidţu a udrţiavania kredibility krajiny – tzv. nation 

branding. Úlohou národného brandingu by malo byť vytvorenie strategického nástroja pre 

manaţment krajiny tak, aby bola schopná obstáť vo veľkej konkurencii krajín. V tejto 

súvislosti je potrebné spomenúť, ţe Anholt nahradil pojem nation branding výrazom 

competitive identity, keďţe ide skôr o národnú identitu a politickú a ekonomickú 

konkurencieschopnosť, ako o klasický národný branding. (Anholt, Macmillan, 2007, s. 474)  

Anholtove skúsenosti z oblasti národného brandingu, aj výskum brandingu v krajinách 

vyšehradskej štvorky potvrdili, ţe hlavným problémom tvorby komunikačného procesu 

krajiny je nekoordinovanosť a nejednotnosť jeho hlavných aktérov, vrátane agentúr pre 

cestovný ruch a export (Fujita,  Dienni, 2009). 

Slovenská republika sa začala zaoberať národným brandingom uţ v roku 2011 

v ideovom koncepte prezentácie Slovenska s názvom Slovensko krajina s potenciálom. Išlo 

o komplexný materiál iniciovaný Ministerstvom zahraničných vecí SR, ktorého cieľom bolo 

definovať a charakterizovať hlavné atribúty Slovenska. Autori ich vymedzili na svojráznosť, 

rozmanitosť, vitalitu a vynachádzavosť, keďţe práve tieto prívlastky by mohli 

charakterizovať Slovensko na základe sociálneho faktora a jeho obyvateľstva. Vychádzajúc 

z tohto konceptu a nadväzujúc na tento koncept vypracoval o dva roky neskôr kolektív 

autorov pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záleţitostí SR štúdiu s názvom 

Branding Slovenska – od ideového postupu k posolstvám a komunikácii. (Timoracký, 

Gyárfášová, Bátora, 2013) Cieľom tohto projektu bolo skompletizovať a skonkretizovať 

vymedzené hodnoty a na ich základe vypracovať hlavné komunikačné posolstvá. Na základe 

štyroch východiskových hodnôt vypracovali autori štúdie desať hlavných posolstiev, ktoré 

predloţili na celospoločenskú diskusiu. Práve s týmto cieľom – získať spätnú väzbu nielen od 

odbornej, ale aj laickej verejnosti – bola vytvorená internetová stránka 

www.brandingslovenska.com. Jej súčasťou sú rozhovory so známymi osobnosťami 

a úspešnými občanmi Slovenska, ktorí majú väzbu na zahraničie. Spätná väzba od širokej 

verejnosti má byť základným podkladom pre vyhodnotenie procesu brandingu Slovenska 

v roku 2014 a zároveň východiskom pre vytvorenie identickej značky Slovenska. Úlohou 

brandingu Slovenska nie je len vypracovanie ideových posolstiev, ale aj ich grafické 

stvárnenie. Úlohe vypracovať „Vizuálne stvárnenie komunikačných posolstiev brandingu SR“ 

sa venovali dva autorské tímy z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Fakulty 

masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Tím odborníkov VŠVU 

vypracoval teoretickú prípadovú štúdiu s vybranými návrhmi vizuálnych identít zo zahraničia, 

študenti FMK UCM pripravili návrhy konkrétnych log Slovenska. (Gaţovič, 2014, s. 132) 

Navrhované skice jednotlivých, verejnosti predloţených log SR majú byť vyhodnotené 

koncom roka 2014. Proces brandingu krajiny počas predchádzajúcich rokov postúpil vo 

viacerých oblastiach, ich výsledky však zatiaľ nepriniesli finálny náčrt pre budúcu národnú 

značku Slovenska. Jednou z limitujúcich faktorov v tomto procese sú finančné prostriedky, 

ktorých nedostatok sa rieši zadávaním a kombinovaním ad hoc projektov na úkor zadania 

jedného celkového projektu marketingovému či grafickému expertovi. Pred prípravou 

komplexnej finálnej národnej značky stojí ešte veľké mnoţstvo práce, s ktorou sa budú 

musieť vyrovnať všetky zainteresované subjekty podieľajúce sa jednotnej prezentácii SR 

v zahraničí. 

Záver 

Jednotná, efektívna a koordinovaná prezentácia Slovenska v zahraničí nezávisí od 

mnoţstva pripravených strategických dokumentov, ale predovšetkým od jednotného postupu 

slovenských aktérov vystupujúcich v mene Slovenskej republiky v zahraničí. Synergická 

komunikácia môţe byť úspešná iba v takom prípade, ak dochádza medzi jej aktérmi k včasnej 
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a efektívnej výmene informácií o postupe pri prezentovaní hlavných zahraničnopolitických, 

kultúrnych a ekonomických posolstiev do zahraničia. V čase nedostatku finančných 

a personálnych kapacít sa môţe týmto spôsobom zabrániť duplicite projektov a prispieť tak 

lepšiemu a efektívnejšiemu výsledku v jednotnej a koordinovanej prezentácii SR v zahraničí. 
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ONLINE REKLAMA A GENERÁCIA TWEEN 

ONLINE ADVERTISING AND GENERATION TWEEN 

Ivana Polakevičová 

Abstrakt 

Základ efektívnej online reklamy spočíva vo vhodnom zadefinovaní cieľovej skupiny. 

Komunikačné oslovenie tak dokáţe splniť svoju úlohu len v prípade, ak je smerované 

k jednoznačne vymedzenému spotrebiteľskému segmentu. Deti, rovnako ako ani dospelých, 

nemoţno zaradiť do homogénneho spotrebiteľského segmentu, keďţe demografické rozdiely 

vytvárajú potrebu uplatnenia rozličného komunikačného prístupu. Práve preto bol v oblasti 

marketingu zadefinovaný spotrebiteľský segment generácie tween. Príspevok pojednáva 

o teoretických východiskách efektívneho koncipovania online reklamy v upriamení na 

generáciu tween. 

Kľúčové slová: online reklama, segment, generácia, tween 

Abstract 

The basis of effective online advertising consists in defining a suitable target group. 

Communication address so it can fulfill its role only if it is directed towards clearly defined by 

consumer segment. Children, like adults, are not included in the homogeneous consumer 

segment, whereas demographic differences create the need for the application of different 

communication approach. It has therefore been defined in marketing consumer segment tween 

generations. The paper deals with teoretickźch baselines effective drafting online advertising 

directed to the tween generation. 

Key words: online advertising segment, generation, tween 

Úvod 

Internet ako interaktívne médiu s dynamicky rastúcim počtom uţívateľov ponúka nový 

priestor na uplatnenie reklamy. V súčasnosti sa tak online reklama stáva veľmi silným 

marketingovým nástrojom. Efektívne dokáţe osloviť široký okruh potencionálnych 

zákazníkov, pričom špecifickú cieľovú skupinu predstavujú deti. V oblasti marketingu 

môţeme deti označiť za aktívny a dynamicky sa rozvíjajúci zákaznícky segment. 

Marketingové aktivity sústredené na túto cieľovú skupinu, označovanú ako tween generácia, 

odkazujú na propagáciu produktov a sluţieb pre mladých ľudí vo veku od ôsmich do 

dvanástich rokov. Názory a postoji k tomuto demografickému zákazníckemu segmentu sa 

neustále menia. Kaţdá komunikácia cielená na ňu musí neustále ,,drţať krok“ s ich 

neprestajne sa meniacim trendom individuality. Vekové obdobie do dvanásť rokov môţeme 

totiţ označiť ako štádium sociálnej identity, v ktorom si dieťa hľadá svoje vlastné miesto vo 

svete, predovšetkým medzi vrstovníkmi. Prejavujú sa u neho výrazné ,,obavy o sociálnu 

pozíciu“, takţe predstavu, ţe prostredníctvom určitého výrobky či sluţby je moţné istú 

pozíciu dosiahnuť alebo naopak stratiť, môţu brať deti váţne (Vysekalová, Mikeš, 2010, 

Šagát, Fandelová, 2011, Lincényi, 2013). Oslovenie tejto vekovej kategórie z hľadiska 

uvedených skutočností je v súčasnosti evidentné, skrýva v sebe nebezpečenstvo nereálnych 

prísľubov, ktoré mediálne obsahy a samotná reklama nemôţu splniť. Podľa prieskumu 

Mediaresearch (2012) venujú deti médiám v priemere 4 hodine denne. ,,Najviac času deti 

venujú televíznemu obsahu. Väčšina z nich (89%) sleduje televíziu denne alebo takmer 

denne.“ Čas trávený konzumáciou mediálneho obsahu narastá spolu s vekom dieťaťa. Vo 
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vekovej kategórii 4-9 rokov tvorí 3 hodiny 10 minút, v kategórii 10-14 rokov aţ takmer 

5 hodín (4 hodiny 52 minút). Polovica celkového času obnáša sledovanie televízneho obsahu. 

Napriek technologickým inováciám tak televízia zostáva ako jeden z najsilnejších zdrojov 

komunikácie na odkomunikovanie ústredného posolstva reklamy (Boyland, Halford, 2012, 

Kapusta, 2013). Ako uvádza Hudský (2008, s. 10): ,,deti sa s marketingovým tlakom 

stretávajú v rôznych formách. Najbeţnejšie v televízii, ktorá v domácnosti tvorí niekedy iba 

kulisu a rodičia si ani neuvedomia, ţe dieťa ju istým spôsobom zaznamenáva. Potom sú tu 

detské časopisy, reklamy v mieste predaja, eventy, spotrebiteľské súťaţe a prezentácie 

produktov v prirodzenom prostredí detí (napr. v škole) a čím ďalej, tým väčšiu úlohu zohráva 

aj internet.“ Viacero súčasných štúdií (Koprda, 2012, Bačíková, 2014, Rideout, 2014) preto 

upozorňuje na skutočnosť, ţe deti sú čoraz častejšie konfrontované s marketingovými 

podnetmi reklamy nie uţ len v jej tradičnej printovej alebo televíznej podobe ale jej 

prezentáciou online prostredníctvom mobilných zariadení, moderných digitálnych technológií 

či prehliadaním na sociálnych sieťach. Expozícia propagovania produktov a sluţieb zameraná 

na deti sa tak viac sústreďuje do prostredia internetu a tým dochádza k dynamickejšiemu 

uplatneniu online reklamy.  

1 Generácia tween  

 Deti predstavujú jeden z najvýznamnejších trhových segmentov. Reprezentujú 

potenciálnych spotrebiteľov budúcnosti, čím im marketingoví pracovníci venujú čoraz väčšiu 

pozornosť. Do popredia sa preto dostáva skúmanie tzv. zákazníckeho segmentu generácie 

tween. Presné informácie o vymedzení a pôvode tohto termínu nie sú jednoznačne známe. 

Moţno však predpokladať, ţe vzniklo spojením slova ,,wee“ (malý, wee boy - ,alý chlapec) 

a teen (teeneger) alebo slova ,,between“ (medzi). Práve slovo ,,medzi“ vyjadruje podstatu 

tween generácie, keďţe predstavuje hraničné obdobie medzi detstvom a obdobím teenegerov. 

Tween jedinec uţ nie je v pravom slova zmysle dieťa, ale ani nie je teeneger. Podľa Siegela 

(2001) sa najpresnejšie vekovo vymedzuje ako obdobie medzi 8-12 rokom jedinca, ale 

môţeme sa stretnúť aj s intervalmi 7-14, 9-15 a 10-16 rokov, avšak takéto ohraničenie je 

ojedinelé, nakoľko v 12 roku ţivota vstupuje dieťa do etapy pubescencie. Tá je uţ obdobím 

teenagerov a marketéri vnímajú teenagerov ako iný špecifický trhový segment, s inými 

vlastnosťami a potrebami. Ako uvádza viacero autorov (Siegel, et al. 2001, Matušková, 

Kapusta, 2013), ak človek dlhodobo pracuje s deťmi, začína vnímať dramatické odlišnosti 

medzi nimi z hľadiska veku a pohlavia, preto by mali marketéri nazerať na segment tweenov 

v dvojročných sekvenciách a mali by byť dostatočne oboznámení s charakteristikami tejto 

cieľovej skupiny.  

 Charakteristika segmentu tween je rezolútne iná a veľmi odlišná ako predošlých 

generácií (generácia Y, generácia X). Dospievajú oveľa rýchlejšie, v komunikácii sú priamejší 

a sú konfrontovaný s fenoménom preinformovanosti z masových médií ako i samotného 

digitálneho priestoru. Majú oveľa viac osobnej moci, peňazí, vplyvu a získajú viac pozornosti 

ako všetky generácie pred nimi. Finančné prostriedky, ktoré majú k dispozícii míňajú 

bezstarostne a ľahkováţne, pričom dostanú to čo chcú vtedy, keď to chcú. Disponujú vysokou 

technologickou zručnosťou. Ako uvádza Linstrom (2003): ,,tweeni nepociťujú najmenší 

strach pri zapnutí počítača, ktoré pociťovali staršie generácie pri prvom kontakte 

s neznámym. Pre túto generáciu byť online znamená rovnaké pohodlie ako byť offline“.  

 Generácia tween, ako kaţdý zo zákazníckych segmentov má svoje vlastné potreby. Tie  

sú uspokojované produktmi ale aj istými hodnotami, ktoré so sebou prinášajú. Ak sú 

zmienené hodnoty propagované adekvátne a efektívne môţu iniciovať úspešnosť 

komunikačnej kampane. Potreby jedinca boli zadefinované v roku 1943 A. H. Maslowom 

v jeho pyramídovej koncepcii, ktorá začleňovala ľudské potreby do piatich oblastí od 
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najprimárnejších fyziologických aţ po potrebu seberealizácie. S uvádzanou hierarchizáciou sa 

stretávame aj v oblasti marketingu. Ak chceme osloviť segment tween musíme podľa Siegela 

(2001) brať do úvahy štyri hlavné motívy podmieňujúce nákupné správanie tohto segmentu, 

ktoré sú nasledovné:  

1. Moc. Podstata moci je v kontrole, v schopnosti kontrolovať, robiť vlastné rozhodnutia 

a rozhodnutia sociálneho charakteru. Pre tween moc indikuje schopnosť kontrolovať 

situácie a iné osoby. V mnohých filmoch, reklamách alebo videohrách je zobrazované 

ako tween dokáţu manipulovať s rodičovskými či inými dospelými autoritami, čo je 

demonštráciou jasného stvárnenia moci. Práve chlapci majú tendenciu neustále 

vyhľadávať ikony moci, nakoľko je to súčasť ich videnia a definovania vlastnej identity.   

2. Sloboda. Sloboda a nezávislosť patria do oblasti, ktorú tween objavujú. Sledujú starších 

jedincov (teenagerov) ako sa stať nezávislými, ale ešte stále potrebujú byť pod 

,,ochranou rukou“ svojich rodičov. Tween vek je obdobie, keď dieťa túţi opustiť 

,,hniezdo“ domova a oslobodiť sa od nárokov rodičov. Táto túţba silnie dovŕšením veku 

teenagerov. Produkty ako mobily, tablety či iné moderné technológie späté s internetom 

ponúkajú generácii tween práve tú slobodu, po ktorej túţia. So slobodou úzko súvisí 

pocit nezávislosti. Coffey et al. (2006) ako i Marhulová a Dţupina (2012) tvrdia, ţe 

značky a produkty môţu poskytnúť posilnenie ich pocitu nezávislosti. Ako uvádzajú 

Yarrow a O´Donnell (2009) pre tween je dôleţité odmietnutie charakteristík, záujmov, 

koníčkov a ţivotného štýlu rodičov. 

3. Zábava. Zábava je aktivita, ktorá nie je s prácou, povinnosťami, smútkom a strachom. 

Zábava môţe byť výrazným motivujúcim prvkom správania jedinca. Kým malé deti 

preferujú zábavu v podobe zaujímavých hračiek, farebného jedla, pre tween môţe 

predstavovať provokatívnejšiu formu ako napr. konfrontáciu so svojimi rodičmi. 

4. Spolupatričnosť. Z pomedzi všetkých štyroch motívov je spolupatričnosť 

najdôleţitejším prvkom. Ako kaţdá oblasť aj táto má osobný i sociálny dopad, ale 

dôleţitosť akceptácie vrstovníckou skupinou je najväčším záujmom tween.  

V literatúra sa môţeme stretnúť aj s inou koncepciou, ktorá aj keď nepriamo obsahuje 

podobné prvky, ako Siegelova schéma. Lindstrom (2003) vytvoril model hlavných hodnôt 

v dominancii citov a emócií, ktoré ovplyvňujú úspešnosť marketingu pre generáciu tween. Jej 

obsahom sú nasledujúce aspekty: 

1. Strach - sa najviac pouţíva pri oslovení chlapcov, no v súčasnosti neopomína ani 

dievčatá. Strach je základným prvkom učenia sa, keďţe dieťa si uvedomuje aké slabé je 

jeho postavenie v reálnom svete. S motívom strachu sa môţeme stretnúť pri rôznych 

formách medializácie produktov. Vysekalová, et al. (2007 s. 159) preto uvádza, ţe je 

dôleţité ,,vyvolať priemernú mieru strachu, ktorá navodí stav napätia a aktiváciu 

pozornosti“, nakoľko strach je účinný v prípade, ak jedinec uverí tomu, ţe daná situácia 

sa môţe stať aj jemu.  

2. Fantázia - je oslobodzujúca, neobmedzujúca a rozširuje predstavivosť. Práve generácia 

tween a trávi veľa času predstavovaním si, ţe sú hrdinovia s neobmedzenými 

schopnosťami. Do sveta fantázie majú tendenciu uchyľovať sa, keď si myslia, ţe 

skutočný svet je príliš triviálny a nudný. Vyuţívajú najmä oblasti kinematografie 

a počítačových hier.  

3. Kontrola - tween pociťujú veľkú potrebu mať kontrolu nad vecami, osobami. Skúšajú 

ako ďaleko môţu zájsť, aby získali pozornosť svojich rodičov. Štatistika poukazuje na 

skutočnosť, ţe 59% tween túţi robiť vecí po svojom a sú si vedomí, ţe byť v kontrole 

znamená vyhrať. Túto potrebu si môţu uspokojovať najmä v oblasti počítačových hier, 

avšak často sa vyuţíva aj v reklamách, ktoré zobrazujú tween vo vyššom statusovom 

postavení ako sú ich rodičia.  
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4. Humor - táto oblasť je obdobná ako v Siegelovom modeli. Lindstromov výskum (2003) 

poukázal, ţe zábava bola hodnotená ako najdôleţitejší prvok (86%) v ţivote generácie 

tween. Jeho humor sa vyvíja od naivného aţ po sofistikovaný a vyuţíva sa najmä vo 

filmoch, rozprávkach a reklamách. Podľa viacerých autorov  (Vysekalová, Mikeš, 2010, 

Světlík, 2012) humor je najvhodnejší emocionálny apel na dosiahnutie pozornosti. 

,,Pozitívna nálada vplýva na následné vybavenie si reklamy a to v dôsledku vyššej 

vnímavosti recipienta“ (Slezáková, Královičová, 2010, s. 141).  

5. Láska - je univerzálna potreba kaţdého človeka. Deti túto potrebu pociťujú ešte 

intenzívnejšie a lásku aj prejavujú. Láska k matke a k rodičom je napr. veľmi 

intenzívna, keďţe oni sú osoby, ktoré im poskytujú bezpečie. V marketingu vyuţívajú 

lásku najmä na oslovenie dievčat, čo sa odzrkadľuje na produktoch ako Barbie, 

a Tamagochi, kde sa dieťa stará o virtuálnu bytosť.  

6. Stabilita - je základná potreba, ktorú zaradil do svojej schémy uţ aj A. H. Maslow. 

Z marketingového hľadiska generácia tween často ,,pretavuje“ potrebu istoty do 

značiek, celebrít a hudobných skupín.  

 Online reklama ako i komunikačné kampane pre zákaznícky segment generácie tween 

sa vytvárajú na základe vyššie zmienených konceptov, ktoré sú označované ako tzv. spúšťacie 

mechanizmy. Marketingoví pracovníci musia vedieť ako pracovať s týmito faktormi, nakoľko 

nesprávne určená miera môţe viesť k neţiaducim výsledkom. Prehnané pouţívanie 

niektorého faktoru alebo nesprávna kombinácia dvoch faktorov, môţe totiţ spôsobiť 

odmietavé reakcie zo strany tweenov.  

2 Online reklama  

Online reklama je v súčasnosti veľmi silným marketingovým nástrojom. Efektívne 

dokáţe osloviť široký okruh potencionálnych zákazníkov i keď nemusí byť výhradne späté 

s okamţitou sledovanosťou diváckeho publika ako v prípade televíznej reklamy. Výhodou je 

jej dostupnosť 24 hodín denne, môţe byť interaktívna a flexibilná v menení či doplňovaní 

reklamného obsahu (Přikrylová, Jahodová, 2010, Kříţek, Crha, 2012). Online reklama má dva 

významné obmedzenia. Prvým je, ţe prostredníctvom online reklamy je moţné zasiahnuť 

uţívateľov internetu, tzn. internetovú populáciu. Niektoré cieľové skupiny sú tak 

neosloviteľné. Druhým obmedzením je presýtenosť online reklamou v digitálnom priestore.  

I napriek uvedeným limitom online reklama fundamentálne zmenila povahu marketingu. 

V prvopočiatku mala povahu tzv. ,,bannerovej reklamy“ s minimálnym uplatnením mnoţstva 

textu. V súčasnosti zahŕňa aj sofistikovanejšie podoby ako je advergaming, online videá, 

značkové webové stránky, virtuálne reality a sociálny marketing (Mago, 2012; Martinez, 

2013). Podľa výskumu Rideouta (2014) aţ 87% najpopulárnejších detských webových 

stránok obsahuje nejaký druh reklamy. Tá sa zásadne líši od tradičnej televíznej v niekoľkých 

aspektoch: 

 Online reklama je často interaktívna, čo znamená, ţe dieťa je aktívne v kontakte so 

značkou. Napríklad tým, ţe hrá hru, ktorá zahŕňa produkt alebo značku. 

 Online prostredie ,,pohlcuje“ dieťa do tzv. značkového virtuálneho prostredia v istom 

časovom úseku a hranice medzi reklamou a sledovaným obsahom sa rozmazávajú. 

 Online reklama môţe byť presne cielená na vymedzený segment detí, nakoľko môţe 

byť koncipovaná na základe ich údajov (napr. záujmov, demografickej charakteristiky), 

ktoré zanechávajú v digitálnom priestore.   

Všetky vyššie zmienené aspekty je ťaţké merať a vyhodnocovať z hľadiska vplyvu 

expozície online reklamy na detského recipienta. Ako uvádza Montgomery (2012) je to 

z dôvodu, ţe: ,,digitálna zábava a reklama sú v súčasnosti dôkladne prepletené a preto je 

náročné izolovať reklamu ako samostatnú formu komunikácie.“ 
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Všeobecne platí, ţe relevantne výskumy sústredené na online reklamu a deti ďaleko 

zaostávajú za výskumom v oblasti televíznej reklamy. Viacerí odborníci (Ustjanauskas, 2013, 

Rideouta 2014) sa preto zhodujú, ţe je potrebné nástolenie novej metodiky pre meranie 

expozície a vplyvu online reklamy u detí. 

3 Efektívna online reklama pre generáciu tween  

Online reklama pre zákaznícky segment generácie tween môţe byť účinná len 

v prípade, ţe je pouţívaná efektívne. Jej obsah a samotný štýl propagovania musí podľa 

Mandelíkovej (2014) zodpovedať určitým kritériám, ktoré sa líšia od techník akými sú 

oslovené rodičovské autority maloletých. Na základe výskumnej štúdie Siegela a Livingstona 

(2001)  bolo koncipovaných šesť faktorov podmieňujúcich úspešnosť reklamy pre tweenov. 

Tie sú podľa výsledných zistení Rideouta (2014) aplikovateľné i na nové formy nástrojov 

marketingovej komunikácie, medzi ktoré zaraďujeme aj online reklamu. Medzi zmienené 

faktory zaraďujeme: 

1. Porozumenie. Dôleţitým aspektom je, aby generácia tween porozumela propagovanému 

obsahu reklamy a pochopila medializovanú správu, ktorá im je sprostredkovaná. 

V prípade nejasnej komunikácie nebudú obviňovať seba samých ale reklamu, ktorá nie 

je zrozumiteľná.   

2. Fantázia vs. realita. Pre deti predstavuje svet fantázie podstatnú časť ich ţivota. 

Znamená pre nich veľa a preto je potrebné s ním disponovať opatrne. Tween uţ nie sú 

úplné deti, avšak nemoţno ich ešte oslovovať tak ako dospelých. Vyuţitie fantázie 

v reklamnom komunikáte môţe byť efektívne, ale rovnako i kontraproduktívne, ak má 

charakter detinskosti a infantilnosti. Radikálne odmietnutie fantázie však dostáva 

generáciu tween bliţšie k svetu dospelých. Optimálne riešenie sa preto javí spojenie 

fantázie s realitou, ktoré si vysvetľujú ako ,,zábavu zo skutočnosti“.   

3. Svetlá strana teenagerov. Zobrazovanie ţivota teenagerov v reklamách pre tweenov, 

môţe byť motivujúce, najmä keď sa objavujú ich pozitívnejšie a menej dospelé 

vlastnosti, ktoré sú spojené so zábavou, slobodou, sebavedomím a nie váţnosťou, 

sexualitou, cynizmom a rebelantským správaním.  

4. Zobrazenie produktu. Dôleţitým faktorom pre oslovenie tween je vizualizácia 

propagovaného produktu v reklame, nakoľko chcú vedieť aký má produkt tvar, ako 

vyzerá, ako sa pouţíva. Nezanedbateľnú úlohu pritom zohráva osoba – aktér, ktorá 

vystupuje v reklame. Podľa výskumných zistení majú tween tendenciu preferovať 

a akceptovať v reklamách svojich vrstovníkov.    

5. Hudba. Najefektívnejším spôsobom ako demonštrovať generácii tween, ţe reklama 

chce osloviť práve ich, je pouţiť hudbu. Tween spájajú hudbu s humorom a zábavou. 

Dobrá hudba môţe slúţiť ako emocionálny most medzi týmto segmentom a produktom. 

Ako uvádza Yeshin (2006, In Luck, 2011) hudba v reklame je  magnetom, ktorý 

priťahuje pozornosť cieľových skupín naznačením pre koho je značka určená, 

z hľadiska ţivotného štýlu, veku, pohlavia a prístupu k danému hudobnému štýlu.  

6. Láska a tween style. Generácia tween je vo veku keď sa začína zaujímať o opačné 

pohlavie. Explicitné zobrazovanie lásky ako takej medzi chlapcom a dievčaťom 

v reklame nie je však efektívne. Vyvoláva to u nich rozpačitý dojem apelovania na 

určitý vzťah, na ktorý nie sú zatiaľ pripravení. Shimp (2010) preto navrhuje pouţitie 

emócií v reklame v prepojení s vhodnou značkou.  

Marketingoví pracovníci musia veľmi citlivo pracovať s týmito aspektmi, nakoľko ich 

nesprávne určená miera, môţe viesť k neţiaducim výsledkom. Online reklama 

s neadekvátnym konceptom cielená na deti, môţe produkovať nedôveru voči zadávateľovi 

a vedie k celkovej nedôvere voči samotnej reklame. Spôsobuje defenzívne správanie tak 
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medzi deťmi, ako aj u rodičov. Skutočnosť, ţe sa reklama dostane k cieľovej skupine 

a recipienti si ju zapamätajú neznamená, ţe reklama bola úspešná. Reklama musí byť 

akceptovaná a deti jej musia veriť, prípadné odmietavé správanie to však reklame neumoţní.  

Záver 

Deti predstavujú špecifickú cieľovú skupinu z hľadiska reklamného pôsobenia hlavne 

preto, ţe sú citlivé na emocionálne podnety, nemajú dostatok skúseností a môţu si zamieňať 

realitu s fikciou. Vzrastajúca dôleţitosť detskej cieľovej skupiny nie je v súčasnosti ničím 

prekvapujúcim vzhľadom ku skutočnosti, ţe dve tretiny produktov, ktoré jedinci pouţívajú, 

keď sú deťmi, pouţívajú aj naďalej v dospelosti. Nakoľko lojálnosť k značke je u detí väčšia 

ako u dospelej populácie, snaţia sa marketéri získať zákazníka uţ v jeho útlom veku 

a pomôcť mu vytvoriť si k značke pevný vzťah. Vzniká tak väčšia pravdepodobnosť, ţe si 

dieťa zachová kladný vzťah ku značke i v dospelosti, kedy je schopné investovať do nákupu 

citeľne vyššie finančné prostriedky. Osobitú pozornosť preto venujú marketingoví pracovníci 

segmentu generácie tween. Vďaka technologickým inováciám sa ho snaţia osloviť 

prostredníctvom online reklamy, pričom jej efektivita je viazaná na teoretické koncepty 

a formy zmienené v prezentovanom príspevku. 
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OBRAZ SLOVENSKA V ZAHRANIČÍ 

IMAGE OF SLOVAKIA ABROAD 

Lenka Môcová 

Abstrakt 

Článok sa venuje imidţu Slovenska v zahraničí. Vymenúva faktory podieľajúce sa na 

tvorbe značky krajiny podľa S. Anholta a diskutuje o východiskách a spôsoboch propagácie 

značky našej krajiny v budúcnosti. 

Kľúčové slová: obraz Slovenska, tvorba značky krajiny, inovácia. 

Abstract 

The paper deals with the problem of Slovak image abroad. It lists the factors that are 

involved in creating the nation brand as stated by S. Anholt and also discusses the ways our 

image should be promoted in the future. 

Key words: image of Slovakia, nation branding, innovation, Simon Anholt. 

Úvod 

Média sú nesporne jeden z najdôleţitejších prostriedkov tvorby obrazu krajiny 

v zahraničí a ich úloha vo formovaní verejnej mienky je nespochybniteľná. Sú významnými 

kultúrnymi a politickými tvorcami imidţu. V tomto kontexte ma zaujíma aké faktory sa 

podieľajú na procese tvorby imidţu krajiny a aké manipulačné techniky sa tu dajú uplatňovať. 

Najskôr by sme si mali poloţiť otázku, čo znamená imidţ krajiny a ako sa definuje. 

I. Martin a S. Eroglu (1993, p. 60) chápu imidţ krajiny ako všetky opisné, deduktívne 

a informatívne názory o vybranej krajine. Aj keď sa imidţ krajiny dá chápať 

v marketingovom kontexte tvorby jeho značky, problém je zloţitejší. Ako uvádza S. Anholt 

(2009, s. 5-6), krajiny sa pri tvorbe imidţu nesprávajú ako firmy, keďţe nevytvárajú produkty 

v pravom slova zmysle, samotný ţivot krajiny je veľmi premenlivý a štát je na rozdiel od 

firiem obrovskou inštitúciou. Imidţ krajiny taktieţ vykazuje pomerne fixné hodnoty a je teda 

zloţité ho meniť, keďţe ľudia prirodzene neradi opúšťajú zaţité stereotypy.  

1 Faktory ovplyňujúce budovanie značky krajiny 

S. Anholt (2007), ktorý je jedným z popredným odborníkov zaoberajúcich sa 

problémami stratégie značiek, uvádza 6 faktorov vplyvu na imidţ krajiny. 

1.  Turizmus slúţi ako jeden z najúčinnejších nástrojov zmeny imidţu. Osobná skúsenosť 

turistov pri návšteve krajiny má skutočne veľký dopad na jej vnímanie v zahraničí.  

2.  Úspešné exportné značky môţu tieţ zlepšiť imidţ krajiny. Ak je kupujúci spokojný 

s produktom a všimne si krajinu produkcie, má tendenciu kladne hodnotiť aj samotnú 

krajinu. 3. Vládna politika: schopnosť vysporiadať sa s vnútornými problémami 

a vedenie zahraničnej politiky,  tieţ spôsob ako krajina rieši nepredvídateľné udalosti, 

napr. prírodné katastrofy. 

4.  Obchodníci a investori, t.j. akým spôsobom sa krajina stavia smerom k potenciálnym 

investorom, obchodníkom a ako sa im tam darí. 

5.  Kultúrna výmena a export kultúry. K imidţu krajiny tieţ prispieva spôsob, akým je 

krajina vykreslená vo filmoch, literatúre a pod. Ako uvádza M. Drţka (2013, s. 185), 

k dobrému imidţu Nového Zélandu prispel aj úspech trilógie Pán Prsteňov a nášmu 
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imidţu rozhodne neprospel spôsob, akým bolo Slovensko vykreslené vo filmoch ako 

Eurotrip alebo Hostel. 

6. Samotní občania krajiny ako odraz jej kvality. Tu patria prominentní reprezentanti 

krajiny, napr. známi športovci, umelci a podobne, ale aj beţní občania, ktorých 

správanie je vnímané a posudzované v zahraničí. 

Percepciu inej krajiny často odráţa spôsob vnímania samých seba. Mnohé teórie 

ukotvené v sociálnej psychológii tvrdia, ţe si nemôţeme utvoriť obraz o sebe bez nejakej 

úrovne vedomosti o iných a interakcie s nimi (Mead 1967; Ichheiser 1940; in Kleppe & 

Mossberg, 2005).  Viaceré súčasné štúdie (Galani-Moutafi, 2000; Phalet & Poppe, 1997; 

Kleppe & Mossberg, 2005) potvrdzujú, ţe máme tendenciu vnímať iné krajiny z perspektívy 

svojich vlastných záujmov. Títo autori tieţ dokazujú, ţe stereotypné vnímanie iného národa 

alebo krajiny má nepriamo úmerný vzťah k vedomostiam a informáciam o danej krajine alebo 

národe.  

Štúdia autoriek I.Kleppe a L.Mossberg (2005) taktieţ potvrdzuje, ţe imidţ krajiny má 

jedinečné vlastnosti v kaţdom cieľovom trhu resp. krajine, v závislosti od významu 

a dôleţitosti vzťahov jednotlivých krajín, preto by sme tzv. generické imidţe krajín mali 

aplikovať opatrne. Ako sa ďalej domnievajú I. Kleppe a L. Mossberg (2005) a Brysk a kol. 

(2002) vnímanie krajiny je často zaloţený aj na moţných “rodinných“ väzbách medzi 

krajinami, so spoločným historickým pozadím. 

2 Stratégie budovania imidţu Slovenskej republiky 

Pri skúmaní vnímania a utvárania imidţu našej krajiny vystupuje do popredia centrálny 

problém - v zahraničí o nás veľa nevedia. Táto skutočnosť však predstavuje aj nádejné 

východisko pre jeho pozitívne budovanie - biele miesta môţeme zaplniť pozitívnym 

obsahom. 

Podľa analytickej správy O.Gyarfášovej, M.Bútoru a Z.Bútorovej (2012), ktorá skúma 

obraz Slovenska vo vybraných zahraničných médiach, vnímanie Slovenska očami 

zahraničných expertov vykazuje ako prvotné asociácie 3 hlavné body: silný príbeh Slovenska, 

(naše úspešné začlenenie sa do geopolitických štruktúr ako EÚ a NATO, boj proti 

mečiarizmu), blízkosť (susedskosť) a potenciál. Slabosťami nášho imidţu sú jeho 

nedostatočný profil, meno a značka.  

V roku 2011 sa Slovensko zapojilo do výskumu značiek krajín The Anholt-Gfk Roper 

Nation Index, ktorý skúmal postavenie a prestíţ 50 krajín sveta očami 20 tisíc respondentov.  

Slovensko sa umiestnilo na 38. mieste, čo poukazuje na fakt, ţe Slovensko je v zahraničí 

vnímané ako neznáma krajina, s ktorou si majú ľudia problém spojiť nejaké asociácie.  

Imidţ Slovenska v zahraničí sa snaţí vylepšiť aj Slovenská agentúra pre cestovný ruch 

(SACR). V roku 2011 vykonala analýzu marketingovej stratégie Slovenska (v 18  krajinách 

sveta). Táto správa uvádza, ţe našou najväčšou slabinou je podnikateľské prostredie 

a infraštruktúra cestovného ruchu. Je nevyhnutné budovať predovšetkým základnú znalosť 

značky na cieľových a potenciálne atraktívnych trhoch a vzhľadom na finančné moţnosti to 

musia byť veľmi cielene orientované komunikačné aktivity. Z analýzy tieţ vyplynulo, ţe 

doteraz sa nepodarilo vytvoriť jednoznačnú a úspešnú značku pre dovolenku na Slovensku. 

Index imidţu značky je príliš nízky (3,58), čo znamená, ţe nie sme dostatočne vnímaní ako 

atraktívna dovolenková destinácia.  

3 Moţné inovatívne východiská pri budovaní  obrazu Slovenska 

S. Anholt (2010) uvádza prípad Fínska v deväťdesiatych rokoch, ktoré sa zameralo na 

rozvoj informačných technológií, čo malo napr. za následok aj úspech Nokie a zlepšenie 
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celkového imidţu krajiny. M. Drţka (2013, s. 189-190) odporúča nasledovať tento model 

a zacieliť kampaň nielen na našu históriu ale aj súčasnosť. Navrhuje, aby sme podľa fínskeho 

modelu na vytváranie kompetitívnej identity pouţili naše firmy, napr. ESET a posilnili ju aj 

športovými výkonmi známych športovcov s cieľom prezentovať Slovensko ako krajinu so 

sľubnými, pracovitými, perspektívnymi a kreatívnymi obyvateľmi. 

M. Drţka (2013, s. 187) sa domieva, ţe kľúčom k dobrej prezentácii krajiny je inovácia, 

keďţe nové a zaujímavé veci pritiahnu pozornosť zahraničných médií. Ďalej uvádza, ţe podľa 

kritérií S. Anholta (2007, p. 59) budú slovenská kultúra a tradície pre zahraničného 

pozorovateľa zrejme spadať do oblasti extrémne nudné aţ mierne zábavné, preto treba prísť 

s novými ideami a riešeniami, ktoré rozbijú zaţité stereotypy. 

Objasniť problém prezentácie Slovenska v zahraničí si kladie za cieľ aj analýza 

viacerých slovenských odborníkov Slovensko-krajina s potenciálom (2012). Zaujímavým 

spôsobom načrtáva potrebu redefinície našej identity, chce definovať našu “slovenskosť“. Ak 

má byť naša prezentácia v zahraničí úspešná, musí byť autentická a pravdivá. Analýza 

zaujímavým spôsobom pomenúva naše kultúrne mýty a stereotypy a navrhuje pri prezentácii 

Slovenska koncentráciu na nasledovné východiská a predstaviť Slovensko ako: krajinu vo 

vývoji, ktorá poskytuje veľa nových moţností; svojráznu krajinu, ktorá je pôvodná a kultúrne 

rýdza; krajinu paradoxov; koncentrovanú strednú Európu; krajinu inovácií a vynaliezavých 

ľudí; krajinu schopnú adaptácie v ťaţkých podmienkach; krajinu naakumulovanej energie – 

mladú a ţivotaschopnú; krajinu zaujímavých a tvorivých ľudí; a nakoniec aj ako krajinu 

pozitívnych prekvapení. 

Záver 

V súčasnosti odpovedá na potrebu tvorby resp. zlepšovania nášho obrazu v zahraničí 

iniciatíva rezortu našej diplomacie, ktorá vytvorila internetovú stránku 

www.brandingslovenska.com, kde zbiera nápady na efektívnejšiu prezentáciu Slovenska v 

zahraničí. Ako uvádza R. Boháč (2014), šéf sekcie MZVaEZ, úspešná značka našej krajiny 

vznikne vtedy, “keď sa s ňou stotoţníme my sami, tu doma na Slovensku. Práve prebiehajúca 

diskusia by mala vytvoriť jasný rámec, resp. zadanie, na základe ktorého chceme spustiť 

začiatkom roku 2015 verejné obstarávanie a jeho víťaz vytvorí komplexnú stratégiu 

prezentácie Slovenska navonok vrátane sloganov, loga Slovenska a pod.”  Ďalej uvádza, 

a nasledovné povaţujem aj za výstiţné zhrnutie tejto témy, ţe neexistuje nejaký hotový návod 

na prezentáciu krajiny. Náš obraz by mal zodpovedať skutočnosti, mala by teda byť 

autentická, mali by sme s ním byť vnútorne stotoţnení a celá stratégia by mala byť atraktívna, 

moderná a cielená. Bude zaujímavé sledovať, akým spôsobom sa táto nová prezentácia 

prejaví v mediálnom obraze Slovenska. 
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MEDIÁLNA GRAMOTNOSŤ AKO PROSTRIEDOK ZLEPŠOVANIA 

KULTÚRNEHO VYJADROVANIA A KOMUNIKÁCIE 

MEDIA LITERACY AS A MEANS OF ENHANCEMENT CULTURE 

VERBALIZATION AND COMMUNICATION 

Miroslava Pilati 

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá mediálnou, čitateľskou a informačnou gramotnosťou, ktoré sú 

úzko previazané s ďalšími koncepciami a kultúrnym rozvojom osobnosti, faktormi , ktoré 

podmieňujú mediálnu gramotnosť. Média ako hlavný prostriedok kultúrneho vyjadrovania 

a komunikácie zasahujú do rozvoja osobnosti a určitým spôsobom ovplyvňujú existenciu 

a generovanie nových problémov v mediálnom prostredí 

Kľúčové slová: mediálna gramotnosť, čitateľská a informačná gramotnosť, celoţivotné 

vzdelávanie 

Abstract 

The article deals with medial, readership and information literacy which are closely 

related with another conceptions, culture personality development and factors that are 

conditional on media literacy. Media as a main source of culture verbalization and 

communication interfere into personality development and somehow effect existence and 

generation of a new problems in media enviroment.  

Keywords: media literacy, reading and information literacy, lifelong learning  

Úvod 

Médiá a mediálna komunikácia predstavujú veľmi významný  zdroj skúseností, záţitkov 

a poznatkov pre čoraz širší okruh príjemcov, mladých ľudí nevynímajúc. Ţijeme v dobe, ktorá 

je zasiahnutá obrovským mnoţstvom podnetov, valiacich sa na človeka z jednotlivých druhov 

tlačených i elektronických médií. Vplyv médií na celú spoločnosť je evidentný. Ich pôsobenie 

je dôleţitým nástrojom socializácie jednotlivca od najútlejšieho veku, médiá vplývajú na 

formovanie našich postojov, názorov, úsudkov i hodnotenia reality. 

Cieľom mediálnej gramotnosti ako kľúčovej kompetencie potrebnej pre ţivot  

v informačnej a znalostnej spoločnosti by preto mal byť skôr rozvoj schopnosti, orientovať sa 

v najrôznejších mediálnych obsahoch a faktoroch, ovplyvňujúcich ich vznik a pôsobenie na 

publikum. Mladí ľudia musia mať moţnosť poučného výberu média, ktoré najlepšie napľňa 

ich individuálne a skupinové potreby – či uţ ide o získavanie informácií, formálne 

a neformálne vzdelávanie, voľnočasové aktivity alebo zábavu. 

Pri kaţdom z prijímaných mediálnych obsahov je však dôleţité uvedomovať si 

špecifický rámec mediálnej komunikácie, ktorej je mladý človek súčasťou a ktorá ovplyvňuje 

jeho reflexiu okolitého sveta. Schopnosť vyhľadávať, analyzovať, interpretovať a kriticky 

hodnotiť mediálne produkty v najrôznejších formátoch, patrí do kategórie najdôleţitejších 

ţivotných zručností. V dobe interaktívnych médií ju dopĺňa čoraz aktuálnejšia ţivotná 

zručnosť, spočívajúca v samostatnom vytváraní textových, zvukových či obrazových 

informácii, ktoré môţu zdieľať aj ostatní ľudia. 

Významným prvkom mediálne gramotného mladého človeka je tieţ schopnosť 

rozoznávať  v masmédiach manipulatívne znaky, odhaľovať rodové stereotypy, rasové 
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predsudky, intoleranciu voči násilným prejavom. Mediálna gramotnosť ich učí ako sa 

vyrovnávať s informačným preťaţením a neustále rastúcou komercionalizáciou mediálneho 

prostredia. 

1 Mediálna gramotnosť 

Podľa Európskej charty mediálnej gramotnosti
1
 by mediálne gramotný človek mal byť 

schopný: 

- pouţívať mediálne technológie efektívne k prístupu, zhromaţďovaniu, obnovovaniu 

a zdieľaniu obsahu, tak aby uspokojil svoje individuálne a skupinové potreby a záujmy, 

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

a obsahov z rozdielnych kultúrnych a inštitucionálnych zdrojov, 

- porozumieť tomu ako a prečo sú mediálne obsahy vytvárané, ako aj s nimi súvisí 

technický, právny, ekonomický a politický kontext, 

- kriticky analyzovať techniky, jazyk a konvencie, pouţívané v médiách a význam ich 

posolstiev, 

- pouţívať média tvorivo , na vyjadrenie a komunikovanie myšlienok, informácií 

a názorov, 

- identifikovať, zabrániť, alebo odmietnuť mediálne obsahy a sluţby, ktoré môţu byť 

neţiadúce, uráţlivé, pohoršujúce a škodlivé, 

- efektívne pouţívať média na upevňovanie demokratických práv a občianskych slobôd 

Mladí ľudia poţadujú informácie, ktoré spĺňajú ich súčasné potreby, ale zároveň 

neobsahujú predsudky, alebo uráţlivé poznámky voči dospievajúcej generácii. Zdôrazňujú 

tieţ široké spektrum informácií, ktoré sú cielené, menej centralizované. 

Prirodzenou súčasťou ţivota kaţdého človeka v istom spoločenskom systéme je potreba 

dorozumievať sa s inými ľuďmi čiţe medziľudská komunikácia, reč. Jej porozumenie je 

závislé od poznania a ovládania komunikačného kódu – jazyka, pouţívaného v ústnej či 

písomnej podobe. Podľa Viliama Oberta sa v priebehu historického vývoja ustálili dva 

základné systémy spoločenského komunikovania: zvukový a obrazový. V tejto súvislosti 

definuje pojem komunikácia ako „proces vzájomnej výmeny informácii“, ktorá je 

podmienkou existencie kaţdého spoločenstva. 

„Ţijeme v masmediálnom svete, takţe potrebujeme disponovať nástrojmi, ktoré nám 

túto skutočnosť pomôţu zvládnuť. Interpretačné a estetické aktivity sú výcvikom 

v komunikácii v práci s literárnym textom. Z hľadiska tohto komunikatívneho princípu sa 

ukazuje, ţe nijaký komunikačný prejav sa nemôţe zaobísť bez ţivotnej, spoločenskej 

motivácie. Záujem komunikovať podnecuje komunikačnú aktivitu ţiaka, mobilizuje jeho 

vyjadrovacie schopnosti a robí pritom vítanými všetky poznatky, ktoré pomáhajú dať prejavu 

priemernú podobu. Môţeme povedať, ţe záujem komunikovať znamená polovicu práce, 

pričom funkčnou motiváciou sa stáva aj literárne dielo ako nositeľ estetickej informácie a ako 

zdroj čitateľského záţitku a sním súvisiacich aktivít.Z hľadiska systému ľudských činností 

čítanie chápeme ako ľudskú aktivitu uplatňovanú v komunikácii so zdrojom informácii, ktorý 

nazývame textom.Čítanie s porozumením prostredníctvom literatúry môţe prispieť 

k rozvíjaniu komunikačných zručností ţiakov. Čítanie literatúry ako špecifického druhu 

zobrazovania reálneho sveta by teda podľa B.Šimonovej malo priniesť čitateľovi nielen 

intelektuálne predpoklady – chápanie multikultúrnych vzťahov a súvislostí na princípe 

plurality názorov a tolerancie  k iným názorom, formovanie kultúrnych vzťahov človeka 

k ľuďom a svetu, hodnotové postoje a chápanie hmotnej a duchovnej kultúry národa i sveta 

                                                 
1 Zdroj: Charter for Media Literacy. Euro Media Literacy [online ]. [cit. 2007-11-04] 
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prostredníctvom vytvárania osobnostného vzťahu k literatúre a vzbudzovania záujmu o ňu, 

o knihy a čítanie, ale aj emotívne poznanie prostredníctvom uplatňovania záţitkových 

modelov osvojovania literárneho textu, ktoré umoţňuje čitateľovi prijať „ literárne dielo 

v jeho jedinečnosti, s porozumením a s hodnotou sám pre seba“ (Šimová, 2009, s.148). 

1.1 Hodnotenie a tvorba mediálneho obsahu. 

Správne porozumenie celému kontextu a sofistikovaným spôsobom, akými média 

pôsobia na cieľové publikum, je náročnou úlohou, ktorá sa nedá uskutočniť bez prípravy. 

Vzhľadom k tomu, ţe mediálna výchova ani iné podobné iniciatívy, zamerané na správne 

porozumenie médiám na Slovensku nemajú ţiadnu tradíciu, zamerali sme sa v rámci našej 

výskumnej úlohy na úplne najelementárnejšiu úroveň mediálnej gramotnosti. Jej obsahom sú 

predovšetkým nasledovné atribúty (Jirák, 2005) schopnosti analyzovať médiami ponúkané 

informácie: 

- vedieť posúdiť ich vierohodnosť, 

- vyhodnotiť predpokladaný komunikačný zámer autora informácie, 

- schopnosť základnej orientácie v ponuke mediálnych obsahov, 

- schopnosť výberu najvhodnejšieho  média  ako prostriedku k naplneniu 

diferencovaných potrieb od získavania informácii cez vzdelávanie aţ po naplnenie 

voľného času. 

2 Ciele a úlohy prieskumu 

Cieľom nášho prieskumu bolo testovanie úrovne čitateľskej a mediálnej gramotnosti 

ţiakov SHA GASMO, 3.ročník. Prieskum sa realizoval v školskom roku 2013/2014. 

Pod pojmom čitateľská gramotnosť rozumieme „ schopnosť porozumieť a aktívne 

počúvať také písomné jazykové formy, ktoré spoločnosť vyţaduje alebo ktoré majú hodnotu 

pre jednotlivca. Pri čítaní dokáţu čitatelia konštruovať význam z rozmanitých textov. Čítajú 

za účelom vzdelávania sa, účasti v čitateľskej komunite alebo pre zábavu“ (Pirls, 2001). 

V prieskume sme sledovali aspekt čitateľskej gramotnosti: čítanie s porozumením. 

Porozumenie súvisí s tým, ako si čitateľ utvára význam z prečítaného textu. Schopnosť 

identifikovať informácie explicitne formulované v texte( čitateľ vyhľadáva informáciu 

z textu, prípadne takto získanú informáciu si zapamätá a zreprodukuje), schopnosť dedukovať 

z textu ( vyvodzuje informácie a myšlienky alebo súvislosti medzi nimi, ktoré napriek tomu, 

ţe  nie sú explicitne formulované, z textu priamo vyplývajú alebo s ním súvisia), schopnosť 

interpretovať a integrovať myšlienky a informácie z textu ( konštruuje význam nad rámec 

textu, pri interpretácii nachádza medzi myšlienkami textu súvislosti, pričom vyuţíva svoje 

predchádzajúce poznatky, vedomosti a skúsenosti). Pri interpretácii dochádza okrem 

integrácie myšlienok a informácií z textu aj k integrácii a syntéze predchádzajúcich poznatkov 

a vedomostí čitateľa. Takisto sem patrí aj schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text  

(čitateľ analyzuje a hodnotí text nielen z hľadiska obsahu, ale aj foriem, čo zahŕňa aj 

reflektovanie štruktúry textu, jazykových prostriedkov, literárnych útvarov, vrátane autorovho 

osobného pohľadu a štýlu: čitateľ vyuţíva svoje vedomosti o svete, znalosti jazyka 

a jazykových konvencii, opiera sa o svoje predošlé skúsenosti s čítaním textov). 

2.1 Úlohy prieskumu č. 1 

V prieskume so študentami 3.ročníka SHA GASMO, odbor cestovný ruch (62 ţiakov, 

CR), odbor hotelová akadémia (61 ţiakov, HA) sme pouţili nasledovné metódy postupy: 

Na realizáciu prieskumu sme pouţili diagnostické metódy zisťovania úrovne čítania 

s porozumením: 
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Rozhovor – oboznámenie ţiakov s cieľom dotazníka a formami práce. 

Dotazník –pred vyplnením dotazníka ţiaci dostali neznámy text na 15 minút. Za tento 

čas mali moţnosť prečítať si text dvakrát. Potom sme im texty zobrali a rozdali dotazníky. 

Hodnotenie – ako ţiaci pochopili obsah prečítaného a ako vedeli s textom pracovať. 

2.1.1 Hypotézy 

H1: Predpokladáme, ţe porozumenie textu ţiakov CR s rozšíreným vyučovaním 

cudzích jazykov bude na vyššej úrovni ako v HA. 

H2: Predpokladáme, ţe úroveň vyuţívania vlastných skúseností a vedomostí bude 

vyššia u ţiakov CR ako u ţiakov HA. 

2.1.2 Výsledky prieskumu a ich interpretácia 

Na základe získaných údajov sme spracovali a vyhodnotili výsledky prieskumu. 

Výsledky prieskumu sme rozdelili do troch častí:  

A: Celkové porozumenie prečítaného textu                                                 

B: Úroveň tvorivosti odpovedí na základe prečítaného textu 

C: Úroveň vyuţitia vlastných vedomostí a skúseností ţiakov v odpovediach 

2.1.3 Ukáţka  

Kladie nohu na prah a kradmo vstupuje. Nad ohniskom stojí ţena. Ešte neobriadená, 

rozospatá. Tvár navretá spánkom a zaliata červeným svetlom z ohniska. Koľko chýbalo, aby 

vyslovil jej meno? Mal ho na jazyku, páliace a ţeravé. Vtedy sa obrátila a zbadala ho. Jej 

smelý pohľad a priama otázka: 

- Kto ste a čo tu hľadáte? 

- Poníţene pekne prosím... – sklopil zrak a dokončil. – Nemal som tri dni nič teplého 

v ústach. 

- Pán Boh vám to vynahradí... 

 

 

Graf 1   Ktoré z uvedených tvrdení sa vzťahuje na literárnu postavu Ondreja Baláža? 

(Zdroj: autor) 
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Graf 2   V ktorej z nasledujúcich možností je správne vysvetlený význam slova neobriadená z tretej 

vety ukážky 3? (Zdroj: autor) 

 

Graf 3   V ktorej z uvedených žánrových foriem sa využíva rozprávací slohový postup? 

(Zdroj: autor) 

 

Graf 4   Napíšte synonymum k slovu kradmo z prvej vety ukážky 3 (Zdroj: autor) 
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2.2 Úlohy prieskumu č. 2 

V druhej časti prieskumu z oblasti mediálnej gramotnosti sme kládli  respondentom 

otázky, ktoré všímali či mladí ľudia správne chápu povahu informácii ponúkaných médiami, 

či vedia identifikovať kontext, v ktorom vznikajú, rozlíšiť hodnotu rozličných správ, 

orientovať sa v jednotlivých typoch mediálneho obsahu. 

Študentom z SHA GASMO,, odbor cestovný ruch (62 ţiakov), odbor hotelová 

akadémia(61 ţiakov), sme poloţili okruh štyroch jednoduchých otázok, ktoré priamo súvisia 

s identifikáciou a správnym pochopením povahy informácií, objavujúcich sa v médiách. 

Otázky boli nasledovné: 

Otázka č. 1: Reprodukujte nejakú správu, ktorú ste sledovali v TV, alebo inom médiu. 

Stretli ste sa uţ s prípadom, ţe sa tá istá informácia o menovanej udalosti objavila aj 

v inom médiu? 

Otázka č. 2: Odkiaľ podľa Vás pochádzajú informácie, ktoré sa objavujú v jednotlivých 

médiách? 

Otázka č. 3: Informácie, ktoré získate z televízie, časopisov a iných médií sú pravdivé? 

Otázka č. 4: Vytvorili ste si uţ sami informáciu s textovým,  obrazovým a zvukovým 

súborom, ktorý bol niekde uverejnený a môţu ho zdieľať iní ľudia? 

Odpovede na prvé tri otázky naznačujú, ţe ţiaci SHA rámcovo rozumejú kontextu, 

v ktorom mediálne informácie vznikajú a pôsobia na publikum. Viac ako polovica ţiakov CR 

a menej ako polovica ţiakov HA uviedli správne, ţe o rovnakej udalosti väčšinou informujú 

viaceré médiá, avšak spracovanie správy môţe byť odlišné. Dôleţitý je najmä fakt, ţe ţiaci 

SHA GASMO dokáţu správne identifikovať diferencovaný prístup k spravodajskému 

spracovaniu udalosti v rôznych médiách, čo je jedným z veľmi dôleţitých indikátorov 

elementárnej úrovne mediálnej gramotnosti. 

 

Graf 5   Stretli  ste sa už s tým, že sa informácia o menovanej udalosti objavila aj v inom médiu? 

(Zdroj: autor) 
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Jedným z cieľom prieskumu bolo tieţ zistiť, do akej miery sú ţiaci SHA GASMO  

schopní rozlíšiť mediálne obsahy informačne bezcenné, od informácií, ktoré majú pre ţivot 

praktický význam. V tejto súvislosti sme vybrali dva druhy správ –prvá z nich mala bulvárny 

charakter. Druhou bola“ seriózna“, informačne  veľmi nasýtená  správa, ktorá sa navyše 

týkala ţivota mladých ľudí. 

 

Graf 6   Odkiaľ podľa Vás pochádzajú informácie, ktoré sa objavujú v jednotlivých médiách 

 (Zdroj: autor) 

 

Graf 7   Informácie, ktoré získate z televízie, časopisov a iných médií sú pravdivé? 

(Zdroj: autor) 
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Graf 8   Vytvorili ste si už sami informáciu s textovým,  obrazovým a zvukovým súborom, ktorý bol 

niekde uverejnený a môžu ho zdieľať iní ľudia? (Zdroj: autor) 
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v otázkach, kde mali pracovať s textom, sa objavili chyby z dôvodu nedostatočného logického 

porozumenia textu. Nevedeli rozlíšiť, čo je charakteristická črta a uviesť na ňu príklad. Pri 

práci s dotazníkom mali problém vyuţiť vlastné skúsenosti a vedomosti. Napriek tomuto sa 

v tretej časti dotazníka prejavili ako veľmi originálni a vtipní rozprávači. 

Cieľom nášho prieskumu bolo potvrdiť stanovené hypotézy. Môţeme konštatovať, ţe sa 

nám potvrdili všetky hypotézy. Ţiaci 3.CR triedy, ktorí viac pracujú s textami, viac čítajú 

a učia sa dva cudzie jazyky, dosiahli lepšie výsledky. Rovnako ţiaci 3.CR triedy boli 

tvorivejší v odpovediach, ktoré si vyţadovali vlastný názor a kreativitu. Presvedčili nás aj 

o tom, ţe vedia lepšie vyuţívať nadobudnuté vedomosti a skúsenosti pri práci s novými 

poznatkami. 

Naším cieľom bolo poukázať na dôleţitosť čítania s porozumením aj v ostatných 

predmetoch (matematické slovné úlohy, geografia, chémia a pod.), kde uţ nepostačujú len 

mechanická pamäť. Vyuţiť nadobudnuté vedomosti a skúsenosti pri čítaní textov a spájať 

nové vedomosti s predošlými. Naučiť ich nájsť hlavnú myšlienku a dôleţité kľúčové slová. 

Dať im priestor na to, aby sa mohli opýtať „prečo.“ Naučiť ţiakov vystúpiť zo zóny komfortu 

a nebáť sa nového a neznámeho. 

Poznatky získané v rámci prieskumu mediálnej gramotnosti ţiakov SHA GASMO 

v zásade potvrdili predpoklady a očakávania sformulované vo východiskových hypotézach. 

Súčasná mladá generácia v plnom rozsahu vyuţíva moţnosti a príleţitosti, ktoré jej čoraz viac 

globalizovaná mediálna kultúra ponúka. V súvislosti s moţnosťami prístupu k jednotlivým 

médiám nie je ich potenciálny výber takmer vôbec obmedzený. 

Problémom dneška uţ vonkoncom nie je nedostatok informácií – skôr naopak – málo 

výrazná je schopnosť a záujem o výber mediálnych formátov, ktoré nemajú len zábavnú 

funkciu, ale svojím obsahom a formou sú zároveň prínosom k plnohodnotnému preţívaniu 

osobného ţivota, interakcii s rovesníkmi, participácii na ţivote komunity a pod. 

Jedným z najdôleţitejších zdrojov informácií, ale zároveň aj pasívnym modelom 

trávenia voľného času, zostáva sledovanie televízie. Ako naznačujú výsledky nášho 

prieskumu, záujem čoraz širšej skupiny mládeţe sa však presúva od televízneho vysielania 

k interaktívnym formám obsahu zdieľaným v prostredí internetu (chat, diskusné fóra, sociálne 

siete ap). Za istý problém povaţujeme predovšetkým to, ţe pomerne veľký podiel mladých 

ľudí vyuţíva tieto nové mediálne technológie výlučne na zábavu a neformálnu konverzáciu 

s rovesníkmi. Poznanie tohto aspektu komunikácie je však na druhej strane aj veľkou 

príleţitosťou pre aktívne zainteresovanie mládeţníckych skupín do správne facilitovaných 

neformálnych diskusií o spoločensky závaţných témach – samozrejme vo forme primeranej, 

prístupnej a dostatočne príťaţlivej pre „on-line“ generáciu. 

Výsledky prieskumu potvrdili, ţe časť mladých ľudí disponuje istou mierou rezistencie 

voči manipulatívnym tendenciám v spravodajstve, zábavných i reklamných mediálnych 

obsahoch. Domnievame sa však, ţe ide skôr o akúsi intuitívnu spôsobilosť, ako o ucelený 

a funkčný systém ţivotných zručností umoţňujúcich kritické hodnotenie mediálneho obsahu. 

Navyše táto intuitívne schopnosť čeliť persuazívnym tendenciám je vo väčšine prípadov 

uplatniteľná iba v rámci otvorených a veľmi zreteľných foriem manipulácie s publikom. 

Omnoho problematickejší a ťaţšie identifikovateľný je preto stret mladých ľudí so skrytými 

a čoraz lepšie maskovanými pokusmi ovplyvňovať ich hodnotový systém, podporovať 

konzumné modely správania, propagovať veku neprimerané a spoločensky neakceptovateľné 

prvky mediálneho obsahu a pod. 

Pozitívnym zistením vyplývajúcim z výstupov nášho prieskumu je, ţe mladí ľudia majú 

záujem o diskusiu a zdieľanie záţitkov, poznatkov a skúseností súvisiacich s mediálnym 



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

3. októbra 2014, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF UKF v Nitre 

44 

 

obsahom. Pomerne veľká časť oslovených respondentov uviedla, ţe najdôleţitejšími 

partnermi v týchto rozhovoroch sú rodičia, čo je nesporne veľmi priaznivý signál. 
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ON-LINE MARKETING: FACEBOOK – NÁSTROJ MARKETINGOVEJ 

KOMUNIKÁCIE NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 

ON-LINE MARKETING: FACEBOOK – THE TOOL OF MARKETING 

COMMUNICATION OF NON-PROFIT ORGANIZATION 

Katarína Frančeková – Ivana Polakevičová 

Abstrakt 

Sociálne siete sú v súčasnej digitálnej ére fenomén, ktorý je zaloţený na kombinácii 

webhostingovej sluţby a špecializovaného vyhľadávača. Medzi najznámejšie sociálne siete vo 

svete ako i na Slovensku patrí Facebook. Predstavuje vhodnú platformu, ktorú môţu 

neziskové organizácie efektívne vyuţívať na prezentovanie svojich aktivít širšej verejnosti za 

minimálne náklady. Poskytuje neziskovým subjektom príleţitosť vybudovať si a zlepšiť 

vzťahy so svojimi podporovateľmi, dobrovoľníkmi či cieľovou skupinou. Príspevok 

pojednáva o skutočnosti ako Facebook vyuţívajú tri neziskové organizácie na Slovensku 

vzhľadom na hodnotiace kritéria, reflektujúce aspekty najlepšieho pôsobenia organizácie na 

sociálnej sieti. 

Kľúčové slová: nezisková organizácia, sociálna sieť, Facebook, marketingová komunikácia 

Abstract 

Social networks are in current digital era phenomenon, which is based on a combination 

of web hosting services and dedicated search engine. Among the most famous social network 

in the world as well as in Slovakia include Facebook. It is a suitable platform that can 

effectively use NGOs to present their activities to the wider public at minimal costs. It 

provides non-profit entities and the opportunity to build a better relationship with your 

supporters, volunteers and target group. The paper deals with the fact that Facebook use three 

non-profit organizations in Slovakia with regard to the evaluation criteria, reflecting the best 

of the organization on the social network. 

Keywords: non-profit organization, social network, Facebook, marketing communication 

Úvod 

Marketing predikuje mnoho podôb a moţností vyuţitia v rôznych oblastiach. 

V tradičnom ponímaní bol spájaný s podnikateľským sektorom, no jeho rozšírenie do 

neziskového sektoru môţeme zaznamenať v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého 

storočia (Bachmann, 2011, Dţupina, 2012, Koprda, 2012, Světlík, 2013). Marketing 

neziskových organizácií je súčasťou tzv. non – business marketingu, ktorého cieľom je získať 

zodpovedajúcu odozvu osloveného trhu. Odozva môţe byť v podobe výmeny hodnoty, 

finančnej podpory či daru (Jakubíková, 2012).  Neziskové organizácie sa snaţia primárne 

slúţiť zákazníkovi, pričom poskytujú hlavne sluţby, za ktoré spotrebiteľ nemusí zaplatiť, 

nakoľko ich hlavným cieľom nie je dosahovanie zisku. Podľa Druckera (In Vaštíková, 2008, 

s. 206) je ,,produktom neziskovej organizácie zmena ľudskej bytosti“. Komplexnú 

a medzinárodne uznávanú charakteristiku neziskovej organizácie, ponúkajú Salamon 

a Anheier (In Hyánek, 2011), ktorí chápu neziskový sektor ako súbor inštitúcií v štátnej 

štruktúre, ktoré slúţia v zásade verejným záujmom, nie záujmom súkromným. Medzi 

neziskové organizácie patria napr. kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, no môţeme medzi ne 

zaradiť i politické strany, dobročinné, či charitatívne organizácie (Tomečková, 2010, 

Lincényi, et al., 2011).                                                  
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V súčasnej epoche technologického pokroku a rozvoja masovokomunikačných 

prostriedkov sa stretávame so sociálnymi sieťami, ktorých vzostup moţno zaznamenať v 90. 

rokoch. Podľa viacerých autorov (Kyška, 2010, Zbiejczuk, 2011, Frančeková, 2013) je 

najznámejšia a od roku 2008 najnavštevovanejšia vo svete sociálna sieť Facebook, kde je 

zaregistrovaný značný počet uţívateľov svetovej populácie v rôznych vekových kategóriách. 

Marketing túto skutočnosť reflektuje a intenzívnejšie začína fungovať vo svojej on-line 

podobe. Prístup neziskových organizácii k nastolenému inovatívnemu trendu sa môţe líšiť, no 

marketingové aktivity na sociálnej sieti Facebook predstavujú jednu z variant ako sa 

prezentovať a komunikovať s cieľovou skupinou.  

1 Marketing neziskových organizácií na sociálnej sieti Facebooku 

Facebook ako sociálna sieť funguje v internetovom prostredí od roku 2004 a verejnosti 

je sprístupnená od septembra 2006. Neziskové organizácie, ktoré sa stali jej uţívateľmi a sú 

zaregistrované majú niekoľko moţností ako oslovovať svojich stálych, či nových zákazníkov. 

Ako uvádza Bačíková (2014, s. 55): ,,Facebook je v súčasnosti najrozšírenejšou sociálnou 

sieťou na Slovensku. Z tohto dôvodu je Facebook viac neţ zaujímavý pre komerčný sektor a 

mal by zaujímať aj sektor nekomerčný.“ Sociálna sieť tohto typu tak ponúka aj neziskovým 

subjektom moţnosť komunikačného oslovovania smerom k vymedzenému segmentu, pričom 

,,ak je cieľom komunikácie koordinácia istej cieľavedomej činnosti, napríklad realizácia 

konkrétnej úlohy v profesijných činnostiach ľudí, hovoríme o plánovaných, uvedomelých 

(zámerných) komunikačných vzťahoch“ (Mandelíková, 2014, s. 72). Facebook je tak 

rozsiahly spoločenský webový systém slúţiaci hlavne k tvorbe sociálnych sieti, komunikácie 

medzi uţívateľmi, zdieľaniu multimediálnych dát, udrţiavaniu vzťahov a zábave (Procházka, 

2010). Prostredníctvom svojich nástrojov ponúka moţnosť priameho zacielenia 

komunikačného podnetu s ohľadom na zvolené segmentačné kritéria, ktoré sú nastaviteľné 

samotným uţívateľom. Nezisková organizácia si môţe na sociálnej sieti Facebook zvoliť ako 

sa bude prezentovať a komunikovať so svojou cieľovou skupinou. Dôleţitým sa preto stáva, 

správne nastavenie oficiálnej profilovej fanpage na cieľových uţívateľov. Podľa Bednářa 

(2011) má nezisková organizácia niekoľko alternatív ako sa môţe prezentovať a komunikovať 

s uţívateľmi prostredníctvom Facebooku: 

 Profil je prvá moţnosť ako sa môţe organizácia prezentovať na sociálnej sieti. Je však 

potrebné reflektovať fakt, ţe profil je primárne určený len pre fyzické osoby a nie na 

prezentovanie spoločnosti alebo organizácie. Na profilovej fotografii musí byť reálna 

osoba a nie logo spoločnosti. 

 Skupina. Organizácia sa môţe prezentovať prostredníctvom vytvorenia ,,skupiny“, 

ktorej podstatou je, ţe sú v nej zoskupení uţívatelia, ktorí zastávajú rovnaké názory. Je 

tu moţnosť nastavenia súkromia. Skupina môţe byť otvorená, uzavretá, ale i tajná. 

V prípade, ak je počet členov v skupine menej ako 5-tisíc je tu moţnosť, ţe 

administrátor môţe osloviť všetkých uţívateľov naraz a to za pomoci hromadnej správy. 

Medzi nevýhody patria pridávanie aplikácií a moţnosť nastavenia krátkej 

a zapamätateľnej domény. Môţeme teda povedať, ţe pre neziskovú organizáciu nie je 

vhodné vytvorenie ,,skupiny“ a prezentovanie sa prostredníctvom nej. 

 Stránka. Neziskovú organizáciu je najlepšie prezentovať na Facebooku prostredníctvom 

,,stránky“, na ktorej je moţné písať statusy, zdieľať informácie, novinky. Veľkou 

výhodou je, ţe stránka umoţňuje registráciu krátkej domény a moţnosť pridávania 

aplikácií. Administrátor stránky pritom prístup nahliadať na si štatistiky stránky. 

Nevyhnutné je, aby boli vyplnené základné informácie, ktoré by mali byť stručné 

a  z ktorých sa môţe uţívateľ dozvedieť o akú stránku ide. Potrebné je vyplniť hlavne 

kontakt, www adresu a zaradenie stránky do kategórie. Názov stránky je rozhodujúci. 
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Mal by byť krátky, výstiţný, zapamätateľný a korešpondovať by mal s URL adresou. 

Taktieţ netreba zabúdať na profilovú a titulnú fotografiu. Podľa Biernátovej (2010a) je 

profilová fotografia významná, pretoţe reprezentuje stránku. Potrebné je, aby bola 

čitateľná a tieţ treba brať na zreteľ, aká bude v miniatúre. Okrem nej je vyhovujúca 

kvalitná landing page. Pri výbere profilovej fotografie nie je dobré, aby na nej bola 

budova, pretoţe to pre ostatných uţívateľov môţe pôsobiť neosobne (Biernátová, 

2010b). 

 Komunitná stránka je určitým kompromisom medzi ,,stránkou“ a ,,skupinou“. Obsah 

zverejnený v komunitnej stránke môţe ktokoľvek upravovať a meniť, no aktualizácie 

nie sú pridávané do noviniek. Biernatová (2010a) tvrdí, ţe v komunitných stránkach sa 

nachádzajú uţívatelia, ktorí sa napr. stotoţňujú s nejakou značkou, prípadne produktom, 

takţe môţeme povedať, ţe ,,komunitná stránka“ nie je vyhovujúca na propagáciu 

neziskovej organizácie na Facebooku. 

 Aplikáciou na Facebooku je program, ktorý funguje „mimo“ neho a pracuje 

s uţívateľovými informáciami. Ak je aplikácia kvalitne vytvorená, môţe predstavovať 

veľký marketingový potenciál a to preto, lebo má dlhší ţivotný cyklus neţ ,,stránka“ 

alebo ,,skupina“ (Bednář, 2011). Mnoho vytvorených aplikácií, ktoré fungujú cez 

sociálne siete sú do určitého rozsahu spojené so značkou. Sú tri moţnosti ako môţu byť 

aplikácie navrhnuté, a to tak, ţe ju marketingový pracovník navrhne sám alebo dá 

poverenému splnomocnenie, aby ju navrhol alebo zasponzoroval uţ existujúcu aplikáciu 

(Shih, 2010). 

Ako sme vyššie uviedli, podľa Bednářa (2011) si moţno vybrať spomedzi piatich 

variant ako sa prezentovať na Facebooku. Samozrejme nie je striktne dané, ktorá forma 

propagácie je najlepšie uplatniteľná a záleţí na kaţdej organizácii pre akú formu prezentácie 

a komunikácie so svojou cieľovou skupinou sa rozhodne. 

1.1   Reklama na sociálnej sieti Facebooku 

Pri propagácii na sociálnej sieti Facebook je moţné vyuţiť jeden z najdominantnejších 

nástrojov marketingovej komunikácie – reklamu. V ponuke sú štyri podoby akú reklamu 

zvoliť v dvoch nastaviteľných kategóriách: platenej a neplatenej reklamy. Platená reklama 

zahŕňa cielenú reklamu a reklamu prostredníctvom aplikácie. A ďalšie dve neplatené slúţia 

k virálnemu šíreniu. Teda do neplatenej formy patria tzv. sociálne pluginy (tlačidlo „páči sa 

mi to“ alebo „Like Button“), ktoré sa nachádzajú mimo sociálnu sieť na webovej stránke 

organizácie (Kulhánková, Čamek, 2010). Podľa Pokorného (2009) však zaraďujeme medzi 

hlavné spôsoby propagovania sa na Facebooku PPC reklamu, ,,stránku“, ,,skupinu“ a ,,profil“. 

PPC reklama na Facebooku je obdobná ako reklama vo vyhľadávači na Google. Cielený 

inzerát na danej sociálnej sieti môţe odkazovať buď na externú webovú stránku alebo na 

,,stránku“ či ,,udalosť“ na Facebooku. 

Kulhánková a Čamek (2010) uvádzajú, ţe reklama na Facebooku môţe priniesť 

organizáciám niekoľko výhod, medzi ktoré patria: 

1. mnoho uţívateľov sociálnej siete, ktorí môţu byť potenciálnymi fanúšikmi organizácie, 

2. zacielenie reklamy na cieľovú skupinu, ktoré môţe byť účinnejšie, 

3. zníţenie marketingových nákladov vďaka zacielenej reklame, 

4. moţnosť jednoduchého a rýchleho pozmenenia reklamy, podľa potrieb organizácie, 

5. presné meranie dopadu reklamy a jednoduché riadenie výdavkov na reklamu, 

6. prehľad o všetkých dôleţitých faktoch, ktoré súvisia s reklamou (štatistiky, efektivita 

reklamy, prehľad o uţívateľoch), 

7. budovanie lojality, 
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8. pouţívanie virálneho marketingu, 

9. zvyšovanie spokojnosti existujúcich klientov. 

Medzi ďalšie moţnosti propagácie na Facebooku zaraďuje Shih (2010) tzv. štyri 

modely: videá, virtuálne darčeky, udalosti a pripojenie sa k fanúšikom stránky na Facebooku. 

2  Komunikácia neziskových organizácií na sociálnej sieti Facebooku 

Komunikácia so súčasnými, ale i potenciálnymi zákazníkmi je veľmi dôleţitá. Aby bolo 

pôsobenie neziskových organizácii na Facebooku efektívne majú k dispozícii nasledovné 

moţnosti ako komunikovať s cieľovou skupinou:   

 Aktualizácia na nástenke stránky je podstatná. Je potrebné, aby publikované príspevky 

boli zaujímavé, relevantné a zároveň podnecovali priaznivcov stránky k interakcii. Juráš 

(2012) uvádza, ţe kaţdý autor (z pravidla administrátor stránky) má iný názor, kedy 

prispievať. Napr. Evansová (2011) tvrdí, ţe najlepšie je prispievať príspevky vo štvrtok, 

podľa Zarrellu (s.a.) je najvhodnejší na publikovanie víkend. Naopak Weiner (2011) 

vyvracia konšpirácie o tom, ktorý deň preferovať. Tvrdí, ţe nezáleţí na čase, kedy sú 

príspevky publikované, ale primárna je ich kvalita, tzn. zaujímavý obsah. 

 Využitie poznámok. Poznámkami chápeme texty, ku ktorým sa dajú pripojiť aj 

fotografie. Zobrazujú sa priaznivcom stránky, môţu sa zdieľať, komentovať, či 

,,lajkovať“. Poznámka obsahuje nadpis, text a kľúčové slová. 

 Využitie fotografií. Fotografie sú veľmi vhodným prostriedkom ako sa propagovať 

a preto by neziskové organizácie mali túto formu prezentácie vyuţívať. Podľa Juráša 

(2012), ak chce byť organizácia úspešná, je potrebné dodrţiavať určité pravidlá, 

ktorými sú téma, kvalita a počet fotografií v albume. Bednář (2011) tvrdí, ţe fotografie 

by mali byť jasne vysvetliteľné cieľovej skupine, súvisieť s obsahom stránky, mali by 

byť nekontroverzné a neuráţať, taktieţ by mali byť hodnoverné a dôkladne popísané. 

 Pridávanie videa na Facebooku má dve moţnosti. Môţeme video nahrať na YouTube 

a zdieľať na sociálnej sieti alebo video rovno nahráme na Facebook. Z rôznych 

realizovaných prieskumov, napr. od Socialbakes vyplýva, ţe lepšie pôsobia priamo 

nahrané videá (Lauschmann, 2013). 

 Zakladať udalosti môţe vytvárať správca stránky. Je to veľmi dobrý komunikačný 

prostriedok, pomocou ktorého sa dá prilákať na stránku organizácie veľa potenciálnych 

zákazníkov. Je to spôsobné tým, ţe všetci pozvaní danej udalosti môţu pozvať ďalších 

svojich priateľov a tak sa o organizácii môţe dozvedieť omnoho viac ľudí. Môţu sa tu 

pridávať obrázky, videá, je tu moţnosť diskusie. Ešte pred tým ako správca stránky 

vytvorí tzv. event, je dobré premyslieť popis udalosti (Štrbová, Kapusta, 2011). 

 Vlastné aplikácie na sociálnych sieťach sú lepšie a príťaţlivejšie ako pozeranie 

a klikanie na reklamy. Aplikácie predstavujú hry, prezentácie alebo ankety a pre 

zadávateľa reklamy je to moţnosť ako sa dostať k uţívateľovým informáciám, 

s ktorými môţe neskôr vhodne narábať. 

3  Pôsobenie neziskových organizácií na sociálnej sieti Facebook  

 On-line marketing, ktorý je uplatniteľný cez sociálnu sieť Facebook poskytuje 

neziskovým organizáciám efektívnu príleţitosť participovať na vybudovaní a zlepšení vzťahu 

s cieľovou skupinou. Systemetická a organizovaná komunikácia štruktúrovaná do 

informatívnej podoby v digitálnom priestore je kľúčom k dosiahnutiu úspechu (Bachmann, 

2011). Ako príklad uvádzame čiastkovú analýzu pôsobenia troch neziskových organizácii na 

sociálnej sieti Facebook, podľa kritérií, ktoré uvádzajú Biernatová (2010a, 2010b, 2011), 

Zbiejczuk (2011), Juráš (2012), Bednář (2011). Predmetom analýzy sa stali neziskové 
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subjekty: Linka detskej istoty, Linka detskej dôvery a Centrum Slniečko, orientujúce svoju 

činnosť na pomoc deťom. Vyššie zmienené hodnotiace kritériá sú prehľadne usporiadané 

v nasledujúcej tabuľke (Tabuľka č. 1). 

Názov neziskovej organizácie LDI * LDD * * CS * * * 

Pôsobenie na FB Stránka Stránka Stránka 

Dátum zaloţenia 31.8.2010 29.1.2011 6.1.2011 

Názov stránky    

krátky Áno Áno Áno 

zapamätateľný Áno Áno Áno 

korešpondovať s URL adresou Áno Nie Nie 

krátka URL Áno Áno Nie 

Počet fanúšikov 821 227 663 

Prepojenie s www adresou Áno Áno Áno 

Informácie o stránke Áno Áno Áno 

stručné Áno Áno Nie 

kontakty Áno Áno Nie 

Celá www adresa (aj s http://) Áno Áno Áno 

Správne zaradenie do kategórie Áno Áno Áno 

Pravidelná aktualizácia Áno Áno Nie 

Prepojenie cez RRS Nie Nie Nie 

Profilová fotografia Áno Áno Áno 

Čitateľná Áno Áno Nie 

Kvalitná v miniatúre Áno Áno Nie 

Landing page Áno Nie Áno 

Platená reklama Nie Nie Nie 

Poznámky Nie Nie Nie 

Vytváranie eventov Áno Áno Nie 

Aplikácie Nie Nie Nie 

Fotoalbumy Áno Áno Áno 

Zaujímavá téma Áno Nie Áno 

Kvalitné fotografie Áno Áno Áno 

Najideálnejšie 5-10 fotografií Nie Áno (1 album – 15 foto) Nie 

Nástenka stránky    

Príspevky na stránke Áno Áno Áno 

Interakcia s fanúšikmi Nie Nie Nie 

Prispievanie zo strany fanúšikov 4 4 4 

Venovanie sa fanúšikom Nie Áno Nie 

Statusy Áno Áno Áno 

Zaujímavé Áno Áno Áno 

Relevantné Áno Áno Áno 

Vyzývanie k interakcii Áno Áno Áno 

Neopakujúci sa obsah Áno Áno Áno 

Byť stručný Áno ? Áno 

Aktuálne príspevky Áno Áno Áno 

Príspevky k danej téme Áno Áno Áno 

Vkladanie fotografií/obrázkov Áno Áno Áno 

Zdieľanie článkov Áno Nie Áno 

Informovať fanúšikov Áno Áno Áno 

Vlastné autorské materiály Áno Nie Áno 

Publikácia videí    

Prostredníctvom FB Nie Nie Nie 

Zdieľané cez YouTube Áno Áno Áno 

Legenda: * LDI – Linka detskej istoty, ** LDD – Linka detskej dôvery, *** CS – Centrum Slniečko 

Tabuľka 1   Porovnanie pôsobenia neziskových organizácií na Facebooku (Zdroj: autor) 
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3.1 Profil neziskovej organizácie č. 1 – Linka detskej istoty (LDI) 

Základné informácie, ktoré stránka poskytuje je telefonický kontakt, stručný popis 

o neziskovom subjekte a jeho poslaní. Názov stránky - Linka detskej istoty korešponduje 

s URL adresou. Cieľová skupina by preto nemala mať problém vyhľadať túto organizáciu na 

sociálnej sieti Facebook. Profilová fotografia je výstiţná. Predstavuje ju panáčik, ktorý je 

maskotom organizácie. V miniatúre nie je tento obrázok poškodený, rozrastrovaný a ani 

zdeformovaný. Linka detskej istoty moţnosť poznámok nevyuţíva. Príspevky zo strany 

organizácie sú na stránku vkladané takmer kaţdý deň. Statusy sa menia, pričom 

prostredníctvo nich administrátori stránky informujú o rôznych udalostiach a zaujímavostiach. 

Príspevky nie sú len informatívneho charakteru. K statusom bývajú pridávané aj fotografie či 

obrázky. Príspevky sú vo väčšej miere nekomentované, významnejšie príspevky sú cieľovou 

skupinou stránky zdieľané a ,,lajkované“. Okrem statusov sú publikované aj rôzne videá, 

ktoré mapujú činnosť organizácie. Pribúdajúce statusy na Facebooku nie sú len z externej 

webovej stránky. Pridávané príspevky vţdy súvisia s riešenou témou, ktorá je v jednotlivých 

časových obdobiach v dominancii. Súčasťou nastolenej komunikácie s cieľovou skupinou je 

i vytváranie fotoalbumu, ktorý zachytáva atmosféru z organizovaných  podujatí, ako napr. 

z dňa otvorených dverí či charitatívnych udalostí a podobne. Počet fotografií v albumoch je 

primeraný a ich názvy korešpondujú s realizovaným názvom podujatia. Videá sú zásadne 

zdieľané cez YouTube a ani jedno doteraz nebolo priamo nahrané cez sociálnu sieť Facebook. 

Linka detskej istoty vytvára prostredníctvom sociálnej siete aj udalosti. Event býva zdieľaný 

cez Facebook, pričom má charitatívny charakter. 

3.2 Profil neziskovej organizácie č. 2 – Linka detskej dôvery (LDD) 

Informácie, ktoré organizácia poskytuje sú: kontaktné informácie ako telefón, e-mail, 

www stránka, popis, poslanie subjektu, miesto pôsobenia a odkaz na  externú webovú stránku. 

Poslanie organizácie je však chybne vyplnené. Názov Facebookovej stránky je Linka detskej 

dôvery. URL adresa bola ešte ku 27.6.2014 dlhá a zlá. Síce bol v nej názov stránky, ale pred 

ním bolo slovo pages a za ním 15-miestne číslo. Táto nezrovnalosť mohla spôsobiť problém 

s vyhľadávaním organizácie na sociálnej sieti, ak ju cieľová skupina chcela vyhľadať  

prostredníctvom URL adresy. V súčasnosti je URL adresa zmenená na www.facebook.com/ 

linkadeti, čo nekorešponduje s názvom stránky. Na profilovej fotografii sa nachádza logo 

organizácie, ktoré je vo verzii miniatúry vizuálne viditeľné celé. Titulnú fotografiu nemajú. 

Stránka je aktualizovaná v rôznych časových intervaloch. V niektoré dni sú vkladané 

príspevky viackrát počas dňa, čo môţe pôsobiť ako spam, v iné dni nie sú uverejnené ţiadne. 

Publikované statusy väčšinou upozorňujú na zbierky, ktoré neziskový subjekt organizuje. 

Zdieľané sú väčšinou z webovej stránky. Poznámky organizácia nevyuţíva. Linka detskej 

dôvery vytvára albumy s fotografiami, ktorých počet je primeraný. Zo siedmich fotoalbumov 

sú však dva nepomenované a sú bez akéhokoľvek názvu, čo vytvára nejasnosť k akej udalosti 

sa fotografie vzťahujú. Vlastné videá nie sú zdieľané prostredníctvom YouTube a ani priamo 

nie sú vytvárané cez Facebook.  Publikované videá sú však zdieľané priamo zo stránky Linky 

detskej istoty. Eventy Linka detskej dôvery vytvára, pričom sa jedná o charitatívne udalosti. 

3.3 Profil neziskovej organizácie č. 3 – Centrum Slniečko (CS) 

Základné informácie, ktoré sú k dispozícii na Facebooku sú kontaktné informácie, ako 

mapa, telefón, e-mail, www stránka, poslanie a stručný popis organizácie. Názov stránky je 

Centrum Slniečko, n. o.. Tento názov korešponduje s URL adresou, a však ako v predchá-

dzajúcom prípade (neziskovej organizácii Linka detskej istoty) aj tu je moc zdĺhavá a pred 

názvom sa nachádza slovo pages a za ním 15-miestne číslo, čo môţe opäť znamenať problém 
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pri vyhľadávaní neziskovej organizácie. Na profilovej fotografii je logo, ktoré v zmenšenej 

verzii nie je viditeľné celé, čo je výrazný nedostatok. Titulná fotografia je však dobre 

vizualizovaná. Aktualizácia stránky nie je veľmi sporadická a publikované príspevky sú 

primárne nzdieľané webovej stránky organizácie, miestami i z inej. Príspevky majú málo 

,,lajkov“, ale i napriek tomu sú zdieľané inými uţívateľmi cieľovej skupiny. Príspevky 

obsahujú oznámenia o rôznych sviatkoch, plagáty vzťahujúce sa k pripravovaným udalostiam 

či obrázky zo škôl. Ani táto nezisková organizácia, podobne ako predchádzajúce dve  (Linka 

detskej dôvery, Linka detskej istoty) nevyuţíva moţnosť poznámok. Výrazným limitom je, ţe 

úplne absentuje potenciál vytvárania eventov. Fotoalbumy, ktoré má organizácia na 

Facebooku vytvorené nereprezentujú v plnej miere podujatia, ku ktorým sa vzťahujú, pričom 

samotný počet fotografií je príliš malý. Videá sú zdieľané cez YouTube a priamo nahrané 

video cez Facebook bolo len jedno.   

Z vyššie uvedených výsledkov realizovanej analýzy je markantné, ţe neziskové 

organizácie, ktoré sa stali predmetom skúmania nevyuţívajú propagačný potenciál na 

sociálnej sieti Facebook. Ako naznačujú nadobudnuté zistenia (Tab. č. 1), v základných 

hodnotiacich kritériách, ktoré reflektujú efektivitu pôsobenia na zmienenej platforme bola 

zaznamenaná nedostatočná marketingovo komunikačná aktivita neziskových organizácií 

smerom k cieľovej skupine.       

Záver 

Sociálne siete predstavujú jednu z najznámejších aplikácií Webu 2.0. Umoţňujú 

vytvárať zoznam vzájomne prepojených kontaktov s moţnosťou obojstrannej interakcie. 

Medzi najznámejšie a na Slovensku najpouţívanejšie sociálne siete patrí Facebook. 

Neziskové organizácie tak majú k dispozícii vyuţiť jej potenciál na propagáciu svojej činnosti 

a komunikáciu s cieľovou skupinou. Z realizovanej analýzy, ktorú sme uskutočnili na troch 

neziskových subjektoch: Linka detskej istoty, Linka detskej dôvery a Centrum Slniečko 

vyplýva, ţe sa v súčasnej dobe nepropagujú adekvátne a vykazujú výrazné nedostatky. 

Výsledné zistenia však nemoţno paušalizovať na všetky neziskové organizácie. Napriek 

uvedenému sa domnievame, ţe uplatňovanie marketingovo komunikačných aktivít v on-line 

podobe nie je v súčasnosti v plnej miere etablované v prostredí tretieho sektora v takej podobe 

ako by bolo ţiaduce. Sociálna sieť Facebook pritom vytvára priestor na vyuţitie viacerých 

nástrojov marketingovej komunikácie v synergii s novými formami guerilla či viral 

marketingu. Prostredníctvom sociálnej siete môţu neziskové organizácie osloviť širšiu 

verejnosť, budovať s ňou vzťahy ale taktieţ šetriť finančné prostriedky vynakladané na 

reklamné či public relations iniciatívy v tradičnej podobe.  

Zoznam pouţitej literatúry 

BACHMANN, P., 2011. On-line marketing v neziskové organizaci: Analýza webových 

stránek organizací Královéhradeckého kraje. In Sociální studia. 3/2011, 97-110 s., ISSN 

1214-813X. 

BAČÍKOVÁ, Z. 2014 Potenciál sociálnej siete Facebook. In: Nové výzvy masmediálnej a 

marketingovej komunikácie III : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého seminára s 

medzinárodnou účasťou, ktorý sa konal 15. mája 2014 na UKF v Nitre. Nitra : UKF, 2014. 

ISBN 978-80-558-0576-4, CD-ROM, s. 49-55. 

BEDNÁŘ, V. 2011. Marketing na sociálních sítich : prosaďte se na Facebooku a Twitteru. 

Brno : Computer Press, 2011. 197 s. ISBN 978-80-251-3320-0. 



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

3. októbra 2014, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF UKF v Nitre 

52 

 

BIERNÁTOVÁ, O. 2010a. Propagace knihoven a komunikace s uţivatelem na Facebooku. 

Část I.. In: Inflow: information journal [online]. 2010a, roč. 3, č. 11 [cit. 2014-09-27]. 

Dostupné na internete: <http://www.inflow.cz/propagace-knihoven-komunikace-s-

uzivatelem-na-facebooku-cast-i>. ISSN 1802-9736. 

BIERNÁTOVÁ, O. 2010b. Propagace knihoven a komunikace s uţivatelem na Facebooku. 

Část II.. In: Inflow: information journal [online]. 2010b, roč. 3, č. 12 [cit. 2014-09-27]. 

Dostupné na internete: <http://www.inflow.cz/propagace-knihoven-komunikace-s-

uzivatelem-na-facebooku-cast-ii>. ISSN 1802-9736. 

BIERNÁTOVÁ, O. 2011. Propagace knihoven a komunikace s uţivatelem na Face-booku. 

Část III.. In: Inflow: information journal [online]. 2011a, roč. 4, č. 1 [cit. 2014-09-27]. 

Dostupné na internete: <http://www.inflow.cz/propagace-knihoven-komunikace-s-

uzivatelem-na-facebooku-cast-iii>. ISSN 1802-9736. 

Centrum Slniečko, n. o.. [online]. Facebook.com, 2014 [2014-09-27]. Dostupné na internete: 

< https://www.facebook.com/pages/Centrum-Slniečko-no/180245161995505>. 

DŢUPINA, M. 2012. Aplikácia strategického riadenia v podmienkach vybraných slovenských 

podnikov. Nitra : UKF, 2012. 275 s. ISBN 978-80-558-0138-4. 

EVANS, K. 2011. Report: Facebook postsare best on Thursday. In: All Facebook: Unofficial 

Facebook Ressource [online]. 2011 [cit. 2014-09-27]. Dostupné na inter-nete: 

<http://www.allfacebook.com/report-facebook-posts-are-best-on-thursday-2011-04>. 

FRANČEKOVÁ, K. 2013. Marketingová komunikácia vzdelávacích inštitúcií na Facebooku. 

68 s. Ţilinská univerzita v Ţiline. Bakalárska práca. 

HYÁNEK, V. 2011. Neziskové organizace: teorie a mýty. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 2011. 131 s. ISBN 978-80-21-05651-0.  

JABUKÍKOVÁ, D. 2012. Marketing v cestovním ruchu. Praha : Grada, 320 s. ISBN 978-80-

247-4209-0. 

JURÁŠ, J. 2012. Z Facebooku jsem tak trochu naměkko. In: Inflow: information jour-nal 

[online]. 2012, roč. 5, č. 2 [cit. 2014-09-27]. Dostupné na internete: <http://www. 

inflow.cz/z-facebooku-jsem-tak-trochu-namekko>. ISSN 1802-9736. 

KOPRDA. T. 2012. Od umenia k marketingu a mediálnej komunikácii : dizajn : predmet 

vzdelávania v marketingovej komunikácii In: Od umenia k marketingu a mediálnej 

komunikácii : zborník príspevkov z vedeckého seminára, ktorý sa konal pri príleţitosti 70. 

narodenín prof. PhDr. Štefana Gera, CSc., 29. februára 2012. Nitra : UKF, 2012. ISBN 

978-80-558-0122-3, s. 58-72. 

KULHÁNKOVÁ, H. – ČAMEK, J. 2010. Fenomén Facebook. Objavte možnosti, ktoré vám 

otevřou svět. Kladno : Jakub Čamek – BigOak, 2010. 128 s. ISBN 978-80-810-9137-7. 

KYŠKA, R. 2010. Všetci sme nahí na facebooku. Bratislava : Forza Music, 2010. 147 s. ISBN 

978-80-89359-24-0. 

LAUSCHMANN, J. 2013. Socialbakers : Je lépe odkazovat video z Youtube, nebo na-hrát na 

Facebook?. In: tyinternety.cz [online]. 2013 [cit. 2014-09-27]. Dostupné na internete: 

<http://www.tyinternety.cz/2013/02/22/clanek/socialbakers-je-lepe-odkazovat-video-z-you 

tube-nebo-nahrat-na-facebook/>. 

LINCÉNYI, M. et. al. 2011. Marketing – Vybrané kapitoly. Trenčín : TnUAD, 117 s. ISBN 

978-80-8075-514-0.   



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

3. októbra 2014, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF UKF v Nitre 

53 

 

Linka detskej dôvery. [online]. Facebook.com, 2014 [2014-09-27]. Dostupné na internete: 

<https://www.facebook.com/linkadeti>. 

Linka detskej istoty. [online]. Facebook.com, 2014 [2014-09-27]. Dostupné na internete: 

<https://www.facebook.com/LinkaDetskejIstoty>. 

MANDELÍKOVÁ, L. 2014. Sociokultúrne súvislosti jazyka. Trenčín : TnUAD, 148 s., ISBN 

978-80-8075-636-9. 

POKORNÝ, L. 2009. Reklama na Facebooku pro úplné začátečníky. In: RobertNe-mec.com 

[online]. 2009 [cit. 2014-09-27]. Dostupné na internete: <http://www.robertnemec.com/ 

propagace-facebook-zacatecnici/>. 

PROCHÁZKA, D. 2010. První kroky s internetem. Praha : Grada, 112 s., ISBN 978-80-247-

3255-8. 

SHIH, C. 2010. Vydělávejte na Facebooku : Jak využít sociální sítě k oslovení nových 

zákazníkú, vytvoření lepších produktů a zvýšení prodejů. Bratislava : Computer Press, 

2010. 246 s. ISBN 97-8802-512-8336. 

SVĚTLÍK, J. 2013. Marketingová komunikace v mezinárodním prostředí. In: Marketingová 

komunikace ve veřejné správě. Brno : Mendelova univerzita, 2013. s. 105-114, ISBN 978-

80-7375-772-4. 

ŠTRBOVÁ, E. – KAPUSTA, G. 2011. Analýza event marketingovej komunikácie na tému 

tolerancia. In Tolerancia a intolerancia v spoločnosti. Bratislava : Melius, 2011. 108-112 

s. ISBN 978-80-970630-0-9. 

TOMEČKOVÁ, A. 2010. 9 tipů pro úspěšnou správu stránky na Facebooku. In: Guer-rilla 

Readers [online]. 2010. [cit. 2014-09-27]. Dostupné na internete: <http://www.greaders.cz/ 

2010/06/13/9-tipu-pro-uspesnou-spravu-stranek-na-facebooku/> 

VAŠTÍKOVÁ, M. 2008. Marketing služeb: efektivně a moderně. Praha : Grada, 2008. 232 s. 

ISBN 978-80-247-2721-9. 

WEINER, J. 2011. Don´t worry about what time to post on Facebook. In: All Facebo-ok: 

Unofficial Facebook Ressource [online]. 2011 [cit. 2014-09-27]. Dostupné na internete: 

<http://www.allfacebook.com/facebook-post-times-2011-11>.  

ZARRELLA, D. s.a. Data Shows : Articles Published on the Weekend are Shared on Face-

book More. [online]. s.a. [cit. 2014-09-27]. Dostupné na internete: <http://danzarrella. 

com/data-shows-articles-published-on-the-weekend-are-shared-on-facebook-more.html>. 

ZBIEJCZUK, A. 2011. Facebook: jednodušší, neţ se zdá. ProInflow [online]. 14.11.2011 [cit. 

2014-09-27]. Dostupný na internete: <http://pro.inflow.cz/facebook-jednodussi-nez-se-

zda>. ISSN 1804–2406. 

Projekt, grant 

 Príspevok je čiastkovým výstupom vedeckého projektu UGA III / 10/2014 ,,The 

Perception of Advertisement by Generation Y within the Interpretative Framework of 

Transactional Analysis“. 

Kontakt 

Bc. Katarína Frančeková 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Filozofická fakulta 



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

3. októbra 2014, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF UKF v Nitre 

54 

 

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy 

Draţovská 4, 949 74 Nitra 

 

Mgr. Ivana Polakevičová, PhD. 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Filozofická fakulta 

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy 

Draţovská 4, 949 74 Nitra 

e-mail: ipolakevicova@ukf.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

3. októbra 2014, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF UKF v Nitre 

55 

 

ETICKÉ DILEMY A KOMUNIKÁCIA V LETECTVE 

ETHICAL DILEMMAS AND COMMUNICATION IN THE AVIATION 

Miroslava Adámeková 

Abstrakt 

Predloţená práca sa zaoberá problematikou komunikácie v manaţérskej práci 

v leteckých organizáciách. Poukazuje na významné prvky v komunikácie. Rozoberá 

komunikáciu a problém kultúr, vzhľadom na to, ţe v letectve sa  stretávajú ľudia z rôznych 

kultúr. Zaoberá sa leteckými incidentmi a etickými dilemami v spojení s komunikáciou. 

Kľúčové slová: Komunikácia. Manaţérska práca. Letecké incidenty.  

Abstract 

This document deals with the problem of communication in managerial work in 

aviation organizations. It shows significant elements in communication. It deals with the 

problem of communication and culture, given that aviation meet people from different 

cultures. It deals with aviation incidents and ethical dilemmas in connection with 

communication. 

Keywords: Communication. Management work. Aviation incidents. 

Úvod 

 

Obr.1   Letecká prevádzka (Zdroj: archív Air Slovakia) 

 Letecká oblasť sa povaţuje za jednu z najlepších moţností pre vedecké skúmanie  

komunikácie v manaţérskej práci, najmä pre jej multikulturálne zameranie. Ukazuje sa, ţe 

človek môţe skonštruovať tie najlepšie postupy ako zachrániť ľudský ţivot a však ľudia, ktorí 

podľa nich postupujú, budú mať vţdy veľkú dilemu ako ich správne pouţiť pri tak 
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rôznorodých cestujúcich a situáciách, v ktorých im napomáha aj komunikácia. Je to určitý 

návodom ako sa dostať z krízovej situácie. Tieto situácie sú sprevádzané mnohými faktormi, 

ktoré sa dajú len z časti predpokladať. Zvyšné faktory sa odhalia aţ po vyšetrení leteckého 

incidentu. Aj keď to straty na ţivotoch nevráti, ale práve takéto vyšetrenia ponúkajú závery, 

z ktorých sa inovujú letecké postupy aj v komunikácii, aby sa minimalizovalo nebezpečenstvo 

či strata na ţivotoch. Neustále dookola ponúkajú nové skúsenosti a poznatky, z ktorých sa dá 

čerpať mnoţstvo zaujímavých postrehov. Práve ľudský faktor má za následok viac ako 80-90 

% leteckých incidentov) a len 15% technická porucha na stroji(Štatistický úrad pre letecké 

udalosti. Veda vymyslela rôzne technológie a mnoho činností za človeka vykonáva práve 

technika, no napriek tomu sa ešte nepodarilo dosiahnuť taký stupeň vývoja techniky, ktorá by 

rozhodovala a komunikovala bez človeka. Je to spôsobené aj tým, ţe ţiadny stroj nemá 

emočnú stránku a nedokáţe neverbálne komunikovať. Je len na nás ľuďoch ako sa budeme 

správať, rozvíjať sa a komunikovať v spoločnosti.  

1      Komunikácia a manaţérska práca 

        V súčasnej dobe všeobecne úspešnosť manaţérskej práce závisí najmä od kvality 

rozhodovacieho procesu, kde v podstate kaţdý riadiaci pracovník v organizácii, bez ohľadu    

na jeho funkciu, uskutočňuje rozhodnutia na základe informácii získaných najmä 

prostredníctvom komunikácie. Manaţérska práca v letectve, prináša riadenie ľudských 

zdrojov s cieľom koordinovať pracovnú činnosť zamestnancov v letectve, ktorá je zameraná 

hlavne na zachovanie bezpečnosti v letovej prevádzke. Pri tejto práci je nesmierne dôleţitá 

komunikácia a jej spätná väzba, pomocou ktorej sa riadi letecká činnosť. Práca v letectve je 

náročná, hlavne na zvládanie nepredvídaných udalostí a  preto sa povaţuje kaţdý let             

za jedinečný. Etický problém vzniká pri rozhodovacom procese, kde moţno dosiahnuť nielen 

výrazne dobré mravné efekty, ale aj naopak. Tie sú často podkladom pre vznik konfliktov, 

ktoré moţno označiť ako „stretnutie protichodných síl na ceste k cieľu. Konflikt môţe byť 

v rovine vecnej, kedy dochádza ku konfrontácii dvoch rozdielnych názorov alebo v rovine 

osobnej, kedy vec je len zámienkou a konflikt je o vyvolávateľovi a jeho prestíţe. Keď 

konflikt prináša konštruktívne riešenie, môţe byť aj obohatením, keď deštruktívne, je to 

neţiaduce pre moţnosť ohrozenia bezpečnosti prevádzky.  

      Komunikácia, ako uvádza Šulc (2004, s. 81-82) sa povaţuje, za obojstranný proces 

prenosu informácií medzi hovorcom a prijímateľom. Zabezpečuje spojenie nevyhnutné       

pre zaistenie bezpečnosti, pravidelnosti a hospodárnosti v leteckej oblasti. Komunikácia má 

funkcie ako výmena informácii, formovanie vzťahov, utváranie štandardných vzorcov 

správania sa, udrţiavanie pozornosti, zároveň umoţňuje riadenie ľudských zdrojov. Postoje 

a názory človeka vedú k tomu, ţe s informáciami zachádza výberovo, niektoré preferuje a iné 

zase potláča.  

      Pre všetkých vedúcich pracovníkov, vrátane majstra, cez stredných aţ po vrcholový 

manaţment, predstavuje komunikácia jeden z najdôleţitejších prostriedkov pôsobenia           

na spolupracovníkov a podriadených. Pri zadávaní a kontrole pracovných úloh je dôleţité 

vyuţívať osobný rozhovor, ktorý je optimálny pri odovzdávaní informácií jednému 

pracovníkovi alebo malej skupine osôb a je jeden z najdôleţitejších prostriedkov pôsobenia        

na spolupracovníkov a podriadených. Vedúci tímu musí vedieť zreteľne vysvetliť, čo majú 

robiť jeho podriadení a ako majú pri tom postupovať. Nestačí len vydávať príkazy, je dôleţité 

stručne prebrať aj ďalšie skutočnosti, týkajúce sa pracovnej skupiny a organizácie, najmä pri 

zmene reţimu práce. Jednanie pracovníkov je treba priebeţne hodnotiť, t.j. povedať im, či 

postupujú správne alebo nie, pretoţe môţe dôjsť k mylnému pochopeniu zadania úloh. Preto 

sa od vedúcich pracovníkov vyţadujú aj určité komunikačné zručnosti, ktoré sú potrebné pri 

ich riadiacej činnosti. 
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1.1  Významné prvky v komunikácii. 

      Komunikácia môţe byť sprostredkovaná cez vedúceho tímu alebo zaloţená na priamej 

komunikácii kaţdého s kaţdým. Komunikácia, cez vedúceho tímu uľahčuje kontrolu práce 

výkonných pracovníkov ich vedúcim alebo kontrolórom. Komunikačná schéma prepojenia 

kaţdého s kaţdým, je v praxi najbeţnejšia, posilňuje rozhodovaciu a výkonnú autonómiu 

jednotlivých členov pracovného tímu. Znakom profesionality v komunikácií je to, ţe sa 

dosiahnu prijateľné výsledky nielen u sympatických a ochotných ľudí, ale aj u tých, s ktorými 

je stretnutie náročné. Medzi ľuďmi sa v komunikácií vytvára tzv. vzťahová základňa na ktorej 

sa riešia vecné problémy. Ako náhle je však narušená, je veľmi náročné dospieť 

v komunikácií k riešeniu, ktoré uspokojí obidve strany a tak zabrániť vzniku konfliktom 

(Provazník, 2002, s. 186-188).  

Medzi nadriadeným a podriadenými pracovníkmi musí fungovať aj spätná väzba. 

Jednak pre kontrolu – dôveruj, ale preveruj. Jednak pre jednoduchý princíp – úloha je splnená 

aţ vtedy, keď podriadený nadriadenému povie, ţe ju splnil. Úloha, ktorú nadriadený poţaduje 

splniť, musí byť formulovaná vo vzájomnej komunikácii jasne a konkrétne, tak aby vola 

správne pochopená. Pokiaľ sa nejedná o dlhodobejšiu úlohu, musí byť stanovený aj termín 

splnenia, čím sa predíde ľahostajnému prístupu zo strany podriadených. Iba tak si dokáţe 

nadriadený pracovník overiť, ţe komunikácia so svojimi zamestnancami bola správna 

a účinná, prostredníctvom ktorej sa splnili stanovené úlohy. Základným článkom, najmä 

veľkých organizácii, sú pracovné skupiny - tímy, ktoré vytvárajú kolektív. Tieto tímy podľa 

Poprendu a kol. (2009, s. 91) vymedzujú jednoznačne profesijné pozície a úlohy svojich 

členov. Ľudia sú do nich zaraďovaní na základne individuálnych predpokladov a kvalifikácií, 

ktoré im umoţňujú podieľať sa na cieľoch organizácie. 

1.2 Komunikácia a problém kultúr 

Podstatnou črtou letectva je jeho mnohostranná spojitosť s celým medzinárodným 

spoločenstvom. Letecká doprava i záujmové lietanie ako uvádza Poprenda (2009, s. 89) 

neobyčajne zjednodušuje stretávanie sa ľudí odlišných kultúr. Pouţívanie jednotného jazyka 

a zauţívanými symbolmi v letectve nesie so sebou potrebu rešpektovania odlišnosti 

komunikačného štýlu rôzneho kultúrneho prostredia. Práve takáto komunikácia so sebou 

prináša rýchlu a presnú výmenu informácií, na základe ktorých moţno v krátkom čase 

dospieť k správnemu rozhodnutiu nielen na základe verbálnej, ale aj neverbálnej 

komunikácie. 

      Pri neverbálnej komunikácii sa vyuţívajú najmä gestá, mimika, časová a intonačná 

modulácia reči, ktoré sprevádzajú priamy rečový kontakt medzi hovoriacimi, alebo môţu byť 

prenášané aj spojovacími kanálmi. Je charakteristická najmä zauţívanými symbolmi (rečové 

znaky a posunky), ktoré sú ľahko zrozumiteľné po celom svete ako napr. palec hore, 

vyjadrujúci, ţe všetko je v poriadku alebo palec dole, ktorý vyjadruje nesúhlas. V leteckej 

oblasti sa veľmi často vyuţívajú z dôvodu rušivého – hlučného prostredia, či rýchleho 

vyjadrenia súhlasu –nesúhlasu a pod.  

    Verbálna komunikácia môţe prebiehať dvomi spôsobmi, a to „face to face“ (z tváre do 

tváre) alebo prostredníctvom rádiového i telefonického spojenia (lietadlo a letová veţa, 

pozemný a letový personál a pod) V obidvoch situáciách býva sťaţená hlukom z pozadia 

a stresom vyplývajúceho z časovo ohraničených úloh. Rečová komunikácia sa vyuţíva najmä 

v profesiách, kde je treba uplatňovať rýchle rozhodnutia. Príkladom je letecká prevádzka, kde 

je potrebné, aby spĺňala komunikácia dve hlavné podmienky. Prvá je pouţívanie oficiálnej 

terminológie – medzinárodne uznávaná letecká terminológia. Slovne poskytovaná informácia 

musí operovať výhradne  termínmi, ktoré majú objektívny význam a sú uplatniteľné po celom 
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svete. Druhá podmienka je priamočiarosť a stručnosť, kde priamočiare informácie jasne 

udávajú o čo informátorovi ide, aby došlo k rovnakému pochopeniu situácie a poţiadavkám 

z toho vyplývajúce, čiţe ju racionalizuje. Nepochopenie situácie prináša chaos, ekonomicko- 

technické škody a v najhorších situáciách, môţe byť rozhodujúcim faktorom vzniku leteckých 

nehôd (Provazník, 2002, s. 189-190).  

1.3 Význam komunikácie  

      Kanitz (2005, s. 15-17) uvádza, ţe záleţí od mnohých faktorov, hlavne od ľudí, ktorí sa 

zúčastňujú rozhovoru a na ktorých sa môţe do určitej miery pôsobiť. Počas komunikácie sa 

môţe ovplyvniť najmä správanie sa, príprava na očakávanú situáciu, znalosť podmienok 

a stavu vecí ako aj rozhodnutie či niečo urobiť alebo opačne, radšej stúpiť. Najmä počas 

komunikácie, ktorá má dôleţitý význam, je potrebné a účelné konať aj improvizovane, podľa 

rozumu a citu. Veľakrát práve správne slová prispievajú k upokojeniu situácie, zníţeniu 

stresu, prípadne odvráteniu nebezpečenstva. Komunikácia má dva rôzne dopady, pozitívny 

alebo negatívny. Pokiaľ chcú zamestnanci medzi sebou komunikovať, platí základné pravidlo: 

„komunikácia nie je monológ“, to znamená, ţe ak niekto chce byť počúvaný, musí vedieť 

počúvať aj on. Aby mala komunikácia pozitívny dopad, je potrebné, aby boli všetci 

zúčastnení pozitívne naladení, motivovaní. Ak sa chce dosiahnuť úspech, musia mať zainte-

resovaní pracovníci pocit, ţe práca napreduje a smeruje k spoločnému cieľu organizácie. 

      V tímovej spolupráce je dôleţité, aby nielen manaţment, ale kaţdý pracovník vedel 

komunikovať, a zároveň tak regulovať svoje správanie v organizácii. Správanie sa 

v organizácii sa podieľa na organizačnej kultúre a tým aj určitej spokojnosti zamestnancov 

v organizácii. Častým problémom organizácií podľa Remišovej (2011, s. 282) je zaned-

bávanie etickej stránky komunikácie, čo má negatívny dopad. Práve tieto problémy spôsobujú 

veľkú časť etických problémov, najmä konfliktov na pracovisku. Nevhodné verbálne 

a neverbálne prejavy na pracovisku sa povaţujú za komunikačné problémy, ktoré spôsobujú 

stres, vyvolávajú hádky, vzájomné konflikty, uráţajú ľudskú dôstojnosť a sú zdrojom napätia 

a demotivácie na pracovisku. Takéto spory môţu spôsobiť obrovské škody nielen hmotné ale 

aj nehmotné. 

      Plamínek (2008, s. 135) uvádza, ţe komunikácia sa vyuţíva aj pri dosahovaní cieľov, 

riešení problémov organizácie. Od rozhodnutia manaţéra k realizácii, vedie cesta, ktorá sa 

označuje ako „plán realizácie“. Nie je dôleţitá jeho podoba ale hlavne, aby spĺňala niekoľko 

zásadných obsahových podmienok. Jeho obsah má byť jednoznačný a zrozumiteľný            

pre zamestnancov a ten je vtedy, ak všetci, ktorí prichádzajú do styku s realizačným plánom, 

rovnako a jednoznačne ho chápu a rovnako sa v ňom orientujú, práve prostredníctvom 

komunikácie. Realizácia takého plánu môţe skončiť jednoznačným úspechom, alebo 

neúspechom, prípadne niečo medzi tým. Dobrí riešitelia sa dokáţu poučiť zo všetkých troch 

situácií do budúcna. Stretnutie realizačného tímu za účelom vyhodnotenia spoločnej práce 

prináša príleţitosť konfrontovať ich názory na priebeh a výsledok riešenia. Kritika slúţi       

na odovzdávanie informácii, ako aj moţnosť dostať príleţitosť na „spätnú väzbu“                 

od ostatných a  uvedomiť si úspechy i neúspechy, prípadne ich príčiny. Pre uskutočnenie 

rozhodnutia, realizácie plánov a tým dosiahnutie cieľa organizácie, je veľmi dôleţitá 

komunikácia medzi jednotlivcami, skupinami v samotnej organizácii i mimo nej. 

2 Dôvody leteckých incidentov 

Veľa organizačných problémov a prevádzkových incidentov býva priamym dôsledkom 

nekvalitného alebo skresleného toku informácií. Psychológovia poukazujú na to, ţe 

podceňovanie závaţnosti a zloţitosti oznamovania a prijímania informácií v organizáciách je 

veľmi časté. Nie vţdy si to pripúšťajú pracovníci vo vedúcich funkciách, napriek tomu, ţe 
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zlyhávanie v sprostredkovanej komunikácii medzi nadriadenými a podriadenými býva 

kľúčovým faktorom. Častý je nedostatok priamych kontaktov vedúceho s členmi jeho 

riadeného pracovného tímu, čo spôsobuje, ţe sa beţne nedoceňuje dôleţitosť dôkladného 

a neskresleného sprostredkovania informácií spolupracovníkom (Šulc, 2004, s. 81-82).   

Halík (2008, s. 93-96) tvrdí, ţe medzi nadriadeným a podriadenými musí fungovať 

spätná väzba. Jednak pre kontrolu  – dôveruj, ale preveruj. Jednak pre jednoduchý princíp – 

úloha je splnená aţ vtedy, keď podriadený nadriadenému povie, ţe ju splnil. Úloha, ktorú 

nadriadený poţaduje splniť, musí byť formulovaná jasne a  konkrétne. Táto úloha sa 

kontroluje zauţívaným systémom s názvom „kontrola troch očí“, ktorá spočíva v kontrole 

troch nadriadených pracovníkov. Pokiaľ sa nejedná o dlhodobejšiu úlohu, musí byť stanovený 

aj termín splnenia, čím sa predíde ľahostajnému prístupu zo strany podriadených. Len tak si 

dokáţe nadriadený pracovník overiť, ţe komunikácia so svojimi zamestnancami bola správna 

a účinná tým, ţe sa aktívne zaoberá aj spätnou väzbou. Táto kontrola prostredníctvom spätnej 

väzby, preventívne pôsobí  proti ohrozeniu bezpečnosti leteckej prevádzky, čo sa povaţuje    

za jeden z najdôleţitejších cieľov organizácii pôsobiacej v tejto oblasti. 

Komunikácia sa dá definovať podľa Amstronga (2002, s. 186-190), ako proces 

vysielania, prenosu, príjmu a interpretácie informácií. Zlyhávajúca komunikácia medzi 

jednotlivými organizačnými článkami letectva zaberá popredné miesto príčin vzniku 

incidentov a leteckých nehôd. Príčin, prečo sa niečo podobné stáva, je viacero. Medzi 

najčastejšie patrí nefungujúci alebo omeškávajúci tok informácií medzi výrobným závodom 

a prevádzkovateľom lietadla o opakujúcich sa technických chýb, o zmenách v údrţbe 

lietadiel, nefungujúci kontrolný mechanizmus, časová tieseň pre prijímanie nových 

informácií, nedostatočná schopnosť, či kvalifikácia pracovníka pre posúdenie závaţnosti chýb 

vo vzťahu k ohrozeniu bezpečnosti a pod. Všetky tieto príčiny majú v histórii leteckých 

katastrof svoje zastúpenie. Je len na ľuďoch, aby dôleţitosť komunikácie nepodceňovali 

a vyvarovali sa uţ vedecky dokázaných poznatkov. 

2.1 Etické dilemy 

Podľa Poprendu a kol. (2009, s. 94) rozdiely vo zvyklostiach, ţivotných postojoch 

i poradie morálnych hodnôt sú spoločensky natoľko zakotvené, ţe by ich bolo moţné označiť 

za genetický základ spoločnosti. Vplyvom globalizácie sa letecké spoločnosti stretávajú 

a spolupracujú s národmi po celom svete. Často sa stretávajú nie len s národnými a rasovými 

odlišnosťami, ktoré sa napr. líšia postojmi k pravde a klamstve, rozdielne chápu náplň pojmov 

česť a poctivosť, ktoré vedú k etickým dilemám, ktoré vznikajú pri spolupráci s tak 

zjavne rozdielnymi národmi a pod. Znalosť, chápanie a rešpektovanie kultúrnych rozdielov, 

výrazne zjednodušuje komunikáciu pri spolupráci, hľadaní riešenia alebo snahe dosiahnuť 

dohodu. Národné a rasové rozdiely sa rovnako premietajú aj do rozdielnych významových 

neverbálnych a verbálnych kontextov komunikácie v letectve. Príkladom je pokývanie hlavy, 

ktoré v niektorých kultúrach znamená opak nášho významu alebo má úplne iný význam. 

S takými istými príkladmi je moţno sa stretnúť aj vo verbálnej komunikácii.  Aj pri pouţívaní 

leteckej terminológie sa najmä pri vzdialenejších kultúrach nedosiahlo rovnakého významu.  

Slovo „OK“ vyjadrujúce „všetko je v poriadku“ najmä Ázijské kultúry pouţívajú bez rozdielu 

toto slovo v komunikácii, či je naozaj všetko v poriadku alebo nie. Táto odlišnosť vychádza 

z ich kultúry a tradície, preto je na kaţdom z pracovníkov, aby spoznali jednotlivé krajiny 

a ich kultúru, s ktorými spolupracujú.  

Letecká oblasť si vyţaduje pouţívanie jednoznačnej a interkultúrnej terminológie 

návodov, pokynov a predpisov, hlavne písaných v anglickom jazyku, či zavedené známe 

výrazy, ktoré sú exaktne preloţené do jazykov všetkých potencionálnych uţívateľov. Túto 

zásadu však nectí kaţdý prevádzkovateľ leteckej spoločnosti a zatiaľ táto otázka zostáva len 
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v morálnej rovine, keďţe legislatívne nebola ešte zjednotená a doriešená, z dôvodu veľkého 

počtu leteckých spoločností po celom svete s rôznymi národnosťami. Kvôli týmto rozdielom 

sa podporujú výcvikové školy najmä v anglicky hovoriacich krajinách, ktoré vyučujú leteckú 

komunikáciu a terminológiu pre letecký i pozemný personál a tak sa snaţia prispieť z časti 

k zjednoteniu interkultúrnej terminológie, manuálov a pod. 

Kaţdé rozhodovanie, pri ktorom sa rozhodujeme o hodnotách spätých so zachovaním 

alebo ochranou ľudských ţivotov, spojených so všetkým, čo má nejaký vzťah k spoločnosti, 

k ţivotnému prostrediu na našej planéte vo všetkých podobách, má aj svoj etický rozmer. Je 

tomu tak i v krízových situáciách a moţno predovšetkým v nich. Práve na nich je moţno 

najlepšie vidieť, za aký krátky čas je potrebné získať ţivotne dôleţité informácie, spracovať 

ich a následne sa rozhodnúť a ako dlho trvá, kým sa človek zmieri s tým, ţe sa musel takto 

rozhodnúť aj za cenu ľudského ţivota. Častým faktorom prispievajúci k strate na ľudských 

ţivotoch spôsobené leteckými nehodami, je chyba v komunikačnom kanály. Za ne sa 

povaţuje napr. nesprávne pochopenie pokynov, nezrozumiteľnosť slov, strata spojenia, 

nepresná terminológia, podcenenie dôleţitých informácii, ktoré viedli často k fatálnym 

rozhodnutiam.    

Letecký systém je nastavený tak, ţe všetko je podriadené bezpečnosti a keď uţ dôjde 

k jej ohrozeniu, podstatou je zachrániť čo najväčší počet ľudí za krátku dobu. To, bohuţiaľ, 

prináša aj obete, či na strane, ktorá sa snaţí preţiť, či na druhej, ktorá sa ich snaţí zachrániť. 

Nie vţdy si to uvedomujeme. Nie vţdy sme ochotní venovať tomu čas, a nie vţdy sme 

ochotní tento etický rozmer aj akceptovať (Novák, 2007, s. 40). 

 

Obr. 2   Let (Zdroj: archív Air Slovakia) 

Záver 

Komunikácia v letectve a jej zvládnutie sa povaţuje za jeden zo základných prvkov       

pre zachovanie bezpečnosti letu. Komunikácia je zaloţená na logickom, výstiţnom a čo 

najviac zrozumiteľnom podaní informácii so snahou dosiahnuť čo najkratší čas na jej podanie. 

To umoţňuje rýchle pochopenie problému a následne hľadanie riešenia a rozhodnutia sa, čo 

v najkratšom čase. Je to spôsobené tým, ţe pri krízových situáciách nie je priestor pre emočné 

vypätie a chyby v komunikácii v podobe nepochopenia problému, pretoţe to má zvyčajne 
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fatálny následok. Práve preto mnoho leteckých spoločností kladie dôraz na výcvikový tréning 

v komunikácii medzi jednotlivými zloţkami pracujúcich alebo spolupracujúcich s letectvom.  

Zároveň tomu napomáhajú aj ich zaţité dlhoročné skúsenosti vyplývajúce z  ich povolania, 

ktoré im prinášajú rôzne stretnutia s ľuďmi s pluralitnými názormi, presvedčeniami, 

náboţenskými vyznaniami a kultúrami. To všetko prináša určitú dávku tolerancie 

a pochopenia oveľa väčšej miere ako by sa mohlo zdať. 
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SEGMENTAČNÝ POTENCIÁL FENOMÉNU PRIZNANÍ NA 

SOCIÁLNEJ SIETI FACEBOOK 

SEGMENTATION POTENTIAL OF PHENOMENON OF CONFESSION 

ON THE SOCIAL NETWORK FACEBOOK 

Zuzana Bačíková 

Abstrakt 

Len veľmi málo vieme o vyuţívaní segmentačného potenciálu priznaní na sociálnej sieti 

Facebook. Vedecká verejnosť doposiaľ neprebádala moţnosti tohto fenoménu. Podrobili sme 

obsahovej analýze 99 stránok priznaní na sociálnej sieti Facebook, aby sme získali moţnosti 

získania prístupu k profilovaným uţívateľom bez vyuţitia business modelu spoločnosti 

Facebook a aby sme identifikovali ich spoločné rysy. Vytvorili sme typy priznaní a navrhli 

ich vyuţiteľnosť pre prax pri zváţení negatívnych dôsledkov ich vyuţitia.  

Kľúčové slová: Sociálne siete, Facebook, priznania, segmentácia. 

Abstract 

Very little is known about the use of segmentation potential of confesssion on the social 

network Facebook. The scientific community has unexplored possibilities for this 

phenomenon yet. Using content analysis for 99 pages of confession on the social network 

Facebook, we obtain the possibility of gaining access to profiled users without using the 

business model of Facebook, and we identify their common features. We have created types 

of confessions and suggested their usefulness for practice with considering the negative 

consequences of their use. 

Key words: Social networks, Facebook, confessions, segmentation. 

Úvod 

Sociálne siete sa stali beţnou súčasťou nášho ţivota ako komunikačné nástroje, ktoré 

spájajú priateľov aj rodinu. Sociálne siete, ako napr. Facebook či Twitter sú však stále 

častejšie pouţívané aj na komerčné účely (Janouch, 2011, 246 – 247 s.). Prístup 

k obrovskému mnoţstvu  profilovaných osobných údajov a preferencií dostal konkrétnu 

podobu. Komerčný potenciál a business model sociálnej sieti Facebook sa od jej zaloţenia 

zmenil. V súčasnosti funguje platený model prístupu ku konkrétnym osobám cez informácie, 

ktoré o sebe zverejňujú vedome či nevedome (Kirkpatrick, 2011, s. 81 – 101 s.). V tomto 

príspevku sa budeme zaoberať zodpovedaním otázok o tom, či je moţné získať prístup 

k profilovaným uţívateľom na sociálnej sieti Facebook bez vyuţitia jej business modelu 

a k akému typu uţívateľov je moţný prístup.  

1 Moţnosti segmentácie v rámci marketingovej komunikácie a prístup k profilo-

vaným informáciám na sociálnej sieti Facebook 

Spotrebiteľské nákupné správanie je moţné sledovať v rámci určitých vzorov. Je 

nevyhnutné sledovať vekové štruktúry, role pohlavia či ţivotný štýl (Clow & Baack, 2008, s. 

69 – 72 s.). Nové moţnosti komunikácie umoţňujú identifikovať a aj vyhľadať zákazníkov 

jednoduchšie, pričom tieto tendencie najmä v oblasti rozvoja internetu sa vyznačujú 

vzájomnou prepojiteľnosťou (Kotler & Armstrong, 2004, 55 – 56 s.). Publikum na internete 

sa môţe členiť na hľadačov, hlásičov, pripájačov a odberateľov, fanúšikov, sledovačov 

(Rohrs, 2014, s. 26 – 69). Na segmentáciu môţe byť pouţitých aj 6 dimenzií ako vzdialenosť 
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moci, individualita a kolektivizmus, maskulinita a feminita, vyhýbanie sa neistote, dlhodobá 

orientácia, zhovievavosť a zdrţanlivosť (Nahai, 2012, 37 – 59 s.). Tradičné členenie podľa 

veku, pohlavia a ţivotného štýlu je moţné uplatniť aj na sociálnej sieti Facebook.  

Pri registrácii do sociálnej siete Facebook uţívateľ zadáva svoje meno, priezvisko, 

e-mail, dátum narodenia a pohlavie. Tieto údaje fragmentujú uţívateľov podľa veku 

a pohlavia.  

 

Obr. 1   Registrácia na sociálnej sieti Facebook (Zdroj: Facebook.com) 

Pri vyuţití sluţby propagovania na sociálnej stránke Facebook je moţné vybrať okruh 

uţívateľov podľa umiestnenia. Je moţné vybrať si mestá, štáty / provincie a krajiny. V rámci 

Slovenska však nie je moţné cieliť na kraje či mestá, ale len celoplošne. Zadávateľ reklamy 

môţe identifikovať záujmy v počte 4 aţ 10. Cielenie reklamy môţe adresovať uţívateľom 

podľa veku od 13 rokov. Poslednou zloţkou zadania cielenia je pohlavie. Táto sluţba je 

spoplatnená. 

 

Obr. 2   Zadanie pre propagáciu stránky na sociálnej sieti Facebook (Zdroj: Facebook.com) 



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

3. októbra 2014, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF UKF v Nitre 

64 

 

Podľa Google Trends počiatky priznaní v rámci sociálnej siete Facebook môţeme 

datovať k  roku 2009. Prudký nárast tohto fenoménu bol zaznamenaný najmä v roku 2013. 

V rámci slovensky hovoriaceho vyhľadávania je trend priznaní datovaný na prelome rokov 

2013 a 2014.  

 

Obr. 3   Celosvetová a slovenská štatistika využívania fenoménu priznaní (Zdroj: Google Trends) 

Účelom stránok priznaní je anonymné priznanie k nejakej aktivite. Technicky stránky 

fungujú tým, ţe na svojich profiloch zverejňujú formuláre, ktoré je moţné anonymne vyplniť. 

Vyplnené údaje potom administrátori stránok zverejňujú pod svojim menom, čím je 

zabezpečená anonymita. Ľahká šíriteľnosť týchto stránok je spôsobená humorným, často aţ 

sarkastickým či ironickým obsahom.  

 

Obr. 4   Príklad stránky Priznania na sociálnej sieti Facebook (Zdroj: Facebook.com) 
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So všetkou pravdepodobnosťou prvé stránky priznaní pochádzajú zo študentského 

prostredia (Simon, 2013; Bounds, 2013). V súčasnosti existuje mnoho priznaní rôzneho 

charakteru.   

2 Metodológia, zber dát a vyhodnotenie 

Aby sme identifikovali moţnosti získania prístupu k profilovaným uţívateľom na 

sociálnej sieti Facebook bez vyuţitia business modelu a k identifikácii typu, vyuţili sme 

metódu obsahovej analýzy, ktorá je vyuţívaná v rámci  systematického zberu a analýzy 

internetových stránok (Dţupina, 2013, s. 14). Analýze bolo podrobených slovenských 99 

Facebook stránok priznaní. Vyuţitím deduktívnej obsahovej analýzy  sme identifikovali 

kódovaciu schému.   

  

Typ priznaní 
 geolokácia 33 

škola 29 

povolanie 6 

sex 6 

pohlavie 5 

šport 5 

iné 4 

krimi 4 

vek 3 

zábava 2 

vzťah 2 

Celkový súčet 99 
 

Obr. 5   Typy priznaní (Zdroj: vlastný prieskum autora) 

Najväčší počet priznaní predstavovali priznania zahrňujúce rôzne lokality. Do tejto 

kategórie sme zahrnuli obce, mestá, mestské časti a štáty. Dômyselné vyuţitie geolokačných 

priznaní predstavuje prakticky výhodnejšiu formu propagáciu ako samotný Facebook nástroj 

propagácie v rámci Slovenska, pretoţe v rámci Facebook propagácie nie je moţné zacieliť na 

konkrétne obce a mestá. Geolokačné priznania môţu preto vyuţívať podniky pôsobiace na 

lokálnych trhoch a organizátori kultúrnych a spoločenských podujatí. V tejto kategórii bolo 

spoločne vyše 110 tisíc uţívateľov. V rámci jednej kategórie sa jedná o jedinečných 

uţívateľov. V prípade ich súčtu však môţe dôjsť k duplicite.   

Druhú najväčšiu kategóriu predstavovali školy, školské zariadenia a ubytovne od 

základných škôl aţ po vysoké so skoro 56 tisíc uţívateľov. Tretiu najväčšiu kategóriu tvoria 

uţívatelia, ktorých nejakým spôsobom spája určité povolanie. Do tejto kategórie patria 

priznania Kauflandu, Policajtov, Taxikárov, Tesco, Traktoristov a vodičov MHD. Do týchto 

priznaní sa verejne hlási vyše 82 tisíc uţívateľov. 

Počtom uţívateľov najväčšia kategória so skoro 138 tisícmi sa týka sexu. Internetový 

trend s vyhľadávaním pornografie sa odráţa aj do tejto oblasti. Druhá najväčšia kategória je 

tvorená priznaniami pohlaví. Patrí sem len 5 stránok – priznania dievčat, chlapcov, muţov, 

ţien, dievčať/ţien chlapcov/muţov. Relatívne veľkou a zaujímavou kategóriou sú krimi typy 

priznaní, do ktorej patria napríklad priznania zhúlených. Priznania zhúlených sú treťou 

najväčšou skupinou zo všetkých hodnotených stránok priznaní po priznaniach tínedţerov 

a ţien.  
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3 Diskusia a záver 

V tomto príspevku sme sa zaoberali zodpovedaním otázok o tom, či je moţné získať 

prístup k profilovaným uţívateľom na sociálnej sieti Facebook bez vyuţitia jej business 

modelu. V rámci vyuţitia fenoménu priznania je moţné tieto údaje identifikovať. V súvislosti 

s kategorizáciou typov priznaní je moţné určiť preferencie uţívateľov. Niektoré z nich moţno 

nie sú pre komerčné účely relevantné, avšak niektoré vysoko prevyšujú moţnosti súčasnej 

situácie propagácie prostredníctvom samotného Facebooku na Slovensku.  

Pred vyuţitím týchto kanálov je nevyhnutné skontrolovať preferencie fanúšikov na 

náhodnom štatistickom výbere danej skupiny. Bliţšou analýzou fanúšikov dokáţeme zistiť či 

sa jedná o hodnovernú skupinu, ktorá sa skutočne hlási k daným preferenciám alebo sa jedná 

o umelo vytvorenú skupinu, ktorá má pasívnych členov. 

Administrátori stránok môţu tieţ cenzurovať údaje z formulárov a nepripustiť tak vstup 

komerčnej spoločnosti alebo organizácie na svoju stránku. Z tohto dôvodu je nevyhnutné 

pracovať s obsahov atraktívnym ako pre publikum tak pre samotných administrátorov.  

Pochybnosti nemusia byť len na strane administrátorov, ale tieţ na strane firiem či 

organizácií, ktoré túto komunikáciu nemajú pod kontrolou a vkladajú ju do rúk ľudí. Zároveň 

sa ich meno môţe spájať s kontroverzným obsahom danej stránky priznaní, ktoré nepodlieha 

gramatickej, štylistickej ale ani etickej kontrole. 

Zoznam pouţitej literatúry 

BOUNDS, A. 2013. ´Confession´ pages popular among Boulder students. In Daily Camera 

[online]. 2013 [cit. 2013-03-26]. Dostupné na internete: <http://www.dailycamera.com/ci_ 

22877547/confessions-pages-popular-among-boulder-students>.  

CLOW, K. E. – BAACK, D. 2008. Reklama, propagace a marketingová komunikace. Brno: 

Computer Press, 2008. ISBN: 978-80-251-1769-9. 

DŢUPINA, M. 2013. Vplyv princípov zodpovedného podnikania na proces strategického 

riadenia podnikov. In Analýza a výskum v marketingovej komunikácii. 2013, roč. 1, č. 1. 

ISSN 1339-3715. 

JANOUCH, V. 2008. Internetový marketing. Brno: Computer Press, 2008. ISBN: 978-80-

251-2795-7. 

KIRKPATRICK, D. 2011. Facebook efekt. Bratislava: Eastone Books, 2011. 326 s. ISBN 

978-80-8109-188-9. 

KOTLER, P. – ARMSTRONG, G. 2007. Marketing. Praha: Grada, 2007. 856 s. ISBN 80-

247-0513-3. 

NAHAI, N. 2012. Webs of Influence. Harlow: Pearson Education Limited, 2012. 271 s. ISBN 

978-0-273-77295-8. 

ROHRS, J. K. 2014. Audience. New Jersey: John Wiley & Sons, 2014. 278 s. ISBN 978-1-

118-73273-1. 

SIMON, S. 2013. Students tell all on anonymous Facebook ´confession´ pages. In San Jose 

Mercury News [online]. 2013 [cit. 2013-03-18]. Dostupné na internete: <http://www. 

mercurynews.com/ci_22817076/students-tell-all-anonymous-facebook-confession-pages>.  

 



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

3. októbra 2014, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF UKF v Nitre 

67 

 

Projekt, grant 

 Štúdia je čiastkovým výstupom vedeckého projektu UGA č. III/1/2014 „Analýza 

využitia sociálnych sietí v rámci marketingovej komunikácie“. 

Kontakt 

Mgr. Zuzana Bačíková 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Filozofická fakulta  

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy 

Draţovská 4, 949 74 Nitra 

e-mail: Bacikova.Z@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

3. októbra 2014, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF UKF v Nitre 

68 

 

VPLYV EKONOMICKÝCH FAKTOROV NA SPOTREBITEĽSKÉ 

SPRÁVANIE 

THE INFLUENCE OF ECONOMIC FACTORS ON A CONSUMER 

BEHAVIOR 

Dana Kubaľáková 

Abstrakt 

V procese nákupného správania spotrebitelia uspokojujú svoje potreby nákupom 

tovarov a sluţieb na spotrebnom trhu. Aby intenzita uspokojenia bola čo najvyššia, potrebujú 

dostatočné mnoţstvo financií, bez ktorých by potrebné statky nezískali. Nákupné správanie 

spotrebiteľov je ovplyvňované rôznymi faktormi – psychologickými, spoločenskými, 

kultúrnymi, osobnými a rovnako aj faktormi ekonomickými. A práve pôsobenie 

ekonomických faktorov na spotrebiteľské správanie môţe mať pozitívny alebo negatívny 

vplyv vo vzťahu k objemu dopytovaných tovarov a sluţieb. 

Kľúčové slová: spotrebiteľ, spotrebiteľské správanie, faktory spotrebiteľského správania, 

ekonomické faktory 

Abstract 

In the process of consumer behavior consumers satisfy their needs by purchasing goods 

and services on the consumer market. In order to reach their satisfaction, consumers need 

sufficient amount of money, without which it would not be possible to obtain necessary 

goods. Consumer behavior is influenced by various factors – psychological, social, cultural, 

personal and also economic factors. And this effect of economic factors on consumer 

behavior can have a positive or a negative influence in a relation to the amount of goods and 

services, which are questioned. 

Key words: consumer, consumer behavior, factors of consumer behavior, economic factors 

Úvod 

Ak sa chceme zaoberať zmenami v spotrebiteľskom správaní vo vzťahu k pôsobiacim 

ekonomickým faktorom, je potrebné hlbšie preskúmať vzťahy medzi jednotlivými 

ekonomickými faktormi a zistiť, akým spôsobom sa ovplyvňujú. Hovoríme o makro-

ekonomických ukazovateľoch, ktoré okrem správania spotrebiteľov ovplyvňujú hospodársky 

vývoj krajiny, jej ekonomiku a vzťah jednotlivých ekonomík navzájom. Na druhej strane by 

však hospodársky vývoj krajín bez účasti spotrebiteľov stagnoval, alebo sa výrazne zhoršoval. 

Nákupné správanie spotrebiteľov je ovplyvňované výškou ich disponibilného príjmu 

a rovnako aj mierou nezamestnanosti. Tieto faktory vplývajú na stav jeho ekonomickej 

situácie, ktorú zároveň ovplyvňuje miera inflácie, daňové zaťaţenie, vývoj dlhotrvajúcej 

hospodárskej krízy, či vládne opatrenia. Miera intenzity týchto vplyvov sa následne 

odzrkadľuje na objeme dopytu po jednotlivých statkoch, teda na kúpyschopnosti spotrebiteľa 

vo vzťahu k ponúkaným tovarom a sluţbám. 

1 Nákupné správanie spotrebiteľov na spotrebnom trhu 

Nákupné správanie spotrebiteľov sa týka konečných spotrebiteľov, ktorými sú samotní 

jednotlivci i domácnosti. Nakupujú tovary a sluţby pre svoju osobnú spotrebu, za účelom 

uspokojenia svojich vlastných potrieb. Uspokojenie ľudskej potreby moţno zabezpečiť 
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viacerými kombináciami rôznych spotrebných statkov a sluţieb. Tento proces rozhodovania 

je ovplyvnený faktormi ako cena, príjem, či preferencie a uţitočnosť (Kotler – Armstrong, 

2004). Samotné uspokojovanie potrieb je cieľavedomý proces. Medzi základné ľudské 

potreby patria potreby fyziologické, materiálne a duchovné. Výrobky a sluţby, 

prostredníctvom ktorých sa tieto potreby uspokojujú, sú produktom práce jednotlivca 

i spoločnosti (Porvazník, 2007). Jednotlivci spolu s domácnosťami tvoria spotrebný trh, kde 

ponúkané tovary a sluţby nakupujú, a to za účelom uspokojovania svojich potrieb. Ich kúpna 

sila je ovplyvňovaná reálnym príjmom, daňovým zaťaţením a infláciou, pričom zmeny 

v štruktúre ich výdavkov súvisia s rozdielnymi modelmi spotreby, ktorých odlišnosť spočíva 

v rozdielnych príjmoch jednotlivcov v spoločnosti (Kupkovič a kol., 2003). Spotrebitelia sa 

od seba líšia vekom, príjmom, vzdelaním, nakupujú rôzne tovary a sluţby, a to buď na 

základe svojho vlastného uváţenia, alebo za pomoci svojho okolia (Kita a kol., 2010). Ich 

správanie sa počas ţivota mení a tieto zmeny majú následne vplyv na typ a mnoţstvo 

spotrebného tovaru či sluţieb. 

 

Schéma 1   Predpoklady štúdia spotrebiteľského správania (Blythe, 2008, s. 15) 

Štúdium spotrebiteľského správania je kombináciou niekoľkých disciplín, nie je 

výsostnou problematikou iba jednej oblasti skúmania. Čerpá z ekonómie, psychológie, 

sociológie a antropológie (Schéma 1), a to hlavne kvôli ich základným teóriám a výskumným 

prístupom (Blythe, 2008). Tieto pohľady na problematiku spotrebiteľského správania sa 

navzájom dopĺňajú a spoločne tvoria základ pre štúdium ktorejkoľvek oblasti v procese 

nákupného správania spotrebiteľa. 

Pojem spotrebiteľského správania sa však chápe podstatne širšie a rozumieme pod ním 

mentálne a sociálne procesy, ktoré prebiehajú pred nákupom (uvedomenie si potreby, 

formovanie postoja, výber produktu, miesta nákupu), počas nákupu (nákupné správanie) a po 

nákupe (hodnotenie uţitočnosti, spokojnosť alebo nespokojnosť, proces spotreby) (Kulčáková 

– Richterová, 1997). Zároveň je toto správanie vo vzájomnom spojení s ostatnými zloţkami 

ľudského správania (Zamazalová a kol., 2010). Môţeme povedať, ţe tieto zloţky ľudského 

správania vo veľkej miere ovplyvňujú priebeh spotrebiteľského správania a následne ho 

formujú. 

1.1 Model nákupného správania 

Pre nejedného marketéra je proces prebiehajúci v mysli spotrebiteľa pri rozhodovacom 

procese nezodpovedanou otázkou. Dokáţe zistiť, čo, kde, kedy, ako a v akom mnoţstve 

spotrebitelia nakupujú, ale otázka prečo tak činia, je zloţitá. Spotrebitelia denno-denne 

realizujú mnoho nákupných rozhodnutí za cieľom uspokojenia potrieb, pričom uspokojením 

primárnych potrieb spotrebiteľa sa jeho nároky na uspokojenie vyšších potrieb zväčšujú 

a spotrebiteľ im preto venuje viac pozornosti, neţ pri uspokojovaní primárnych potrieb, ktoré 

sú pre jeho ţivot nevyhnutné. 
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Obr. 1   Model nákupného správania spotrebiteľov( Kotler – Armstrong, 2004, s. 270) 

Marketingové podnety (product, price, place, promotion = výrobok, cena, distribúcia, 

komunikácia), ďalej podnety a vplyvy v okolí kupujúceho (ekonomické, technologické, 

politické, kultúrne) vstupujú do spotrebiteľovej „čiernej skrinky‟ a vytvárajú súbor 

pozorovateľných reakcií, ako napr. voľba produktu, predajcu, značky, načasovanie nákupu 

a mnoho ďalších (Kotler – Armstrong, 2004). Marketéri sa snaţia pochopiť procesy vo vnútri 

„čiernej skrinky‟, aby poznali moţné reakcie. To, ako spotrebiteľ vníma a ako reaguje na 

podnety závisí od jeho vlastností a taktieţ má na jeho reakcie vplyv i okolité prostredie. 

2 Ekonomické faktory a ich vplyv na spotrebiteľské správanie 

 Medzi základné faktory, ktoré majú na spotrebiteľské správanie vplyv, patria kultúrne 

faktory (kultúra, subkultúra, spoločenská trieda), spoločenské faktory (rodina, referenčné 

skupiny, spoločenská rola, status), psychologické faktory (motivácia, vnímanie, učenie, 

pamäť), osobné faktory (vek a fáza ţivota, ţivotný štýl, osobnosť a poňatie seba samej, 

zamestnanie, ekonomická situácia) (Kotler – Keller, 2007). Tieto faktory ovplyvňujú nákupné 

správanie spotrebiteľov priamo, riadia ho a usmerňujú. Nie sú vymedzené len pre určitú 

skupinu ľudí, ale ovplyvňujú kaţdú individualitu a líšia sa najmä intenzitou ich pôsobenia. 

 Pri uspokojovaní potrieb zohráva najdôleţitejšiu úlohu mnoţstvo dostupných 

finančných prostriedkov. Odmenou za vykonanú prácu je mzda, ktorá je vo väčšine krajín 

vyplácaná mesačne, stretávame sa však aj s týţdennými výplatami. Výška mzdy je buď 

paušálna, čiţe stále rovnaká, alebo úkolová, teda mzda, ktorá závisí od mnoţstva vykonanej 

práce. Mzda je vyplácaná ako hrubý príjem domácnosti, ktorý pozostáva zo zárobku (plat, 

mzda, zisk), majetkových výnosov (úroky, poplatky za nájom) a z príspevkov (penzia, detské 

prídavky). Po odčítaní povinných odvodov, daní, povinných dávok odvádzaných sociálnej 

a zdravotnej poisťovni nám zostane čistá mzda domácnosti, ktorá je určená na spotrebu 

(nákupy, zábava, šport, dovolenky) alebo si môţeme časť tejto mzdy odkladať, môţeme 

sporiť, investovať a pod. (Steffenson, 2006). Avšak ak sú príjmy domácnosti niţšie, ako jej 

výdavky, je nutné prehodnotiť nutnosť spotrebného i úţitkového tovaru, kupovať len to 

najnevyhnutnejšie a v niektorých prípadov i to najlacnejšie. Spotrebiteľ sa učí lepšej orientácii 

na trhu tovarov a sluţieb, vyhľadáva podrobnejšie informácie, vďaka ktorým sa jeho ţivotná 

úroveň, aj napriek nedostatku financií, nemusí výrazne zhoršiť. 

 Významným faktorom v procese spotrebiteľského správania je dopyt spotrebiteľov, 

ktorý charakterizujeme ako „ţelanie podloţené kúpnou silou“ (Steffenson, 2006, s. 15). Ak 

má spotrebiteľ nedostatok finančných prostriedkov, medzi ţelaním a potrebou vzniká 

medzera. Spotrebiteľ tak nedokáţe uspokojiť svoje potreby spôsobom, na aký bol zvyknutý 

a hľadá iný spôsob (Steffenson, 2006). Sila nutnosti uspokojovania potrieb vedie spotrebiteľa 

aj v ťaţkých podmienkach k hľadaniu cenovo výhodného a kvalitného nákupu, a tým aj 

k zmene jeho nákupných zvyklostí. 
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Schéma 2   Magický štvoruholník spotrebiteľských rozhodnutí (Steffenson, 2006, s. 16) 

V procese nákupného správania sa spotrebiteľ snaţí dostupné prostriedky na nákup 

tovarov a sluţieb vyuţiť čo najefektívnejšie. Všetky faktory, ktoré pri rozhodovaní zvaţuje 

zobrazuje „magický štvoruholník“ (Schéma 2). Aj pri uspokojovaní základných ţivotných 

potrieb sa spotrebiteľ zamýšľa nad kvalitou a cenou produktu, aby aj pri niţších príjmoch boli 

jeho potreby uspokojené. 

2.1 Zmeny v spotrebiteľskom správaní v dôsledku vplyvu ekonomických faktorov 

 Zmeny v spotrebiteľskom správaní sú ovplyvňované zmenami hospodárskych 

podmienok a sú číselne spracované v rôznych štatistikách, ktoré poukazujú na celkový 

dôchodok všetkých subjektov v ekonomike, t.j. hrubý domáci produkt (HDP), vykazujú 

číselné údaje o zmene rastu priemerných cien, teda o vývoji inflácie, informujú nás o výške 

nezamestnanosti v danej krajine a pod. Tieto makroekonomické ukazovatele vypovedajú 

o fungovaní ekonomiky ako celku, nakoľko ekonomické zmeny ovplyvňujú tak ako firmy 

a trhy, tak aj domácnosti, čo sa odráţa v spôsobe ich spotreby. Jednotlivé makroekonomické 

ukazovatele sú vo vzájomnej interakcii, navzájom sa ovplyvňujú, a tak vplývajú na správanie 

spotrebiteľov a to buď pozitívne alebo negatívne. S rastom cien tovarov a sluţieb klesá dopyt 

po týchto tovaroch a sluţbách, ak je v krajine vysoká nezamestnanosť, prejaví sa to rovnako 

nízkym dopytom po luxusných statkoch a ľudia siahajú po statkoch podradných, o čom 

pojednáva Engelov zákon, ktorý vyjadruje závislosť dopytovaného mnoţstva statkov na výške 

reálneho dôchodku spotrebiteľa. V neposlednom rade správanie spotrebiteľov ovplyvnila 

svetová hospodárska kríza, kedy vzrástla miera inflácie, narastal počet nezamestnaných, 

zníţili sa výdavky domácností na minimum, zníţila sa aj celková produkcia tovarov a sluţieb, 

ekonomika krajiny stagnovala alebo sa rapídne zhoršovala. Tu môţeme vidieť interakciu 

jednotlivých ukazovateľov ekonomiky vo vzťahu k spotrebiteľovi. 

 Ekonomické faktory ovplyvňujú kúpnu silu spotrebiteľov a rovnako aj štruktúru ich 

výdavkov. Pokiaľ príjmy spotrebiteľa prevyšujú jeho výdavky, môţe svoje peniaze vloţiť na 

sporiaci účet, investovať do kúpy nehnuteľnosti, cenných papierov a pod. Vo väčšine 

prípadov výdavky spotrebiteľa presahujú jeho príjmy a spotrebiteľ svoje výdavky nedokáţe 

minimalizovať, siaha po rôznych typoch úverov či pôţičiek, čím sa zadlţuje. 

 Vplyv ekonomických faktorov na spotrebiteľské správanie nie je nezanedbateľný, 

nakoľko kúpna sila jednotlivcov prispieva k rastu ekonomiky na domácom i zahraničnom trhu 

tovarov a sluţieb, čo sa odzrkadľuje vo vývoji svetovej ekonomiky, a následne vývoj svetovej 

ekonomiky má vplyv na spotrebiteľské správanie jednotlivcov, čím sa tento proces stáva 

cyklickým, a v závislosti od zmeny ekonomických faktorov neustále sa meniacim. 
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Záver 

Spotrebiteľské správanie do značnej miery ovplyvňuje práve cena produktov a sluţieb. 

Tá má vplyv na dopyt spotrebiteľov po vybraných statkoch, ktorý okrem ceny tovarov 

a sluţieb závisí od výšky ich disponibilného príjmu. Na výšku disponibilného príjmu má 

vplyv daňové zaťaţenie spotrebiteľov, zamestnanie, ekonomická situácia štátu i vývoj 

svetovej ekonomiky. Ekonomiku ovplyvňuje vývoj inflácie, nezamestnanosti, import a export 

krajiny a pod. Výrazný vplyv na nákupné správanie slovenských spotrebiteľov malo aj 

zavedenie eura, ktorému predchádzal vstup Slovenska medzi členov Európskej únie. 

V dôsledku meniacich sa ekonomických faktorov sa mení aj nákupné správanie 

spotrebiteľov. Poukazujú na to zmeny makroekonomických ukazovateľov, ktoré zaznamenáva 

Štatistický úrad SR, nájdeme ich aj na stránkach Národnej banky Slovenska (NBS) 

i Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá skúma a porovnáva vývoj makroekonomických 

ukazovateľov a tým hospodársky vývoj členských i kandidátskych krajín Európskej únie. 

 Významným poradcom spotrebiteľa dnešnej modernej doby sa stal internet. Jeho 

rozšírením získal spotrebiteľ prístup k podrobným informáciám o produktoch a sluţbách, a to 

najmä prostredníctvom recenzií, verejne dostupných testov produktov a rôznych prieskumov 

spokojnosti iných spotrebiteľov. Moţnosť výberu a porovnania produktov a sluţieb vo veľkej 

miere ovplyvňuje spôsob nakupovania, nakoľko spotrebiteľ má moţnosť zakúpiť si produkt 

cez internet často za niţšiu cenu, neţ je cena tohto istého produktu v kamenných obchodoch. 
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OBJEKTIVITA SPRAVODAJSTVA V TELEVÍZII 

OBJECTIVITY IN TELEVISION NEWS REPORTING 

Alexandra Gaţicová 

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá problematikou objektivity spravodajstva v televízii. Vzhľadom na 

to, ţe médiá sú jedným z hlavných nositeľov a šíriteľov informácií, vo veľkej miere 

ovplyvňujú verejnú mienku občanov. 

Kľúčové slová: spravodajstvo, objektivita, správy, legislatíva. 

Abstract 

The article discusses the problem of objectivity in television news reporting. In view of 

the fact that the media are one of the major carriers and distributors of information, they exert 

a huge influence on the public opinion of citizens. 

Keywords: news reporting, objectivity, news, legislation. 

Úvod 

Čo vlastne spravodajstvo je? Odpoveď je zloţitá. Pokusy odpovedať na túto otázku 

pomocou analýzy mediálneho obsahu toho veľa neodhaľujú. Dvaja „otcovia“ sociológie 

spravodajstva Lippman a Park sa zaoberali problematikou povahy spravodajstva, vychádzajúc 

z vlastnej skúsenosti. W. Lippman sa zameral na proces zhromaţďovania správ, ktoré videl 

ako pátranie po „objektívnom jasnom signáli, ktorý označuje udalosť“. Preto správa nie je 

zrkadlom spoločenských podmienok, ale vypovedá o „veci, ktorá sa niečím vnucuje“. Z toho 

vyplýva, ţe naša pozornosť je smerovaná k tomu čo je nápadné a čo má vhodnú formu pre 

plánované rutinné zhrnutie do spravodajskej výpovede. Druhý ranný komentátor 

spravodajstva, Robert Park, kládol dôraz na základnú náleţitosti novinového spravodajstva. 

Vyšiel s porovnaním spravodajstva s inou „formou prameňov“, históriou, ktorá je rovnako 

záznamom minulých udalostí (McQuail, 1999, s 299). 

1 Spravodajstvo 

V Malej encyklopédii ţurnalistiky je spravodajstvo definované ako „súhrn 

žurnalistických prejavov, ktoré vecne, stručne a presne približujú aktuálnu či neznámu 

udalosť širšej verejnosti“ (kol. autorov, 1982, s. 445). 

Ţurnalistické spravodajstvo stojí na faktoch a udalostiach, ktoré vyhľadáva, 

zhromaţďuje, triedi, selektuje, interpretuje a predáva prostredníctvom médií recipientom. 

Malo by sprostredkovať rozmanité a spoločensky podstatné informácie, odráţajúce 

myšlienkovú mnohoznačnosť, tej ktorej spoločnosti (Osvaldová, 2011, s. 19). 

Rad zahraničných teoretikov komunikácie (Fuller, Graberová, Galtung, Hall, McNair, 

McQuail ai.) skúmal, či je moţné určiť pravidlá, podľa ktorých sa informácie do 

spravodajstva dostávajú. Ich výskumy sa líšia v detailoch, viac menej v niektorých aspektoch 

sa zhodujú. 

Udalosť má väčšiu šancu stať sa súčasťou spravodajstva, pokiaľ korešponduje 

s organizačnými a kultúrnymi kritériami danej spoločnosti, prebieha v aktuálnom a krátkom 

časovom intervale a kopíruje periodicitu médií, je jasná, jednoznačná a tým pádom dobre 
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uchopiteľná a pre publikum na prvý kontakt zrozumiteľná, je intenzívna, výnimočná alebo 

nečakaná. Odpovedá na očakávanie publika alebo nadväzuje na fakty, ktoré sa uţ raz 

v spravodajstve objavili a publikum ich prijalo za svoje (Osvaldová, 2011, s. 20). 

Spravodajstvo podľa T. Trmpotu má aj iné funkcie, ako je iba informačná. 

Spravodajstvo je podľa neho „opakujúcou sa reprezentáciou toho, čo a kto je v spoločnosti 

dôleţitý, čo je z hľadiska sociálneho systému normatívne správne a čo je porušením 

spoločenských noriem. Spravodajstvo tak môţeme z tohto pohľadu vnímať ako kontinuálne 

resocializačný (prípadne socializáciu upevňujúci) činiteľ  (Trampota, 2006, s.10). 

Stotoţňujem sa s tvrdením, ţe spravodajská udalosť musí byť v danom okamihu aktuálna 

a spoločensky dôleţitá. Výber udalostí je však ťaţko ovplyvniteľný a je veľmi subjektívny.  

Spravodajstvo pouţíva určité ustálené formy, ako recipientom informáciu oznámiť. 

V súčasnej dobe veľmi obľúbené je „porušovanie“ konvencií podávania informácií smerom 

k zábave, tzv. infotainment. V takto koncipovaných spravodajských reláciách je uţitočná 

informácia deformovaná. Informácia je čo najstručnejšia a najjednoduchšia s dôrazom na 

rozptýlenie a nie na spoločensky významnú udalosť. 

Podľa J.  Tunstalla (1977) sú noviny archetypom a prototypom všetkých moderných 

masových médií a správa je ústredná zloţka novín (i keď zďaleka nie jedinou). Rádio 

a televízia boli do istej miery modelované podľa novín, s pravidelnými správami ako hlavným 

ťaţiskom. Spravodajstvo priťahuje zvláštnu pozornosť pri diskusii o mediálnom obsahu preto, 

ţe je jedným z mála pôvodných príspevkov masových médií. Spravodajstvo je základnou 

činnosťou definujúcou veľkú časť ţurnalistickej práce (McQuail, 1999, s. 299). 

K základným ţánrom spravodajstva patrí správa, referát, spravodajské interwiev 

a riport. Správa ako základná zloţka spravodajstva nevypovedá o všetkých stránkach javu, ale 

o jeho podstate. Mala by odpovedať na 6 základných otázok: kto?, čo?, kedy?, kde?, ako? 

a prečo? (Tušer, 1999, s 91). 

Kaţdá televízia preferuje rozdielne hľadiská a pouţíva rôzne postupy skladania 

a výberu spravodajských obsahov a ich zostavovanie. Akcentujú tu nielen aspekty 

spoločenskej dôleţitosti a významu, ale tieţ zábavnosti, zaujímavosti, senzačnosti či 

atraktívnosti udalosti.  

I napriek nástupu špecializovaných spravodajských kanálov patrí spravodajstvo 

k základným stavebným kameňom programovej štruktúry kaţdej serióznej televízie. Jeho 

význam potvrdzuje aj skutočnosť, ţe televízne stanice spravidla zaraďujú hlavné spravodajské 

relácie na úvod najsledovanejšieho bloku večerných programov, tzv. prime time. Pri 

televíznych programoch s tradičným poňatím programovej štruktúry patrí 

k najfrekventovanejším formátom súčasnej televíznej spravodajskej produkcie krátke 

spravodajské programy a hlavné spravodajské relácie, ktoré sa vyprofilovali z ohľadom na 

programovú štruktúru a s ohľadom na vlastnícky charakter stanice (Lokšík, 2011, in 

Osvaldová, 2011, s 80-81). 

Kaţdá televízia preferuje rozdielne hľadiská a pouţíva rôzne postupy skladania 

a výberu spravodajských obsahov a ich zostavovanie. Akcentujú tu nielen aspekty 

spoločenskej dôleţitosti a významu, ale tieţ zábavnosti, zaujímavosti, senzačnosti či 

atraktívnosti udalosti.  

2.1   Typológia správ 

I keď je hlavnou funkciou spravodajstva informovanie, opakujú sa v ňom určité typy 

správ a vzorce ich časového zakotvenia. Správy môţeme deliť podľa tematického zamerania 

na politické, ekonomické, zahraničné, domáce, príleţitostné informácie a šport.  
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Tuchmanová člení správy podľa aktuálnosti „konzumácie“ správ. Prezentovala dve 

typológie. V prvej typológii člení správy na tvrdé – hard news a mäkké – soft news. Hard 

news sú dôleţité informácie, zatiaľ čo soft news sú doplňujúce informácie a zaujímavosti. 

Druhá typológia je odvodená od toho, akým spôsobom sú odhaľované informácie o udalosti 

v čase a ako sa udalosť z pohľadu redaktorov vyvíja. 

a) bezprostredné správy (spot news) – jednorazová udalosť, ktorá sa objaví naraz a ďalej 

sa nevyvíja, 

b) vyvíjajúce sa správy (developing news) – novinári získavajú informácie postupne 

a podľa toho vytvárajú správu, 

c) priebeţné správy (continuing news) – skladajú sa zo série príbehov zaloţených na 

udalostiach rovnakej témy objavujúcich sa v určitom dlhšom časovom období 

(Trampota, 2006, s. 30-31). 

Členenie správ je moţné aj inými spôsobmi. Napríklad podľa zámernosti udalosti, ktorá 

správu inšpirovala. 

2      Legislatívna úprava objektivity spravodajstva na Slovensku 

Vysielane na Slovensku upravuje niekoľko zákonov. Zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 

a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách. Okrem neho 

vysielanie verejnoprávneho vysielateľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) upravuje aj 

Zákon  č. 532/2010 o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

Definovanie pojmu objektivity je veľmi zloţitou otázkou. Nemecký ţurnalista Franz Alt 

prehlásil, ţe za objektívne sa povaţuje to, čo sa páči, čo sa rado počuje, čo potvrdzuje vlastný 

názor. Naopak za neobjektívne sa povaţuje to, čo jednotlivým skupinám ubliţuje, čo neradi 

počujú a čo spochybňuje ich názory. Spravodajstvo samo o sebe nie je zakotvené v zákonoch. 

§ 16 Zákona o vysielaní a retransmisii je zakotvená poţiadavka objektivity a plurality 

informácií takto: „vysielateľ je povinný zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú 

pluralitu v rámci vysielanej programovej služby.“ (zákon č. 308/2002 z.z.). Zákon ďalej 

samostatne upravuje objektivitu a nestrannosť v spravodajských reláciách: „zabezpečiť 

objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov; 

názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského 

charakteru“ (zákon č. 308/2002 z.z.). 

Na dodrţiavanie zákona o vysielaní a retransmisii dohliada Rada pre vysielanie 

a retransmisiu. Rada dohliada na dodrţiavanie zákona a plnenie úloh vysielateľov na základe 

zákona alebo licencie. Môţe udeľovať sankcie za porušenie zákona. RTVS sa okrem zákona 

o vysielaní a retransmisii riadi aj zákonom o RTVS.  

3.1   Objektivita 

„Objektivita je najvyšším cieľom informačnej činnosti, založeným na verifikácii faktov. 

Vyjadruje stupeň identity udalosti, javu a ich reprodukcie v správe, spája sa s normou, ktorá 

vyžaduje určitý spôsob konania a spracovania informácií o jave. Atribútmi objektivity sú 

vecnosť, nestrannosť, overiteľnosť a úplnosť. Vyváženosť ako záujmovo pluralistický 

a integračno-organizačný princíp sa vzťahuje na celkový obsah spravodajskej relácie, aj na 

celkové zameranie média, na záujmy spoločnosti a jednotlivých skupín v spoločnosti. 

Základným princípom je rešpektovať široké spektrum záujmov verejnosti, informovať 

a stimulovať verejnosť vysokou kvalitou a pestrosťou“ (Kováčová, 1999). 
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Pseudoudalosť je špecifickým typom udalosti, ktorá je väčšinou zinscenovaná za 

účelom jej medializácie. Jedným z dôvodov vyuţívania pseudoudalosti spravodajskými 

médiami je tlak na prácu novinárov. Pouţívanie tohto typu správ môţe mať citeľné dôsledky 

a skrýva v sebe značný manipulačný potenciál. Subjekty, ktoré tieto informácie poskytujú, 

majú spravidla inú motiváciu neţ poskytnúť objektívne a nestranné informácie o svojich 

aktivitách. Podľa Daniela Boorstina, ktorý sa problematike pseudoudalosti intenzívne venoval 

v práci The Image, získava v 20. storočí táto forma udalosti stále väčší podiel 

v spravodajských obsahoch a to na úkor spontánnych a neočakávaných udalostí (Trampota, 

2006, s. 34-35). 

Objektivita je jednou zo základných poţiadaviek spravodajstva. Podľa D. McQuaila 

predstavuje objektivita: „zvláštnu formu mediálnej činnosti a zvláštny postoj k úlohe 

zhromažďovať, spracovávať a rozširovať informácie. Hlavnými rysmi objektivity sú: osvojenie 

si pozície odstupu a neutrality vo vzťahu k predmetu spravodajstva (teda vylúčenie 

subjektívneho pohľadu či osobného zaujatia); absencia stránenia, oddanosť presnosti 

a ďalším kritériám pravdivosti, absencia skrytých motívov alebo služby tretej strane.“ 

(McQuail, 2004, s. 119, 167). 

Záver 

Dodrţiavať absolútnu objektivitu nie je moţné, resp. absolútna objektivita neexistuje. 

Správy, ako ostatné televízne obsahy, sú tvorené ľuďmi. Kaţdý redaktor vnáša do správy svoj 

subjektívny pohľad. Kaţdý z nás má na svet určitý názor. Správy v televízii nám 

nesprostredkúvajú realitu samú, ale znaky, ktoré ju zastupujú. Informácie vnímame cez obraz 

televíznej obrazovky, čo môţe vnášať určité skreslenie. Jednotlivé správy sú obmedzené aj 

časovo. Hlavná spravodajská relácia má hodinu a nie je schopná obsiahnuť všetky dôleţité 

informácie.  

Existujú však aj dôvody, kvôli ktorým sa objektivita porušuje zámerne. Ide hlavne 

o zvyšovanie sledovanosti a manipuláciu. Taktieţ pri televízii a spravodajských reláciách 

o pritiahnutie inzerentov, sledovanie politických záujmov a iných poţiadavkách a záujmoch 

zamestnávateľa.  

V súčasnosti je typické prepájanie mediálnych organizácií a s ním súvisiaca 

monopolizácia spravodajského trhu. „To môže viesť k situácii, kedy malé množstvo vlastníkov 

ovláda väčšie množstvo informačných tokov a zároveň k menšej rôznorodosti obsahov“ 

(Trampota, 2006, s. 154). 
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VYUŢITIE ONLINE KOMUNIKAČNÝCH NÁSTROJOV V ZELENOM 

MARKETINGU 

USE OF ONLINE COMMUNICATION TOOLS IN GREEN 

MARKETING 

Lukáš Grib 

Abstrakt 

Príspevok poukazuje na význam a vyuţitie online marketingu, ako nástroja 

marketingovej komunikácie, v zelenom marketingu. Prvá kapitola obsahuje úvod do 

problematiky. Druhá kapitola sa venuje vymedzeniu podstaty pojmu zelený marketing, 

a marketingovým stratégiám v zelenom marketingu. Tretia kapitola pribliţuje zelený 

marketingový mix. Obsah záverečnej kapitoly tvorí uvedenie významu a vyuţitia jednotlivých 

online komunikačných nástrojov v zelenom marketingu.  

Kľúčové slová: Zelený marketing. Zelený marketingový mix. Online marketing. 

Abstract 

The contribution indicates to importance and use of online marketing as tool of 

marketing communication in green marketing. The first chapter contains introduction to the 

issue. The second chapter dedicates to definition of the substance concept green marketing 

and to marketing strategies in green marketing. The third chapter closes green marketing mix. 

Content of the final chapter forms introduction of importance and use of the online marketing 

communication tools in green marketing.  

Key words: Green marketing. Green marketing mix. Online marketing. 

Úvod  

Dôraz na ohľaduplný prístup k ţivotnému prostrediu sa prelína čoraz viac všetkými 

oblasťami ţivota. Podnikateľské subjekty inovujú výrobné technológie s cieľom zníţiť ich 

škodlivosť. Stále viac výrobkov je produkovaných z tzv. eko-materiálov tak, aby ich 

produkcia bola čo najmenej škodlivá pre ţivotné prostredie (Bezáková, 2012).  

Stavy ekosystémov na Zemi sa zhoršujú veľmi rýchlo, čo priťahuje pozornosť nielen 

vedcov, ale zároveň dochádza k spochybneniu udrţateľnosti súčasného ekonomického 

systému a rozvoja. Zníţenie negatívneho dopadu priemyslu a podnikania je veľkou výzvou 

pre mnohé spoločnosti v rôznych odvetviach. Spoločnosti musia mať tzv. „zelenú stratégiu“, 

ktorá im pomôţe urobiť rozhodnutia priaznivé pre naše ţivotné prostredie. Zvýšená účinnosť 

pri vyuţívaní zdrojov, návratnosť investícií, zvýšenie predaja, rozvoj nových trhov, zlepšenie 

firemného image, diferenciácia výrobkov, a lepšia konkurenčná výhoda sú príklady výhod, 

ktoré môţu firmy získať pri integrácii otázok environmentálnej udrţateľnosti podnikania.  

Prepojením klasického prístupu k marketingu s trvalo udrţateľným rozvojom je trvalo 

udrţateľný marketing. Je však potrebné zdôrazniť, ţe v tejto oblasti doposiaľ neexistuje 

ustálená terminológia a moţno sa tak stretnúť s pojmami ako „environmentálny marketing“, 

„ekologický marketing“, resp. „zelený marketing“, pričom posledný menovaný sa pouţíva 

najčastejšie a preto sa bude objavovať aj v tomto príspevku. 

 



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

3. októbra 2014, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF UKF v Nitre 

80 

 

1 Zelený marketing 

 Zelený marketing spadá medzi veľmi významné nástroje environmentálneho 

manaţérstva. Pojem zelený marketing sa po prvýkrát objavil v roku 1975 na konferencii 

venovanej ekologickému marketingu, ktorú usporiadala Americká marketingová asociácia 

(ďalej ako „AMA“). 

 Aby sa preskúmali dopady ekologicky orientovaného marketingu na ţivotné prostredie, 

sa seminár  AMA pokúsil o spojenie odborníkov z viacerých oblastí. Tento seminár sa 

venoval ekologickému marketingu a sledovaniu pozitívnych a negatívnych aspektov 

marketingových aktivít na spotrebu energie, neenergetických zdrojov ako aj na znečistenie 

(Rusko, 2006). 

Dnešní spotrebitelia si začínajú uvedomovať problém znečisťovania ţivotného 

prostredia a teda aj obchodníci a výrobcovia musia upravovať svoje správanie a myšlienky na 

proenvironmentálne. Týmto postojom ukazujú výrobcovia svojim spotrebiteľom, ţe taktieţ 

majú rovnaké záujmy (Halenár, 1998). 

Zelený marketing, inak zameniteľný s pojmom „ekologický marketing“ alebo 

„environmentálny marketing“ je teda podpora a propagácia environmentálne vhodných 

výrobkov, teda výrobkov, ktoré boli identifikované ako neškodlivé voči ţivotnému prostrediu. 

Aspekty zeleného marketingu zahŕňajú výrobky environmentálne vhodné, recyklované 

a biologicky rozloţiteľné, teda s moţnosťou lepšej kontroly znečisťovania ţivotného 

prostredia. Vymedzenie pojmu „zelený marketing“ môţe mať niekoľko definícií: 

 „Zelený marketing je marketing produktu, ktorý je považovaný za priateľský 

k životnému prostrediu.“
1
 

 „Proces plánovania, implementácie, kontroly, propagácie a distribúcie produktov tak, 

aby sa naplnili tri základné kritéria: kritérium spokojnosti zákazníka, kritérium 

dosiahnutia cieľov podniku a kritérium kompatibility s ekosystémom“ (Fuler, 1999, 

s. 100). 

Grant (2007, s. 51) vo svojom Manifeste zeleného marketingu uviedol 5I zeleného 

marketingu: 

 Intuitívny – úlohou zeleného marketingu je neprezentovať obyčajné výrobky, právo 

naopak, má smerovať k myšlienky aby zákazníci vnímali zelené výrobky ako úplne 

beţné, 

 Inovatívny – tento prívlastok si zasluhuje zelený marketing vyuţitím nových postupov 

výroby, balenia a propagácie, 

 Iniciatívny – zelený marketing nevnucuje, pozýva a ponúka ekologicky prospešné 

a šetrné produkty a sluţby, ktoré sa majú stať súčasťou kaţdodenného ţivota, 

 Integrujúci – spája obchod, technológie, environmentálne a sociálne efekty, ako aj 

ekonomický, sociálny a ekologický rozvoj, 

 Informovaný – značka poskytuje informácie, tak ako pri elektronike. Spotrebitelia sú 

informovaní, resp. oboznamovaní pomocou značiek, ktoré pre nich predstavujú priame, 

pravdivé a úprimné informácie. Ide o tzv. ekolabeling, environmentálne označovanie. 

Zelený marketing v Grantovom ponímaní môţe mať mnoho podôb, ktoré na prvý 

pohľad nemusia vyzerať „zelené“. V realite firemného biznisu je väčšinovým základom 

aplikácie zeleného marketingu jednak spoločensky zodpovedné správanie a jednak ponúkanie 

                                                 
1  American Marketing Association. [online]. Dostupné na internete: <http://www.marketingpower.com/_layouts/ 

Dictionary.aspx?dLetter=G> [cit. 2014-12-09]. 
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produktov nesúcich atribúty udrţateľnosti. Ak sa pozrieme do histórie, tak moţno pochopíme, 

prečo je v dnešnej dobe tak veľmi malý podiel predaja „zelených“ výrobkov. Predovšetkým si 

treba uvedomiť, ţe zelený marketing nie je úplnou novinkou, ani záleţitosťou posledných 

rokov. Akokoľvek sa jeho dnešné poňatie od toho pôvodného líši, existuje celá plejáda 

vlastností, ktoré korelujú s marketingovým prístupom, ktorý sa objavil na konci 80. rokov 

minulého storočia. V období 80. rokov totiţ prebehla celá séria prírodných katastrof, ktorá 

vyvolala u spotrebiteľov záujem o ţivotné prostredie. Na to firmy reagovali uvedením nových 

tzv. „zelených“ produktov. Tieto produkty sa však vôbec nestretli s očakávaniami 

spotrebiteľov. J. Makower (2009, s. 142), zakladateľ GreenBiz.com, to definoval nasledovne: 

„Mnohé z týchto raných produktov sa vyložene nepodarili: fluorescenčné žiarivky, ktoré 

vyžarovali svetlo príšerných farebných  tónov, výrobky z recyklovaného papiera jemné asi ako 

brúsny papier; zelenšie čistiace prostriedky, ktoré jednoducho nefungovali v základných 

princípoch“. Navyše sa ukázalo veľmi problematické samotné značenie „zelených“ 

výrobkov.  

V tejto oblasti v tej dobe neexistovala ţiadna regulácia, ani ţiadne odporúčania na 

európskej úrovni. Mnohé označenia, ako „bezpečný“, „prírodný“ či „priateľský k planéte“, 

nemali ţiadnu všeobecne uznávanú a platnú definíciu a tie ktoré existovali, sa prejavili ako 

nepresné, neoveriteľné či priamo nemali ţiaden relevantný význam. U spotrebiteľov logicky 

nasledovalo sklamanie a zmätok, čo mohlo byť jednou z hlavných príčin opadnutia ich 

záujmu o tieto zelené produkty.  

A preto, ak firma chce v dnešnej dobe so zeleným marketingom uspieť, je potrebné sa 

z týchto chýb poučiť. Funkčnosť výrobkov uţ nesmie byť opomenutá a pri komunikácii 

týchto produktov sa musí postupovať veľmi opatrne. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, ţe tento typ marketingu má o jednu podmienku viac oproti 

klasickému marketingu – a to kompatibilitu s ekosystémami. Táto podmienka môţe byť 

zastrešená celým radom marketingových stratégií. 

1.1 Marketingové stratégie zeleného marketingu 

Identifikácia veľkostí a charakteristík jednotlivých segmentov umoţňuje odhadnúť 

efekty zelenej marketingovej stratégie. Spoločnosť, ktorá uvaţuje o prijatí konceptu zeleného 

marketingu musí ešte pred výberom konkrétnej stratégie „ozelenenia“ (viď. obr. 1) 

vyhodnotiť veľkosť cieľového trhu no taktieţ vlastnú schopnosť diferencovať produkt 

a odlíšiť ho od konkurencie. 

 

Obr. 1   Stratégie zeleného marketingu (Ginsberg, 2004, s. 79-84) 

Defenzívna 
zelená 

Extrémna 
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Slabo-
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 Slabo – zelená „Lean Green“ – firma sa snaţí byť zodpovednou voči spoločnosti, ale 

cielene sa nezameriava na marketing a propagáciu týchto aktivít. Zameriava sa na 

zníţenie nákladov a zvýšenie efektivity prostredníctvom environmentálnych aktivít 

a tým si buduje konkurenčnú výhodu pomocou nízkych nákladov. Takáto firma sa 

neodváţi propagovať zelené aktivity alebo zelené vlastnosti z dôvodu obáv, ţe by sa 

povaţovali za vysoký štandard, ktorý by nemusela vţdy dodrţať a tak sa odlíšiť od 

konkurencie. 

 Defenzívna zelená – pouţíva zelený marketing ako prevenciu v čase krízy a na obranu 

pred konkurenciou. Buduje si imidţ a vie, ţe zelené segmenty trhu sú profitujúce 

a dôleţité. Snaha o propagovanie environmentálnych aktivít je sporadická, lebo jej 

zámerom nie je odlíšiť sa od konkurencie prostredníctvom zelených aktivít. Podporuje 

malé zelené aktivity. 

 Šedá zelená – „shaded green“ – firma dlhodobo investuje do procesov priateľských 

k ţivotnému prostrediu, čo si vyţaduje finančné aj nefinančné prostriedky. Firma 

vyuţíva zelený marketing ako moţnosť vybudovania inovatívnych technológií 

a produktov, ktoré uspokojujú potreby zákazníkov, z čoho pramení jej konkurenčná 

výhoda. Firma by sa mohla odlišovať na základe zeleného marketingu, ale nerobí tak, 

pretoţe dokáţe profitovať vyzdvihnutím iných atribútov. Teda v prvom rade predáva 

svoje produkty cez beţné kanály. Environmentálne výhody sú propagované ako 

druhoradé. 

 Extrémna zelená – problematika ţivotného prostredia je plne integrovaná do ţivotného 

cyklu produktu a procesov firmy. Firma poväčšine obsluhuje trhové medzery cez 

špecializované distribučné kanály a predajne (Ginsberg, 2004, s. 79-84). 

1.2 Zelený marketingový mix 

Rozdiely medzi vyššie spomenutými jednotlivými zelenými marketingovými 

stratégiami sa dajú charakterizovať aj pomocou znázornenia vyuţitia jednotlivých elementov 

marketingového mixu, ako to zobrazuje tabuľka 1: 

  

PRODUKT 

 

CENA 

 

DISTRIBÚCIA 

 

MARKETINGOVÁ 

KOMUNIKÁCIA 

 

Slabo-zelená X    

Defenzívna zelená X   X 

Šedo-zelená X X  X 

Extrémna zelená X X X X 

Tab. 1   Zameranie zelených stratégií na prvky zeleného marketingového mixu 

(Ginsberg, 2004, s. 79-84) 

1.2.1 Produkt  

 K vytvoreniu „zelenšej“ ekonomiky je potrebný rad nových a zelenších produktov 

a technológií, tzv. „green technology“. Udrţateľné riešenia sú výrobkové zmeny, zmeny 

systémov a sluţieb, ktoré maximalizujú pozitívny vplyv a minimalizujú negatívne vplyvy na 

udrţateľnosť. 

 Zelený produkt by mal spĺňať niekoľko atribútov, ktoré môţeme rozdeliť do dvoch 

základných kategórií (Baker, 2003, s. 747): 

1. Atribúty súvisiace s ekologickými a sociálnymi dopadmi daného produktu, ako 

napríklad moţnosť recyklácie, efektivita vyuţitia spotrebovanej energie. Práve produkty 



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

3. októbra 2014, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF UKF v Nitre 

83 

 

po skončení ţivotnosti sú tvorcami zaujímavej zelenej perspektívy pre produktový 

manaţment. Vyuţitie tejto perspektívy si vyţaduje implementáciu „5R“: 

 Repair – aby sa produkt nadizajnoval tak, aby sa dal ľahko opraviť bez potreby kúpiť 

nový produkt, 

 Reconditioning – oprava nefunkčných súčiastok s následným predajom, 

 Reuse – moţnosť opakovaného pouţitia – napr. vratné obaly, 

 Recycling – spracovanie odpadu po pouţití produktu a následná výroba iných alebo 

tých istých výrobkov, 

 Re-manufacture – zhromaţďovanie nepotrebných, starých a pouţitých výrobkov 

a ich vyuţitie pri výrobe nových. 

2. Atribúty súvisiace s procesmi, prostredníctvom ktorých bol produkt vyrobený. 

1.2.2 Cena 

Nákladovú štruktúru podnikania ovplyvňujú samozrejme aj zelené stratégie. Vývoj 

nových udrţateľných zdrojov a materiálov, technológií zvyšuje náklady spoločnosti. Tie 

môţu byť kompenzované úsporami vďaka nízkej spotrebe energií a materiálov, redukovaním 

balenia a nízkymi nákladmi likvidácie odpadu a nájdením trhov pre vedľajšie produkty. 

Pokrokom k udrţateľnosti moţno dosiahnuť upriamením pozornosti marketingu z ceny na 

náklady. Nízkoenergetické ţiarovky majú vyššiu cenu, ale dlhodobo niţšie náklady na 

prevádzku (Baker, 2003, s. 748). 

1.2.3 Distribúcia 

Environmentálny dopad produktov je vo veľkej miere ovplyvňovaný mnoţstvom 

spotrebovaného materiálu a paliva pri prevoze tovaru k spotrebiteľovi. V zelenej preprave 

dochádza k tzv. reverznej logistike, teda spätný návrat nepotrebných výrobkov a obalov 

k výrobcovi na opätovné spracovanie. Hlavnú úlohu v tejto reverznej logistike ako aj 

v marketingovej komunikácii zastáva označovanie výrobkov. Toto označenie je dôleţité pre 

poskytnutie informácií spotrebiteľom s cieľom podporiť ich recyklačné zvyky (Baker, 2003, 

s. 748). 

1.2.4 Marketingová komunikácia 

Environmentálne témy poskytujú veľmi dobré moţnosti pre informatívnu a emotívnu 

marketingovú komunikáciu. Čoraz častejšie je snaha o zelenú marketingovú komunikáciu 

označovaná ako „greenwashing“, hlavne ak ide o produkt, ktorý sa tvári ako zelený, ale nie je 

(Čaník, 2008). 

 Marketingová komunikácia zameraná na environmentálne atribúty produktov, by mala 

nasledovať krátku príručku: 

 byť presvedčený, ţe propagované vlastnosti výrobku majú naozaj vplyv na ţivotné 

prostredie, 

 uvádzať údaje týkajúce zelených vlastností výrobku, 

 poskytnúť súvislosti, aby si spotrebiteľ smel vytvoriť názor a tvrdenia porovnať, 

 definovať všetky pouţité technické výrobky, 

 vysvetliť výhody, lebo spotrebitelia majú obmedzené chápanie environmentálnych tém. 

Pri zavádzaní ekologicky šetrnejších produktov, spoločnosti vyuţívajú nástroje 

marketingovej komunikácie, ktoré sú rovnako dobre zavádzané pre ostatné produkty. 

Kľúčovou úlohou je vybudovať dôveru, ţe tieto produkty prinášajú merateľné výhody pre 
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ţivotné prostredie a sú rovnako dobre pouţiteľné a zároveň rentabilné ako predtým pouţívaný 

produkt, ktorý nebol ekologicky významný a prospešný. 

 Marketingová komunikácia zohráva teda dôleţitú úlohu aj v zelenom marketingu. 

Osveta a šírenie informácií je základom pri budovaní environmentálneho povedomia 

obyvateľov či podnikateľských subjektov. Jeho poslanie je moţné šíriť rôznymi formami 

marketingovej komunikácie, ktoré nie sú škodlivé pre ţivotné prostredie, nevyţadujú 

nadmernú spotrebu materiálov. Významné postavenie v zelenom marketingu má najmä 

osobná komunikácie, organizovanie environmentálne orientovaných podujatí (eventov) 

a vyuţívanie internetu ako komunikačného kanála. 

 V ďalšej časti príspevku sa budeme venovať práve vyuţitiu online komunikačných 

nástrojov v zelenom marketingu. 

 

2 Zelený online marketing 

 Firmy postupne presúvajú svoje marketingové výdavky z offline do online prostredia. 

Prečo? Pretoţe je to miesto, kde ľudia chodia za najnovšími informáciami, za zábavou, chodia 

sem nakupovať atď. - chodia sem jednoducho stále
2
. 

Existuje niekoľko agentúr, ktoré ponúkajú tvorbu webových stránok a realizáciu 

online marketingových aktivít ekologicky zmýšľajúcim firmám so zelenými, alebo trvalo 

udrţateľnými iniciatívami. Tieto agentúry neustále sledujú trendy, ktoré „hýbu svetom“ 

a jednotlivým firmám ponúkajú realizáciu online marketingových aktivít a príleţitosti, 

ktorých cieľom je jednotlivé firmy vhodne prezentovať v podnikateľskom prostredí. Tieto 

agentúry pritom vyuţívajú a realizujú viacero metód, nástrojov a techník online marketingu, 

medzi ktoré patria napríklad: 

 Search engine optimization (SEO) – potreba optimalizácie vznikla enormným nárastom 

webových stránok na internete. SEO moţno chápať ako súbor praktík, vďaka ktorým sa 

webové stránky usporiadajú a prispôsobia štandardom. Predovšetkým ide o analýzu 

kľúčových slov, úpravu on-page faktorov a textov (copywriting), vytváranie spätných 

odkazov (linkbuilding), čisté kódovanie webových stránok a dodrţiavanie štandardov 

W3C. Jedná sa o dlhodobý proces, nakoľko je potrebná stála úprava a nepretrţité 

sledovanie priebehu optimalizácie
3
.  Pre spoločnosti je dôleţité, aby boli nájdené ich 

výrobky, sluţby a značky, ktoré reflektujú ich zelené a environmentálne iniciatívy.  

 Search engine marketing (SEM) – SEM vyuţíva potenciál tzv. vyhľadávačov 

k zobrazeniu reklám, alebo konkrétnych stránok klienta, na základe uţívateľovho 

hľadania konkrétnych kľúčových slov
4
. SEM zahŕňa bannerovú reklamu, pay-per-click 

(PPC) reklamu a ďalšie formy online reklamy. 

 Blogging – blog môţe byť venovaný zeleným, environmentálnym, ekologickým 

výrobkom, sluţbám alebo značkám, ktoré budú reflektovať eko-inovačné iniciatívy 

jednotlivých subjektov. 

 Webový dizajn – vedieť sa vhodne prezentovať na webe môţe v konečnom dôsledku 

rozhodnúť o úspechu, alebo neúspechu „zeleného pôsobenia“ prostredníctvom online 

prostredia. Je dôleţité mať atraktívny online „výzor“. 

 Online tlačové správy – keď uţ je vytvorené zelené posolstvo je dôleţité, aby sa toto 

posolstvo dostalo „do sveta“. Tomu môţe napomôcť online tlačová správa, pretoţe 

                                                 
2  Green marketing with Internet marketing solutions. [online]. Dostupné na internete: <http://www.thinkgreen 

media.com/> [cit. 2014-12-10]. 
3  SEO optimalizácia. [online]. Dostupné na internete: <http://www.optimalizaciaseo.sk/> [cit. 2014-12-10]. 
4  Search engine marketing. [online]. Dostupné na internete:<http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/sem-

search-marketing/>. [cit. 2014-12-10]. 
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dobre napísaná tlačová správa, ktorá je ušitá na mieru cieľovej skupiny, môţe získať 

pozitívny ohlas a zvýšenie povedomia či dobrého mena. 

 Sociálne médiá – sociálne médiá slúţia na zdruţovanie a rozvíjanie spoločenských 

kontaktov. Ich výhodou je, ţe ich obsah môţe vytvárať, upravovať, alebo komentovať 

kaţdý registrovaný uţívateľ. Do popredia sa  dostáva interakcia návštevníkov, ktorá je 

pridanou hodnotou sociálnych médií. Sociálne médiá poskytujú veľký priestor pre 

kreativitu a nápady.  

 Email marketing – rovnako ako iné marketingové aktivity tak aj emailový marketing je 

potrebné urobiť za účelom maximalizácie návratnosti investícií v rámci vykonávanej  

zelenej marketingovej komunikácie.  

Záver 

  V posledných rokoch zohráva imidţ a meno podniku vo vzťahu k ţivotnému 

prostrediu stále väčšiu úlohu. Zelený marketing sa stáva čoraz dôleţitejší pre obchodné 

spoločnosti, hlavne z dôvodu, ţe sa zvyšuje záujem spotrebiteľov o obmedzené prírodné 

zdroje. Výrobcovia sa snaţia spotrebiteľom ukázať, ţe majú taktieţ záujmy týkajúce sa 

ţivotného prostredia a vyzdvihujú vierohodnosť tvrdení o environmentálne vhodných 

výrobkoch. Spoločnosti, ktoré vyuţívajú zelený marketing, sa zaručujú dohliadať na to, ţe 

informácie pre spotrebiteľov nebudú klamlivé a zavádzajúce. Bohuţiaľ, aj v dnešnej dobe 

musíme konštatovať,  ţe vnímanie dnešných produktov tohto typu ako menej kvalitných do 

istej miery pretrváva. Stále však existuje pomerne veľká dávka nedôvery, ktorá pramení zo 

zmätočných označení produktov či uvádzania zlých popisov, hoci sa celá situácia v tejto 

oblasti výrazne zlepšila. 

 V posledných rokoch stále narastá význam environmentálnych aspektov rozvoja, t.j. 

ochrana a starostlivosť o ţivotné prostredie, podpora podnikateľských aktivít, ktoré sú 

minimálne škodlivé pre ţivotné prostredie, tak aby sa prostredie, v ktorom ţijeme nestalo 

smetiskom. 
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Zelený marketing ako nástroj preniknutia na trh 

Green marketing as a tool for market penetration  

Jakub Hollý 

Abstrakt 

Etikou, morálnymi princípmi a spoločenskou zodpovednosťou sa čoraz viac zaoberajú 

firmy, ktoré preukazujú významný záujem v tom, aby boli svojím okolím vnímané pozitívne. 

Mnohé z nich sa snaţia svoj negatívny vplyv kompenzovať pozitívnou prezentáciou v oblasti 

spoločenskej zodpovednosti. Firmy sa uţ dávno naučili, ţe spoločenskú zodpovednosť môţu 

pouţiť ako nástroj na zlepšenie vlastnej reputácie. Tento príspevok je o tom, ako je moţné 

vytvoriť firmu, ktorá bude zelená od svojej podstaty, to znamená, ţe nebude len kompenzovať 

svoj negatívny vplyv, ale bude priamo vytvárať pozitívne hodnoty vo všetkých oblastiach 

spoločenskej zodpovednosti.  

Kľúčové slová: Zelený marketing, spoločenská zodpovedosť, inzerenti 

Abstract 

Companies are increasingly dealing with Ethics, moral principles and social 

responsibility and they have shown significant interest in ensuring their positive view from 

external environment. Many of them are trying to compensate their negative impact by false 

positive presentation. Firms have learned that social responsibility can be used as a tool to 

improve their own reputation even if this behavior is not real. This post is about how to create 

a firm that will be green by its very nature, this means that not only offset its negative impact, 

but will directly generate positive values in all areas of social responsibility. 

Key words: Green marketing, social responsibility, advertisers 

Úvod 

Zeleným inováciám sa najviac darí v krajinách s vysokou ţivotnou úrovňou, občas je 

moţné ich nájsť v rozvojových krajinách, horšie je to v slabo rozvinutých krajinách. 

Slovensko sa hrdo prezentuje ako krajina s potenciálom. Je jedinečné, vitálne, rozmanité 

a tieto charakteristiky sú len časťou rozsiahlej definície, ktorú je moţné nájsť v Ideologickom 

koncepte prezentácie Slovenska, ktorú vytvorilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych 

záleţitostí Slovenska. Problém však nespočíva v samotnej definícii, ale v spôsobe, akým sa 

Slovensko snaţí vylepšiť svoj imidţ v rámci porovnávania sa s ostatnými krajinami. 

Slovensko sa v snahe vylepšiť svoj „nation brand index“ neustále dopúšťa rovnakých chýb, 

akých sa dopustili uţ viaceré krajiny. Kľúčoví hráči, ktorí majú priamy vplyv na smerovanie 

a propagáciu Slovenska v zahraničí, si ako keby nechceli uvedomiť, ţe zmena vizuálnej 

propagácie a vytvorenie nového slogana zďaleka nestačí na akúkoľvek zmenu vnímania štátu 

svojim okolím. Pokiaľ by malo Slovensko napraviť škody, ktorých sa v tejto oblasti dopustilo, 

malo by sa drţať rady Simona Anholta (nezávislý politický poradca a zakladateľ témy 

národny branding), ktorý sa v rozhovore pre Fakultu masmediálnych komunikácii, Univerzity 

sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyjadril (september 2014), ţe „jediný spôsob, akým môţe 

krajina zlepšiť svoj imidţ v zahraničí, je konať dobro. Nie dobro pre seba a svojich občanov, 

ale dobro pre všetkých, pre celé ľudstvo.“  Toto sa môţe stať realitou jedine vtedy, ak začne 

kaţdý sám od seba.  
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1 Zelený marketing a greenwashing 

1.1 Zelený marketing 

Marketing produktov, o ktorýchs a dá predpokladať, ţe sú bezpečné. Zelený marketing 

je tieţ definovaný ako environmentálny marketing a ekologický marketing. Zelený marketing 

by mal obsahovať procesy zeleného marketingu vo všetkých aspektoch marketingového mixu 

(White, 2010). Je to marketing produktov a spoločností, ktoré významným spôsobom 

podporujú ţivotné prostredie. Niektoré definície hľadajú environmentálnu „bezpečnosť“, iné 

sa zase snaţia redukovať svoju „uhlíkovú stopu“. Už v šesťdesiatych rokoch minulého 

storočia sa niektoré spoločnosti snažili fungovať uvedomelým spôsobom života, dnes je to 

naopak mainstream a pravidlá v marketingovej hre sa odvtedy zásadne zmenili (Ottman, 

2011). V priebehu rokov sa zmenil nie len marketing firiem, ale aj prístup ľudí k zelenému 

marketingu. Ľudia si nie len viac všímajú správanie a komunikáciu firiem, ale sú aj v značnej 

miere takýmto správaním ovplyvňovaní, čo má priamy vplyv na ich nákupné správanie.   

Ottman definoval deväť najväčších problémov, ktoré si ľudia všímajú v súvislosti so 

ţivotným prostredím. Sú nimi: Kvalita vody, nebezpečný a toxický jadrový odpad, 

znečistenie spôsobené autami, ochrana vody, výrub stromov, globálne otepľovanie 

a klimatické zmeny, preľudňovanie, závislosť na fosílnych palivách, nedostatok ţivotného 

priestoru a rozširovanie miest. Obrazok číslo 1 uvádza percentuálny podiel kaţdej z nich a ich 

zmenu v priebehu štyroch rokov.  

 

Obr. 1   Zoznam najvýraznejších environmentálnych problémov (Ottman, 2011) 

1.2 Greenwashing 

Najjednoduchšia definícia tohoto pojmu je, keď sa firmy snaţia vytvárať dojem 

transparentnosti a ekologickosti, čím sa snaţia zakrývať svoj negatívny vplyv na spoločnosť, 

príp. ţivotné prostredie. Ďalšia definícia vraví, ţe greenwashing je technika charakteristická 

tým, ţe spoločnosti vo svojej komunikácii poukazujú na niektorú pozitívnu vlastnosť svojho 

výrobku, pričom mnoţstvo negatívnych zostáva skryté. V posledných desaťročiach čelia 

spoločnosti rastúcemu tlaku v súvislosti so životným prostredím. Rastúci počet zúčastne- 

ných strán, vrátane investorov, spotrebiteľov, vlád a firemných klientov ovplyvňuje to, že 
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spoločnosti čoraz častejšie poskytujú informácie o svojej ekologickej a sociálnej výkonnosti. 

(Marquis, Toffel, 2014, s.5). Výsledkom je narastajúci počet firiem, ktoré sa vydali cestou 

spoločenskej zodpovednosti. Napriek tomu sú naďalej spoločnosti, ktoré radšej hovoria 

o svojom pozitívnom vplyve na ţivotné prostredie, neţ by skutočne podľa toho konali. 

Agentúra Terrachoice and Underwriters Laboratories zrealizovala výskum na 4 744 

produktoch a spísali zoznam najväčších greenwashingových hriechov, ktorých sa spoločnosti 

dopúšťajú v snahe manipulovať spotrebiteľom a to aj za cenu klamstva a zavádzania.  

7 najväčších hriechov greenwashingu (Terrachoice, 2011): zamlčanie negatív, 

chýbajúci dôkaz, vágnosť, irelevantnosť, menšie z dvoch ziel, prosté klamstvo, falošná 

ekoznačka. 

Greenwashing je trvalý problém, no podľa výskumu Terrachoice má kaţdým rokom 

čoraz klesúcejší charakter. Graf 1 ukazuje jeho vývoj v priebehu rokov 2007 aţ 2010. 

 

Graf 1   Percento výskytu hriechov v roku 2007, 2009, 2010
1
 

2 Definícia problematiky  

Ak vezmeme do úvahy charakteristiky definované agentúrou Terrachoice, môţeme bez 

problémov nájsť z kaţdého definovaného hriechu greenwashingu po jednom z rôznych 

oblastí. Hračky, detský tovar, chemické produkty na upratovanie a čistenie, stavebné výrobky, 

elektronika, a mnohé, mnohé ďalšie. Na Slovensku neexistuje inštitúcia, ktorý by bola plne 

schopná dohliadať na klamlivú reklamu. Takouto reklamou sa inštitúcie zaoberajú len 

v prípade ţe ide o niečo toxické,priamo nebezpečné, alebo morálne nevhodné. Cesta 

k plnohodnotnému odstráneniu greenwashingu je dlhá a moţno sa nikdy neskončí, no kaţdý 

človek a kaţdá spoločnosť má moţnosť začať od seba. Jednou z moţností, ktoré by mohli 

pomôcť by bola legitimizácia a zakomponovanie zelených noriem do zákona a to je aj 

dlhodobým cieľom spoločnosti, ktorá je popísaná v kapitole 3.  

3 Prezentácia spoločensky zodpovednej firmy AdBird.sk 

Zakladateľom spoločnosti AdBird.sk, sú osoby, ktorým nie sú ľahostajné etické, 

sociálne a morálne aspekty ľudského ţivota. Hlavným cieľom ich podnikateľskej činnosti je 

priniesť Slovensku zásadový subjekt, ktorý sa bude snaţiť vytvárať hodnoty, vzdelávať, 

pomáhať mladým a kreatívnym ľuďom zviditeľniť sa, ako aj pomáhať ľuďom, ktorí pomoc 

najviac potrebujú. 

                                                 
1  The sins of greenwashing. [online]. Dostupné na: http://sinsofgreenwashing.org/index35c6.pdf [cit. 27-10-

2014]. 
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3.1 Ciele spoločnosti pri jej vzniku 

 Cieľom spoločnosti bolo vytvorenie seriózneho periodika, ktoré pozdvihne úroveň 

mediálneho obsahu na Slovensku. 

 Podpora spoločensky zodpovedného správania. Dotácia 3% z kaţdého príjmu do 

neziskovej organizácie AdBird.sk n.o.  

 Redukcia greenwashingu na Slovensku. Rebríček zodpovedných firiem.  

 Nevytvárať negatívne dopady na spoločnosť a ţivotné prostredie. Snaha o okamţitú 

kompenzáciu akéhokoľvek negatívneho vplyvu. Napr. printový časopis kompenzovať 

vysádzaním mladých stromčekov.  

 Zdruţiť spoločensky zodpovedné firmy v regióne do spoločného klastra. 

 Podpora maloobchodu, tradičnej výroby, domácej produkcie. Maloobchod má mať 

v AdBirde špeciálne miesto na PR články. 

 Zvýšiť úroveň mediálneho obsahu. V dnešnej dobe sú top témy sex, bulvár, násilie, 

lacná zábava, AdBird.sk chce priniesť hodnotné témy, ktoré majú pridanú hodnotu. 

 Podpora aktívnych študentov stredných škôl v regiónoch a tieţ študentov vysokých 

škôl. 

 Zaistenie odbornej praxe študentom škôl zameraných na médiá a marrketing. 

 Propagácia kultúry, športu, sociálnej zodpovednosti a regiónov. 

 Zvyšovanie zamestnanosti v regiónoch 

 Zvýšenie atraktivity slovenských regiónov v turistickom sektore.  

3.2 Výstupy: 

 Vytvorenie printového časopisu s priamym zásahom kaţdej domácnosti v regiónoch, so 

začiatkom na Orave (40 000 domácností).  

 Vytvorenie online magazínu totoţného mena.  

 Vytvorenie online obchodu na predaj umeleckých diel.  

 Boj proti greenwashingu 

 Vytvorenie klustra pre spoločensky zodpovedné firmy   

 Organizovanie podujatí, ktoré majú spoločenský prínos 

Tento projekt dopadol na prvý pokus neúspešne. Inzerenti nemali záujem inzerovať 

v časopise, aj napriek tomu, ţe boli oboznámení s ďalšími aktivitami spojenými s firmou. Po 

prvom neúspechu sa zakladatelia spoločnosti na chvíľu zastavili a zamysleli nad problémom. 

Uvedomili si, ţe trh ichnepozná a nebude im veriť len na základe sľubov, ţe niečo chcú robiť. 

Chcieť nestačí, je nutné začať konať. Spoločnosť preto spravila výskum, ktorého cieľom bolo 

zistiť, aký vplyv má budovanie pozitívneho PR na správanie inzerentov.   

 

4 PR aktivity slúţiace na pozdvihnutie záujmu inzerentov 

Spoločnosť sa rozhodla zrealizovať nasledovné aktivity: 

1. Cieľ 1: Zorganizvovať podujatie, pre najsilnejšie firmy v regióne Orava, ktoré sa 

správajú zodpovedne. Cieľom koncertu je získať pozornosť kľúčových hráčov v oblasti 

spoločenskej zodpovednosti. Koncert váţnej hudby v priestoroch Oravského hradu 

a luxusná recepcia pre spoločensky zodpovedných podnikateľov je ideálna moţnosť, 

ako sa zoznámiť. Na podujatí nemá odznieť ţiadna firmená propagácia, len 

poďakovanie ľuďom, ktorí reálne vytvárajú hodnoty a pomáhajú v rôznych oblastiach 

spoločenskej zodpovednosti. Pocit výnimoţnosti dáva hosťom aj exkluzívna moţnosť 

hodovať v priestoroch, kam sa beţní hostia nedostanú.   
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Áno

Nie

2. Cieľ 2: Získanie záujmu spoločensky zodpovedných podnikateľov. Organizácia 

vernisáţe spojenej s koncertom klasickej hudby, opäť pre spoločensky zodpovedných 

podnikateľov. Tento krát však uţ nejde len o to spoznať sa s nimi, ale hlbšie sa dostať 

do ich kruhu a zapojiť ich do firmených aktivít.  

3. Organizácia celoregionálneho zeleného projektu, sociálneho projektu a ekonomického 

projektu, slúžiaceho ako dôkaz, že spoločnosť nie len rozpráva, ale reálne pomáha a to 

vo všetkých oblastiach spoločenskej zodpovednosti.  

 Zelený projekt: Čistenie a kultivácia všetkých vodných tokov na Orave. 

 Ekonomický projekt: Konferencia o spoločenskej zodpovednosti a filantropii 

 Sociálny prjekt: Kvapka krvi 

Prvé dve aktivity sú úspešne zrealizované, kapacita bola naplnená na 110% a hostia sa 

zdrţali takmer do polnoci, aj napriek tomu ţe prvotné predpoklady nerátali s tým, ţe sa niekto 

zdrţí dlhšie ako do 22:00, keďţe podujatie sa konalo v nedeľu večer a takmer všetci museli 

ísť na druhý deň do práce.  Na druhom podujatí slúţili predané fotografie a zisk na podporu 

pripravovaného projektu na podporu ţivotného prostredia, vďaka čomu sa fotografie 

predávali nie len na koncerte, ale aj po ňom. Tretí bod sa odštartoval začatím čistenia vodných 

tokov na Orave, projekt bude vyhodnotený v apríli 2015 po celoregionálnej akcii, do ktorej 

má byť zapojený Ţilinský samosprávny kraj a väčšina základných škôr v regióne Orava. 

Kvapka krvi je záväzne naplánovaná na 9.1. 2015, do projektu je zapojený Oravský 

záchranný systém a Národná transfúzna sluţba. Konferencia je naplánovaná na druhú 

polovicu 2015.  

5 Výskum 

Predpoklad: Cieľový trh bude pozitívne reagovať na intenzívne budovanie PR 

v súvislosti so spoločenskou zodpovednosťou.  

AdBird.sk vytvoril databázu 1317 firiem v cieľovom regióne Orava. 243 z nich boli 

aktívni v uverejňovaní inzerátov v iných printových médiách v priebehu troch mesiacov, 

počas ktorých prebiehal výskum. Počas prvého neúspešného pokusu, keď bola spoločnosť 

neznáma, AdBird poţiadal 80 firiem, či majú záujem uverejniť inzerát v časopise za 

symbolickú cenu alebo zadarmo. Len 7 z nich zareagovalo pozitívne, ostatné nereagovali 

vôbec, takmer nikto nebral takúto ponuku váţne (Graf 2). Po prvých dvoch PR aktivitách 

popísaných v predchádzajúcej kapitole sa uţ AdBird.sk nemusel pýtať, pretoţe hostia podujatí 

súhlasili s uverejnením inzercie v časopise, takţe spoločnosť nemala problém zaplniť prázdne 

stránky v pripravovanom nultom vydaní časopisu. Spoločnosť sa rozhodla distribuovať 

časopis v beta verzii v malom náklade, len na pokrytie aktívnych firiem. Časopis nemal 

problém zaplniť v časopise 14 voľných miest na inzerciu, ktoré sú potrebné na rentabilné 

vydávanie časopisu.   

 

 

 

 

 

 

Graf 2   Záujem firiem po prvom pokuse, kedy spoločnosť bola neznáma 

(Zdroj: interné databázy AdBird.sk) 



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

3. októbra 2014, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF UKF v Nitre 

92 

 

Druhý pokus: AdBird.sk zorganizoval prvé dve PR aktivity pre spoločensky 

zodpovedných ľudí a majiteľov zodpovedných firiem. Cieľom týchto aktivít bolo zvýšiť 

záujem z externého prostredia a prezentovať ciele podniku. Po usporiadaní týchto aktivít sa 

správanie inzerentov zmenilo, záujem sa v porovnaní s prvým pokusom rapídne zvýšil 

(Graf 3).  

 

Graf 3   Frekvencia návštevnosti AdBird.sk FB stránky v súvislosti s PR aktivitami 

(Zdroj: interné databázy AdBird.sk) 

Záver 

Na príklade mladej spoločnosti, sme boli svedkami rýchlej zmeny správania cieľovej 

skupiny, kde boli konfrontovaní so spoločensky zodpovednými aktivitami alebo jednoducho 

s ľuďmi, ktorí sú spoločensky zodpovední. Zelený marketing nie je len ideálny nástroj na 

pomoc ţivotnému prostrediu a prírode, ale tieţ mocný nástroj PR pre firmy, ktoré chcú 

zlepšiť svoj imidţ na trhu, rovnako ako sa o to snaţí spoločnosť AdBird.sk. Aj ďalšie 

spoločnosti sú si vedomé pozitívneho vplyvu spoločensky zodpovedného správania, no často 

krát o tom len hovoria a to nestačí. Hovoriť o niečom ešte nerobí zo slov realitu.   
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KRÍZOVÝ MANAŢMENT, KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA A ICH 

VYUŢITIE 

CRISIS MANAGEMENT, CRISIS COMMUNICATION AND THEIR 

USE 

Peter Vaško 

Abstrakt 

V podnikateľskom prostredí neexistuje taký subjekt, ktorý by nepodstupoval pri výkone 

svojej činnosti určité riziko. Spomenuté riziko súvisí s budovaním konkurenčnej výhody, ale 

aj so vznikom neočakávaných a nepredvídateľných udalostí v trhovom prostredí. Z uvedených 

dôvodov je potrebné, aby podnikateľské subjekty disponovali zodpovedajúcim systémom 

manaţmentu rizika a krízovej komunikácie. Vďaka tomu dokáţu podniky pruţne reagovať na 

zmeny na trhu a rovnako sa chrániť pred vznikom krízových situácií.  

Kľúčové slová: kríza, riziko, krízový manaţment, krízová komunikácia 

Abstract 

 In the business environment there is no such entity, which would not undergone with 

exercise of its activity some risk. The aforementioned risk related to building a competitive 

advantage, but also with the emergence of unexpected and unpredictable events in the market 

environment. For these reasons, it is necessary that businesses had adequate system of risk 

management and crisis communication. This allows enterprises to flexibly respond to changes 

in the market and have been protected against crises. 

Keywords: crisis, risk, crisis management, crisis communication 

Úvod 

Ľudská spoločnosť čelila počas svojej existencie radu negatívnych udalostí 

spôsobených ekonomickými, politickými, kultúrnymi, sociálnymi a prírodnými faktormi. 

Najmä v súčasnom období sú tieto ničivé účinky spomínaných udalostí čoraz viac spájané 

s nepriaznivými dopadmi havárií a krízových situácií vyvolaných v dôsledku neuváţeného 

pôsobenia človeka. Tieto vzniknuté krízové stavy sa navzájom prelínajú a sú čím ďalej, tým 

intenzívnejšie. Rovnako spôsobujú čoraz väčšmi sa prehlbujúcejšie problémy. Človek si 

v dnešných časoch uvedomuje vplyv najmä spoločenských kríz vyvolaných nerovnomerným 

hospodárskym vývojom, náboţenským extrémizmom, xenofóbnych prejavov, terorizmom, 

vojnami a pod., ktoré u neho vyvolávajú klamlivo väčšie obavy, ako napríklad prírodné 

katastrofy. Táto skutočnosť je do istej miery spôsobená vplyvom médií na recipientov. Tie sa 

ako keby v určitých momentoch snaţia umelo alebo neopodstatnene navodiť atmosféru 

vznikajúceho rizika alebo krízy. Treba však uviesť, ţe krízové situácie môţu vypuknúť 

z akéhokoľvek rizikového faktoru. A na zabránenie pandemického šírenia poplašných 

informácií slúţi vyuţívanie krízovej komunikácie a krízového manaţmentu.  

1 Krízový manaţment 

 Termín krízový manaţment, alebo niekedy označovaný aj ako manaţment rizika, má 

svoje korene pri riadení krízových situácií vojensko - politického charakteru. Postupom času 

začal prenikať aj do riešenia krízových stavov, ktoré boli ekonomickej povahy a objektom sa 

stal podnik. Na začiatku 20. storočia začali najväčšie podniky tých čias najímať pracovníkov 
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zodpovedných za sledovanie diania na trhu, a taktieţ aby sa snaţili o presunutie určitého 

rizika von z podniku. Išlo o presunutie rizika na poisťovacie spoločnosti. A práve 

s poisťovníctvom sa spája vznik terminológie krízového manaţmentu. Pretoţe poistní 

manaţéri ako napríklad Russel Gallagher začali chápať spojitosť medzi poistením a rizikom 

a tvrdili, ţe poistní manaţéri by mali zároveň plniť aj funkciu rizikového manaţéra.  

 V súčasnom období, keď je zaznamenávaný neustály nárast krízových situácií je takmer 

nepredstaviteľné , aby bolo moţné zabezpečovať plynulý rozvoj podniku očakávaným 

smerom. V prípade vzniku takejto ohrozujúcej situácie je vydanie vhodného príkazu, návodu 

alebo pravidla nesmierne náročné. Práve krízový manaţment poskytuje manaţérom určitý 

ucelený systém vhodne vytvorených manuálov správania sa pri vzniku neočakávaných 

a nepredvídateľných okolností. Vzniknuté riziká sú potom pre manaţérov, ale aj zamest-

nancov oveľa zrozumiteľnejšie a sú schopní flexibilnejšej reakcie na vzniknutú situáciu.  

 Samotných odborných definícií krízového manaţmentu existuje v literatúre veľa 

a vybraní autori ho definujú nasledovne. „Krízový manažment nie je možné rozhodne 

považovať za súhrn mechanických opatrení, jednotlivých postupov a aktivít. Jeho podstatu by 

sme mali určiť hlavne v systéme premyslených, previazaných procesov a postupných krokov, 

ktorých cieľom je ako rozpoznať komplexnú podstatu krízovej situácie podniku, tak aj nájsť 

spôsob jej úspešného vyriešenia“ (Zapletalová, 2012, s. 85). 

 Iný autor tvrdí, ţe: „Krízový manažment je ako súčasť manažérskych aktivít spojený 

s analýzou vzniku možných príčin kríz a zavedením protikrízových preventívnych opatrení“ 

(Veber, 2009, in Buganová, Hudáková, s. 105). 

 Uvedený pojem je teda moţné zjednodušene chápať ako súbor zásad a nástrojov, ktoré 

sa vedúci pracovníci snaţia aktívne zavádzať v prípade vzniku krízového stavu, a ktorých 

cieľom je daný stav a jeho vývoj zvládnuť. Avšak zásadným pravidlom na zvládnutie 

negatívneho javu je pochopenie rizika a príčin vzniku krízy. 

1.1  Riziko 

 Riziko vo všeobecnosti predstavuje jav, s ktorým sa človek stretáva v kaţdodennom 

ţivote a neustále ho obklopuje v kaţdej situácii. Riziko je teda spojené vţdy s určitou 

činnosťou človeka, podniku, organizácie a vzniká len v tom prípade, ţe sa daná činnosť 

vykonáva. Avšak jeho podstatu nemoţno jednoznačne definovať. Spravidla za riziko sa 

definuje niečo neurčité, čo súvisí s priebehom akejkoľvek činnosti. Neurčitosťou sa v tomto 

kontexte rozumie fakt, ţe je nemoţné spoľahlivo dopredu predvídať, aká bude skutočná 

odozva na uskutočnený podnet. Jedine je moţné vytvárať určité predikcie na základe istých 

sprievodných príznakov. Riziká môţu vznikať v rôznych sférach ľudského konania a podľa 

toho poznáme riziká prírodné, spoločenské, hospodárske, osobnostné, pričom moţno uviesť, 

ţe kaţdé riziko je spravidla porovnateľné s inými druhmi rizík. Taktieţ sú navzájom 

poprepájané a majú tendenciu medzi sebou sa ovplyvňovať. 

1.2  Kríza 

 Kríza môţe zasiahnuť akýkoľvek subjekt a absolútne nezáleţí na jeho veľkosti. V kríze 

sa môţe ocitnúť jedinec, organizácia, politický subjekt, spoločnosť a pod. Pôsobenie kaţdej 

krízy má negatívny dôsledok na vyššie spomínané objekty a ich okolie. Aj keď je daný pojem 

veľmi frekventovaným problémom, aj v kontexte krízového manaţmentu je jeho jednotná 

definícia. V podnikateľskej oblasti moţno krízu definovať ako: „Situáciu rôznej časovej 

dĺžky, pri ktorej rozhoduje, či sa podnik navráti (minimálne) do situácie, v ktorej bol pred 

vznikom krízy, alebo je perspektívne ohrozené dosahovanie podnikových cieľov, poprípade 

jeho ďalšia existencia“ (Zuzák, Königová, 2009, s. 30). 
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Kríza 

 Kríza v podnikoch vzniká veľakrát nenápadne niekedy bez toho, aby sa prejavili 

varovné signály. Najviac sa spomínaná skutočnosť prejavuje vo firmách pôsobiacich v 

odvetviach s vysokou konkurenciou, kedy sa správanie oponenta nedá odhadovať a môţe mať 

za následok práve vznik krízového stavu. Okrem toho existuje aj rad ďalších príznakov 

vedúcich k vzniku krízy vo firme, napríklad závislosť na malom počte zákazníkov, výpadky 

vo výrobe, zastaralá technológia, odchod kľúčových zamestnancov, zlá organizácia výroby a 

pod. V reálnom svete prakticky neexistuje spoločnosť, ktorá by si krízovým obdobím neprešla 

alebo aspoň nezaznamenala stagnáciu. Na základe súčasnej globalizácie sveta a interna-

cionalizácii podnikania vzniká vzájomná previazanosť firiem v rôznych teritóriách, a tým 

dochádza k rýchlemu prenášaniu krízových stavov medzi oblasťami. To znamená, ţe 

ekonomické subjekty vzdialené niekoľko tisíc kilometrov môţu mať vplyv na iné 

hospodárske subjekty, aj keď sa môţe na prvý pohľad zdať, ţe sú od seba nezávislé. 

 Avšak podniky sa snaţia pri vzniku krízových stavov o ich stabilizáciu, neskôr aj o 

elimináciu následkov a vyvedenie na úroveň, v ktorej sa nachádzali pred jej vznikom. Ide teda 

o boj s krízou, ktorý sa nezaobíde bez solídnych analýz rizík, ktoré sú potrebné pre vykonanie 

potrebných strategických rozhodnutí. Nezastupiteľnú úlohu pri riešení vynárajúcich, alebo uţ 

vzniknutých kríz predstavuje vyuţívanie krízovej komunikácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1   Schéma krízového riadenia v užšom zmysle (Zuzák, Königová, 2009, s. 27) 

2 Krízová komunikácia 

 Krízová komunikácia teda predstavuje jeden z nástrojov, vďaka ktorému môţe firma 

zamedziť kríze alebo ju dokonca vyuţiť vo svoj prospech. Odborne tento pojem definoval, 

napríklad autor Vymětal, ktorý hovorí: „V krízovej komunikácii ide predovšetkým o výmenu 

informácií, postupov a doporučení. Formuláciu efektívneho odkazu je možné vykonať až po 

identifikácii a poznaní cieľových príjemcov. Pri plánovaní odkazu je potrebné brať do úvahy 

rôznorodosť príjemcov a taktiež špecifiká ich emocionálnych stavov“ (Vymětal, 2009, in 

Zapletalová, 2012, s. 131). 
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 Aj keď je spoločnosť vinníkom alebo existujú dohady o nezvládnutí krízovej situácie, 

môţe mediálne dobre zvládnutá komunikácia ovplyvniť verejnú mienku aj obchodných 

partnerov. Vyuţívanie krízovej komunikácie je často dohnané aţ na hranicu morálky a etiky, 

pretoţe veľakrát sa podniky snaţia vymaniť z tieňa podozrenia za kaţdú cenu. Pri vzniku 

krízy musí manaţment podniku ihneď reagovať a začať s komunikáciou smerom navonok 

i dovnútra. Cieľ krízovej komunikácie spočíva v uvoľnení správnych informácií v správnom 

čase, sprostredkované správnemu recipientovi, a tým dosiahnuť včasnú pripravenosť 

krízového riadenia, redukovať neistotu verejnosti a prispieť k zabráneniu alebo aspoň 

k zmierneniu negatívnej publicity poškodzujúcej goodwill spoločnosti. Verejnosť pritom musí 

cítiť, ţe organizácia pristupuje k problému zodpovedne a robí všetko čo je v jej silách, aby 

situáciu dostala pod kontrolu. Základným kameňom krízovej komunikácie zostáva fakt, ţe po 

slovách musia jednoznačne nasledovať činy a v ţiadnom prípade nie je vhodné začať problém 

bagatelizovať. Dôleţitým faktorom sú aj informácie, nakoľko nedostatok informácií v čase 

krízy predstavuje ďalšie dodatočné ohrozenie. Niekedy sú informácie týkajúce sa danej 

situácie alebo javu tzv. neostré, čiţe nepredstavujú presne kvantifikovanú hodnotu, alebo sú 

popísané iba nejednoznačne interpretovateľnými výrokmi. Vtedy hovoríme o fuzzy  

informáciách, inými slovami povedané o mlţných informáciách, ktoré hrajú v procese 

krízovej komunikácie a rozhodovania stále významnejšiu úlohu. Nakoľko môţu rovnako ako 

nedostatočná alebo neodborne vykonaná krízová komunikácia daný problém prehĺbiť.   

3 Súčasný stav v oblasti krízového manaţmentu a krízovej komunikácie 

 Je nesporné, ţe manaţment ako na prahu, tak i v 21. storočí bude mať radu nových 

rysov, ktoré pramenia z prirodzeného dôsledku zmien, ku ktorým vo vývoji ekonomiky, 

hospodárstva, politiky, techniky a pod. na celospoločenskej úrovni  prichádza. Stále sú 

prekonávané "osvedčené" a "tradičné" prístupy, vnímanie a schémy riadenia, ktoré 

v minulosti boli základom nekompromisného úspechu. Výnimku vo vývoji a zmene 

zmýšľania netvorí ani krízový manaţment a krízová komunikácia. Hlavnou príčinou 

nepretrţitej potreby inovácií a zmien v oblasti krízového manaţmentu a krízovej 

komunikácie, operatívneho a systémového riadenia je neustále stúpajúci význam globálneho 

prostredia a s tým súvisiaci vznik nových bezpečnostných rizík. Práve narastaním globálneho 

prostredia vznikajú nielen v minulosti neznáme rizikové alebo krízové situácie, ale taktieţ sa 

prejavujú v dovtedy nevídaných rozmeroch na regionálnych, či národných úrovniach.  

 Z globálneho prostredia plynú nové riziká na vznik krízy ako tvrdí Helmut Lang vo 

svojej knihe Management trendy a teórie, v ktorej píše: „V roku 2002 kontrolovalo 200 

najmocnejších koncernov OECD krajín cca 23,8% hrubého domáceho produktu sveta. 

Bilančná suma Exxon mobile prevyšuje objem hrubého domáceho produktu Rakúska.“ Z toho 

sa vynárajú rizikové faktory ohrozujúce trvalo udrţateľný rozvoj, ako aj spoločensky 

zodpovedné podnikanie, keďţe niektoré nadnárodné spoločnosti disponujú väčšími objemami 

prostriedkov ako niektoré štáty (Lang, 2007). 

 Práve z vyššie uvedených skutočností sa predpovedanie krízových javov, prevencia 

ich vzniku a príprava na ich riešenie stávajú nevyhnutnou súčasťou riadiacich procesov nielen 

na úrovni štátnej správy a samosprávy, ale aj v oblasti podnikateľských subjektov. A práve 

krízový manaţment a krízová komunikácia sú mechanizmami, ktorých poslaním je vytváranie 

metodológie strategického a operatívneho riadenia  pre zabezpečenie trvalo udrţateľného 

rozvoja a spoločensky zodpovedného podnikania.  

4 Vyuţívanie krízovej komunikácie a krízového manaţmentu 

 Mnohé spoločnosti vyuţívajú komunikáciu aj na podporu svojich aktivít, a tým sa 

snaţia uţ v prvopočiatkoch zabrániť vzniku nejakého krízového stavu. Jedným z takýchto 
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príkladov je spoločnosť McDonald´s. Tá čelí neustálej kritike z pouţívania a predaja 

nekvalitných surovín a ich komunikáciu a manaţment neustále zamestnáva činnosť toto 

tvrdenie vyvrátiť ešte skôr, ako prepukne do väčšieho rizika. Rozhodli sa teda na jednej zo 

svojich webových stránok ponúknuť zákazníkom moţnosť, aby im poloţili akúkoľvek otázku. 

McDonald´s potom odpovie priamo na otázku buď v písomnej podobe alebo formou videa.  

Aj keď niekedy z odpovedí vyplývajú zmiešané pocity o ich pravdivosti zdá sa, ţe ľudia sa 

uspokoja s dôkladnou odpoveďou alebo sú radi a potešení z transparentného prístupu 

spoločnosti k zákazníkom. Vzhľadom k tomu, ţe táto kampaň je zaloţená na pravde 

a transparentnosti, aj keď samozrejme scenár odpovedí strategicky pripravil marketingový 

tím, jediný spôsob ako by im táto komunikácia mohla ublíţiť na ich imidţ je, ţe by vydali 

odpoveď, pri ktorej by bola zrejme preukázateľná nečestnosť a nepravdivosť. Svoju 

komunikáciu zamerali na zabránenie vzniku krízy ešte pred jej moţným vznikom aspoň 

z niektorých faktorov, pretoţe všetkým týmto štýlom zabrániť nemoţno.  

 Na druhej strane sme svedkami aj neúspešnej krízovej komunikácie a nezvládnutia 

situácie zo strany krízového manaţmentu. O tejto skutočnosti svedčí aj prípad nemeckého 

chemického koncernu BASF. Táto spoločnosť má vypracované krízové plány a krízové 

situácie ktoré riešia vzniknutú situáciu nielen z hľadiska technického a logistického, ale aj 

komunikačného. To spoločnosti umoţňuje rýchle nadobudnutie kontroly nad krízovým 

stavom a obmedzenie škôd. Avšak aj napriek týmto opatreniam, ktoré zahŕňajú aj systém 

včasného varovania obyvateľstva, došlo k úniku neţiaducich látok do ovzdušia. Konkrétne 

išlo o únik chemických látok v továrni BASF pri meste Ludwigshafen koncom roka 1953. 

Prišlo tu k poškodeniu kotla s asi jednou tonou chemikálii. Všetci, ktorí sa dostali do styku 

s jedom za niekoľko dní dostali horúčku, na pokoţke sa im objavili vyráţky a nastalo 

čiastočné ochrnutie. Jednalo sa teda zrejme o evidentné zanedbanie povinností koncernu 

a nedodrţanie krízového plánu. Koncern bol neskôr za túto haváriu kritizovaný v médiách.  

Záver 

 Krízový manaţment a krízová komunikácia predstavujú neodmysliteľnú súčasť, 

nakoľko vďaka nim sú manaţéri a spoločnosti včas a kvalitne pripravení na neustále sa 

meniace prostredie. Z toho vyplýva, ţe v súčasnom prostredí hrozí určité riziko kaţdému 

subjektu. A práve spomínané pojmy sú zárukou zvládania rizika a predstavujú jeden 

z predpokladov úspešného podnikania.   
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