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MOŢNOSTI A RIZIKÁ ANALÝZY SENTIMENTU V PROSTREDÍ 

SOCIÁLNYCH SIETÍ 

THE POTENTIAL AND RISK OF SENTIMENT ANALYSIS IN A 

SOCIAL NETWORKING  

Zuzana Baĉíková 

Abstrakt 

Analýza sentimentu je nástroj na získanie spätnej väzby od zákazníka a sledovanie 

reputácie. Na druhej strane má mnoho limitov. Tie súvisia najmä s klasifikáciou subjektivity 

a samotného sentimentu. Cieľom tohto príspevku je poukázať na moţnosti a limity tejto 

metriky v prostredí sociálnych médií. Príspevok popisuje moţnosti vyuţitia analýzy 

sentimentu pre marketingové úĉely a predkladá limity tejto analýzy v slovenskom prostredí. 

Kľúĉové slová: Online marketing. Sociálne média. Sociálne siete. Metriky. Analýza 

sentimentu. Marketing. 

Abstract 

 Sentiment analysis is a tool for obtaining customer feedback and reputation 

monitoring. On the other hand, sentiment analysis has a number of limits. These relate mainly 

with the classification of subjectivity and sentiment itself. The aim of this paper is to highlight 

the possibilities and limits of this metric in environment of social media. This paper describes 

the possibilities of using sentiment analysis for marketing purposes and its limits of the 

analysis in Slovak environment. 

Key words: Online marketing. Social media. Social networking. Metrics. Sentiment analysis. 

Marketing. 

1 Úvod 

Moţnosti merania a systematického hodnotenia online marketingu patria medzi jej 

najzásadnejšie výhody. Kým zber dát pri tradiĉných marketingových kampaniach predstavuje 

ĉasovo a finanĉne nároĉnú operáciu, online marketing pristupuje k zberu a v mnohých 

prípadoch aj hodnoteniu dát automatizovane, ĉím dochádza k šetrnému zaobchádzaniu 

s personálnymi kapacitami a finanĉnými prostriedkami. Na druhej strane veľké mnoţstvo 

digitálnych metrík je dnes uţ mätúce. Rappaport identifikoval aţ 350 rôznych digitálnych 

metrík, priĉom ich rozĉlenil podľa kategórií a marketingového stupňa (Rappaport, 2014). Len 

v oblasti sociálnych médií Sterne identifikoval 100 spôsobov ich merania  (Sterne, 2010). 

Sociálne média boli klasifikované na základe sociálnej prítomnosti a teórie mediálnej 

bohatosti do šiestich oblastí - blogy, projekty spolupráce, sociálne siete, obsahové komunity, 

virtuálne sociálne svety a virtuálne herné svety  (Kaplan & Haenlein, 2010). Jednotlivé 

sociálne médiá majú samostnané moţnosti meraní v rámci vyhodnocovania efektivity a keďţe 

sociálne siete vo svojej rôznorodosti vyuţívajú vlastné merateľné ukazovatele, dochádza 

k ďalšiemu štiepeniu metrík
1
.  

                                                 
1
 Rappaport uvádza nasledovné metriky identifikované v rámci sociálnych sietí: akcie, cena za akciu, cena za 

klik, cena za kontakt, cena za objednávku, cena za predaj, cena za tisíc cielených impresií, cena za tisíc impresií, 

cena za transakciu, cena za unikátneho návštevníka, cieľ konverzií, cielené impresie, cielené publikum, cookie, 

ĉas k nákupu, ĉas naĉítavania stránky, dopoĉúvané playlisty, dosah, dosledované epizódy, fanúšikovia , 

frekvencia, hodnotenia produktov, interakcie v reklame, in-unit klik, IP adresy, kanál, kanál konverzií, klik, 

kľúĉové metriky výkonnosti, kľúĉový obsah na stiahnutie (kupóny, recepty, aplikácie a pod.), komentáre, 
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Jednotlivé sociálne siete pomenúvajú svoje metriky rôznymi názvami, napr. oznaĉenie 

to sa mi páĉi na sociálnej sieti Facebook, oznaĉenie obľúbenia na sociálej sieti Twitter alebo 

pin in na sociálnej sieti Pinterest. Všetky vlastné metriky sú poĉítané, avšak relevancia tohto 

výpoĉtu môţe byť závadzajúca, keďţe niektoré príspevky môţu byť podporené aj reklamou 

v rámci siete. Údaj o podpore nie je verejný. Princíp vyjadrenia súhlasu uţívateľa s obsahom 

ostáva zachovaný naprieĉ všetkými sociálnymi sieťami (Lee, Hansen, & Lee, 2015). Medzi 

ďalšie funkcie sociálnych sietí patrí zdieľanie obsahov, ktoré je moţné samostatne merať 

a vyhodnocovať. Zdieľanie informácií na sociálnych sieťach je ovplyvnené tým, ĉi ĉlenovia 

v skupine majú medzi sebou väzby (napr. priateľské vzťahy v skupine) alebo dochádza 

k identifikovaniu jedinca k skupine (napr. športové kluby) (Chung, Nam, & Koo, 2016). 

Srdcom webu 2.0 je participácia interakcia s uţívateľmi (Chaffey & Ellis-Chadwick, 

2012). Na sociálnych sieťach je interakcia v najĉistejšej forme viditeľná prostredníctvom 

komentárov. Metrikou komenárov môţe byť ich mnoţstvo, ale aj emocionálne zafarbenie. Aj 

Rappaport uvádza sentiment ako moţnú metriku v prostredí sociálnych sietí (Rappaport, 

2014). V prostredí sociálnych sietí slúţi na získanie výhody oproti konkurencii (He, Wu, Yan, 

Akula, & Shen, 2015), získanie spätnej väzby od zákazníkov (Jang, Sim, Lee, & Kwon, 2013) 

a sledovanie reputácie (Manaman, Jamali, & AleAhmad, 2016). Rozmer analýz sentimentu 

spoĉíva v klasifikácií subjektivity, klasifikácií sentimentu, uţitoĉnosti meraní, vytváraní 

lexikón, extrakcii názorov o produktoch, detekovaní názorového spamu a jej rôznych aplikácií 

(Ravi & Ravi, 2015). Cieľom tohto príspevku je poukázať na moţnosti a limity tejto metriky 

v prostredí sociálnych médií. 

2 Moţnosti obsahovej analýzy v prostredí sociálnych sietí 

Metodologicky analýza sentimentu v prostredí sociálnych sietí vychádza z obsahovej 

analýzy. Obsahová analýza je metódou štúdia a analyzovania oznámení systematickým, 

objektívnym a  kvantitatívnym spôsobom za úĉelom merania premenných, priĉom pozostáva 

                                                                                                                                                         
konverzácie, konverzácie na relevantných stránkach, konverzie, kumulovaná sledovanosť v populácii (GRP), 

ľudia rozprávajúci o príspevku, ľudia rozprávajúci o stránke, miera akcie, miera kompletne odsledovaných 

programov, miera konverzií, miera odchodu, miera opustenia nákupného vozíka, miera opustenia stránky, miera 

preklikov (CTR), miera preklikov po video vystavení, miera sociálnych klikov, miera stránky odchodov, 

mnoţstvo  kompletne odsledovaných programov, mnoţstvo sledovaných minút, mnoţstvo vrátených 

návštevníkov, najsledovanejšie stránky, návšteva, negatívna spätná väzba od uţívateľa, negatívna spätná väzba 

príspevku, neopakovateľný video dosah, nepriaznivci a ukonĉení odberatelia, nové oznaĉenia to sa mi páĉi, noví 

návštevníci, noví návštevníci v percentách, odchod, odoslané formuláre, opakované návštevy, opakované 

sledovanie programu, opakované zaĉatie sledovania programu, organické impresie príspevkov, organický dosah 

príspevku, organický dosah stránky, ovplyvňovateľ, oznaĉenia to sa mi páĉi / to sa mi nepáĉi, oznaĉenia to sa mi 

nepáĉi stránky, oznaĉenia to sa mi páĉi stránky, oznaĉenie miesta, oznaĉenie to sa mi páĉi, pinery, piny, platba 

za klik, platené impresie príspevku, platené impresie stránky, platený dosah príspevku, platený dosah stránky, 

poĉet videní videa, podiel aktívnych dní, podiel toku, povedomie o reklame, povedomie o znaĉke, povzbudenie 

znaĉky, príbeh, prejdenie myši, preklik, presmerovaná internetová premávka, priatelia fanúšikov, priami 

návštevníci, priaznivci a odberatelia, priemerná doba prehrávania, priemerná hodnota objednávok, priemerný ĉas 

strávený na stránke, priemerný ĉas strávený sledovaním, príspevok, prvé objednávky, reklamná impresia, 

repinery, repiny, retweety, sentiment, sledovanie udalostí, sociálne impresie, sociálne percentá, sponzorované 

príbehy, spotrebitelia príspevkov, spotrebitelia stránok, spotreby príspevkov, stiahnuté broţúry, stiahnuté 

kupóny, stiahnuté piesne, stiahnuté recepty, stránka, stránka odchodov, tok unikátneho uţívateľa, totálny ĉas 

strávený sledovaním, totálne impresie príspevkov, totálne impresie stránok, totálne videnia tab, totálny dosah 

príspevkov, totálny dosah stránky, typ vstupu, udalosť, ukonĉené programy, unikátne kliky, unikátne návštevy 

(unikátne vyhľadávaĉe), unikátni diváci, unikátni diváci alebo poĉúvatelia programov, videné stránky, videné 

stránky na návštevu, videné stránky prihlásených uţívateľov, video - retenĉné publikum, viralita príspevku, 

virálne impresie príspevkov, virálne impresie stránky, virálny dosah príspevkov, virálny dosah stránky, viditeľné 

impresie, vstupná stránka, zaĉatie sledovania epizódy, zaĉaté programy, zaĉatie poĉúvania playlistu, zákazníci, 

zapojenie, zapojenie – tweet, zapojení uţívatelia, zapojenie ľudí príspevku, zásah, zástanca znaĉky, zdieľania, 

zdroj internetovej premávky, získané impresie, zmienenie, zobrazenia 
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z definovania a kategorizovania univerza, jednotiek analýzy a kvantifikácie (Kerlinger, 1972). 

Vzhľadom k tomu, ţe uţívatelia vyjadrujú svoje názory na sociálnych sieťach, vytvárajú tak 

priestor pre ich analýzu. Z marketingového hľadiska môţu práve tieto postoje a názory 

priviesť spoloĉnosti k cenným informáciám. Klasická obsahová analýza je kvantitatívna, 

orientovaná na premenné, priĉom pouţíva preddefinované kategórie a sústreďuje sa na 

objektívne chápaný obsah, priĉom sa ĉasto poĉíta výskyt urĉitých slov ĉi tvrdení pri ĉastej 

strate významu v priebehu kódovania, a preto dokáţe spracovať veľké mnoţstvo dát avšak 

povrchne. Na druhej strane diskurzívna analýza vníma jazyk v kontexte spoloĉenskej praxe 

a v znaĉnej miere vychádza z lingvistiky. Napriek nároĉnosti však skúma jednotlivé texty do 

hĺbky (Miessler, 2007). V rámci voľného kódovania, induktívnej metódy, dochádza 

k hľadaniu všeobecnejších kategórií, ktoré kontextuálne vysvetľujú skúmané javy (Poláková, 

E. a iní, 2012). 

2.1 Definícia a kategorizácia univerza 

 Prvá generácia sociálnych sietí vyuţívala anonymné mená uţívateľov. Druhá generácia 

umoţnila vytvárať personalizované domovské stránky. Prelomovou sociálnou sieťou bola sieť 

sixdegrees.com z roku 1997, ktorá bola zaloţená na vyuţívaní skutoĉných mien. Nepriaznivá 

zmes vyplývajúca z vývoja informaĉných technológií, pomalého internetu, nedostatoĉného 

rozšírenie digitálnych fotoaparátov, vysoké prevádzkové náklady spôsobili, ţe táto sociálna 

sieť zanikla. Podobný vývoj bol aj so sociálnou sieťou Friendstier, pri ktorej rýchlo 

narastajúci poĉet pouţívateľov bol z technických dôvodov nezvládnuteľný. Konkurenciou 

Friendsteru pre jeho technologickú nestálosť a väĉšiu liberalitu sa stala sociálna sieť 

MySpace. Facebook bol uvedený v roku 2004 (Kirkpatrick, 2011). V súĉasnosti sú populárne 

aj sociálne siete Google +, Twitter, Instagram ĉi Pinterest. Alternatívnymi sociálnymi sieťami 

môţu byť We-chat, KakaoTalk, LINE, Ello, Tsu, This, Secret, Yik Yak, Wanelo, Shots ĉi 

WeWork  (Kříţ, 2015).  

 Pri definovaní univerza obsahu (U), ktorý má byť analyzovaný sa vychádza 

z výskumného problému a výskumných otázok. Obsahy môţu byť analyzované len na jednej 

sociálnej sieti, napr. na Facebooku alebo len na Twitteri, ale môţe byť realizovaná aj na 

niekoľkých sociálnych sieťach súĉasne. Z marketingového hľadiska je analýza realizovaná na 

tej sociálnej sieti, ktorá predstavuje pre spoloĉnosť najväĉší úţitok. Sociálna sieť môţe byť 

vybratá kvôli svojej veľkosti (napr. Facebook), zameraniu (napr. Instagram), výskytu 

potencionálnych klientov (napr. Twitter) alebo spolupracovníkov (napr. LinkeldIn). Napriek 

tomu, ţe obsahová analýza naprieĉ sociálnych sietí môţe byť nároĉnejšia z marketingového 

hľadiska má svoj význam najmä pre získanie rôznorodejších názorov, priĉom sentiment 

k znaĉke sa môţe výrazne líšiť medzi sociálnymi sieťami (Smith, a iní, 2012). Na druhej 

strane popularita sociálnych sietí je celosvetovo na rôznej úrovni ako je znázornené na 

Obrázku ĉ. 1. 

 

Obr. 1   Celosvetový záujem od roku 2005 o najpopulárnejšie sociálne siete (Google, 2015)  
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Nakoľko je obsahová analýza finanĉne, osobne i ĉasovo veľmi nároĉná, je potrebné 

ekonomické plánovanie, ktoré môţe zmenšiť univerzum obsahovej analýzy len na jednu 

konkrétnu sociálnu sieť. Výber danej sociálnej siete môţe závisieť aj od krajiny. Ako je vidieť 

na Obrázku ĉ. 2, oproti celosvetovej preferencie medzi sociálnymi sieťami slovenskí 

uţívatelia obľubujú aj slovenskú sociálnu sieť Pokec. Podobne rozdielnosti je moţné sledovať 

aj v iných krajinách. 

 

Obr. 2   Slovenský záujem od roku 2005 o najpopulárnejšie sociálne siete (Google, 2015)  

V súvislosti s medzinárodnou obsahovou analýzou a analýzou sentimentu je nevyhnutné dbať 

aj na kultúrne rozdiely vo vnímaní ako aj na jazykové limity (Boiy, a iní, 2009). Tieto analýzy 

však môţu výrazne prispieť k poznatkom o jednotlivých kultúrach. 

 Univerzum môţe byť zúţené v závislosti od výskumného problému aj na autorstvo 

statusov. Autormi statusov na sociálnych sieťach môţu byť uţívatelia alebo aj konkrétne 

znaĉky z komerĉného aj nekomerĉného sektora. Tieto môţu byť ďalej zuţované v závislosti 

od konkrétnych vedeckých otázok. Uplatnenie zúţeného univerza pre marketingové úĉely 

môţe byť pouţité pri zisťovaní konkurenĉného prostredia (Baĉíková, 2015), pri získavaní 

spätnej väzby od zákazníkov (Jang, Sim, Lee, & Kwon, 2013) a sledovanií reputácie 

(Manaman, Jamali, & AleAhmad, 2016). 

2.2 Jednotky analýzy  

 V tradiĉnom poňatí obsahovej analýzy sú jednotkami analýzy slová, témy, charaktery, 

poloţky a ĉasopriestorové miery (Kerlinger, 1972). V rámci sociálnych sietí sú tieto tradiĉné 

jednotky analýzy prítomné, avšak v rámci svojej funkcionality sú rozĉlenené aj ďalšie 

kategórie. Sociálna sieť Facebook umoţňuje vytváranie virtuálnych priestorov (napr. skupiny, 

stránky alebo profily), ktoré je moţné plniť obsahom s rôznym posolstvom. Ďalej umoţňuje 

vytvárať statusy, ktoré je ďalej moţné oznaĉovať vo forme "To sa mi páĉi", komentovať 

a zdieľať. Základnými jednotkami môţu byť samotné statusy, ale aj komentáre. Nadradenosť 

daných jednotiek spôsobuje znaĉné problémy pri analýze, a preto je nevyhnutné zadefinovať 

ich vzťahy. Pri analýze sentimentu sociálnej siete Facebook je potrebné prihliadať na 

nadradenosť jednotiek analýzy: 

1. Statusy (napr. Odhaľte chute Talianska) 

2. Komentáre (napr. Bude aj lavazza? Uţ dlho nebola, mám hrozný absťák....) 

3. Podradené komentáre (napr. Pekný deň Michaela, Lavazzu máme v ponuke Lidl tím) 

V prípade zisťovania úĉinku vyvolaného konkrétnym typom statusu sú predmetom 

analýz aj podradené komentáre. K skresleniu dochádza v prípade, ţe pôvodný autor zasahuje 

do tejto komunikácie. Diskusia v podradených komentároch sa môţe zaĉať odvíjať aj úplne 
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iným smerom. Pri politických subjektoch v podradených komentároch zmena pôvodnej témy 

nie je nezvyĉajná. 

2.3 Zber údajov v prostredí sociálnych sietí 

 Zber údajov v rámci obsahovej analýzy môţe byť realizovaný ruĉne (Janková, 2014) 

alebo automatizovane  (Saxton, 2015). Ruĉný zber dát zo sociálnej siete Facebook pri veľkom 

poĉte analyzovaných dát je ĉasovo nároĉný. Navyše poĉítadlo komentárov niekedy ukazuje 

nesprávny poĉet, tak ako je vidieť na Obrázku ĉ. 3. 

 

 

Obr. 3   Počítadlo komentárov 

V prvom prípade boli zobrazené dva komentáre, priĉom ďalšie štyri bolo moţné odkryť, ĉo 

spolu predstavuje šesť komentárov. Po odkrytí ich však zobrazilo len päť.  

 Automatický zber dát prácu urýchľuje. Pre zber dát zo sociálnej siete Facebook je 

moţné pouţiť Facebook API (Saxton, 2015). Tento nástroj vyţaduje schopnosti, ktoré 

presahujú úroveň aj pokroĉilejšieho uţívateľa informaĉných technológií. Ako alternatívny 

nástroj môţe byť pouţitý nástroj Zoomsphere (ZoomSphere, 2015), ktorý je primárne urĉený 

pre správu sociálnych sietí. Moţnosti dolovania dát v súvislosti s nadradenosťou obsahových 

jednotiek, najmä pri komentároch, sú však v súĉasnosti obmedzené. Medzi ďalšie alternatívne 

nástroje zberu dát patrí SurveyMonkey (SurveyMonkey, 2015), mention  (mention, 2015) 

alebo exportný addon do Excelu (Acharya, 2013). 

2.4 Obsahová analýza statusov 

 Tradiĉná kvantitatívna obsahová analýza môţe byť uplatňovaná na statusoch. 

Definované jednotky analýzy podliehajúce kódovaniu závisia od vedeckého problému 

a poloţených vedeckých otázok. Takýmto spôsobom môţe byť analyzovaný formát pouţitých 

výrazových prostriedok z hľadiska vizuálneho stvárnenia, textuálného významu ĉi audio-

vizuálneho vyuţitia komunikátu (Ballantine, a iní, 2015). Analýza statusov môţe taktieţ 

zahŕňať tému. Takéto uplatnenie obsahovej analýzy v prostredí sociálnych sietí je uplatniteľné 
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najmä v prostredí politického marketingu (Poláková, E. a iní, 2012). Vyuţitý nástroj 

z prihliadnutím k tradiĉnému komunikaĉno-marketingovému mixu je tieţ jedna z mnoha 

moţností ako zaraďovať jednotky analýzy do kategórií (Baĉíková, 2015). 

3 Moţnosti analýzy sentimentu v prostredí sociálnych sietí 

Analýza sentimentu (z angl. sentiment analysis) oznaĉovaná aj ako dolovanie názorov 

(z angl. opinion mining) je výpoĉtové štúdium názorov, postojov a emócií ľudí k subjektom, 

ktoré môţu reprezentovať individuality, udalosti alebo témy (Medhat, a iní, 2014). Jedná sa 

o priraďovanie sentimentu, a teda emocionálneho náboja, k subjektom ĉi témam výskumu. 

Medzi základné rozmery analýzy sentimentu patrí: 

1. Determinácia polarity, 

2. Nejednoznaĉnosť a vágnosť textu, 

3. Skúmanie uţitoĉných meraní a detekcia názorového spamu, 

4. Lexika a tvorba korpusu (Ravi, a iní, 2015). 

3.1 Determinácia polarity 

 Klasifikácia sentimentu predstavuje determináciu polarity výrokov, ktoré obsahujú 

pozitívny, negatívny alebo neutrálny sentiment k urĉitému subjektu. Uvedená determinácia 

môţe byť realizovaná postredníctvom strojového automatizovaného, lexikálneho alebo 

hybridného kódovania (Ravi, a iní, 2015). Môţe byť realizovaná aj diskurzívna, kvalitatívna 

obsahová analýza emocionálnych nábojov (Poláková, E. a iní, 2012). Bolo vytvorených uţ 

niekoľko modelov pre automatizované resp. strojové kódovanie, napr. binárne kódovanie 

filmových recenzií (Pang, B. a iní, 2002), binárne kódovanie produktových recenzií zaloţené 

na Viterbi algoritme (Whitelaw, C. a iní, 2005) ĉi prepoĉítané skóre sentimentu niekoľkých 

premenných na sociálnej sieti Twitter (Ghiassi, a iní, 2013). Ich výhodou je relatívna presnosť 

oproti ruĉnému kódovaniu, ale limitom je rozdielnosť skutoĉného sentimentu oproti 

detekovanému v prípadoch "zmareného oĉakávania" (Pang, B. a iní, 2002). Pri vyuţití 

nelexikálnych premenných dochádza tieţ k skresleniu pre pouţívanie opozitných emotikonov 

a ich nesprávnej interpretácii. Taktieţ uţívatelia ĉasto pouţívajú neformálny jazyk, priĉom 

prízvuk zdôrazňujú pouţitím opakových písmen v slovách (Montejo-Ráez, a iní, 2014). 

V slovenskom jazyku môţe problém spôsobiť aj to, ţe ĉasto sa nepouţíva v komentároch 

diakritika. Strojové kódovanie sentimentu predstavuje ekonomickú verziu kódovania, ale jej 

limitom je práve daná strojovosť. Väĉšina automatizovaných kódovaní vychádza 

z lexikálneho kódovania. Pri tomto kódovaní dochádza k idenfikovaniu sentimentu príp. skóre 

sentimentu konkrétnych slov v danom jazyku ako napr. SentiWordNet (Montejo-Ráez, a iní, 

2014). Kým s algoritmom kódovania sentimentu v ĉeskom jazyku bolo uţ experimentované 

(Habernal, a iní, 2015), v slovenskom jazyku absentuje akýkoľvek slovník sentimentu. Práve 

z tohto dôvodu pri analýze sentimentu slovenských komunikátov dochádza ku kódovaniu 

viacerými kódovaĉmi v rámci diskurzívnej obsahovej analýzy (Poláková, E. a iní, 2012). 

Alternatívny spôsob, ako predísť subjektivite pri urĉovaní sentimentu v diskurzívnej 

obsahovej analýze je kódovanie jedného kódovaĉa s urĉitým ĉasovým odstupom. V oboch 

prípadoch sa zhoda kódovania poĉíta podľa vzorca SK=2S/(K1+K2), kde SK = spoľahlivosť 

kódovaĉov, S = poĉet zhodných kódov pri jednej premennej, K1 = poĉet kódov premennej 

kódovaĉa ĉ. 1 a K2 = poĉet kódov premennej kódovaĉa ĉ. 2 (Scherer, a iní, 2004). 

3.2 Nejednoznačnosť a vágnosť textu 

 Text v podobe krátkych ĉi dlhších komentárov na sociálnych sieťach ĉasto obsahuje 

zloţito uchopiteľné, nejednoznaĉné a vágne zoskupenia slov. Medzi najĉastejšiu vágnosť 

v texte patrí sarkazmus, rétorika alebo metafora (Ravi, a iní, 2015). Na identifikovanie irónie 
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môţu byť pouţité rôzne typy n-gramov, vtipné profilovanie, pozitívne / negatívne 

profilovanie, afektívne profilovanie a profilovanie prívetivosti (Reyes, a iní, 2012). 

K nejednoznaĉnosti dochádza aj pri komentároch obsahujúcich pozitívny a negatívny náboj 

bez pouţitia irónie a sarkazmu. Na Obrázku ĉ. 4 je uvedený príklad obsahujúci pozitívny 

("vyber je dobry") a negatívny ("len pri pokladniach sa dlho caka") náboj. 

 

Obr. 4   Príklad komentáru obsahujúceho pozitívny aj negatívny náboj 

Na základe dohody kódovaĉov alebo zapracovaním do automatizovaného systému 

kódovania sa takéto výroky môţu negovať a zaradiť do neutrálnych polarít príp. zapoĉítať ako 

samostatné komentáre v poĉte emocionálnych nábojov.  

V niektorých prípadoch dochádza aj k nejednoznaĉnému identifikovaniu adresáta 

komentára. Na Obrázku ĉ. 5 je zobrazený prípad, v ktorom negatívny komentár ("nie su to 

prave ako boli predtím za 1Kĉs") nebol namierený voĉi autorovi statusu ("Billa Slovensko"), 

ale voĉi inej znaĉke ("Sójové rezy"). 

 

Obr. 5   Príklad nesprávnej adresnosti 

K predídeniu takýchto chýp je moţné len pri ruĉnom kódovaní. V prípade, ţe výrobok 

nie je explicitne oznaĉený, nie je moţné strojovo detekovať adresnosť komentára. Voĉi 

autorovi statusu je tento komentár neutrálny, kým voĉi zobrazenej znaĉke negatívny, a tak by 

mohlo dôjsť k nesprávnej detekcii polarity. 

Medzi ďalšie nejednoznaĉnosti v texte patrí preklep pri písaní. Príklad takéhoto 

preklepu je moţné vidieť na Obrázku ĉ. 3 ("skvelýe a chutné"). Pri ruĉnom kódovaní vo 

väĉšine prípadov dôjde k identifikovaniu takéhoto preklep, avšak pri strojovom kódovaní to 

nie je vţdy moţné, a preto sa vyraďujú.  Do kontextu nezapadjúce komentáre je tieţ moţné 

vyradiť, nakoľko polarita da nedá identifikovať. Príklad takéhoto komentára je zobrazný na 

Obrázku ĉ. 6 v rámci analýzy sentimentu. 
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 Obr. 6   Kontextuálne nezaraditeľný komentár 

V niektorých prípadoch vágnosť textu pochádza z nedostatoĉného poznania pozadia 

a kontextuality textu. Kontext pri automatickom kódovaní uniká úplne, nakoľko dochádza 

k priraďovaniu polarity na zadefinované jednotky, ktorými sú zväĉša slová (Baccianella, a iní, 

2010). Význam spojených slov vo vetách a v konkrétnych situáciách môţe byť preto úplne 

odlišný.  

K nejednoznaĉnosti zaradenia polarity dochádza aj v prípadoch, kedy uţívatelia 

komentujú statusy bez zreteľnej motivácie. Na Obrázku ĉ. 7 je zobrazený status 

("Nezabudnite si zajtra prestaviť ĉas o jednu hodinu späť a spite dlhšie :)"), ktorý uţívateľka 

komentovala pripojením fotografie ("Noo, ale moja maĉiĉka Mucika je krajšia Hihih"). 

Uţívateľka nezíska ţiadny benefit komentovaním daného príspevku, ale napriek tomu je 

angaţovaná a komentuje. V prípade, ţe sa nejedná o súťaţne motivovaný príspevok a dôjde 

k interakcii, takýto komentár má pozitívny náboj. 

 

Obr. 7   Ochota komentovať bez súťaţnej motivácie 

3.3 Skúmanie uţitočných meraní a detekcia názorového spamu 

 Názory prezentované na internete predstavujú výrazny zdroj informácií pre 

potencionálnych zákazníkov. Na neregulovanom internete uţívatelia z rôznych dôvodov 

pripisujú produktom a sluţbám dobré príp. aj zlé hodnotenia. Z toho dôvodu nie je moţné 
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dosiahnuť presné závery a výsledky analýzy sentimentu sú skreslené  (Heydari, a iní, 2015). 

V niektorých prípadoch si spoloĉnosti vytvárajú sami takýchto spamerov. Spoloĉnosť COOP 

Jednota kaţdý mesiac vyhodnocuje najlepšieho fanúšika mesiaca, ktorému zasiela nákupnú 

poukaţku. Uţívatelia sú potom motivovaní komunikovať so znaĉkou za kaţdých okolností. 

Prejavuje sa to aj v podobe niekoľkonásobného komentovania jedného uţívateľa na jeden 

status ako je vidieť na Obrázku ĉ. 3 (k1 = "skvelýe a chutné", k2 = "rezance z Coop Jednoty sú 

najlepšie", k3 = super cena). Tieto komentáre vo väĉšine prípadov majú buď negatívnu alebo 

pozitívnu polaritu a zaraďujú sa v poĉte, v akom sa vyskytnú. 

3.4 Lexika a tvorba korpusu 

 Lexikón predstavuje slovnú zásobu sentimentu s uvedením jej polarity a hodnoty sily. 

Vytvára sa z poĉiatoĉného zoznamu zdrojových slov (z angl. seed words), od ktorých sa 

odvoďovaním pomocou synoným a antoným zoznam rozširuje (Ravi, a iní, 2015). Korpus pre 

sociálnej siete MySpace v anglickom jazyku bol vytvorený v roku 2010. Viac ako 1000 

komentárov bolo posúdených na päť stupňovej škále pozitívneho a negatívneho sentimentu, 

ĉím vznikol korpus pre túto sociálnu sieť (Thelwall, a iní, 2010). Táto metodika bola neskôr 

rozšírená aj na sociálne weby Twitter, YouTube, Digg, Runners World a BBC Forums  

(Thelwall, a iní, 2012). Aj na sociálnej sieti Facebook bola realizovaná analýza sentimentu 

s cieľom vygenerovania základneho korpusu  (Zhang, a iní, 2014). Ďalší korpus dostupnný 

len v anglickom jazyku je SentiWordNet 3.0, ktorý je dostupný aj na webe (Baccianella, a iní, 

2010). Jednou z moţností pouţitia analýzy sentimentu v slovenskom jazyku je prekladanie 

slov do anglického jazyka a získavanie hodnôt sentimentu, avšak za týchto okolností môţe 

dôjsť k stieraniu jazykovej a kultúrnej rozdielnosti medzi národmi a ich vnímaniu sentimentu. 

Inou moţnosťou je vytvorenie slovníka sentimentu v slovenskom jazyku. 

4 Diskusia a záver 

Analýza sentimentu je len jednou z mnohých digitálnych metrík. Sentiment je jeden 

z najlepších nástrojov na získanie spätnej väzby od zákazníka a sledovanie reputácie. Na 

druhej strane má mnoho limitov. Tie súvisia najmä s klasifikáciou subjektivity a samotného 

sentimentu. Cieľom tohto príspevku bolo poukázať na moţnosti a limity tejto metriky 

v prostredí sociálnych médií. Aj keď existuje rada výskumov vyuţívajúcich analýzy 

sentimentu v prostredí sociálnych médií  (Ballantine, a iní, 2015; Ghiassi, a iní, 2013; 

Habernal, a iní, 2015; Manaman, a iní, 2016;  Montejo-Ráez, a iní, 2014; Thelwall, a iní, 

2012), na Slovensku ich je stále málo (Poláková, E. a iní, 2012). Najzásadnejšie je, ţe aj keď 

existujú cudzojazyĉné slovníky sentimentu (Baccianella, a iní, 2010), v slovenĉine absetnuje 

akýkoľvek. Problémy s determináciou polarity, vágnosťou textu a odstránením názorového 

spamu ešte nie sú úplne vyriešené a vyţadujú diskusiu v odbornom jazykovednom, 

psychologickom a sociologickom kruhu. 
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JEDNOTNÝ ŠTÁTNY PROTOKOL AKO SÚČASŤ MARKETINGOVEJ 

A KOMUNIKAČNEJ STRATÉGIE ŠTÁTU 

UNIFIED STATE PROTOKOL AS A PART OF THE MARKETING AND 

COMMUNICATION STRATEGY OF THE STATE 

Katarína Viktória Bratková 

Abstrakt 

Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva zahraniĉných vecí a európskych 

záleţitostí SR vyvíja od roku 2009 snahu o jednotnú prezentáciu v zahraniĉí. Výsledkom 

tohto úsilia má byť vypracovanie komplexnej marketingovej a komunikaĉnej stratégie štátu 

prostredníctvom brandingu SR. V súĉasnosti prebieha proces verejného obstarávania, ktorý 

by mal byť ukonĉený v decembri 2015 a projekt predstavený v roku 2016. V Slovenskej 

republike však absentuje ešte jednotný štátny protokol, ktorý by zjednotil prípravu návštev na 

najvyššej úrovni smerom navonok aj dovnútra krajiny. Cieľom tohto príspevku je zhodnotiť 

doterajší vývoj tvorby jednotného štátneho protokolu v Slovenskej republike a poukázania 

výhod jednotného štátneho protokolu v krajinách, v ktorých v súĉasnosti existuje (napr. 

Nemecko). 

Kľúĉové slová: Identita. Znaĉka. Branding. Marketing. Štát. Stratégia. Protokol. 

Abstract 

Slovak Republic has since 2009 made the efforts to develop the unified state 

presentation abroad via the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic. 

As he results of these efforts the complex marketing and communication strategy of the state 

through the branding strategy should be developed. Currently respective process of the public 

procurement is ongoing and should finish at the end of the year. The project should be 

presented in 2016. The unified state protocol does not exist in the Slovak Republic. The state 

protocol could unify the process of the state visits abroad as well as within the country. The 

aim of the paper is to evaluate currently ongoing development of the state protocol in the 

Slovak Republic and to show the advantages of the state protocol in the countries, where it 

already exits (e.g. in Germany). 

Key words: Identity. Brand. Branding. Marketing. State. Strategy. Protocol. 

1  Úvod 

V súvislosti s tvorbou imidţu a obrazu Slovenska v zahraniĉí sa najviac skloňujú výrazy 

verejnej diplomacie, jednotnej a koordinovanej prezentácie Slovenska v zahraniĉí ĉi znaĉka 

Slovenska. Absentuje však dlhodobejšia diskusia o potrebe jednotného štátneho protokolu 

najvyšších ústavných ĉiniteľov, zastupujúcich záujmy Slovenskej republiky smerom navonok 

(prezident, predseda vlády a minister zahraniĉných vecí), ktorá by nepochybne mala byť 

súĉasťou tvorby stratégie brandingu Slovenska. Slovenská republika sa pokúša zjednotiť 

komunikáciu štátnej správy smerom navonok od roku 2009. Najprv prostredníctvom 

jednotnej prezentácii Slovenska v zahraniĉí a v súĉasnosti od roku 2013 prostredníctvom 

komplexného strategického projektu brandingu Slovenskej republiky. Do tohto posledného 

projektu je okrem tímu expertov zapojená aj samotná verejnosť. Tá sa priamo mohla 

vyjadrovať k procesu brandingu na verejnej internetovej stránke, ale mohla sa priamo zapojiť 

aj do výberového konania na znaĉku Slovenskej republiky. V súĉasnosti prebieha druhé kolo 

verejného obstarávania na identitu, znaĉku a komunikaĉnú stratégiu Slovenska, keďţe 
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v prvom kole ţiadny z predloţených projektov nesplnil potrebné poţiadavky na znaĉku 

Slovenska. Víťaz verejného obstarávania by mal byť známy koncom roka a proces 

obstarávania znaĉky by mal byť ukonĉený v priebehu budúceho roka. 

2  Proces hľadania identity a národnej značky SR 

V úvode tohto príspevku spomíname, ţe proces zaĉiatku jednotnej prezentácie 

Slovenska v zahraniĉí sa datuje do roku 2009, prvá zmienka o potrebe jednotnosti vo 

vystupovaní navonok sa objavil uţ v Programovom vyhlásení vlády SR v roku 2006. Vláda sa 

v ňom zaviazala vytvoriť koncepciu jednotnej prezentácie SR v zahraniĉí a cieľavedomú 

stratégiu jej uplatňovania v zmysle kompetenĉného zákona
2
. Koncepciu jednotnej prezentácie 

SR v zahraniĉí schválila vláda uznesením ĉ. 177/2009
3
, jej cieľom bolo vybudovať dobré 

meno Slovenska v zahraniĉí prostredníctvom spoloĉných koordinovaných metód v obchodnej, 

kultúrnej ĉi politickej oblasti. Výsledok mal zabezpeĉiť atraktivitu Slovenska u zahraniĉných 

investorov a celkové zlepšenie imidţu Slovenska v zahraniĉí. Zodpovednosť za celý proces 

prevzal premiér SR ako predseda Rady vlády pre jednotnú prezentáciu SR v zahraniĉí. 

Vytvorenie koordinovaného komunikaĉného procesu štátnych orgánov však nebol 

jednoduchý proces a prijatá stratégia nedokázala priniesť ţelaný výsledok. Prekáţkou 

v tvorbe a implementácii procesu boli jednak ĉasová vyťaţenosť ĉlenov Rady, ako aj 

nedostatoĉné kompetencie pre komplexné riešenia, a tak Slovenská republika vystupovala 

navonok rôznorodo, na základe úvah vedenia jednotlivých rezortov, ĉo sa prejavovalo nielen 

v komunikaĉnej stratégii, ale aj v imidţi štátnej správy (napr. rôznorodé logá). V záujme 

zjednotenia výstupov smerom do zahraniĉia pokraĉoval tento proces uţ pod vedením 

Ministerstva zahraniĉných vecí SR (neskôr premenované na Ministerstvo zahraniĉných vecí 

a európskych záleţitostí SR). Úlohou ĉlenov novo vytvorenej pracovnej skupiny pre 

koordinovanú prezentáciu SR v zahraniĉí bolo vytvorenie jednotnej prezentácie SR 

a presadzovanie obchodno-ekonomických záujmov SR. Okrem týchto úloh si zodpovedné 

ministerstvo zaumienilo vytvoriť dôveryhodnú prezentaĉnú znaĉku Slovenska, ktorá by 

charakterizovala Slovenskú republiku a umoţnila vytvorenie základnej bázy pre komunikaĉnú 

stratégiu štátu.  

Zo štátov vyšehradskej štvorky má práve Slovenská republika najviac rozvinutý proces 

prípravy znaĉky Slovenskej republiky, ktorá je v súĉasnosti vo svojej predposlednej fáze – 

výberu víťazného projektu realizácie brandingu, teda znaĉky SR. Samotný proces tvorí 

niekoľko fáz, do ktorých boli zapojené rôzne skupiny – od laickej verejnosti, cez akademickú 

obec aţ po expertov. Poĉas projektu sa uskutoĉnilo niekoľko výskumných projektov a bolo 

vytvorených viacero návrhov ideových koncepcií, ktoré sa stali základom pre tvorbu 

komunikaĉných atribútov a posolstiev pre znaĉku Slovenska a jej následnú komunikaĉnú 

stratégiu. Tá by mala vzísť z verejného obstarávania znaĉky Slovenska, ktoré bolo uţ po 

druhýkrát vyhlásené Ministerstvom zahraniĉných vecí a európskych záleţitostí SR. V prvom 

kole totiţ ani jeden z predloţených projektov nezískal nadpoloviĉnú väĉšinu hlasov expertnej 

komisie. Výsledky druhého kola verejného obstarávania, v ktorom boli upravené podmienky 

na predkladanie projektov, by mal byť známy uţ v decembri. Znaĉka Slovenska by mala byť 

predstavená v budúcom roku - v ĉase, keď bude Slovenská republika predsedať v Európskej 

únii. Okrem znaĉky Slovenska bude na jar v budúcom roku Slovenská republika predstavovať 

aj logo predsedníctva Slovenskej republiky, ktoré bude prezentovať našu krajinu poĉas 

                                                 
2
 Pozri Programové vyhlásenie vlády SR (4.7.2006-8.7.2010). Dostupné na: 

http://www.vlada.gov.sk/data/files/979_programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky-od-04-07-2006-do-

08-07-2010.pdf 
3
 Pozri Návrh jednotnej prezentácie SR v zahraniĉí. Materiál ĉ. UV-5829/2009 schválený uznesením vlády SR ĉ. 

177/2009 na rokovaní 141/2009 zo 4.3.2009 ako 8. bod programu. 
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polroĉného predsedníctva v Európskej únii. Ide o dva navzájom nesúvisiace projekty, oba 

však môţu spoloĉne odštartovať a dopomôcť k novej prezentaĉnej ére Slovenskej republiky 

v zahraniĉí. 

3 Jednotný štátny protokol Slovenskej republiky 

Slovenská republika poĉas svojho viac ako dvadsaťroĉného ţivota prešla viacerými 

cyklickými fázami vstupov a vzostupov, ĉo sa ĉastokrát premietalo aj do tvorby obrazu 

Slovenska v zahraniĉí. Prezentácia krajiny v zahraniĉí prislúcha predovšetkým štátnym 

aktérom a záťaţ práce sa sústreďuje na Ministerstvo zahraniĉných vecí a európskych 

záleţitostí Slovenskej republiky. Predstavitelia Slovenskej republiky si postupne zaĉali 

uvedomovať, ţe úspešný príbeh môţe prispieť k tvorbe dobrého mena Slovenska v zahraniĉí, 

navonok však musí byť jednotný a koordinovaný. Vláda Slovenskej republiky sa zaĉala tejto 

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

Uznesením vlády SR ĉ. 429 zo dňa 13.6.1995 uloţila vláda SR vypracovať a predloţiť na 

rokovanie vlády návrh Zákona Národnej rady SR o Jednotnom štátnom protokole 

v Slovenskej republike
4
. Jednotným štátnym protokolom sa riadia viaceré štáty (napr. 

Nemecko, ĉi Lotyšsko), na jeho základe je za prípravu návštev najvyšších ústavných ĉiniteľov 

zodpovedných za oblasť zahraniĉnej politiky (prezident, premiér, minister zahraniĉných vecí) 

jeden štátny orgán, zväĉša je to ministerstvo zahraniĉných vecí. Slovenská republika sa riadi 

v súĉasnosti Návrhom pravidiel diplomatického protokolu v Slovenskej republike, ktorý bol 

schválený uznesením vlády SR ĉ. 553/2007.
5
 Vláda SR uloţila všetkým ĉlenom vlády úlohu 

zaviesť do systému práce vo svojom rezorte pravidlá diplomatického protokolu.
6
 Zároveň 

zrušila platnosť Jednotného štátneho protokolu, ktorým sa Slovenská republika riadila od jeho 

schválenia uznesením vlády ĉ. 429 zo dňa 13.6.1995.
7
 Toto uznesenie uloţilo ministrovi 

zahraniĉných vecí SR pripraviť a predloţiť na rokovanie vlády návrh zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky o Jednotnom štátnom protokole v Slovenskej republike do 30.6.1996. 

V Slovenskej republike na základe platného dokumentu o pravidlách diplomatického 

protokolu spolupracuje Odbor diplomatického protokolu Ministerstva zahraniĉných vecí 

a európskych záleţitostí SR pri príprave návštev na úrovni prezidenta SR, predsedu vlády SR, 

podpredsedu vlády a ministra zahraniĉných vecí SR s Kanceláriou prezidenta SR, 

s Kanceláriou Národnej rady SR a s Úradom vlády SR.
8
 Rovnako je to pri príprave 

multilaterálnych podujatí, konferencií a seminárov. Pri ostatných návštevách plní 

Diplomatický protokol MZVaEZ SR konzultaĉnú a poradenskú funkciu. Návštevy na úrovni 

zástupcov medzinárodných organizácií sa riadia protokolárnym poriadkom predsedu vlády. 

Dokument špecifikuje, ktorá organizácia je zodpovedná za prípravu návštev prichádzajúcich 

zo zahraniĉia. Na úrovni prezidenta ĉi hlavy štátu, predsedu vlády a ministra zahraniĉných 

vecí sú to príslušné štátne orgány na základe kompetencií (t.j. prezident - Kancelária 

prezidenta, predseda vlády – Úrad vlády, atď.) a DIPL MZVaEZ SR, v prípade predsedov 

parlamentov je to Kancelária NR SR. Zodpovednosť za prípravu návštevy najvyšších 

ústavných ĉiniteľov SR do zahraniĉia v dokumente nie je špecifikovaná. Zvyĉajne ich však 

                                                 
4
 Návrh Jednotného štátneho protokolu v Slovenskej republike. Materiál ĉ. UV-2117/1995 schválený uznesením 

vlády SR ĉ. 429/1995 na rokovaní vlády SR dňa 13.6.1995 
5
 Návrh pravidiel diplomatického protokolu v Slovenskej republike. Materiál ĉ. UV-11288/2007 schválený 

uznesením vlády SR ĉ. 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 
6
 Uznesenie vlády SR ĉ. 553/2007 z 27.6.2014, bod. B.1 

7
 Návrh Jednotného štátneho protokolu v Slovenskej republike. Materiál ĉ. UV-2117/1995 schválený uznesením 

vlády SR ĉ. 429/1995 na rokovaní vlády SR dňa 13.6.1995 
8
 Tamţe ĉ. 4 
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pripravujú odbory protokolov jednotlivých štátnych inštitúcií v spolupráci s veľvyslanectvami 

SR v zahraniĉí.  

Diplomatický protokol je súhrn medzinárodných noriem, špeciálne vypracovaných 

alebo tradíciou prijatých pravidiel a zvyklostí, ktorými sa v Slovenskej republike po formálnej 

stránke riadi styk oficiálnych predstaviteľov Slovenskej republiky, osobitne na úrovni 

prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu 

vlády Slovenskej republiky a ministra zahraniĉných vecí Slovenskej republiky, so svojimi 

zahraniĉnými partnermi, ako aj s tým súvisiaci priebeh rôznych oficiálnych ceremoniálov 

a protokolárnych aktov
9
. Návštevy najvyšších štátnych predstaviteľov sa zvyĉajne rozdeľujú 

na oficiálne a pracovné návštevy, priĉom v niektorých prípadoch a niektorých štátoch majú 

oficiálne návštevy aj štátny charakter. Zväĉša ide o návštevy na najvyššej štátnej úrovni hláv 

štátov. Pracovné návštevy sa týkajú tých štátnych predstaviteľov, ktorí sa v danom štáte 

zúĉastňujú na rôznych pracovných aktivitách (zasadnutia, konferencie, športové podujatia, 

atď.). Neoficiálne privítacie a rozlúĉkové ceremoniály najvyšších ústavných ĉiniteľov sa 

konajú zvyĉajne na letisku v hlavnom meste alebo na hraniĉných priechodoch, ak to nie je 

urĉené inak, za úĉasti riaditeľa diplomatického protokolu ministerstva zahraniĉných vecí. 

Slávnostné ceremoniály s vojenskými poctami sa uskutoĉňujú zvyĉajne v úrade prezidenta ĉi 

predsedu vlády SR. Oficiálne a neoficiálne privítacie a rozlúĉkové ceremoniály sa nekonajú 

v prípade návštev Národnej rady SR, ktoré sa riadia vlastným protokolom. Rozdiel medzi 

oficiálnou a pracovnou návštevou najvyšších štátnych predstaviteľov spoĉíva v poĉte 

pozvaných hostí na privítacom a rozlúĉkovom ceremoniáli, ako aj v poĉte sprievodných 

podujatí. Pri oficiálnych návštevách prezidentov sa okrem klasických súĉastí návštevy 

(rokovania, obedy, atď.) zvyĉajne kladú vence, vymieňajú štátne vyznamenania, ĉi pripravujú 

sprievodné kultúrne podujatia. Pri všetkých návštevách najvyšších ústavných ĉiniteľov bez 

rozdielu na ich charakter sa návštevám poskytujú základné bezpeĉnostné opatrenia, ak im 

takéto podľa medzinárodných štandardov prislúchajú. Náklady spojené s návštevami 

prezidenta a predsedu vlády SR v zahraniĉí sa hradia z rozpoĉtu ich príslušných kancelárií. 

V ostatných prípadoch sa riadia v zmysle Zásad postupu pri uskutoĉňovaní zahraniĉných 

stykov ĉlenov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ústredných orgánov štátnej správy SR 

prijatých uznesením vlády SR ĉ. 98/95 z 21.2.1995
10

. Náklady spojené s návštevou hosťa sa 

hradia zvyĉajne z príslušných rozpoĉtov pozývajúceho predstaviteľa, alebo na základe 

vybranej rozpoĉtovej kapitoly urĉenej z materiálu predloţeného na rokovania vlády SR. 

Pravidlá diplomatického protokolu urĉujú, koľkým ĉlenom delegácie sa budú hradiť náklady 

na ubytovanie, stravovanie a dopravu na mieste konania podujatia. Tento poĉet sa líši od 

charakteru a postavenia návštevy. Najvyšší poĉet je poskytovaný pre hlavu štátu pri oficiálnej 

návšteve (1+10 osôb a 1+4 áut). V prípade, ţe je poĉet delegátov vyšší, ostatným ĉlenom 

delegácie hradí ubytovanie, stravovanie a odvoz prichádzajúca strana. Aj keď sú tieto pravidlá 

presne dané, zvyĉajne sa pri návštevách zohľadňuje aj reciprocita. Štátny protokol však 

nepojednáva len o návštevách, ale v súlade s Viedenským dohovorom o diplomatických 

stykoch urĉuje aj pravidlá pre ďalšie protokolárne náleţitosti: protokolárne postavenie 

štátnych predstaviteľov, ĉi vedúcich zastupiteľských úradov. Pojednáva tieţ o spôsobe 

doruĉovania korešpondencií, zasielaní pozvánok pre najvyšších ústavných ĉiniteľov na 

podujatia, podpisovaní vzájomných dohôd, ĉi vyuţívaní štátnych symbolov a znakov, 

oznaĉovania stolov, usádzaní, ktoré sa riadia prísnymi protokolárnymi pravidlami.  
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4  Štátny protokol vs. jednotný štátny protokol 

Slovenská republika sa rovnako ako iné krajiny riadi v súlade s Viedenským 

dohovorom o diplomatických stykoch štátnym protokolom. Napriek poĉiatoĉným snahám po 

rozdelení Ĉeskoslovenska však do dnešného dňa nebol prijatý jednotný štátny protokol, ktorý 

by bol centrálne riadený dovnútra aj navonok jedným štátnym orgánom. Zväĉša táto 

zodpovednosť spadá do kompetencií odborov protokolu na ministerstvách zahraniĉných vecí 

alebo v kanceláriách prezidentov. V najväĉšej európskej krajine Nemeckej spolkovej 

republike spadá príprava a realizácia návštev prezidenta, predsedu vlády a ministra 

zahraniĉných vecí tak smerom do zahraniĉia, ako aj smerom zo zahraniĉia do kompetencie 

Spolkového ministerstva zahraniĉných vecí.
11

 MZV NSR rovnako zodpovedá za organizáciu 

úĉasti spolkového prezidenta a spolkovej kancelárky na konferenciách doma i v zahraniĉí. 

Dôleţitým cieľom protokolárnej práce je vytvoriť rámcové podmienky a dobrú atmosféru pre 

úspešný priebeh politických rozhovorov. Protokolárny úrad nemeckého ministerstva 

zahraniĉných vecí pozostáva z piatich oddelení. Na jeho ĉele stojí riaditeľ protokolu, ktorý má 

hodnosť veľvyslanca, a ktorého podporuje viac ako sto protokolárnych úradníkov zahraniĉnej 

sluţby. Za najvyššiu protokolárnu návštevu sa povaţuje štátna návšteva, ktorej súĉasťou je 

oficiálna ceremónia so všetkými vojenskými poctami, kladenie vencov ĉi štátny banket. 

Takéto návštevy v Nemecku sa neuskutoĉňujú viac ako štyri za rok. Do pôsobnosti 

nemeckého ministerstva zahraniĉných vecí patrí aj príprava oficiálnych a pracovných návštev 

zahraniĉných predstaviteľov. Smerom navonok logisticky a aj obsahovo zabezpeĉuje 

návštevy nemeckého prezidenta, kancelárky a ministra zahraniĉných vecí. Nemecký 

diplomatický protokol je v súĉasnosti v kontakte so zástupcami 185 veľvyslanectiev, 180 

konzulárnymi úradníkmi a 476 honorárnymi konzulmi v Nemecku
12

. Úlohou odborov 

protokolu je znaĉne široká: okrem prípravy bilaterálnych návštev na najvyššej úrovni 

poskytuje podporu pri prípravách a organizácii medzinárodných konferencií, ĉi aktualizuje 

listinu diplomatického zboru, vystavuje identifikaĉné preukazy prítomným diplomatom, 

zabezpeĉuje akreditácie veľvyslancov ĉi vydáva exequatúry pre kariérnych alebo honorárnych 

konzulov. Diplomatický protokol je zapojený aj do príprav eventov pre diplomatický zbor: 

novoroĉné stretnutia veľvyslancov s prezidentom, ĉi kancelárkou alebo pri príleţitosti 

štátneho sviatku krajiny. Protokol tieţ poskytuje podporu všetkým diplomatickým 

pracovníkom a ich rodinným príslušníkom v súlade so zásadami, imunitou a výhodami 

poskytnutými v súlade s Viedenským dohovorom o diplomatických a konzulárnych stykoch. 

5  Záver 

Slovenská republika nemá zákonom alebo vládnym uznesením prijatý jednotný štátny 

protokol. V porovnaní s inými štátmi sa však riadi tými istými pravidlami, aké majú krajiny 

s jednotným štátnym protokolom. Jedinou výnimkou je organizácia štátnych, oficiálnych 

a pracovných návštev slovenských predstaviteľov smerom do zahraniĉia, ktoré nie sú 

organizovane jednotne prostredníctvom jednej centrálnej inštitúcie tak, ako je to napríklad 

v Nemeckej spolkovej republike ĉi Lotyšskej republike, ale jednotlivými príslušnými 

inštitúciami. Jednotný štátny protokol teda nemusí byť nevyhnutný, ale môţe prispieť 

k jednotnému a koordinovanému vystupovaniu jej najvyšších štátnych predstaviteľov smerom 

do zahraniĉia. Jednotná, efektívna a koordinovaná prezentácia Slovenska v zahraniĉí nezávisí 

od mnoţstva pripravených strategických dokumentov, ale predovšetkým od jednotného 

postupu slovenských aktérov vystupujúcich v mene Slovenskej republiky v zahraniĉí. 

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

zahraniĉnopolitických, kultúrnych a ekonomických posolstiev do zahraniĉia. V ĉase 

nedostatku finanĉných a personálnych kapacít sa môţe týmto spôsobom zabrániť duplicite 

projektov a prispieť tak lepšiemu a efektívnejšiemu výsledku v jednotnej a koordinovanej 

prezentácii SR v zahraniĉí. 
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MEDIÁLNY OBRAZ SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA V SÚČASNEJ 

SPOLOČNOSTI 

MEDIA IMAGE OF SOCIAL WORKER IN CONTEMPORARY 

SOCIETY 

Zuzana Budayová 

Abstrakt 

Sociálny pracovník  je realizátorom a vykonávateľom odborných ĉinností 

a kompetencií, ktoré vyţaduje nielen klient, ale i jeho problémová situácia. Musí vedieť 

vyuţívať sám seba ako pracovný nástroj, vyuţívať všetky svoje znalosti, schopnosti 

a vlastnosti v prospech klienta. V príspevku deskriptívnym spôsobom popisujeme vnímanie 

profesie sociálneho pracovníka spoloĉnosťou, ktoré je však mnoho krát rozpaĉité i vzhľadom 

na to, ţe sa jedná o pomáhajúcu profesiu. Zaoberáme sa médiami ako prostriedkami, ktoré 

prezentujú sociálnu  prácu a jej pracovníkov navonok. 

Kľúĉové slová: Ĉinnosť. Etika. Komunikácia. Poslanie. Sociálny pracovník. 

Abstract 

Social worker is executor of professional activities and competencies that requires not 

only the client but also its problematic situation. Must be able to use himself as a working 

tool, to use all knowledge, skills and qualities for the benefit of the client. In this paper we 

describe the perception of the profession of social worker society that is embarrassing but 

many times also due to the fact that it is the helping professions. We deal with the media as 

a means of presenting social work outwardly. 

Key words: Work. Ethics. Communication. Mission. Social worker. 

1 Úvod 

Sociálny pracovník  je odborný pracovník s multidisciplinárnou pôsobnosťou. 

Vykonáva a v praxi realizuje mnohé metódy, formy a spôsoby sociálnej práce s rôznymi 

cieľovými skupinami. Jeho zodpovednosť a kompetencie vyplývajú z poznatkov získaných 

nielen štúdiom, ale i samotným výkonom poslania sociálnej práce. Sociálny pracovník musí 

vedieť implementovať do realizácie ĉinnosti metódy a formy práce rôznym iných humánnych 

profesií. 

2  Spôsobilosti a kompetencie sociálneho pracovníka 

Súbory hlavných spôsobilostí, pre dosiahnutie kvalifikácie v sociálnej práci sú: 

 kognitívne spôsobilosti – sociálny pracovník musí byť schopný analyzovať vlastnú 

skúsenosť i skúsenosť iných, aplikovať vedomosti a poznanie v praxi a taktieţ vyuţívať 

výsledky výskumu v práci, 

 interpersonálne zručnosti – schopnosť sociálneho pracovníka utvárať a udrţiavať 

pracovné vzťahy, pracovať s emóciami, vyuţívať svoju autoritu a byť si vedomý 

s moţnou agresivitou alebo nepriateľstvom klientov a plne si uvedomovať riziká pre 

seba a iných. Pomáhať pri poskytovaní rôznych druhov  pomoci, komunikovať, 

vyjednávať, rozvíjať spoluprácu a zastupovať záujmy iných, 

 schopnosti rozhodovať – pri nevyhnutnosti rozhodnutia, schopnosť prijímať 

rozhodnutia s ohľadom na indivíduum, rodinu ĉi skupinu, spolu s nimi, pôsobiť 

v rozhodovacom procese inštitúcie, organizácie, 
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 administratívne zručnosti – schopnosť sociálneho pracovníka zaznamenať si dôkladne 

a sústavne svoju prácu, pri presadzovaní politiky inštitúcie zohľadňovať dôvernosť 

a osobný prístup jedinca. Organizovať a monitorovať prácu a získavať informácie.  

 schopnosť vyuţívať zdroje – schopnosť vyhľadávania a urĉovania typov 

poskytovaných sluţieb sociálnym pracovníkom.(Tokárová, 2003, s. 320-321) 

Sociálnu prácu môţeme rozdeľovať v praktickej ĉinnosti na sociálnu prácu poradenskú, 

sociálnu prácu kuratívnu, sociálnu prácu terapeutickú, sociálnu prácu preventívnu, sociálnu 

prácu rehabilitaĉnú, sociálnu prácu resocializaĉnú a pod. (Levická, 2007, s. 65) 

Sociálne, zdravotné a iné sluţby môţu teraz akékoľvek subjekty súkromné komerĉné, 

neziskové, štátne a cirkevné. Tieto subjekty majú nepochybne rovnaký cieľ a tým je blaho 

a dobro klienta, ale dosahovanie tohto cieľa dosahujú rôznymi prostriedkami, za pomoci 

rôzne získaných finanĉných prostriedkov.  

Mohli by sme to sprehľadniť pomocou zjednodušeného delenia spoloĉnosti na tri 

sektory: 

 verejný štátny – patria tu úrady štátnej správy a samosprávy a nimi zriadené subjekty, 

ktoré poskytujú sociálne sluţby zaruĉené štátom, 

 súkromný, podnikateľský sektor – poskytujú sluţby na komerĉnej báze,  

 neziskový sektor – tu patria neziskové neštátne organizácie, ktoré sú právne nezávislé 

od štátu a akýkoľvek dosiahnutý zisk pouţívajú znova k dosahovaniu svojho cieľa. Sú 

to napríklad obĉianske zdruţenia, nadácie, cirkevné spoloĉnosti a iné. (Vodáĉková, 

2002, s. 501) 

Typológia sociálnych pracovníkov z hľadiska prístupu k praxi: 

 angaţovaný sociálny pracovník pristupuje k sociálnemu klientovi empaticky 

a s rešpektom. Tento prístup je problematický tým, ţe si môţe vytvoriť osobný vzťah ku 

klientovi alebo môţe dôjsť k vyhoreniu. Sociálny pracovník musí pracovať 

v inštitucionálnom rámci práv a povinností, 

 radikálny sociálny pracovník ide mu o zmeny tých zákonov v oblasti sociálnej 

politiky a praxe, ktoré povaţuje za nespravodlivé, 

 byrokratický sociálny pracovník, v tomto modely je nutné oddeliť osobné hodnoty od 

profesionálnych. Cieľom je manipulácia s ľuďmi v záujme ich zmien. Sociálny 

pracovník vytvára len ilúziu osobnej starostlivosti o klienta, 

 profesionálny pracovník je vedený etickým kódexom, je samostatným profesionálom, 

ktorý je vzdelaný v odbore. Prvoradé sú práva a záujmy klientov, individuálny vzťah ku 

klientovi.(Matoušek, 2003) 

Spôsob ĉlenenia spolupracujúcich sluţieb z rezortného pohľadu: 

 oblasť sociálna – zahŕňa okresné, obecné, mestské alebo obvodné a krajské úrady, 

opatrovateľské sluţby, domovy pre seniorov, poradne pre manţelstvo a rodinu, poradne 

pre náhradnú a rodinnú starostlivosť, sociálno-právne poradne, domovy pre matky 

s deťmi, azyly, ubytovne a nocľahárne, úrady práce, linky dôvery, krízové centrá, 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, uteĉenecké tábory, komunitné centrá atď., 

 oblasť zdravotnícka – patria tu ambulancie, nemocnice, agentúry domácej 

starostlivosti, oddelenia pre dlhodobo chorých, niektoré krízové centrá a linky dôvery, 

zdravotnícka pohotovosť, niektoré zariadenia pre drogovo závislých a iné. 

 oblasť školstva – tu môţeme zaradiť pedagogicko-psychologické poradne, výchovný 

poradcovia, strediská výchovnej starostlivosti, diagnostické a výchovné ústavy, detské 

domovy, centrá voľného ĉasu, záujmové skupiny, 
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 ostatné – polícia SR, mestská polícia, advokátske poradne, iné právne poradne, súdy, 

notári a ďalšie. (Vodáĉková, 2002) 

3  Médiá ako prostriedok prezentácie sociálnej práce 

Médiá nás „informujú o hodnotách, postojoch a názoroch, ktoré sú (alebo sa vďaka 

mediálnej komunikácii zdajú byť) zdieľané s ostatnými“. (Jirák, Köpplová, 2007, s. 11) 

Mediálne prostredie a médiá sa ako prostriedky masovej, spoloĉenskej, interpersonálnej 

a intrapersonálnej komunikácie podieľajú na socializácii jedinca, na jeho vĉlenení do 

spoloĉnosti. Sú zdrojom moci, potenciálnym prostriedkom vplyvu, ovládania a presadzovania 

v spoloĉnosti, dôleţitým informaĉným zdrojom. Takisto sú aj zdrojmi výkladu reality 

a predstavy o nej. Vstupujú do súkromného ţivota jednotlivca a vnášajú verejný rozmer 

zdieľaný s ostatnými. (Slovák, 1013) 

Médiá sú tieţ prostriedkom zábavy a urĉujú najbeţnejšie spôsoby trávenia voľného 

ĉasu. Taktieţ ho pomáhajú organizovať. Je však celkom zrejmé, ţe médiá sú všade závislé na 

spoloĉnosti, reagujú na rôzne významné podnety a sú podriadené zdrojom skutoĉnej 

ekonomickej a politickej moci. Médiá sa výraznou mierou podieľajú na formovaní verejnej 

mienky, ţivotných postojov, ĉi ţivotného štýlu. Faktom však ostáva, ţe tým posledným, zato 

však najdôleţitejším ĉlánkom, ktorý rozhoduje o úspešnosti, vplyve a kredibilite média je 

recipient (Kunczik, 1995).  

Médiá aj napriek tomu, ţe profitujú po stránke technologickej aj ekonomickej, 

psychologicky zlyhávajú. Médiá mnoho krát predkladajú také vzory správania, ktoré sú 

v rozpore s prirodzenosťou ĉloveka v tom zmysle, ţe zvýrazňujú len niektorú stránku 

osobnosti, neponúkajú ĉloveku celkový obraz o vnímanej osobe, ĉím jedinca deformujú a tým 

dochádza okrem iného aj k strate základných hodnôt a k nárastu sociálno patologických 

javov. Podľa Ţilovej (2005, s.12) „prirodzené vzory správania sú nahrádzané falošnými 

vzormi“, ĉo moţno povaţovať za neţiaduce a preto je nutné rozvíjať sociálne cítenie 

jednotlivcov, ĉo umoţňuje v súĉasnej dobe výraznejšie rozvíjaná sociálna práca. Veľkým 

nebezpeĉenstvom je, ţe vášnivý konzument televízie môţe strácať kontakt so skutoĉným 

svetom, môţe tým klesať jeho schopnosť odlišovať moţné a nemoţné a uchyľuje sa potom 

k negatívnym názorom. (Tůma, Tůmová, 2013) 

Podľa L. Krĉmovej (2013, s. 66-68) najprekvapujúcejšími pozitívami prínosu 

elektronických médií a vysielania televízií v oblasti sociálnej práce sú: 

 dokáţu nielen aktivizovať obĉiansku mienku a zaangaţovať širokú verejnosť do 

riešenia medializovaných sociálnych problémov obĉanov, ale zároveň byť impulzom na 

okamţité a urgentné riešenie týchto problémov zo strany štátnych úradov, ministerstiev,  

 dokáţu iniciovať ich aktívnu a rýchlu spoluprácu a vyriešení sociálnych problémov 

obĉanov ĉi funkĉnosti štátneho systému a prinášať dôleţité informácie pre existujúci 

sociálny systém a prax sociálnych pracovníkov, 

 vďaka ich neustálemu vplyvu, kaţdodennému tlaku na verejnú mienku, vďaka 

okamţitému zapojeniu pracovníkov štátnej správy a ministerstiev do úĉinného riešenia 

existujúcich problémov v sociálnom systéme, vďaka mobilizácii úradov - pod vplyvom 

týchto médií dochádza k radikálnym zmenám v doterajšom fungovaní štátneho 

a sociálneho systému, 

 Ministerstvá a zodpovedné úrady v súĉasnosti v priebehu niekoľkých mesiacov iniciujú 

a schvaľujú nové opatrenia a zákony, ktoré majú byť úĉinnou prevenciou do 

budúcnosti, by a podobné prípady uţ neopakovali, a zároveň majú skvalitniť existujúci 

štátny sociálny systém nielen na Slovensku, ale aj v iných štátoch Európskej únie. 
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Médiá majú však pozitívny prínos práce médií i pre profesionalizáciu práce sociálnych 

pracovníkov: 

1. identifikujú komplikovaný sociálny problém,  

2. dlhodobo a intenzívne pracujú na vyriešení sociálneho problému – spájajú okamţite 

odborníkov za jedným stolom a v štúdiách, robia investigatívu v teréne a medzi 

odborníkmi,  komparujú prípady, zistenia a naznaĉujú riešenia, východiská 

3. výsledkom ich dlhodobej intenzívnej práce sú podrobné – verejne dostupné kazuistiky 

sociálnych prípadov v médiách ĉasto s medzinárodným rozmerom – pozitívum pre 

štúdium a prax sociálnej práce a zvyšovanie odbornosti sociálnych pracovníkov 

4. indikujú nedostatok sociálnych pracovníkov v štátnom sociálnom systéme alebo ich 

nekvalifikovanosť - vytvárajú verejný tlak na politikov, vládu, na inštitúcie, na prijatie 

väĉšieho poĉtu sociálnych pracovníkov do štátneho systému, na kvalifikáciu sociálnych 

pracovníkov,  

5. po medializácii prípadov - vytvárajú veľký tlak verejnej mienky a pod ich vplyvom 

ministerstvá urýchlene iniciujú zmenu platnej legislatívy, postupu štátnych orgánov 

v danej sociálnej problematike aktívnejšie spolupracujú medzi sebou úrady na vyriešení 

daného problému. 

4  Médiá ako prostriedok prezentácie profesie sociálneho pracovníka 

Sociálny pracovník je profesionál, ktorý pracuje s ľuďmi, je v neustálej interakcii 

s ĉlovekom a jeho osobnosť by sa mala odvíjať od osobnostných predpokladov, povahových 

a charakterových vlastností. Sociálny pracovník by mal mať urĉitú dávku inteligencie, 

všeobecného prehľadu a pozitívne vlastnosti dobrého ĉloveka. (Schavel, 2010) 

Cieľom sociálneho pracovníka je spolupôsobiť v sociokultúrnom ţivote jednotlivca 

a zvyšovať spokojnosť ĉloveka vtedy, keď nie je schopný si svoje potreby zabezpeĉiť 

vlastnými silami, prípadne s pomocou svojich blízkych. Za špecifikum pomáhajúcej profesie 

sociálneho pracovníka sa povaţuje komplexný prístup ku klientom a ich potrebám, ktorý 

zahŕňa ĉiastkové prístupy lekára, sociológa, psychológa, pedagóga, terapeuta, právnika a iné. 

Sociálny pracovník sa pri výkone práce riadi Etickým kódexom sociálneho pracovníka, ale 

i zákonom ĉ. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci, ktorý upravuje sociálnu prácu, podmienky na 

výkon sociálnej práce a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Slovenskej komory sociálnych 

pracovníkov a asistentov sociálnej práce a podmienky na výkon niektorých odborných 

ĉinností v oblasti sociálnych vecí a rodiny. (Zákon ĉ. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci) 

Realizácia sociálnej práce na Slovensku tvorí viac ako 10% HDP. Je to profesia, ktorá je 

vykonávaná pre ľudí rôznych vekových kategórií, rôznych typov, postihnutia. Zasahuje skoro 

do všetkých sfér ľudského ţivota a problematík. Sociálna práca má mnoho podôb a cieľových 

skupín, ale i metód pomoci ĉloveku. Sociálni pracovníci teda nevykonávajú svoju prácu 

v štátnych inštitúciách, ale mnoho krát sú to neziskové organizácie, dobrovoľnícka ĉinnosť, 

práca v teréne.  

Prvým problémom negatívneho obrazu sociálnych pracovníkov je poĉetnosť 

absolventov (mnoho krát nezamestnaných) vysokých škôl. Ako uvádza Košĉ (2014) 

„mediálny tlak, ktorý sa v posledných rokoch rozpútal uţ sĉasti pomohol, pretoţe poĉet 

študentov sociálnej práce zaĉal klesať a tak nastal problém, ako napraviť pokazenú povesť 

odboru nielen v oĉiach verejnosti, ale hlavne v oĉiach zamestnávateľov.“ 

Druhým problémom je samotná prezentácia práce sociálnych pracovníkov. Ĉasto je ich 

práca spájaná s „pozeraním do poĉítaĉa, pitím kávy a odchodu z práce v skorších 

popoludňajších hodinách“. Avšak sociálni pracovníci, ich prístup a konkrétna pomoc 

klientovi môţe zásadným spôsobom ovplyvniť ţivotné stratégie a ciele klientov. Táto práca 
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s klientmi je mnoho krát podhodnotená, keďţe pri výkone svojej práce spolupracujú 

s klientmi v problémových situáciách, ktorých mesaĉný príjem je vyšší ako príjem sociálnych 

pracovníkov. ( Zákon ĉ. 400/2009 o štátnej sluţbe) 

Platová trieda  

 

Platová tarifa 

 

Platová trieda  

 

Platová 

tarifa 

 

1. Referent 319,00 

 

7.Odborný radca 582,50 

2. Samostatný 

referent 

344,50 8. Hlavný radca 625,00 

3. Odborný referent 373,00 9. Štátny radca 712,00 

4. Hlavný referent 406,50 10. Hlavný štátny radca 812,00 

5. Radca 485,00 11. Generálny štátny 

radca 

926,00 

6.Samostatný radca 515,00  

Tab. 1   Platové tarify štátnych zamestnancov podľa zákona č.400/2009 Z. z. (NR SR. Zákon č. 

400/2009 o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

Tretím kombinovaným problémom je podľa nášho názoru zluĉovanie problémov 

neuplatniteľnosti sa na trhu práce a nízke platové ohodnocovanie sociálnych pracovníkov. 

Mladí ľudia pri výbere vysokej školy nie raz pozerajú na to, aká mzda im vyplynie z danej 

profesie, s akými cieľovými skupinami budú pracovať, v akom prostredí, ale nazerajú 

prognosticky i do budúcnosti a nevidia (alebo nechcú vidieť) skutoĉný zmysel v práci 

sociálneho pracovníka. 

5 Záver 

Masové, mediálne prostriedky sa stali hlavnou súĉasťou prezentácie sociálnej práce 

navonok. Sociálni pracovníci sa podieľajú na vytváraní dobrého mena, na predloţení 

výsledkov svojej práce pri rôznych cieľových skupinách. Mnoho ľudí si však ani nevie 

predstaviť samotnú prácu a výkon sociálneho pracovníka. Klienti, ktorí mali skúsenosť 

s prácou a konkrétnou pomocou sociálneho pracovníka podávajú dôkazy ľudskosti, 

zachovania dôstojnosti zo strany sociálneho pracovníka.  

Mnohé sociálne inštitúcie vyuţívajú v svoj prospech i public relations, ktoré sa snaţia 

a vytvárajú dôleţité pozitívne vzťahy s verejnosťou a verejnou mienkou. Prezentujú svoju 

ĉinnosť a konkrétne prípady cieľových skupín, vytvárajú vzťahy  s rôznymi skupinami, ktoré 

podporujú ich ĉinnosť, oslovujú nových donorov, stávajú sa sieťotvornými v spolupráci a tak 

oslovujú i celú spoloĉnosť. 

Je nutné podávať a predstavovať odbor sociálnej práce ako oblasť pomáhania ľuďom 

v akútnej krízovej situácii, ale i ľuďom, ktorí sú dlhodobo v krízovej situácii, nevedia sami 

vyriešiť situáciu, nevedia na koho sa majú obrátiť so svojimi problémami. V týchto situáciách 

je potrebné vedieť poskytnúť informácie, ktoré by podporili a nasmerovali klienta ku 

konkrétnej pomoci. Pozitívna kooperácia - „médiá vs. sociálny pracovník“ - je preto dôleţitá 

nielen pre sociálneho pracovníka a pre prezentáciu jeho  práce, ale i pre samotného klienta. 
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CHARAKTERISTIKA FARMACEUTICKÉHO PRIEMYSLU SO 

ZAMERANÍM NA OBLASŤ SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI 

(CSR) 

PHARMACEUTICAL INDUSTRY CHARACTERISTICS FOCUSING 

ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 

Zuzana Dţupinová 

Abstrakt 

V príspevku sa zaoberáme spoloĉenskou zodpovednosťou firiem vo vybranom sektore, 

a to farmaceutickom priemysle. Ide hlavne o teoretické definovanie oblasti CSR 

a farmaceutického priemyslu ako nositeľa zodpovednosti. CSR je reprezentované celým 

radom rôznych nástrojov a aktivít. Hlavnou úlohou farmaceutického priemyslu je zlepšovať 

zdravie ľudí, zvierat a celej spoloĉnosti ako i zlepšiť kvalitu ţivota. Faktom je, ţe 

farmaceutický priemysel v posledných rokoch stratil dôveru dôleţitých záujmových skupín  

(v regulaĉnej oblasti, finanĉníctve, u lekárov a pacientov). V kontexte charakteru odvetvia, je 

prirodzené poţadovať od farmaceutického priemyslu, aby  rozvíjal svoje politiky a stratégie 

udrţateľnosti a implementoval ich do podnikovej kultúry podniku, a to tak aby bola 

dosiahnutá vyváţenosť medzi ziskovosťou a udrţateľnosťou. 

Kľúĉové slová: Spoloĉenská zodpovednosť podnikov. CSR. Farmaceutický priemysel. 

Udrţateľnosť. 

Abstract 

In this article, we are presenting social corporate responsibility of firms in the chosen 

sector, thus in a pharmaceutical industry. It is mainly about a theoretical definition of the CSR 

and pharmaceutical industry like a subject of responsibility. CSR is represented by a number 

of different tools and activities. Main task of pharmaceutical industry is to improve people 

health, animal health and all society as well as to improve the quality of the life. The fact is 

that pharmaceutical industry lost a trust of the important stakeholder groups (in the regulatory 

part, in the financial part, doctors and patients) in the last time.  In the context of the character 

of the industry it is natural to expect that pharmaceutical industry will develop its own policy 

and strategy of the sustainability and will implement it to the company´s culture so it will 

achieve the balance between profitability and sustainability of the business. 

Key words: Corporate social responsibility. CSR. Pharmaceutical industry. Sustainability. 

1 Úvod 

V poslednom období, myšlienka spoloĉenskej zodpovednosti (CSR) bola prijatá 

v mnohých podnikateľských sektoroch vrátane farmaceutického priemyslu.  Pri aplikovaní 

CSR vo farmaceutickom priemysle sa môţeme oprieť o teóriu udrţateľnosti zaloţenú na troch 

základných pilieroch (triple-bottom-line TBL) (Kunz, 2012). Jedná sa o optimálne prepojenie 

troch kľúĉových faktorov: hospodárskeho, ekologického a sociálneho prostredníctvom etickej 

kultúry podnikania riadenia spoloĉnosti. Spoloĉenská zodpovednosť je reprezentovaná celým 

radom rôznych nástrojov a aktivít, ktoré ju charakterizujú (Countess of Frederiksborg & Fort, 

2014).  Aj napriek moţnej zovšeobecniteľnosti stále existuje celý rad špecifík, ktoré 

vyplývajú z ĉasových (historických) a geografických špecifík. Spoloĉenská zodpovednosť sa 

vţdy vyvíjala v súlade so zmenami, ktoré vznikali na úrovni kultúrneho, sociálneho 

a ekonomického prostredia. Aj napriek moţným rozdielom, základným princípom takto 
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postavenej podnikovej filozofie je, ţe všetko by sa malo realizovať v záujme potrieb 

koneĉného spotrebiteľa, t. j. kupujúceho farmaceutické výrobky, ale aj v záujme celej 

spoloĉnosti. Dôleţitou otázkou je, ĉi to robí dobre (Vitezić, 2010). 

Podľa NACE je moţné farmaceutický priemysel rozdeliť do dvoch skupín podľa 

charakteru výroby (Weyzig, 2004): 

a) Výroba základných/vstupných surovín, ĉinidiel a látok pouţívaných v ďalších krokoch 

výroby (NACE, trieda 24.41) 

b) Výroba humánnych alebo veterinárnych liekov, vakcín, hormonálnych prípravkov, 

dentálnych výplní a rôznych zdravotníckych pomôcok (NACE, trieda 24.42) 

V rámci farmaceutického priemyslu je dôleţité vedieť aj rozdiel medzi farmaceutickými 

spoloĉnosťami v závislosti od vlastností predávanej znaĉky. Podľa charakteru brandovej 

stratégie tak môţeme farmaceutické firmy rozdeliť do nasledujúcich kategórií (Weyzing, 

2004):  

a) „Branded“ spoloĉnosti – inovatívne spoloĉnosti, ktoré vykonávajú výrobu produktov na 

základe výskumu a vývoja (R&D) nových lieĉiv. Na zaĉiatku sú tieto produkty 

chránené patentom.   

b) „Generic“ spoloĉnosti - spoloĉnosti, ktoré sa zaoberajú len výrobou produktov, ktoré 

nemajú patent. 

V praxi existuje viacero klasifikácií, ktoré by bolo moţné na oblasť farmaceutického 

priemyslu aplikovať. 

2 Charakteristika farmaceutického priemyslu 

Z hľadiska rastu objemu predaja meranom objemom príjmov patrí farmaceutický 

priemysel medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce. Farmaceutické spoloĉnosti sú hlavnými 

zainteresovanými stranami v celosvetovom programe zdravia. Podľa dostupných informácii 

14 najväĉších spoloĉností v EU dosiahlo obrat pribliţne 263 miliárd dolárov v 2008  

(Vitezić, 2010) a celosvetové príjmy z farmaceutického priemyslu boli v roku 2013 uţ  

na úrovni 980,1 mld. USD (Ramos, 2015). Farmaceutický priemysel je jedným 

z najobdivovanejších a zároveň najviac kritizovaným spomedzi všetkých odvetví (Nussbaum, 

2009).  

Farmaceutický priemysel patrí do skupiny tzv. citlivých odvetví, ktoré ako jedny 

z prvých zaĉali masívne vyuţívať reportovanie o udrţateľnosti a spoloĉenskej zodpovednosti 

(Kašparová, Kunz, 2013), nakoľko význam CSR z hľadiska udrţateľnosti farmaceutických 

firiem neustále narastá (Esteban, 2008). Preukázateľnými oblasťami, ktoré sú pozitívne 

ovplyvnené vhodne zvolenými aktivitami v oblasti CSR sú hodnota znaĉky, spokojnosť 

zamestnancov, dobré meno, stmeľovanie kolektívu a spoloĉenské vzťahy (Nielsen, Thomsen, 

2007; Story, Price, 2006).  

V súĉasnosti sa výskumy orientujú najmä na oblasti: 

 etická rovina farmaceutického priemyslu a problémy, ktoré spojenie môţe spôsobovať – 

uveriteľnosť a úprimnosť vzťahu (Countess of Frederiksborg, Fort, 2014; Nussbaum, 

2009; Vitezić, 2010), 

 spotrebiteľské vnímanie a analýza spotrebiteľských postojov k CSR aktivitám 

farmaceutických firiem (Wang, 2011), 

 vyuţívanie CSR ako aktívneho nástroja riadenia vzťahov s verejnosťou (Cheah, Chan, 

Chieng, 2007; Stone, Grantham, Vieira, 2009; Leisinger, 2005), 

 prínosy plynúce z implementácie politík CSR do prostredia farmaceutických firiem 

(Droppert & Bennett, 20015; Vitezić, 2010). 
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V štruktúre ekonomiky existuje viacero odvetví, ktoré vzbudzujú mnoţstvo kontroverzií. 

Jedným z nich je farmaceutický priemysel, a to hneď z viacerých dôvodov: 

1. negatívne býva kritizovaný za priame nabádanie a podporovanie ľudí vo zvyšujúcej sa 

spotrebe liekov (Al-Areefi, Hassali, Izham, Ibrahim, 2013; van de Pol, de Bakker, 

2010), 

2. medializované prípady o rezíduách antibiotík v ľudskej strave a vznik rezistencie voĉi 

nim samotným, 

3. ponúkanie darov praktickým lekárom za predpisovanie vybraných znaĉiek liekov 

(McFadden, Calvario, Graves, 2007),  

4. negatívna publicita u humánnych a veterinárnych liekov, s preukazne negatívnym 

vplyvom na ľudské zdravie a zdravie zvierat (Cheah, Chan, Chieng, 2007), 

5. nedostatok v kvalite a devastácia ţivotného prostredia (Vitezić, 2010). 

Na druhej strane sú to práve farmaceutické firmy, ktoré objavili výhody CSR za úĉelom 

zmierňovania negatívnej publicity a vylepšovania svojho imidţu (Leisinger, 2005) ĉasto ako 

dôsledok nutnosti sťahovania zlých šarţí lieĉiv (Cheah, Chan, Chieng, 2007). Farmaceutický 

priemysel je v poslednom období pod veľkým tlakom verejnosti. Etická a sociálna 

zodpovednosť farmaceutických spoloĉností sa zdôrazňuje hlavne pri výrobe a distribúcii 

liekov (Vitezić, 2010). 

Hlavnými kritickými CSR problémami vo farmaceutickom priemysle sa zaoberal F. 

Weyzig a rozdelil ich do týchto skupín (Weyzig, 2004): 

 Klinické skúšky „Clinical trials“ (WHO pre klinické skúšky GCP 73) 

 Bezpeĉnosť humánnych a veterinárnych liekov „Safety drugs“ 

 Reklama/propagácia humánnych a veterinárnych liekov „Drug promotion“ 

 Platenie daní, úplatkárstvo, korupcia „Tax payments“ 

 Voľná súťaţ „Free competition“ 

 Bezpeĉnosť a zdravie na pracovisku, environmentálne podmienky „Workplace health, 

safety and enviroment“ 

 Domáce povedomie „Indigenous knowledge“ (tradiĉné lieky = biopirátstvo) 

3  Cieľ a metodika 

Cieľom príspevku je charakterizovať základné pojmy a princípy CSR, ktoré súvisia 

s farmaceutickým priemyslom. V príspevku akcentujeme hlavne na princíp udrţateľnosti, 

ktorý je nosný v zmysle charakteru vybraného odvetvia. 

4 Diskusia 

Primárnym dopytom je zlepšiť transparentnosť a zabezpeĉiť spoľahlivé a úplné 

informovanie všetkých zainteresovaných strán – najmä spotrebiteľov.  Jednou z úloh 

farmaceutického priemyslu je zachraňovať ţivoty ľudí, zlepšovať zdravie ľudí a spoloĉnosti 

a rovnako zlepšiť kvalitu ţivota. Faktom je, ţe farmaceutický priemysel stratil dôveru 

kľúĉových zainteresovaných stakeholderov (v regulaĉnej oblasti, finanĉníctve, u lekárov  

a pacientov) v posledných rokoch.  Je to morálne a spoloĉensky zodpovedné poţadovať  

od farmaceutického priemyslu, aby rozvíjal svoje politiky a stratégie udrţateľnosti na základe 

kultúry riadenia podniku, pomocou ktorej je dosiahnutá vyváţenosť medzi ziskovosťou 

a udrţateľnosťou (Kesiĉ, 2009).  

Za posledných 20 rokov existencie sa farmaceutické firmy transformovali zo sociálneho 

systému na trhový systém. Spoloĉnosti, ktoré bývali vedúce vo výrobe  (výrobné spoloĉností, 

t. j. vynálezca originálnych liekov ako napr. Slovakofarma, s vysokým intelektuálnym 

kapitálom, boli sprivatizované a predané) sa teraz zaoberajú viac menej výrobou generických 
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humánnych alebo veterinárnych liekov. Niektoré sú súĉasťou globálnych korporácií, ktoré sú 

primárne zamerané na generické lieky (napríklad  spomínaná Slovakofarma je súĉasťou 

skupiny Zentiva, ktorá je ĉlenom skupiny Sanofi). 

5 Záver 

CSR poukazuje na zodpovednosť spoloĉnosti ohľadne spoloĉenského, ekologického 

a ekonomického dopadu na svoje ĉinnosti. Farmaceutický priemysel sa zameriava v oblasti 

spoloĉenskej zodpovednosti na zhodnotenie a prevedenie klinických skúšok, dokazovania 

bezpeĉnosti a kvality liekov, ohľadne tvorby reklamy/propagácie humánnych a veterinárnych 

liekov, poskytovania finanĉných výhod, voľnej súťaţe, bezpeĉnosti zdravia a domáceho 

povedomia. Výroba humánnych a veterinárnych liekov je postavená do pozície hlavne výroby 

generických liekov, priĉom farmaceutické firmy nevynakladajú vysoké finanĉné prostriedky 

na samostatný vývoj a výskum.  
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SÚČASNÉ PONÍMANIE MARKETINGU V SPOLOČNOSTI 

CURRENT UNDERSTANDING OF MARKETING IN SOCIETY 

Dana Hodinková 

Abstrakt 

Zmeny v spoloĉnosti spôsobili, ţe poňatie marketingu ako takého prestalo byť 

postaĉujúce, a práve preto sa akademici a teoretici zaĉali zaoberať terminologickým 

vymedzením marketingu, ktoré by obsiahlo súĉasný záujem spoloĉnosti o spoloĉensky 

zodpovedné aktivity. Záujem spoloĉnosti o riešenie etických, sociálnych a ekologických 

otázok ponúka podnikom a organizáciám hneď niekoľko moţností, ako upútať pozornosť 

spotrebiteľov a ovplyvniť tak ich výber produktov a sluţieb. Marketingoví pracovníci by tak 

pri vykonávaní marketingových aktivít mali brať do úvahy spoloĉenské, etické a zodpovedné 

aspekty podnikania v spoloĉnosti, v ktorej pôsobia a ktorú svojim podnikaním znaĉne 

ovplyvňujú. 

Kľúĉové slová: Marketing. Sociálny marketing. Spotrebiteľ. Komunikácia. 

Abstract 

Changes in society caused that the marketing concept as such ceased to be sufficient and 

that is why academics and theorists began to deal with the terminological definition of 

marketing that would encompass the current interest of society in the socially responsible 

activities. Interest of society to solve ethical, social and environmental issues offer companies 

and organizations several ways to capture the attention of consumers and thus affect their 

choice of products and services. Marketers would have in implementing marketing activities 

should take into account social, ethical and responsible aspects of business in society in which 

they operate and which greatly affect with their business. 

Key words: Marketing. Social marketing. Consumer. Communication. 

1 Úvod 

Podniky a organizácie, ktoré denno-denne bojujú o priazeň globálnych spotrebiteľov si 

uvedomujú, ţe hájiť iba svoje záujmy uţ v posledných rokoch nestaĉí. Je potrebné, aby sa, 

okrem iného, zamerali aj na budovanie vzťahov a komunikáciu so svojimi zamestnancami, 

zákazníkmi, akcionármi, obchodnými partnermi, dodávateľmi i spoloĉnosťou, v ktorej 

pôsobia a ktorú svojimi ĉinnosťami ovplyvňujú. Iba tak sa na trhu tovarov a sluţieb dokáţu 

udrţať a budovať silné, ziskové a zároveň aj spoloĉensky prospešné a zodpovedné 

spoloĉnosti. Jej súĉasný zvýšený záujem o riešenie etických, sociálnych a ekologických 

otázok ponúka podnikom a organizáciám niekoľko moţností, ako upútať pozornosť 

spotrebiteľov a ovplyvniť tak ich výber produktov a sluţieb. Podniky a organizácie, ktoré 

podporujú spoloĉensky prospešné projekty, vnímajú spotrebitelia pozitívnejšie neţ podniky 

a organizácie s rovnakým alebo podobným zameraním, ktoré sa však v oblasti spoloĉensky 

zodpovedných aktivít neangaţujú. Podľa Kotlera a Kellera (2007, s. 60) zasahujú dôsledky 

marketingu oveľa širšie okolie, neţ je spoloĉnosť a zákazníci, ide o spoloĉnosť ako celok. 

2 Spoločenské iniciatívy podnikov 

Aj keď je ponímanie marketingu v spoloĉnosti rôzne, Kotler a Keller (2007, s. 60) pre 

súĉasné potreby marketingu navrhujú termín spoločenské poňatie marketingu (z ang. societal 

marketing concept), podľa ktorého je úlohou spoloĉnosti „zaistiť potreby, priania a záujmy 

cieľových trhov, prinášať ţiadanú spokojnosť efektívnejšou a účinnejšou formou, neţ 
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konkurencia, a to spôsobom chrániacim alebo zvyšujúcim spokojnosť zákazníkov a zdravia 

celej spoločnosti.“ Marketingoví pracovníci by tak podľa nich mali pri vykonávaní 

marketingových aktivít brať do úvahy spoloĉenské, etické a zodpovedné aspekty podnikania. 

Medzi spoloĉenské aktivity podnikov a organizácií zaraďujeme (Kotler – Lee, 2004, In: 

Kotler – Keller, 2007, s. 60; Šmajs – Binka – Rolný, 2012, s. 162-164) sociálny marketing, 

zdieľaný marketing, filantropiu spoloĉnosti, angaţovanie sa v miestnej komunite, spoloĉensky 

zodpovedné podnikateľské praktiky, fair trade, spoloĉensky zodpovedné investovanie, 

firemné dobrovoľníctvo a pod. Môţeme povedať, ţe tieto aktivity vykonávané podnikmi 

a organizáciám, aj keď sú odlišné, majú spoloĉný prístup k podnikaniu, a to prístup, ktorý 

zohľadňuje otázky ako ochrana ţivotného prostredia, zdravia, udrţateľný rozvoj, budovanie 

dlhodobých a pevných partnerských vzťahov, sociálne myšlienky a pod. Niektoré zo 

spomínaných spoloĉensky prospešných aktivít si v krátkosti struĉne charakterizujeme. 

2.1 Sociálny marketing 

Za poĉiatky sociálneho marketingu moţno povaţovať 70. roky 20. stor., konkrétne rok 

1971, kedy bola v ĉasopise Journal of Marketing publikovaná štúdia Kotlera a Zaltmana 

s názvom Social marketing: An approach to planned social change (Kebza a kol., 2014, 

s. 83), no v súĉasnosti sa ním zaoberá viacero autorov, ktorí na sociálny marketing nazerajú 

z rôznych uhlov pohľadu, a to v závislosti od oblasti, ktorej sa venujú. Sociálny marketing je 

povaţovaný za nástroj, ktorého pôsobenie je zaloţené na sociálnom cítení ľudí a ich ochote 

a záujme angaţovať sa v aktuálnych spoloĉenských témach (Kislingerová a kol., 2008, 

s. 194). Obsahuje súbor metód a prostriedkov, ktoré umoţňujú pôsobiť cielene na vybrané 

cieľové skupiny so zámerom propagovať, ovplyvňovať a meniť postoje cieľového publika 

smerom k sociálnym hodnotám (Ĉeledová – Ĉevela, 2010, s. 11). Kotler a Lee (2004, In: 

Kislingerová a kol., 2008, 194) definujú sociálny marketing ako „stratégiu, ktorá vyuţíva 

marketingové techniky a princípy na podporu zmien správania cieľových skupín, s cieľom 

zlepšenia spoločnosti a budovania trhov produktov a sluţieb“. Sociálny marketing môţe byť 

chápaný v dvoch rovinách, a to ako implementácia marketingových princípov v riadení 

neziskových organizácií alebo ako prepojenie marketingových aktivít komerĉných subjektov 

z oblastí riešenia sociálnych problémov (Kislingerová a kol., 2008, s. 194). Marketingové 

aktivity sociálneho marketingu tak môţu priamo alebo nepriamo riešiť aktuálne sociálne 

problémy prostredia, v ktorom podniky alebo organizácie pôsobia. 

2.2 Spoločensky zodpovedné podnikanie 

Vzhľadom na rôznorodosť aktivít, ktoré je moţné v rámci spoloĉensky zodpovedného 

podnikania vykonávať je jeho jednoznaĉné definovanie stále veľmi problematické, nakoľko 

vţdy vychádza z pohľadu konkrétnej záujmovej skupiny (Dţupina, 2013, s. 6). Koncepcia 

spoloĉensky zodpovedného podnikania (CSR – corporate social responsibility) sa tak formuje 

v rámci troch kľúĉových oblastí, tzv. triple bottom line (Obrázok 1). Do prvej, ekonomickej 

oblasti, patrí napr. odmietanie korupcie, ochrana duševného vlastníctva, transparentnosť 

a dobré vzťahy so stakeholdermi. Sociálna oblasť zastrešuje napr. ochranu ľudských práv, 

filantropiu a dodrţiavanie pracovných štandardov. V environmentálnej oblasti spoloĉensky 

zodpovedného podnikania sa kladie dôraz najmä na šetrnú produkciu voĉi ţivotnému 

prostrediu, ekologickú politiku a na ochranu prírodných zdrojov (Kopecký, 2013, s. 77). 

Dôleţitá je integrácia jednotlivých nástroj v rámci týchto troch oblastí, ktorá zabezpeĉuje 

konzistentnosť a transparentnosť konceptu spoloĉensky zodpovedného podnikania. Prijatie 

konceptu CSR so sebou prináša zvýšenú pozornosť verejnosti pri dodrţiavaní etických 

princípov a princípov transparentnosti a otvorenosti, priĉom jedným zo základných elementov 

zodpovedného riadenia podnikov a organizácií je dôvera (Kopecký, 2013), ktorá je jedným zo 

základných kameňov budovania dlhodobých a prosperujúcich vzťahov. 
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Obr. 1   Tri piliere spoločensky zodpovedného podnikania (Kunz, 2012, s. 20) 

Z dodrţiavania všeobecne platných zákonov a nariadení, ktoré vytvorila spoloĉnosť 

a ktorými sa podniky a organizácie musia riadiť, vyplýva podstata právnej zodpovednosti. 

Nad rámec právnej zodpovednosti moţno zaradiť etickú zodpovednosť, nakoľko podniky 

a organizácie by mali dodrţiavať nielen zákony, ale aj etické normy spoloĉnosti, v ktorej 

pôsobia. V rámci filantropickej zodpovednosti spoloĉnosť oĉakáva, ţe firma venuje ĉasť 

prostriedkov na rôzne dobroĉinné aktivity, ako sú charitatívne organizácie, vzdelávanie alebo 

športové akcie pre širokú verejnosť (Kislingerová – Nový a kol., 2005). Tieto aktivity 

následne prispievajú k upevňovaniu pevných partnerských vzťahov medzi podnikom alebo 

organizáciou a ich internými a externými stakeholdermi. 

2.3 Zdieľaný marketing 

Podniky a organizácie chápu zdieľaný marketing (tzv. cause related marketing) ako 

moţnosť odlíšiť sa od konkurencie, zlepšiť imidţ, vytvárať dobré vzťahy s verejnosťou, 

zvýšiť lojalitu a vernosť svojich zamestnancov a zákazníkov, posilniť hodnotu znaĉky 

a v neposlednom rade obrátiť na seba pozornosť tlaĉe a médií (Kotler – Keller, 2013, s. 61; 

Zamazalová a kol., 2010, s. 270; Jakubíková, 2008). Tento marketingový prístup je zameraný 

na riešenie sociálnych problémov, kedy podnik alebo organizácia systematicky a dlhodobo 

pomáha spoloĉnosti s riešením niektorého z negatívnych sociálnych javov alebo problémov 

urĉitej cieľovej skupiny v spoloĉnosti (Zamazalová a kol., 2010, s. 123; Kotler – Keller, 2007, 

s. 61). Pringle a Thomson (1999, In: Kotler – Keller, 2007, s. 61) definujú zdieľaný marketing 

ako „aktivitu, pomocou ktorej si podnik alebo organizácia s určitým výrobkom, sluţbou alebo 

imidţom buduje vzájomne prospešný vzťah alebo partnerstvo s určitou kauzou alebo 

viacerými kauzami“. Podľa Prskavcovej (2008) CRM predstavuje spoluprácu súkromného 

sektora a neziskového sektora pri propagácii daného produktu. Produkt alebo sluţba, ktorý je 

do tejto formy propagácie zapojený, môţe získať na trhu tzv. pridanú hodnotu (Prskavcová 

a kol., 2008, s. 15-16). Podľa Bussarda a kol. (2005, s. 103) podnik v rámci CRM pouţíva 

marketingové princípy a techniky na podporu zmien správania cieľových skupín s cieľom 

prostredníctvom tejto podpory budovať trhy výrobkov ĉi sluţieb – neziskový subjekt podľa 

neho poskytuje svoje meno, imidţ, etiketu alebo logo na spoloĉenskú podporu urĉitého 

podniku alebo na podporu predaja jeho výrobku alebo sluţby a podnik za to poskytuje 

neziskovému subjektu odplatu, a to buď formou percentuálneho podielu z predaja alebo 

prostredníctvom iného nepeňaţného plnenia, napr. informovanie o spoloĉenskom probléme. 
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Kuldová (2011) vidí v koncepte CRM a v koncepte sociálneho marketingu isté podobnosti, no 

zároveň objasňuje rozdiely, ktoré medzi nimi sú – CRM charakterizuje ako marketingový 

nástroj, ktorý komunikuje slová a ĉiny zodpovedne sa správajúceho podniku alebo 

organizácie a sociálny marketing definuje ako nástroj, ktorý vyuţívajú predovšetkým 

neziskové organizácie. Vyuţívanie CRM ako nástroja spoloĉenskej zodpovednosti podnikov 

a organizácií podľa nej postupne prestáva plniť svoju pôvodnú funkciu a zaĉína slúţiť ako 

nástroj PR. Môţeme vidieť, ţe zdieľaný marketing je autormi chápaný rôzne, a to buď ako 

forma spoloĉensky zodpovedného marketingu (Jakubíková, 2008; Kotler – Keller, 2007; 

Kuldová, 2011; Veber – Srpová a kol., 2012) alebo ako aktivita sponzoringu (Přikrylová – 

Jahodová, 2010). Ĉi sa uţ prikloníme k jednému stanovisku alebo k druhému, prepojením 

marketingových aktivít s „dobrou vecou“ podnik alebo organizácia dokazuje, ţe nie je 

ľahostajná k súĉasným problémom spoloĉnosti a ţe sa plne angaţuje v „konaní dobra“. 

2.4 Filantropia 

Firemná filantropia v sebe zahŕňa verejnoprospešné aktivity, ktoré podniky alebo 

organizácie vykonávajú bez oĉakávania akejkoľvek protihodnoty. Filantropiu môţeme 

definovať ako „dlhodobé, sociálne zodpovedné prispievanie finanĉnými prostriedkami, 

výrobkami, expertízou alebo dobrovoľníckou ĉinnosťou v prípadoch a záleţitostiach, ktoré sú 

v línii so strategickými obchodnými cieľmi podniku alebo organizácie“ (Kopecký, 2013, 

s. 192). Hovoríme teda o darcovstve finanĉných prostriedkov, sluţieb alebo produktov, ktoré 

je nasmerované do potrebných sociálnych oblastí alebo do oblastí, kde podniky a organizácie 

pôsobia alebo kde chcú zlepšiť ţivotné podmienky a pôsobiť ako „dobrí obĉania“. C. M. 

Sanchez (2000, In: Kunz, 2012, s. 55-56) rozlišuje z hľadiska potenciálneho rozsahu motívov 

podnikov a organizácií, ktoré sú zapojené do filantropickej ĉinnosti, tri rôzne modely firemnej 

filantropie, ktorými sú: 

 altruistický model – filantropické aktivity podniku alebo organizácie nie sú spojené 

s obchodnými záujmami, cieľom je nezištne pomáhať druhým; 

 model maximalizujúci zisk – navrhované filantropické aktivity, ktoré môţu podniku 

alebo organizácii priniesť zisk, a to buď priamo alebo nepriamo; 

 model politický a inštitučný – podniky alebo organizácie vyuţívajú firemnú filantropiu 

ako nástroj pre maximalizáciu politických ziskov. 

Ako príklad môţe uviesť filantropické ĉinnosti spoloĉnosti dm drogerie markt, ktorá 

patrí k najväĉším spoloĉnostiam zaoberajúcich sa predajom drogériového tovaru v strednej 

a východnej Európe. Sú nimi napr. nadaĉný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis v rámci 

fondu je v súĉasnosti financovaný zamestnanecký grantový program Chceme si pomáhať 

a projekt Nevyšliapanou cestou), príspevky dm drogerie markt do potravinovej banky – 

pomoc pre ľudí v hmotnej núdzi, nefinanĉné dary v rámci kampane Veselé zúbky a kampane 

Pomôţme deťom (poskytnuté produkty pre potreby rôznych fyzických osôb, zariadení 

i organizácií v núdzi), finanĉné dary poskytnuté organizácii Liga proti rakovine, Detskému 

kardiocentru DFNsP Kramáre populárne mesteĉko povolaní MOJE MESTO – dm drogerie 

markt je generálnym partnerom projektu – v mesteĉku si deti a mládeţ môţu vyskúšať 

vybrané povolania pre nich prijateľným záţitkovým spôsobom (Firemná filantropia 

2013/2014 [online], 2015, In: dm-drogeriemarkt.sk). Pre porovnanie, spoloĉnosť SPP, ktorá je 

na Slovensku poskytovateľom dodávok plynu a elektriny a doplnkových sluţieb podporuje 

projekty na rozvoj obĉianskej spoloĉnosti, ochrany kultúrnych hodnôt a ţivotného prostredia, 

ako aj projekty pomoci ľuďom v zloţitej ţivotnej situácii. V rámci verejnoprospešných aktivít 

môţeme spomenúť grantový program Obnovme si svoj dom (záchrana a obnova národných 

kultúrnych pamiatok na Slovensku) alebo partnerský verejnoprospešný program SPPoloĉne, 

ktorý je zaloţený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom a komunitám vo všetkých 
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regiónoch Slovenska, ktoré sa snaţia o zlepšenie v rôznych oblastiach, ktoré sa ich priamo 

dotýkajú. Spomínané aktivity sú financované Nadáciou SPP a neinvestiĉným fondom 

EkoFond prostredníctvom grantových dotácií (O SPP [online], 2015, In: spp.sk). Podnik 

alebo organizácie môţe k filantropii pristupovať dvoma základnými prístupmi a to buď 

proaktívne alebo reaktívne. Proaktívny prístup spoĉíva vo vypracovanej darcovskej stratégii, 

kedy podnik alebo organizácia presne identifikuje cieľové skupiny a oblasti, ktoré chce 

svojimi filantropickými aktivitami podporovať. Pokiaľ podnik alebo organizácia nemá 

vypracovanú podrobnú darcovskú stratégiu a nevie, koho bude podporovať, hovoríme 

o reaktívnom prístupe (Bartošová, 2006. In: Kunz, 2012, s. 55). Výhodnejším prístupom pre 

podnik alebo organizáciu je vo viacerých smeroch proaktívny prístup, ktorý prispieva 

k efektívnejšiemu dosahovaniu strategických cieľov. Dôvodom firemnej filantropie je podľa 

Kopeckého (2013, s. 198) vylepšenie imidţu, odlíšenie sa od konkurencie a vytvorenie 

povedomia, ţe podniky, ktoré podporujú pre spoloĉnosť prospešné aktivity a správajú sa 

zodpovedne, prosperujú a sú úspešné. Nie vţdy však moţno aktivity podniku v oblasti 

filantropie vnímať ako pozitívne. Príkladom môţe byť tzv. culturewashing, s ktorým sa 

stretávame pri prepájaní kultúry a filantropie. Tento termín oznaĉuje „situáciu, kedy podnik 

alebo organizácia pomáha kultivovať jednu skupinu obĉanov, ale zároveň pritom zásadne 

potláĉa ľudské práva za úĉelom svojho úspechu v konkurenĉnom prostredí globálneho 

kapitalizmu“ (Stejskalová, 2014, In: Hejlová, 2015, s. 204), napr. pokiaľ podnik alebo 

organizácia, ktorá vedome poškodzuje ţivotné prostredie a zároveň podporuje obnovu 

pamiatok vo svojom okolí. 

3 Záver 

Strata konkurencieschopnosti vedie podniky a organizácie k hľadaniu nových moţností 

odlíšenia ich produktov a sluţieb na spotrebnom trhu. Súĉasná koncepcia marketingu sa preto 

zaĉína viac orientovať na budovanie vzťahov so stakeholdermi a so spoloĉnosťou, v ktorej 

podniky a organizácie pôsobia, priĉom tu môţeme vidieť zvýšený záujem verejnosti 

o riešenie etických, sociálnych i ekonomických otázok, ĉo podniky a organizácie vedie 

k vykonávaniu spoloĉensky prospešných aktivít. Podniky a organizácie, ktoré ignorujú tento 

súĉasný trend, sú spoloĉnosťou následne vnímané veľmi negatívne, ĉo sa odráţa aj na 

celkovom dopyte po ich produktoch a sluţbách. 
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POTENCIÁL DIZAJNU, GRAFFITI, STREET ARTU KRITICKÝM 

POHĽADOM DIZAJNÉRA 

POTENTIAL OF DESIGN, GRAFFITI, STREET ART BY CRITICAL 

INSIGHT OF DESIGNER 

Ján Huňady 

Abstrakt 

Meniaci sa postoj grafických dizajnérov k forme a obsahu vizuality typografických 

riešení na verejnom priestranstve je i výzvou pre prehodnotenie kvality a nedostatkov tohto 

fenoménu. Cieľom pojednania príspevku je vymedzenie a vysvetlenie terminológie a  pojmov 

týkajúcich sa vizuality a  textovosti obrazu s dôrazom na typografiu a dizajn vo verejnom 

priestore vo všetkých jeho formách a výskytoch. Vytvorením takéhoto teoretického obrazu, 

ktorý ukáţe problematiku dizajnu a vizuálnej komunikácie z širšej perspektívy dávame 

priestor pre konfrontaĉný výskum a diskusiu o ĉasto iritujúcej textúre reklamných 

typografických vizuálnych riešení. 

Kľúĉové slová: Vizuálna komunikácia. Grafický dizajn. Graffiti. Street art.   

Abstract 

The changing attitude of  graphic designers to the form and content of view of 

typographic solutions in a public space is also a challenge for  quality reevaluation and 

deficiency of this phenomenon. The goal of this contribution is a definition and explanation of 

terminology and notions related on an insight and textuality of a picture with emphasis on 

a typography and design in a public space in all its forms and occurances. Creating of this 

theoretical vision, which will show issue of design and visual communication from wider 

perspective, we get an area for confrontational research and discussion about often irritated 

texture of advertising typographic visual solutions. 

Key words: Visual communication. Graphic design. Graffiti. Street art. 

1 Dizajn 

Svet sa mení. Technológia sa kaţdým dňom zdokonaľuje, jej vývoj rastie ĉím ďalej, 

tým rýchlejšie. Ľudia sa zdokonaľujú práve týmito novými technologickými pomôckami, 

ktoré sa nám stávajú beţnou súĉasťou ţivota. Kaţdý ĉlovek sa chce nieĉím odlíšiť od 

ostatných, kaţdý chce po sebe zanechať nejakú svoju stopu, stopu jednoduchosti, jedineĉnosti 

a originálnosti. Televízia, rozhlas ĉi stena v meste nám predkladajú rôzne reklamy. Buď 

audiovizuálne v televízii, alebo propagaĉné (bilboardy, plagáty, letáky...) na ulici. Tak ako 

sa všetko mení, mení sa aj dizajn, mení sa myslenie ľudí, vizuálne vnímanie. Fenomén 

vizuálne ako keby bol obsiahnutý naprieĉ celým našim poznaním. Urĉite môţeme súhlasiť, ţe 

ide o pomerne zaujímavý pohľad na pojem vizuálna, ktorý hľadá rôzne diskurzy, pomocou 

ktorých by sme interpretovali svet obrazov. Vizuálna komunikácia je dnes vnímaná ako 

pomerne široký pojem. Uvedená charakteristika sa vzťahuje najmä na chápanie vizuálnej 

komunikácie v intenciách vizuálnych disciplín. Obraz, text, ĉi znak sa prirodzene objavuje 

nielen vo výtvarnom umení alebo dizajne, ale aj v iných oblastiach, medzi ktoré zaraďujú 

viacerí autori (Š. Gero, 2012, M. Košková, 2013) aj marketingovú komunikáciu. Na základe 

týchto skutoĉnosti môţeme vnímať vizuálnu komunikáciu ako komunikáciu prebiehajúcu 

v širokom sociálnom kontexte ĉi kognitívnych štruktúrach. Štúdium vizuálnej komunikácie 
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v uvádzanom ponímaní je multidisciplinárne a vyţaduje si multidimenzionálnu snahu. 

(T. Koprda, I. Polakeviĉová, 2014) 

Všeobecne dizajn je jav, s ktorým sa stretávame kaţdodenne. Dizajnom môţeme chápať 

všetky veci, ktoré vidíme. Veci potrebné pre kaţdodennú spotrebu, s ktorými sa stretávame 

v obchode, supermarkete, majú tieţ svoj dizajn. Z hľadiska firemného dizajnu, dizajn môţeme 

definovať ako faktor, ktorý umoţňuje spoloĉnosti dobrú vizuálnu komunikáciu. Prezentuje 

spoloĉnosť, ktorá sa tým stáva známou na trhu a poţadovanou. Dizajn oslovuje naše dva 

najmocnejšie zmysly, hmatateľný a predovšetkým vizuálny (Healey, 2008). Má takú moc, ţe 

pozdvihuje produkty, sluţby spoloĉnosti, do vyššej roviny kultúrnych vzťahov. Má súvis aj 

s vytváraním imidţu spoloĉnosti (Gero, 2012). 

Dizajn (design) je dnes všetko, od architektúry a umenia cez dţínsy aţ po gény, všetko 

sa berie ako záleţitosť dizajnu. Starí hrdinovia priemyselnej moderny, umelci – inţinieri 

a umelci – výrobcovia sú dávno preĉ – dnes udáva tón postindustriálny dizajnér. Uţ nemusíte 

byť boháĉom na to, aby ste sa stali dizajnérom a dizajnovaným zároveň, nech uţ je tým 

produktom váš domov alebo kancelária, vaša ovisnutá tvár (chirurgický dizajnér) alebo 

spomalený vývoj (chemický dizajnér), vaša historická pamäť (dizajnér múzeí) ĉi budúcnosť 

vašej DNA (dizajnér detí). Ţeby bol tento ,,dizajnovaný subjekt ,,éry konzumu“ nechceným 

potomkom ,,konštruujúceho subjektu,, postmoderny ? Jedna vec sa zdá byť istá : dizajn dnes 

uzatvára ten takmer ideálny kruh produkcie a konzumu. (Foster Hals, Design and crime,2002)  

Grafický dizajn je spôsob komunikácie, typom jazyka, informuje niekoho o nieĉom. 

Grafický dizajn robí veci zrozumitelnejšími, ale vďaka vyţšej úrovni zloţitosti, variáciám 

a dôvtipu je tieţ obohacujúcim prvkom našeho kaţdodenného ţivota. Pomáha ľuďom nájsť 

cestu a porozumieť hodnotám. Je zaĉlenený do všetkých aspektov spoloĉenského ţivota. 

Od dopravných znaĉiek, cez oznaĉenia nutriĉných hodnôt, po titulky filmu – to je práve 

tá výnimoĉnosť a pestrosť, všadeprítomnosť produktov grafického dizajnu. ,,Dizajn ako taký 

je jazyk, takţe ho môţeme pouţívať k vysvetlovaniu, k zábave, k výuke, k agitovaniu, 

k organizovaniu, k zarábaniu peňazí, k smúteniu, ku kritizovaniu, k obchodovaniu 

a k propagácii ,, (Sagmeister Stefan, New York ,USA) Grafický dizajn má veľký potenciál 

osloviť milióny ľudí nieĉím hodnotným....je vhodný a dôleţitý pre zmysluplnú výmenu 

názorov medzi ľuďmi. 

Dizajnéri by mali byť schopní orientovať sa v mnohých oblastiach rôznych 

špecializovaných odborov. Aj keď majú vlastnú hlavnú špecializáciu, projekty v stále väĉšej 

miere vyţadujú vývoj zjednotených koncepcií vysielanie prostredníctvom mnohých kanálov. 

Projekt zmeny znaĉky môţe napríklad spoloĉne zahrňovať dizajn nového druhu písma 

a interaktívnych i zvukových komponentov ako súĉasť jednej aplikácie. ,,Písmo funguje ako 

ľudský hlas, čiţe dokáţe pôsobiť emotívne a zároveň informatívne. Dodáva človeku istotu 

v tom, ţe sa vie orientovať a vytvára tieţ asociácie s daným miestom. Takto písmo prispieva 

k identite miesta, ktorá ho odlišuje od iných...“ (Peter Biľak, typograf a grafický dizajnér ) 

Po dizajnérovi treba dnes chcieť, aby mal odborné znalosti v tak rozdielnych odboroch 

ako je typografia, animácia, televízny a rozhlasový dizajn, vírusový marketing a dizajn hier. 

Tvorba výstavných stánkov vyţaduje znalosť práce v 3D, pruţné vyuţitie moţností rôznych 

interaktívnych technológií ako aj základov informaĉného znaĉenia a typografie. Na rozdiel 

od tradiĉnej predstavy o tvorbe estetických línií a objektov sa z dizajnu stáva myšlienkové 

i fyzické laboratórium, v ktorom sa vymýšlajú, koncipujú aj vyrábajú zmysluplné a zároveň 

ţiadané i atraktívne veci pre ľudí. Ukazuje sa, ţe dizajnér s takýmto nastavením je ideálny 

partner pre firmy.,,Nejde o to, či sa mi produkt páči alebo nie, podstatné je riešenie ľudských 

potrieb a problémov. Existujú zaujímavé singulárne poznatky a úlohou dizajnéra je dať ich 

vhodným spôsobom dokopy a urobiť z toho produkt.“ (Hartmut Esslinger, nemecký dizajnér) 
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Dizajnér je jedným s ľudí, ktorí majú za úlohu spraviť z tohto sveta lepšie miesto na 

ţivot, a to tak, ţe navrhuje dobré produkty, ktoré ľudia potrebujú. Musí mať umelecké 

zruĉnosti, no sám nie je umelcom. Umelec má slobodu, kým dizajnér je limitovaný 

mnoţstvom obmedzení. Dobrý dizajn je prinajmenšom vylepšením uţ existujúcich vecí. Je 

odpoveďou na nové potreby, musí byť inovatívny a autentický. Takto vidí dizajn belgický 

dizajnér Dikr Wynants. Ak si dnes myslí niekto, ţe dizajn je zbytoĉný luxus, ten potrebuje 

rýchle douĉovanie, vraví rakúsky grafický dizajnér Sagmeister. Špecialista na korporátny 

dizajn, sociálny a inkluzívny dizajn, rakušan Erwin K.Bauer tvrdí, ţe dizajnér je ten, ĉo vás 

zorientuje. (Trend, 2015) 

,,Dizajnér je vnímaný ako rebel. A aj ním musí byť, pretoţe to, čo robíme, je z časti 

provokatívne“ (H.Esslinger, dizajnér, ktorý pracoval pre SONY,APLLE...) 

Tieto moderné rebelské prejavy svojou sériovosťou a charakterom odosobnosti ideálne 

odzrkadlujú anonymné prostredie mesta a súĉasne pomáhajú vytvárať jeho tvár tým, 

ţe narúšajú jeho homogenitu a uhladenosť, ĉo môţe byť a je aj pozitívne vnímané urĉitými 

osobnosťami beţného ţivota súĉasnosti. 

Street art nezostáva bez odozvy, grafický dizajnéri jeho princípy ĉasto vyuţívajú, ĉi uţ 

programovo úmyselne, alebo len ako formu expresie, nakoľko je samotný vizuálny prejav 

street artu grafickému dizajnu blízky svojim vizuálnym slangom, pouţitím skratky, typizácie, 

štylizácie, ikony, textovitosti ĉi znaku. 

Na vizuálny štýl street artu pohotovo reaguje aj módny, hudobný priemysel ĉi vizuálne 

médiá, priĉom šikovne reflektujú potreby a predstavy najmä cieľovej skupiny mladých ľudí. 

Typizované graffiti ĉi tagy, šablóny sa pouţívajú ĉasto ako módny artikel – nápisy na 

triĉkách, texty na plagátoch, CD obaloch, knihách ale aj na všestrannom obleĉení ľudí. 

Tým  sa stávajú súĉasťou ţivotného štýlu širokej verejnosti, širokej skupiny, ako aj 

marketingových stratégií mnohých spoloĉností. 

2  Graffiti 

Graffiti je druh tvorby, spájaný so špecifickým ţivotným štýlom a ktorý disponuje 

typickými výrazovými prostriedkami. Cieľom je sebavýraz a tvorivosť, ktorá v sebe zahŕňa 

vysoko štylizované formy písma. Druh a forma nápisu je väĉšinou ovplyvnená potrebou 

vytvoriť maľbu rýchlo. (Kubalová, 2008, s. 61) 

S graffiti sa v dnešnom svete nemáme problém stretnúť kaţdodenne a na akýchkoľvek 

miestach. Predstavuje špecifickú formu sociálno – umeleckej komunikácie vo verejnom 

priestore. Sú vytvárané ľuďom priamo na oĉiach, ĉasto sa nepýtajú ĉi môţu. Jednými 

sú obdivované a hodnotené za umelecké diela, iní si pred nimi zatvárajú oĉi a radšej by ich 

nevideli. Samotný pojem má viacero variantov, ktoré sú podmienené dejinne i lexikologický 

Slovník cudzích slov od autorov V. Petráĉkovej a J. Krausa uvádza túto terminológiu:  

- graffiti – (umelecké) obrazy vytvárané sprejom na múry a veľké betónové plochy 

v mestách, napr. podchody, tunely, steny metra a i. (pôvodne v USA) 

- grafitista-u – kto vytvára graffiti 

Tendencia oznaĉovať si ţivotný priestor urĉitými výtvarnými prejavmi, ĉi jednoducho 

podpisom, nie je výmyslom posledného storoĉia, ĉi niekoľkých desaťroĉí. Podľa historických 

výskumov je impulz znaĉkovať si svoje prostredie, zanechať stopu svojej prítomnosti 

a aktivity, vlastný ľudskej prirodzenosti. "Tak dlho ako sú ľudia schopní písať, píšu na múry" 

(Tobin,1995, s.1) 
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Výraz povaţujem za hlavný dôvod, ktorý provokuje väĉšinu spoloĉnosti pri pojme 

„graffiti“ a dôvod, preĉo spoloĉnosť vníma graffiti jednak ako obdivované „pekné farebné 

obrázky“ a na druhej strane ako „poĉmárané fasády ĉímsi neĉitateľným“.  

Kapsová (2008, s.56/57) povaţuje vnímanie grafitov za výsostne záţitkové. 

,,Záţitkovosť je zaloţená na vysokej miere aktuálnosti, ktorá je priemetom akčnosti 

ikonizovanej v obraze grafitov. Vizuálny záţitok stavia na kontraste – línie, plôch, farieb, 

outlinu a výplne, a napokon i vo vzťahu k podkladu, k adjustácii v rámcovaní architektonickej 

plochy (technickosť výrazu dizajnu vlakov, čistota plôch funkčnej architektúry – steny, panely, 

konštrukcie, dielce – stĺpy a pod.) Kontrast je markantný, rozvinutý v sile, drastickosti, 

brutalite výrazu, daných spôsobom tvorby (akčná maľba, násilné zmocnenie sa podkladovej 

plochy priestoru a pod.)“ 

Dôleţitým v pochopení výrazu graffiti je uvedomenie si foriem: ilegálne a legálne 

graffiti. Na tieto formy nadväzujú miesta vzniku, podklady a podobné podmienky, a z toho 

prameniace dráţdenie, resp. obdiv u širokej verejnosti.  

Vo výtvarných, artistných grafitoch, ktoré sú robené v pokoji, v rámci spoločenskej 

dohody (napr. na magistrátom schválených mestských stenových plochách alebo paneloch), 

nemusí ísť o štylizáciu v duchu grafitov, ale predsa len treba priznať, ţe tu sa uskutočňuje 

modelovanie tvaru, spontánnosť tvorby a výrazu zmiernene, prípravná a realizačná fáza 

je v symetrickejšom pomere. Realizácia je vyváţená alebo mierne prevláda nad prípravnou, 

konceptuálnou fázou. V akčnom grafite je čas konceptu a realizácie v inom pomere. 

V realizácii ide o postprodukciu modelovej / modelovanej situácie akčného grafitu. Akčnosť 

je telom (médiom) výrazových kategórii. Ich vyuţitie (skúsenosť z nich) je moţné 

aj v pomalšom procese artistného grafitu, ktoré tematizuje tvar, model, princíp grafitov, 

podáva obraz operatívneho. Oddeľuje sa od svojho pôvodného operačného poľa (graffiti 

na nelegálnych plochách), stáva sa viac vecou o sebe, l’art pour l’artizmom, umeleckou 

výpoveďou na podklade grafitov. (Kapsová, 2008, s.57) 

Najnovšie trendy v graffiti štýle smerujú k ĉistej vizuálnej hre s písmom, pomocou 

systematickej fragmentácie a defragmentácie, niekedy zasadenej do trojdimenzionálneho 

priestoru, sa vytvára dojem kompoziĉne vyváţeného obrazu. Z písmen, z ktorých je slovo 

zloţené, sa stáva obraz. Písmená plynú v jednotnom rytme charakteristickom pre writera 

a vytvárajú abstraktný estetický dojem. (Klein, 2005) 

Murín (2008, s.6) si všíma, ţe „grafity pouţíva charakteristiky komerčnej popartovej 

typografie vychádzajúcej z air brushu, ako sú efekty leskov, tieňov, veľké priestory, inšpiráciu 

jazykom reklamy predstavujú znaky – šípky, hviezdičky, piktogramy, výrazné tvary, farebnosť 

a v neposlednom rade sprítomňuje postmodernú architektúru u graffiti umelcov architektúrne 

písmo.“  

Podľa Kleina (2005) je graffiti z veľkej ĉasti reakciou mladého ĉloveka na pôsobenie 

modernej architektúry mestského prostredia. Šedé, fádne, neosobné, nezaujímavé, chaotické – 

aj to sú charakteristiky dnešných miest a graffiti je odpoveď ľudí, ktorí sa do takéhoto 

prostredia narodili a ţijú v ňom. Pre necviĉené a nevzdelané oko je nemoţné odlíšiť tagy 

toyov od štýlových tagov kráľov, dekódovať precízne vypracované kaligrafické formy a tak 

splývajú do neusporiadaného, znepokojujúceho farebného šumu; spleti farieb, vzorov 

a tvarov, ktoré povaţuje veľa ľudí za vandalstvo. 

3 Street art 

Problém s jedenoznaĉným pomenovaním, ĉo ešte graffiti je a ĉo uţ nie je, sa snaţí 

vyriešiť street art. Street art sa ako súĉasť graffiti zaĉal formovať aţ poĉas 90. rokov 
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20. storoĉia a rovnako ako graffiti sa rýchlo rozšíril po celom svete. Dal by sa nazvať 

aj akýmsi mladším súrodencom malieb graffiti, niekedy sa objavuje aj pod názvom 

postgraffiti alebo neograffiti. Väĉšinou ho vytvárajú samotný writeri, alebo tí, ktorí sa uţ 

nevenujú klasickému graffiti, ale svoj štýl prepracovali k dokonalosti a hľadajú nové výzvy 

a moţnosti. Oznaĉuje akékoľvek umelecké prejavy na verejných priestranstvách, najmä 

v uliciach. Na zaĉiatku stojí koncept rozvinutý do mestského prostredia. Pouţívaná je veľmi 

široká škála vyjadrovacích prostriedkov a hlavne mnoţstvo materiálov. Okrem umiestňovania 

nových prvkov sa ĉasto stretávame s pretváraním toho, ĉo uţ na ulici je. Termín street art 

vyuţíva okrem klasických graffiti malieb aj mnoho ďalších médií a techník, napr.: stencil 

(prestriekavanie šablón), stickers (vylepovanie nálepiek), wheatpasting (koláţe pomocou 

lepidla), plagátovanie, video projekcie, inštalácie, umelecké intervencie (public art), 

guerrilla techniky (,,partizánske“ techniky umenia). 

V rámci graffiti má street art najmenšie zastúpenie, no vďaka slobode pouţívaných 

foriem má najbliţšie k umeniu a ĉím ďalej, tým viac sa tieto techniky vyuţívajú v reklame. 

Street art a reklama majú síce spoloĉné niektoré vlastnosti ako napr. miesto pôsobenia, 

cieľom oboch je zaujať ľudí, apelovať, komunikovať s ľuďmi. Pre väĉšinu tvorcov street artu 

majú ale tieţ diametrálne odlišný význam. Street art výtvarníci sa snaţia dostať do ulíc vtip, 

pobaviť a potešiť tých, ktorí si ich dielka všimnú v kope komerĉných plagátov a reklamy, 

ktorými je zaplavené takmer všetko vôkol nich. Robia to pre radosť, ĉasto z vlastných 

zdrojov, zadarmo pre ľudí, aj keď pri tom sami riskujú postih v podobe pokút. 

4 Kritický postoj dizajnéra 

Preĉo je dôleţitý kritický prístup v kontexte súĉasnej dizajnérskej praxe? Má grafik 

kriticky prehodnocovať komunikovaný obsah? Je grafik zodpovedný za komunikovaný obsah 

a preĉo? To sú úvodné otázky, ktoré okrem iných chceme poloţiť grafikom a štúdiám 

zaoberajúcim sa grafickým dizajnom a vizuálnou komunikáciou. Trochu sugestívne otázky 

boli podobne poloţené dizajnérom kurátorkou Katarínou Lukic´ Baláţikovou, a väĉšina 

opýtaných otázky zodpovedala pozitívne a potvrdila zmysluplnosť nastoleného problému. 

(designum_1/2015) Táto dilema, ĉi sa grafik má kriticky zaoberať obsahom svojich výstupov, 

poukazuje i na ďalšie otázky týkajúce sa zmyslu a poslania súĉasného grafického dizajnu, 

jeho vyuĉovania ĉi vzťahu dizajnérskej pedagogiky k praxi. 

,,Grafický dizajnér je zodpovedný za obsah tak ako za všetko, čo v ţivote robí...“(Palo 

Bálik, grafický dizajnér) 

Kritický dizajn. Dizajn, ĉi uţ dvoj alebo trojrozmerný, vţdy riešil dilemu etickej 

a kultúrnej ambivalentnosti. Dizajnér musí brať na zreteľ to, ţe jeho práca je nástrojom 

na ustutoĉnenie urĉitého cieľa, v koneĉnom dôsledku najĉastejšie rozmnoţenia peňazí. 

Na druhej strane jeho tvorba spoluvytvára kultúrne dediĉtvo, formuje autonómiu špecifickej 

výtvarnej disciplíny. Po väĉšinu doterajšej histórie sa dizajnéri v rámci tejto kultúrotvornej 

funkcie zaoberali viac formálnou stránkou svojich výstupov, nech uţ sa tak dialo pod 

dáţdnikom modernistických, postmodernistických ĉi akýchkoľvek koncepcií.  

Ale ukazuje sa, ţe okolo prelomu minulého a aktuálneho storoĉia sa situácia zaĉala 

meniť k lepšiemu. Zatiaľ, ĉo dovtedy dominovali snaţenia o dosiahnutie dokonalosti formy, 

teraz sa dôraz posúva ku kritickému prehodnocovaniu obsahu informácie a riešenie 

formálnych otázok sa stáva akoby druhoradým. 

,,Krásu“ v tradiĉnom vymedzení nahrádza ,,pravda“, uvádza Zdeno Kolesár. Otázky 

nastolené súčasnou dobou, pertraktované kurátorkou Lukic´ Baláţikovou potvrdili 

prinajmenšom hypotézu o rozširujúcom sa potenciáli grafického dizajnu aktívne zasahovať do 

obsahu komunikovaných informácií, priĉom dizajnér uţ nemusí byť len ich 
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sprostredkovateľom, ale aj vysielaĉom. (dizajnér – kritik – editor - komentátor, galéria 

Slovenského centra dizajnu, 2015) 

Tieto poznatky nás ešte viacej posúvajú k nášmu cieľu, kritickému pohľadu na 

vizualitu. Komunita grafických dizajnérov, ktorí vnímajú neustále premeny profesie a chcú 

kriticky reagovať na ňu samu, a aj na aktuálne témy ĉi vlastnú tvorbu je stále rozsiahlejšia. 

Grafický dizajnér totiţ prechádza kritickým prehodnocovaním poĉas celej svojej tvorby - pri 

vizualizovaní akejkoľvek informácie, správy ĉi témy. Uplatňuje kritický prístup v procese 

tvorby uţ pri prvom kontakte s klientom, ĉi samotným zadaním. Kriticky pristupuje 

aj k samotnému obsahu, ktorý má komunikovať – zhodnocuje, ĉi je daný obsah v súlade 

s jeho vnútorným presvedĉením, a hľadá správnu formu jeho vizuálnej prezentácie. Kritický 

prístup však môţe dizajnér pouţiť aj ako metódu pri reflektovaní aktuálneho diania 

v spoloĉnosti, kedy sa v pozícii obĉana ĉi aktivistu vizuálne vyjadruje k aktuálnym 

spoloĉenským témam ako autor nielen formy, ale aj obsahu. 

5 Záver 

Prehodnocovanie, reflektovanie, komentovanie ĉi kritické posudzovanie klienta, 

zadania, vlastnej profesie, výsledkov tvorby, spoloĉenskej úlohy, ĉi osobného presvedĉenia 

dizajnéra, sú kľúĉovými východiskami pri koncipovaní výskumu a pohľadu dizajnéra, ktorý 

kladie dôraz aj na diskusné fórum – pýta sa, pomáha hľadať odpovede a ponúka konfrontáciu. 

Kritická platforma, ktorou sa výskumný pohľad chce prezentovať, môţe priniesť vhodný 

priestor na diskusiu o minulosti, súĉasnosti a budúcnosti grafického dizajnu. Zároveň sa stáva 

miestom na priebeţnú prezentáciu nielen slovenských dizajnérskych realizácií reklamných 

nápisov a kultúry verejného typografického prejavu.  

 

Obr. 1   Európsky parlament v Štrasburgu (foto J.Huňady) 
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Obr. 2   Autobusová stanica v Nitre (foto J.Huňady) 

 

Obr. 3   Ţelezničná stanica Berlín (foto J.Huňady) 
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FOOD BLOG Z HĽADISKA ZAMERANIA A FUNKCIE 

FOOD BLOG IN TERMS OF FOCUS AND FUNCTION 

Oľga Chalányová 

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá food blogmi ako novou kategóriou výklenkových blogov. 

Vymedzuje definíciu tohto fenoménu, poukazuje na jeho základné aspekty a determinanty. 

Príspevok prináša koncepciu tematickej kategorizácie food blogov a rovnako prezentuje aj ich 

rozdelenie na základe funkĉnej pozície blogu. 

Kľúĉové slová: Blog. Food blog. Gastronómia. Zameranie. Funkcia. 

Abstract 

This paper deals with food blogs as new category of niche blogs. It outlines definition 

of mentioned phenomenon, refers to its basic aspects and determinants. The article brings 

concept of categorization according to focus and it also presents division  according to blog 

function.   

Key words: Blog. Food blog. Gastronomy. Focus. Function 

1 Úvod 

S rozvojom technologických a komunikaĉných kompetencií spoloĉnosti dochádza 

k rozšíreniu palety moţností pre získavanie ako aj distribúciu informácií jedincom alebo 

celým skupinám ľudí. Na tento princíp poukazujú aj Štrbová a Pecháĉová spájajúc práve 

rozvoj a modernizáciu spoloĉnosti so ţivotom v súĉasnom sociálnom prostredí (2014). 

Následne je príznaĉné usudzovanie na spätosť potrieb kaţdodenného ţivota society a úrovne 

inovatívnych princípov v danom spoloĉenstve. Podobný koncept prezentujú aj Kapusta 

a Duchoňová poukazujúc na moţnosti digitálneho prostredia pre spoloĉnosť, priĉom súĉasne 

zvýrazňujú aj jeho atraktivitu pre nadšencov novodobej technológie  Fenomén food blogov, 

ktorý je predmetom tohto príspevku môţeme následne tieţ povaţovať za výsledok 

modernizácie vyţadovaný rozvojom komunikaĉných, technologických ale aj mediálnych 

kompetencií spoloĉnosti, aplikovaný nadšencami nielen moderných informaĉno-

komunikaĉných technológií, no zároveň i prívrţencov najrozliĉnejších gastronomických 

variácií ako v praktickej tak aj na teoretickej rovine. Food blogy zakladajúce sa na základných 

princípoch klasických blogov v sebe následne zluĉujú priestor pre získavanie a distribúciu 

informácií, podporujú vznik nových komunít a vytvárajú prostredie pre dosiahnutie 

uspokojenia najrozliĉnejších potrieb autora ĉi skupiny autorov blogu, v závislosti od dôvodu 

a motivácie pre jeho zaloţenie. Základné charakteristiky a motivaĉné východiská pre vznik 

gastronomicky orientovaných food blogov, ako aj moţnosti ich tematického zamerania 

a funkĉného postavenia sú pojednávané v nasledujúcich ĉastiach tohto príspevku. 

2 Špecifikácia food blogu 

Gastronómia zohráva v našich ţivotoch nesporne dôleţité postavenie, jej rola sa 

v primárnej podobe sústreďuje na všetky oblasti naviazané na pôţitok z jedla a nápojov 

(Gillespie, 2001). Preto nie je prekvapujúce, ţe téma diskutovaná primárne v úzkom kruhu 

známych ĉi priateľov sa stáva základom pre budovanie sociálnych interakcií prebiehajúcich 

v online prostredí. Prvotne rozsiahle fóra resp. web stránky venujúce sa gastronomickým 

otázkam s kvantom prispievateľov sa postupom ĉasu diverzifikovali a postupne sa formovali 

paralelne pôsobiace food blogy. Tie predstavujú fenomén, ktorý sa pomerne rýchlo a úspešne 
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adaptoval aj v slovenskom online prostredí. Aplikujúc koncepty Danesiho (2009), Wrighta 

(2005) alebo Gehla (2006) moţno blogy definovať ako pravidelne aktualizované webové 

stránky, ktorých hlavnými atribútmi sú príspevky, komentáre a linky ponúkajúce obraz 

autorových záľub a v koneĉnom dôsledku reflektujú jeho osobnosť. Food blogy podľa Jacoba 

(2010) predstavujú priestor pre písanie o širokom spektre tém, kde sa do popredia dostáva 

schopnosť samotných autorov komunikovať vlastné myšlienky, názory a postoje zaujímavým 

a atraktívnym spôsobom. 

Vyššie uvedené prístupu afirmujú food blogy ako alternatívne online prostredie 

realizácie autorových záľub, ktoré disponuje nesmiernym potenciálom pre ďalší vplyv autora, 

napr. prostredníctvom šírenia svojho nadšenia a skúseností zakomponovaných do 

pravidelných príspevkov na blogu. Totiţto Bly (2007) vo svojej koncepcii poukazuje na 

moţnosť tematických blogov (teda aj food blogov) ponúknuť ich autorom priestor pre 

vyjadrenie svojich pohľadov ĉi názorov viaţucich sa k danej oblasti, nakoľko ĉasť z nich 

nedisponuje príleţitosťami mainstreamového sebaprezentovania. Samozrejme, blog ako taký 

má predpoklady ako pre jednosmerný tok informácií, tak aj pre produkciu spätnej väzby 

reflektovanej komentármi k príspevku. Ďalšími relevantnými zdrojmi informácií ako aj 

väzieb medzi úĉastníkmi komunikácie sú hyperlinky spájajúce ĉitateľa s inými blogmi, 

webmi, ĉlánkami ĉi celkovo nadväzuje spojenie s rozmanitým tematickým univerzom. Tieto 

preddefinujú vznik blogosféry  produkujúcej skupiny ľudí so spoloĉnými záujmami 

zdieľanými práve prostredníctvom a v prostredí internetu (ibid, 2007).  

Ďalším významným a vplyvným aspektom food blogu je dôvod, podnet, pohnútka 

vedúca autora food blogu k jeho zaloţeniu, resp. k publikovaniu jednotlivých príspevkov. 

Primárne moţno podľa Jacoba (2010) uvaţovať o záujme autora o netypické rozpovedanie 

svojho ţivotného príbehu, ĉi prosté posunutie receptov vzdialeným ĉlenom rodiny. V iných 

prípadoch môţe ísť o amatérskych alebo profesionálnych kuchárov ĉi vlastníkov reštaurácií, 

od ktorých si uverejňovanie receptov ţiadajú samotní zákazníci, priĉom rovnaký úĉel môţe 

plniť food blog aj pre distribútora potravín. Podľa Jacoba (2010)
 
môţe byť autor food blogu 

tieţ fanúšik historického vývoja jedál a takto zameraný blog následne predstavuje spôsob 

ľahšej a širokospektrálnej moţnosti získavania potrebných informácií. Food-bloger sa taktieţ 

môţe zaujímať o špecifický segment stravovania (ibid., 2010), kam spadá nap. raw food, 

vegetariánstvo, vegánstvo, celiatické stravovanie, potravinové alergie a mnohé ďalšie.  

Podobne vymedzuje aspekty motivujúce k zaloţeniu blogu aj Albala (2015), ktorý 

uvádza napríklad blogy orientujúce sa na zbieranie receptov, poskytovanie recenzií reštaurácií 

a kritiky konkrétnych jedál, získanie pohľadu do histórie ingrediencií a špeciálnych pokrmov, 

ale taktieţ odkazuje aj na úlohu blogov podnecovať návštevu aj iných blogov, a to 

prostredníctvom ich odporuĉenia. Následne sa blog stáva miestom zhromaţďovania, 

distribúcie ako aj získavania informácií spätých prevaţne s gastronomickými témami 

a otázkami. Food blog sa stáva miestom stretnutia ľudí s rovnakými záujmami a tak tvorí bázu 

formovania nových vzťahov. 

V tejto súvislosti vyjadruje Rousseau predstavu (2012), v ktorej práve sociálne médiá 

zhmotnili pre kaţdého s profesionálnym ako aj teoretickým poznatkovým dopytom 

zakotveným v jedle moţnosť nielen hľadania, ale rovnako aj publikovania informácií o tejto 

téme znaĉne jednoduchšie. Bly (2007) usudzuje, ţe pre zriadenie a vedenie blogu 

nepotrebujete niekoho povolenie, nemusíte dokazovať svoju odbornosť, nakoľko blog môţe 

predstavovať skôr miesto zhromaţdenia informácií a vedenia diskusií o danej téme a autor 

môţe byť ponímaný aj ako moderátor  diania na blogu, ĉo môţeme ponímať ak benefit. 

V súvislosti s prínosom sociálnych médií v úzkej orientácii na tému jedla Rousseau (2012) 

prezentuje názor, ţe food blogy plnia minimálne 2 dôleţité funkcie: predstavujú rýchly 

a zároveň jednoduchý spôsob pre publikovanie a hľadanie informácií zároveň. Uverejňovanie 
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receptov, poskytovanie recenzií na navštívené reštaurácie alebo hostovanie stránok s videami 

je následne podmienené uţ len vhodnou technológiou a prístupom na internet. 

Nakoľko väĉšina food blogov je výsledkom realizácie a prezentácie hobby autora 

v online prostredí, nie je pre ne príznaĉný striktne formálny štýl. V tejto súvislosti Tolley-

Stokes (2013, s. 173) uvádza, ţe „písanie food blogov môţe byť uvoľnené a nenútené, avšak 

ako pri všetkom, ich obsah, dizajn, kvantita a kvalita sa líši a záleţí ĉisto len na pohľade, 

štýle, názore a špecifikách ich zakladateľov. Food blogeri sú spisovatelia, sú kuchári a sú aj 

konzumenti“. Na základe autorkinho tvrdenia je evidentné, ţe food bloger „par excellence“ je 

ĉlovek telom ako aj dušou spätý s gastronómiou. Shauna James Ahern, šéfkuchárka a autorka 

blogu Gluten-Free Girl, pouţíva v spojitosti s food blogom spojenie „úţasná a záhadná 

vášeň“, priĉom poukazuje na výnimoĉnosť spoĉívajúcu práve v triviálnosti. Food blog alebo 

ako sama tvrdí, food writing, teda písanie o jedle, je pre Shaunu James Ahern  písanie o tom, 

ĉo má rada, bez nutnosti pretvárky, kedy jadrom úspechu je príznaĉný a vycibrený názor 

autora (in Jacob, 2010, s.4). Vychádzajúc z uvedeného môţeme ako ďalší významný atribút 

food blogu menovať spontánnosť, ktorá by mala byť prítomná uţ v jeho poĉiatkoch.  

Sumarizáciou uvedených informácií dospejeme ku konceptu obsahu food blogu 

zameraného na špecifický okruh tém, ktorých spoloĉným menovateľom je gastronómia. V roli 

média plní food blog primárne funkciu šírenia a hľadania receptov, poskytovania recenzií 

jedál a reštaurácií ako aj odkrývania tzv. „kulinárskych tipov“ a navyše je prostredím vzniku 

nových sociálnych interakcií. Významné postavenie food blogov v spoloĉnosti potvrdzuje aj 

skutoĉnosť, ţe od ich poĉiatkov spájajúcich sa s online diskusným fórom Chowhound (jeho 

autori sú Jim Leff a Bob Okumura) zaloţeným 2. júla 1997, bolo do júla roku 2013 

vytvorených viac ako 18 000 food blogov (Albala, 2015). Food blogy teda predstavujú 

fenomén hodný rozsiahlejšieho a komplexného skúmania ich moţností nielen v rámci úrovne 

interpersonálnej komunikácie, ale aj na úrovni komunikácie firiem s vybranou societou. 

3 Zameranie food blogov 

Blogy zameriavajúce sa na malú, špecifickú skupinu ĉitateľov alebo tematických 

okruhov nazývajú Rowse a Garret (2012)
 

„výklenkovými“ blogmi, ktorých úspech je 

zakotvený prevaţne v úzkej a jasnej orientácii. Písanie v rámci výklenku má podľa nich 

mnoţstvo výhod. Ako uvádzajú patrí sem lojalita ĉitateľov, moţnosť budovania komunity, 

moţnosť kontextového umiestnenia reklamy, vyššia optimalizácia s vyhľadávacími nástrojmi, 

vyššia pravdepodobnosť odborného pohľadu a názoru autora blogu ĉi mnohé ďalšie (ibid., 

2012). Uţ samotná moţnosť orientovať blog na špecifickú  výklenkovú tému predstavuje 

charakteristickú výhodu všetkých blogov v porovnaní s inými médiami (Bly, 2007). Obsah 

food blogov môţe byť rôznorodý a ponúka rozsiahle moţnosti pre angaţovanie rozliĉných 

záujmov v takmer akejkoľvek spojitosti s jedlom.  

Nakoľko v dostupnej literatúre sme sa nestretli s uvedením konkrétneho delenia food 

blogov vychádzajúceho z ich zamerania, rozhodli sme sa vytvoriť koncept vlastnej 

kategorizácie tohto významného fenoménu. Návrh má základ v kategorizácii food  blogov pri 

udeľovaní cien za najlepšie food blogy, ktorú vyhlasuje vplyvný americký magazín Saveur. 

Nazdávame sa, ţe toto periodikum, ĉo do tradície a hlavne postavenia, nemá na našom 

súĉasnom trhu porovnateľný ekvivalent, nakoľko jeho prvé ĉíslo vyšlo ešte v roku 1994 

(Saveur, 2012), takţe má za sebou uţ 2 dekády úspešného medzinárodného fungovania. Jeho 

stránky poskytujú najrozliĉnejšie recepty azda z kaţdého kúta sveta, priĉom prístupná je ako 

tlaĉená, tak aj online verzia. Ako bolo uvedené vyššie, tento magazín kaţdoroĉne, poĉas 

posledných 5 rokov, vyhlasuje súťaţ o najlepší food blog „Best Food Blog Awards“. 

Kaţdoroĉne oceňovaných kategórií je rozsiahly poĉet, ponímajúc azda všetky moţnosti 

tematickej orientácie blogu uvádzanej v dostupnej literatúre sa práve li základom 
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navrhovaného konceptu tematickej kategorizácie food blogov. Na základe vyššie uvedených 

zameraní food blogov podľa autorov Jacob (2010) a Albala (2015) s ich aplikáciou na 

vyhlasované kategórie navrhujeme vyĉleniť 8 základných kategórií food blogov podľa 

dominantnej témy prezentovanej autorom a 3 kategórie na základe dominantnej ĉrty blogu.  

1. Všeobecné recepty bez špeciálneho zamerania.  

Blog, na ktorom sú uverejňované návody pre prípravu rozliĉných jedál, ktoré môţu byť 

doplnené aj tipmi na zaujímavé drinky alebo spôsoby stolovania.  

2. Pečenie a príprava dezertov.  

Tematika týchto stránok je zameraná výluĉne na sladkú sféru pokrmov, od tých 

jednoduchších dezertov aţ po zloţité cukrárske diela.  

3. Varenie pre rodinu.  

Zväĉša môţe ísť o blogy, ktorých obsah je z hľadiska témy pomerne rôznorodý, ale jeho 

stredovým bodom je jednoduchosť, chutnosť a tieţ finanĉná nenároĉnosť receptov. 

Jednotlivé kategórie v rámci takejto stránky by sme mohli rozdeliť na raňajky, obedy 

a veĉere. 

4. Cestovateľské recepty. 

Štvrtá kategória zahŕňa food blogy, ktorých autori spájajú svoju vášeň pre jedlo 

s radosťou z cestovania ĉi pobytom v inej krajine. Ich obsahom sú typické recepty 

z navštívených krajín, ktoré sú ĉasto doplnené príbehom alebo záţitkami autora 

z návštevy miesta, ku ktorému sa recept viaţe alebo hodnotením pokrmu ĉi kvalitatívnej 

úrovne samotnej reštaurácie. 

5. Regionálna kuchyňa.  

Hoci oznaĉenie regionálna kuchyňa evokuje gastronómiu typickú pre urĉitú krajinu, 

národ, ĉi kultúrnu societu. V prípade kategórie food blogov „Regionálna kuchyňa“ 

navrhujeme rozšíriť ponímanie kategórie uţ na úroveň oblastnej alebo regionálnej 

kuchyne. Následne by sem spadali nielen blogy ponímajúce napr. taliansku, grécku 

alebo slovenskú kuchyňu, ale taktieţ blogy zamerané napr. na moravskú ĉi záhorácku 

kuchyňu a mnohé ďalšie regionálne gastro oblasti.   

6. Originálne recepty.  

Okrem autorov, ktorí uskutoĉňujú akúsi distribúciu uţ existujúcich receptov vzniká aj 

situácia, kedy sa bloger rozhodne vytvárať nové recepty. Pri takomto ponímaní je bloger 

pôvodcom uverejneného ĉi uţ úplne originálneho alebo ĉiastoĉne vylepšeného receptu 

a je stáva sa producentom gastronomickej inovácie. 

7. Koktaily, pivo, víno a iné nielen alkoholické nápoje.  

Hoci food blogy primárne odkazujú k jedlu, existuje kvantum stránok zameriavajúcich 

sa na recepty najrozliĉnejších tekutých osvieţení a mokov, ktoré rozhodne predstavujú 

neodmysliteľnú a skutoĉne významnú zloţku stolovania. 

8. Špeciálne diéty.  

Pomerne špecifickou kategóriou blogov o jedle sú tie s výrazne úzkym zameraním, 

ktoré je vymedzené urĉitým typom stravovania. To môţe byť podmienené ochorením, 

druhom diéty ako aj presvedĉením samotného autora. Môţe ísť o blogy koncentrujúce 

sa na celiatické, diabetické stravovanie, raw food alebo špeciálne jedlá pre budúce 

mamiĉky a mnohé ďalšie. 
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9. Blogy zamerané na estetickú stránku jedla, fotografie a aranţovanie.  

Táto skupina blogov je charakteristická práve tým, ţe prenos hlavnej myšlienky sa 

realizuje v rozsiahlej miere prostredníctvom estetického pôsobenia, teda pracujú 

s mnoţstvom obrazového materiálu a poukazujú na význam estetickej stránky 

stravovania. Zastúpenie obrazovej zloţky je porovnateľné s hodnotou textovej zloţky 

a zároveň plní významnú rolu prenosu významov, pocitov ĉi myšlienok autora.  

10. Blogy s výrazným autorským prejavom.  

Blogy s výrazným autorským prejavom zastrešujú najmä stránky, ktoré sú viac 

zamerané na textový prejav a osobné vyjadrenie autora, ako na poskytnutie a distribúciu 

receptov ĉi hodnotenie potravín. Zjednodušene by sme mohli povedať, ţe téma jedla ĉi 

stravovania predstavuje pre autora spôsob, ako sa realizovať vo svojej pisateľskej 

záľube alebo môţe ísť aj o spôsob podelenia sa o vlastné príbehy, ktoré sa spájajú 

s konkrétnym jedlom, ĉi radou. Teda gastronómia je tu podmienená autorovmu záujmu 

v písaní a prezentovaní svojho ţivota. 

11. Blogy vyuţívajúce video.  

V súĉasnosti sa v blogosfére udomácnil aj spôsob odovzdania poznatkov 

prostredníctvom video nahrávky umiestnenej na blogu. Takéto blogy môţu byť pre 

divákov zaujímavejšie, nakoľko spracovanie informácií plynúcich z videa a obrazovej 

zloţky všeobecne, si od návštevníka stránky vyţaduje menšiu námahu, ako pri ĉítaní, 

a preto môţu byť takéto stránky ĉoraz viac úspešnejšie. 

12. Blogy zamerané na recenzie reštaurácií a potravinových produktov. 

V rámci uvedeného zamerania sa food bloger primárne orientuje na šírenie svojej 

skúsenosti s urĉitým kulinárskym zariadením alebo konkrétnym produktom. 

Samozrejme publikované informácie môţu mať pozitívny aj negatívny náboj a následne 

môţu vplývať na ĉitateľov food blogu. 

(Adaptované autorkou na podklade kategorizácie magazínu Saveur, 2014; prístupov 

autorov Jacoba, 2010 a Albalu, 2015)  

Posledná kategória nie je primárne zaloţená na kategorizácii súťaţe „Best Food Blog 

Awards“, ale vychádza z Albalovho tematického poňatia (2015), ktorý medzi zameranie food 

blogov zaĉleňuje taktieţ blogy poskytujúce recenzie reštaurácií alebo kritiku odskúšaných 

pokrmov. 

4 Funkcia food blogov 

Okrem špecifického obsahu a zamerania dominujúceho fooblogu sa domnievame, ţe 

tieto stránky sa môţu odlišovať aj v ich funkĉnej rovine. V tomto ponímaní by foodblogy 

mohli byť nositeľom odlišných poslaní, resp. nástrojmi autora pre dosiahnutie urĉitého efektu 

(napr. informaĉný, propagaĉný, mobilizaĉný a pod.). Pri definovaní delenia food blogov sme 

vychádzali z delenia odporúĉaného autorkami Rosner a  Hesser (2013), ktoré v súvislosti 

s food blogmi usudzujú na 3 kategórie. 

1. Online doplnky tlačených publikácií. 

Tieto bogy predstavujú webstránku korešpondujúcu s obsahom uverejneným vo 

výtlaĉkoch novín, ĉasopisov alebo magazínov. Väĉšina z takýchto stránok je zároveň 

rozšírená aj o paralelné doplňujúce blogy venované príbehom ĉi receptom, ktorých 

miesto je výluĉne v online prostredí.  
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2. Publikácie o jedle dostupné len online.  

Ide o formy zastúpené prevaţne food magazínmy, s formou reálneho, tlaĉeného 

magazínu, avšak s dostupnosťou výluĉne na internete.  

3. Profesionálne osobné blogy.  

Autori kombinujú recepty s osobnými príbehmi a inšpiráciami na základe ţivotného 

štýlu, priĉom väĉšina z najúspešnejších stránok má jedného autora a ĉasto sa zrodili len 

ako hobby, ktoré sa na základe úspechu rozvinulo aţ do profesie. Túto profesnú 

orientáciu by sme mohli chápať ako orientáciu na aktivitu, ktorá sa spája s ĉinnosťou 

blogu alebo to môţe byť ĉinnosť, ktorá je na blogu prezentovaná, a tak blog slúţi aj ako 

komunikaĉné aţ reklamné médium pre jeho autora. Tieto formy pracujú súĉasne aj 

s estetickou hodnotou: dizajn, štýl a typ písma, ktoré predstavujú dôleţitú ĉasť úspechu 

stránky a oslovujú ĉitateľa spolu s kombináciou autorovho štýlu a charakteru receptov 

(ibid, 2013). 

V súvislosti s uvedenou kategorizáciou je potrebné poukázať na odlišné kultúrne 

zázemie autoriek, ktoré by mohlo v prípade jej uplatnenia na slovenský food blogový priestor 

spôsobiť moţnú nedostatoĉnosť delenia, prípadne vyústiť do kategorizácie adaptovanej 

špeciálne na slovenskú food blog sféru. 

5 Záver 

Téme food blogu, ktorý predstavuje vysoko potenciálne prostredie pre komunikáciu 

a propagáciu, je v slovenskom priestore venované len nepatrné mnoţstvo literatúry, ĉo viedlo 

nielen k záujmu o túto problematiku, ale zároveň aj k vytvoreniu konceptu kategorizácie food 

blogu podľa jeho zamerania, ktorá by sprehľadnila zastúpenie jednotlivých foriem tohto 

skutoĉne perspektívneho propagaĉného priestoru. Príspevok prináša koncept kategorizácie 

food blogov na základe ich zamerania pozostávajúci z 12 kategórií, ktoré vychádzajú z uţ 

aplikovaného ĉlenenia food blogov v rámci globálnej súťaţe food blogerov, priĉom táto 

kategorizácia je súbeţne navrhnutá na pozadí teoretických poznatkov odborných autorov; 

zároveň príspevok prezentuje 3 stupňovú kategorizáciu food blogov na základe ich funkĉného 

statusu. Je však potrebné zdôrazniť, ţe sa jedná o návrh, ktorí by mal byť overený, prípadne 

modifikovaný prostredníctvom výskumu reálneho prostredia slovenských food blogov. 
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Q-TECHNIKA AKO ALTERNATÍVNY SPÔSOB SKÚMANIA 

PERCEPCIE OSÔB 

Q-TECHNIQUE AS AN ALTERNATIVE METHOD TO RESEARCH 

PERCEPTION OF PEOPLE 

Hana Kiková 

Abstrakt 

Napriek tomu, ţe Q-metodológia bola pôvodne konštruovaná pre potreby psychológie, 

v súĉasnosti je vyuţívaná aj v oblasti iných vied, napr. pedagogika, sociológia ĉi politológia, 

pri skúmaní subjektívnych hodnôt, presvedĉení, postojov, názorov, prístupov, pri 

konštruovaní chápania stratégií a sociálnych javov. Príspevok prezentuje postup Q-techniky 

k skúmaniu problematiky percepcie osôb. 

Kľúĉové slová: Q-technika. Q-metodológia. Q-typy. Q-distribúcia. Q-triedenie. 

Abstract 

Although the Q-Methodology was originally designed for the needs of Psychology, at 

present is also use in other spheres of science, for example: Pedagogy, Sociology or Political 

Science, researching subjective values, beliefs, attitudes, opinions, access, understanding the 

strategy and social phenomena. The paper presents the procedure of Q - techniques to 

examine the issue of perception of people. 

Key words: Q-technique. Q-methodology. Q-types. Q-distribution. Q-Sort. 

1 Úvod 

Staronový prístup Q-metodológia vznikol ako reakcia na tradiĉný metodologický 

princíp R-metodológiu. Jej vedeckým záujmom je hľadanie súvislostí a korelácií medzi 

premennými, napr. IQ, pamäť, anatomické vlastnosti a pod. Snahou R metodológie je teda 

zistenie vzájomných súvislostí medzi nimi, napr. ako môţeme na základe poznania jednej 

psychickej vlastnosti predpovedať mieru druhej/inej psychickej vlastnosti. Prístup 

Q-metodológie je rozdielny: hľadá súvislosti a korelácie medzi samotnými 

subjektmi/respondentmi so snahou zistiť, ktoré z osôb majú relatívne blízke alebo podobné 

presvedĉenia, postoje, diskurzívne konštrukcie a pod. Zisťujeme teda, ktoré konštelácie 

premenných sú zmysluplné a reálne a na základe ďalších informácií (vek, pohlavie, vzdelanie, 

atď.) zároveň zisťujeme, pre ktoré/aké osoby sú typické. Q-metodologický prístup – ktorý 

Rogers (1995) oznaĉuje za súĉasnú alternatívnu metodológiu – má špecifické pouţitie, 

pretoţe umoţňuje zodpovedať výskumné otázky rozdielneho typu ako R metodológia. U nás 

systematicky pouţíva Q metodológiu E. Komárik (Komárik,1998, Komárik a Sabol, 1976), 

priĉom sa zameriaval napríklad aj problematikou percepcie osôb. 

2 Q-metodológia a Q-technika  

 Epicentrom pozornosti W. Stephensona je individualita, ĉlovek alebo subjekt a jeho 

„podmienený náhľad na veci výhradne cez médium mysle“ (Goldman, 1999, s. 590), ktorý 

v tradiĉnom slovníku oznaĉuje ako „operantná subjektivita“ alebo „ľudská expresivita“. Ich 

zabezpeĉenie spoĉíva v poţiadaní respondenta/subjektu o triedenie prvkov diskurzu do 

jednotlivých stupňov škály na základe svojho súhlasu/nesúhlasu, kde popri zohľadňovaniu 

inštrukcií stanovujúcich poĉet prvkov v samotných stupňoch škály, participant/subjekt uplatní 

svoj osobný pohľad. Zatiaľ ĉo typickým výsledkom dotazníkových štúdií je štatistická 



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

28. októbra 2015, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF UKF v Nitre 

58 

 

analýza vopred špecifikovaných kategórií výskumníkom, výsledkom Q-štúdie je súbor 

faktorov, ktoré vysvetľujú vnímanie ľudí. To umoţňuje úĉastníkom rozšíriť ich vlastné témy 

viac, ako keď dostanú témy zadané výskumníkom. Q-metodológia nevyţaduje veľkú vzorku 

populácie na to, aby boli získané štatisticky platné výsledky (Brown, 2004). Vytvára hĺbkový 

pohľad z rozliĉných perspektív, ktoré sa v danej situácií vyskytujú, ale úmyslom tejto 

metodológie nie je zovšeobecňovať výsledky na širšiu populáciu. Q-metodológia sa stále viac 

vyuţíva na odhaľovanie perspektív ľudí zapojených do problematiky ţivotného prostredia. Pri 

pouţití tejto metódy sa úĉastníci, resp. Q-úĉastníci, stávajú premennými. Q-štúdie spoĉívajú 

v analýze úrovne úĉastníkovho súhlasu so súborom subjektívnych vyhlásení, ktoré sa spájajú 

s danou témou, ide o tzv. Q-zoradenie. Na malú vzorku sú aplikované štatistické postupy, 

ktoré odhalia skupiny so spoloĉnými názormi, ktoré nazývame faktory (Tuler a kol., 2006). 

Q-štúdia zaĉína identifikovaním vyhlásení, ktoré by mohli skupiny povedať o téme – ĉo 

nazývame konkurz (Cross, 2005). 

K jej hlavným výhodám uvádzajú autori Stenner a Marshallová (1999) nasledovné: 

 Hoci je na jednej strane pouţitie uvedenej metodológie nároĉné, na druhej strane je 

zaujímavá a poskytuje príjemný záţitok z triedenia prvkov pre všetky zúĉastnené strany.  

 Umoţňuje zachytiť konkrétne modely, ktorými subjekty – respondenti prezentujú svoje 

názory. 

 Akceptuje menší poĉet respondentov/subjektov/participantov. 

 Q triedenie výrokov je holistická procedúra, v rámci ktorej sú navzájom medzi sebou 

závislé všetky poloţky. 

 Na rozdiel od výsledného produktu dotazníka, ktorý predstavuje tzv. sumu jeho ĉastí, je 

výsledné Q triedenie kreatívnou konfiguráciou, ktorá bola vytvorená konkrétnym 

participantom (Bianchi a kol., 2004). 

 Zachytáva jedineĉnosť ľubovoľného porozumenia a spôsobu v prístupe k sledovaným 

javom, z ĉoho vyplýva, ţe je citlivá na rozdielne uhly pohľadov (rozmanité stanoviská 

a názory). 

 Umoţňuje do urĉitej miery eliminovať presvedĉenia ĉi názory samotných výskumníkov, 

pretoţe sa sleduje štruktúra, konfigurácia a kombinácia, ktorú vytvorili ľudia, resp. 

skupiny ľudí (Watts, Stenner, 2005).  

 Neurĉuje sa význam toho, ĉo v skutoĉnosti poloţky oznaĉujú (typické pre kvantitatívne 

prístupy) ani význam odpovedí respondentov (typické pre kvalitatívne prístupy) 

(Stainton Rogers, 1995). 

Okrem Q-metodológie sa v literatúre stretávame aj s pojmom Q-technika. Hoci viacerí 

autori (napr. Kerlinger 1974, Stainton Rogers, 1995) pouţívajú pojem Q-technika ako 

alternatívne oznaĉenie Q-metódy, pod týmto pojmom rozumieme skôr uţ konkrétny postup 

k realizácii Q-metodologického prístupu (Bianchi a kol., 2004). Q-technika je vhodná 

v prvom rade na skúmanie spôsobov porozumenia sociálnym záleţitostiam, konštrukcií 

sociálnych objektov a sociálnych intervencií a stratégií. Pod pojmom Q-technika rozumieme 

zjednodušenú formu zaraďovania objektov do poradia a následné priraďovanie ĉísel 

podmnoţinám  objektov pre štatistické úĉely. Výsledkom je získanie rôznorodých vzorcov, 

ktoré odráţajú kultúrne porozumenie sociálnym fenoménom. Postup Q-techniky spoĉíva 

v niekoľkých krokoch: 

 Vymedzenie problematiky (konštrukcia výskumného problému) (E. Kállayová, 2007, 

s. 355-359). 

 Zber výrokov (spôsoby získavania výrokov pre Q-typy): 

 individuálne alebo skupinové rozhovory (interview), 

 prehľadávanie odbornej ĉi populárnej literatúry, 

 sledovanie médií, 
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 kultúrna skúsenosť výskumníkov, 

 eseje na zadané témy (Bianchi a kol., 1999), 

 voľné odpovede v dotazníku, 

 modifikácia projektívnych techník (napr. dokonĉovanie neúplných viet), 

 iné zdroje. 

 Selekcia výrokov (štylistická a obsahová úprava výrokov). 

 Tvorba Q-typov (výber výskumnej vzorky). 

 Administrácia Q-výrokov participantom a Q-triedenie. 

 Spracovanie dát. 

 Interpretácia výsledkov (Bianchi a kol., 2004). 

2.1 Zber výrokov 

Z hľadiska toho, do akej miery vychádza výber výrokov z prirodzeného diskurzu, a do 

akej miery je podmienený teoretickým východiskom výskumníkov, hovorí Kerlinger (1974) 

o štruktúrovanom prístupe (jednoduché štruktúrované triedenie a dvojité (faktoriálne) 

štruktúrované q-triedenie), pološtruktúrovanom alebo neštruktúrovanom prístupe. Aby bolo 

v rámci výrokov zahrnutých ĉo najviac postojov, názorov a presvedĉení k danej sledovanej 

oblasti, mali by tieto výroky pochádzať z viacerých zdrojov. K základným patria:  

 vyjadrenia respondentov, ktorých výroky autori Mc.Keown a Thomas (Sexton a kol. 

1998) oznaĉujú ako naturalistické. Q-metodológiu povaţujeme za nástroj zaoberajúci sa 

okrem iného aj konfiguráciami významov, ktoré si ľudia (respondenti) vytvárajú 

v rámci istej oblasti svojho ţivota. Získavanie výrokov priamo od respondentov, 

ktorých zároveň mienime zaradiť do výskumnej vzorky, volíme z toho  dôvodu, aby 

boli nielen priamo relevantné k sledovanej oblasti výskumu ale zároveň súviseli s ich 

ţivotom (so ţivotom ľudí) a pochádzali z im blízkej diskurzívnej oblasti. K získaniu 

materiálu potrebného k zostaveniu výrokov môţeme vyuţiť viacero spôsobov, napríklad 

písanie slohových prác ĉi rôzne modifikácie projektívnych metód (asociaĉné techniky, 

konštrukĉné techniky, doplňovacie techniky – napr. nedokonĉené vety, voľné odpovede, 

expresívne techniky). 

 vyjadrenia autorov odborných literárnych prameňov, ktoré oznaĉujeme ako prevzaté.  

2.2 Selekcia výrokov a tvorba Q-typov 

 Aby získaný materiál poskytoval reprezentatívnu oblasť výrokov je ho potrebné 

triediť, kondenzovať a usporadúvať podľa vopred urĉených tematických aj štylistických 

kritérií. Z uvedeného vyplýva, ţe poĉiatoĉná verzia by mala obsahovať minimálne 

dvojnásobný (aţ trojnásobný) poĉet výrokov. Pri redukcii sme zabezpeĉovali: 

 vybalancovanosť prostredníctvom triedenia na pozitívne, neutrálne a negatívne, 

 vhodnosť z hľadiska riešenia sledovaného problému a zadaného cieľa, 

 zrozumiteľnosť a jednoduchosť výrokov, 

 komplexnosť (úplnosť) výrokov (Bianchi a kol. 2004). 

 Autori Bianchi a kol. (2004) zdôrazňujú ďalšie štylistické kritériá. Vyhnúť by sme sa 

mali výrokom, ktoré povaţujeme za: 

 vágne, 

 nejednoznaĉné, 

 subsumujú niekoľko hlavných myšlienok, 

 sú sebareferenĉné, 

 konštruujú fakty, 

 sú „slabé“, 
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 rovnako je potrebné, aby boli výroky formulované výhradne z jedného typu 

výrokov, t.j. buď deskriptívne alebo perspektívne.  

Koneĉný výber výrokov by mal prejsť konzultáciou s odborníkmi v danej oblasti, 

konzultáciou s výskumníkmi so skúsenosťami v oblasti pouţitia Q-metodológie, 

a predvýskumom, v rámci ktorého sa minimalizujú nedostatky.  

2.3 Q-distribúcia a administrácia participantom 

Súbor výrokov, ktoré predkladáme respondentovi /subjektu na roztriedenie oznaĉujeme 

Q-typy. Pri hľadaní optimálneho poĉtu výrokov pre Q-typy sme sa stretli s rozdielnymi 

názormi autorov. Tuler, Webler a Finsonová (2005, s. 251): 50-60 výrokov; Kerlinger (1972, 

s. 565): 60-90 výrokov. Gaebler-Uhingová (2003, s. 439): 20-100 výrokov; Kállayová (2007, 

s. 355): 40-50 výrokov, no zároveň uvádza, ţe v rámci pouţitia uvedenej metódy je efektívne 

pouţitie akéhokoľvek mnoţstva výrokov v rozmedzí 10-100 výrokov. Môţeme teda 

konštatovať, ţe veľkosť vzorky nie je striktne vymedzená. Tieto výroky budú zatrieďované na 

matrici upravenej pre daný poĉet. Pri 50 výrokoch môţe byť rozmiestnenie výrokov napríklad 

takéto (Obr. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1   Martica upravená na počet 50 poloţiek 

Tradiĉný testový prístup sa vyznaĉuje hľadaním korelácií medzi rôznymi premennými. 

Údaje získané vyplnením testov respondentmi sa sekvenĉne korelujú a cieľom takéhoto 

prístupu je napokon zistenie vzájomnej súvislosti medzi premennými (Bianchi a kol., 2004). 

Úĉastníci výskumu umiestňujú väĉšie mnoţstvo výrokov na škále v presne vymedzených 

poĉtoch pre jej jednotlivé stupne. Poradové kontinuum od maximálneho súhlasu do 

maximálneho nesúhlasu oznaĉujeme pojmom Q-distribúcia (Kerlinger, 1974, s. 564). 

Respondenti majú za úlohu prideliť jednotlivým stupňom škály urĉitý poĉet výrokov. Ak sú 

triedenými prvkami autentické výroky z ekologicky valídneho diskurzu pre konkrétnu oblasť 

(napr. spoloĉenská zodpovednosť podnikov), môţeme predpokladať, ţe získané faktorové 

usporiadanie (zoskupenia osôb) bude dostatoĉne typické pre konkrétne individuálne 

konštrukcie skúmanej oblasti, ktoré odráţa presvedĉenia konkrétnych ľudí, tzn. bude 

vystihovať „ľudskú expresivitu“ alebo „operantnú subjektivitu“.  

2.4 Spracovanie dát a interpretácia výsledkov 

Faktorová analýza a popis faktorových rád je koneĉným technickým krokom v Q-

štúdii. Z analytických moţností Q-metódy sú veľmi dôleţité faktorové rady. Faktorová rada je 

Q-triedenie skonštruované na základe výsledkov faktorovej analýzy. Faktory si môţeme 

predstaviť ako zoskupenia objektov, napríklad osôb ĉi ich odpovedí. Osoby, ktoré odpovedajú 

alebo reagujú v rámci Q-triedenia podobne vytvoria zoskupenie. Ak by sme pripoĉítali 
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odpovede individuí z takéhoto zoskupenia ku ktorejkoľvek, resp. ku kaţdej, poloţke 

Q-triedenia dostali by sme váţené súĉty pre všetky tieto poloţky. Následne ich môţeme dať 

do poradia, popisovať a priamo interpretovať faktory. Faktorové rady sa poĉítajú a pripravujú 

pre kaţdý faktor (Kerlinger, 1974). 

Analýza výsledkov Q-triedenia spoĉíva v štatistickom spracovaní údajov a môţeme ju 

vykonať niekoľkými rôznorodými štatistickými programami, vyţadujúcimi rozliĉné kritériá. 

PQMethod (PQM) (rôzne verzie napr. 2.33, 2.11) – je štatistický softvérový program 

vyvinutý J. Atkinsonom v roku 2002, neskôr upravený P. Schmolckom, ktorý dokáţe 

pracovať aţ s 200 výrokmi. Postup zahŕňa korelaĉné subjektívne profily, faktorovú analýzu, 

rotáciu varimax a nakoniec výpoĉet faktora skóre.  

SPSS – je štandardný komerĉne dostupný softwarový balík. Matematicko-štatistické 

spracovanie je zaloţené na korelaĉnej analýze a od nej súvisiacej redukcii do podoby 

rotovanej faktorovej analýzy. Rogers (1995) zoraďuje štatistické operácie do postupu, ktorého 

podstatou je ĉo najväĉšie sýtenie Q-triedenia v jednom faktore a nevýznamné v iných. Toto je 

dosahované rotáciou. Rogers (1995, str. 186-187) uvádza nasledovný postup: 

 Kaţdé Q-triedenie sa vloţí ako dáta. 

 Štatistický program potom koreluje všetky Q-triedenia navzájom (kaţdé Q-triedenie 

s kaţdým Q-triedením). 

 Vznikne tzv. interkorelaĉná matrica, ktorá sa faktorovo analyzuje, zvyĉajne na základe 

procedúry hlavných (principal) komponentov v štatistickom programe.  

 Výsledná faktorová analýza je následne rotovaná na tzv. „jednoduchú štruktúru“. 

Samotné faktory zdruţujú respondentov, ktorí majú významne podobné triedenie 

výrokov. 

 Všetky faktory, ktoré sa dajú pouţiť, sú znovu-vyjadrené ako „najlepší odhad“ 

Q-triedenia, ktoré ich reprezentuje. 

  V rámci interpretovania spracovaných údajov postupujeme nasledovným spôsobom 

(Bošanský, Fulková, 2008): 

 Zisťujeme, v ĉom sa konkrétny faktor najviac odlišuje od ostatných.  Všímame si tie 

výroky, ktoré reprezentujú daný faktor ĉo najviac a súĉasne také výroky, ktoré 

reprezentujú daný faktor najmenej. 

 Zisťujeme, ktoré výroky sú umiestnené na najextrémnejších stupňoch škály.  

 Sledujeme vzťahy medzi jednotlivými výrokmi, ktoré vyjadrujú špecifickosť 

konkrétneho faktora. 

3 Záver 

Q-metodológia je typ zmiešanej metódy výskumu, ktorý vyuţíva alternatívne prístupy 

faktorovej analýzy na štúdium ľudskej subjektivity. Stephenson sa snaţil vytvoriť vedu 

o subjektivite, kde by sa posudok samého seba stal ústredným bodom pre pochopenie 

ľudského stavu. Singulárna výskumná metóda kombinuje výhody kvantitatívnej 

a kvalitatívnej analýzy a je predovšetkým vhodná na vykonávanie experimentálnych 

výskumov. Q-metóda je silným nástrojom, ktorý dokáţe urobiť distribúciu dát validnou, i keď 

príde do styku s malým problémom. Q-metodológia je predurĉená k analýze dát. Rámec 

porozumenia ľudského prejavu bude teda spochybňovaný hlavnými princípmi Q-metodológie 

a jej faktorovej teórie, kvantovej teórie a konkurzovej teórie (Stephenson, 1970). 
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SÚČASNÉ TENDENCIE VIZUÁLNEJ KOMUNIKÁCIE 

THE CURRENT TRENDS OF VISUAL COMMUNICATION  

Tomáš Koprda 

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá témou vizuálnej komunikácie a vizuálnych štúdii, ako novo 

vzniknutému akademickému odboru. Charakterizuje základné východiská a teoretické 

premisy. Zároveň dokumentuje hlavné vývojové smery, ktoré formovali vizuálne štúdia. 

Súĉasná komunikácia sa mení a jednou z jej hlavných ĉastí je komunikácie prostredníctvom 

obrazov. Dominantnosť obrazu a znaku je natoľko znaĉná, ţe väĉšina našich informácii 

pochádza práve z nich. Z tohto dôvodu je vizuálna komunikácia dôleţitá pre naše poznanie. 

Kľúĉové slová: Vizuálna komunikácia. Vizuálne štúdia. Obraz. 

Abstract 

Article deals with the issue of visual communication and visual studies, as newly 

formed academic disciplines. Describe basic theoretical premise. We also documented the 

main developments, that have shaped the visual study. The present communication is 

changing and one of its main components is communication through images. The dominance 

of the image and the character is so extensive that most of our information come from them. 

For this reason, visual communication is important to our knowledge. 

Key words: Visual communication. Visual studies. Image. 

1 Základné východiská a determinanty vizuálnej komunikácie 

Vizuálna komunikácia je v súĉasnosti vnímaná ako pomerne široký pojem. Uvedená 

charakteristika sa vzťahuje najmä na chápanie vizuálnej komunikácie v intenciách vizuálnych 

disciplín. Obraz, text, ĉi znak sa prirodzene objavuje nielen vo výtvarnom umení alebo 

dizajne, ale aj v iných oblastiach – masmediálnej, marketingovej (Košková, 2013, 

Polakeviĉová, 2015a, Lincényi, 2015). S istom absolutizáciou by sme mohli povedať, ţe je 

prítomná skoro vo väĉšine vedných odborov súĉasnosti. Napríklad prírodné vedy vyuţívajú 

obraz ĉi graf na popis javov, ktoré skúmajú. Kesner (2007) postuluje pojem vedeckého 

obrazu, ktorého základnými úlohami je prinášať pravdivé a relevantné vedecké informácie. 

Všetko v rámci maximálnej zrozumiteľnosti, ktorou obraz predstihuje text. Na základe týchto 

skutoĉností môţeme vnímať vizuálnu komunikáciu ako komunikáciu prebiehajúcu v širokom 

sociálnom kontexte ĉi kognitívnych štruktúrach. Štúdium vizuálnej komunikácie v tomto 

chápaní je multidisciplinárne a vyţaduje si multidimenzionálnu snahu. Moriarty a Kenney 

identifikovali 102 konceptov a tém, ktoré súviseli s pojmom vizuálna (Kenney, et al., 1995). 

Pokraĉujúc v hľadaní vizuálnych konotácií vo väĉšine oblastí vedy a umenia, Moriarty spolu 

s Barbatsisom (Moriarty, et al., 2005) navrhli tzv. rizomatickú mapu vizuálnej komunikácie. 

Mapa sa snaţí popísať prepojenosť myšlienok a ideí, na ktorých sa podieľa vizuálna 

komunikácia. Fenomén vizuálna ako keby bol obsiahnutý naprieĉ celým našim poznaním. 

Urĉite môţeme súhlasiť, ţe ide o pomerne zaujímavý pohľad na pojem vizuálna, ktorý hľadá 

rôzny diskurz, pomocou ktorého by sme interpretovali svet obrazov. Musíme pripomenúť aj 

istú skepsu, ktorú vyjadril Elkins (2007), keď poukázal na komplikovanosť a nejasnosť 

vizuálnych štúdií. 
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2 Vizuálne štúdiá 

Nový vedecký odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom vizuálnych prejavov v súĉasnosti má 

pomenovanie vizuálne štúdiá. Pojem vizuálne štúdiá (visual studies, image theory, 

Bildwissenschaft, théorie de l´image) získaval v priebehu posledných dvadsiatich rokov stále 

väĉší význam medzi odborníkmi v Spojených štátoch a Európe. Podnet k formovaniu novej 

vednej disciplíny poskytol fakt, ţe tradiĉné chápanie dejín umenia neposkytuje dostatoĉný 

priestor na interpretáciu súĉasnej postmodernej kultúry. Skutoĉnosť, ţe vizuálna kultúra 

získala v priebehu 20. storoĉia nový kultúrny a sociálny význam, ktorý si vyţaduje kritické 

prehodnotenie doterajších postupov, viedlo k utváraniu disciplíny vizuálnych štúdií.  

Odpoveď na otázku, ĉo chápeme pod pojmom vizuálne štúdiá, nie je jednoznaĉná. 

Ĉiastoĉne je to spôsobené i znaĉnou nejednotnosťou v názoroch na povahu vizuálnych štúdií. 

V ĉasopise October bol v roku 1996 uverejnený dotazník, ktorý sa pýtal devätnástich 

popredných bádateľov pôsobiacich v Spojených štátoch na tento pojem (Rampley, 2007). 

Výsledky prieskumu potvrdili nezhodu v názoroch. Pre ĉasť respondentov sú vizuálne štúdiá 

celkom novým odborom, pre ďalších ide iba o prijatie nových metód. V nemecky hovoriacich 

krajinách sa vizuálne štúdiá sústreďujú okolo termínu Bildwissenschaft, frankofónne krajiny 

pouţívajú výraz théorie de l´image a angloamerické štúdiá hovoria o visual studies, ĉi image 

theory. Kaţdá jedna z koncepcií má spoloĉné styĉné plochy, ale aj rozdielne názory a záujmy.  

Angloamerické vizuálne štúdiá zastupujú autori ako napr. Moxey, Elkins, Freedberg, 

Bryson a moţno najznámejší Mirzoeff. Obdobie 70. a 80. rokov 20. stor. znamenali zmenu, 

ktorá prebehla v Británii a Severnej Amerike a zaĉala utvárať metodologické zázemie pre 

novú disciplínu. V tomto období interpretácia filmu a fotografie sústreďovala svoj záujem na 

metódy prevzaté zo semiotiky, psychológie a sociológie. Uvedený postup obrátil pozornosť 

bádateľov na otázky spojené s interakciou obraz – divák (Althusser, 2008). Problematikou sa 

zaoberali traja významní bádatelia: Althusser, Foucault a Lacana. Jadro ich práce bolo 

sústredené okolo názoru, ţe to, ako sa dívame (looking) je podmienené procesom socializácie. 

Nazeranie, alebo dívanie sa je vţdy zasadené do istého spoloĉenského rámca.  

Postupy spájané s teóriou filmu a fotografie zaĉali pouţívať aj historici umenia. Ako 

typický príklad môţeme uviesť teoretické práce Brysona (1981). Teoretické základy 

semiologického prístupu k obrazu Bryson zhrnul v zbierke textov Visual Theory (Bryson, et 

al., 1991). V koneĉnou dôsledku nemoţno ešte práce Brysona povaţovať za základný kameň 

vizuálnych štúdií. Skôr by sa dali oznaĉiť ako podnet, pretoţe napriek tomu, ţe sa zaujímal 

o nové metódy, bol aplikovaný na tradiĉný umeleckohistorický materiál. Oveľa bliţšie sa 

k obsahu vizuálnych štúdií dostali práce Walkera a Chaplinovej. V roku 1997 vydali 

publikáciu Art in the Age of Mass Media, ktorá sa prvá zaoberá znakmi v masovej kultúre 

(Rampley, 2007). Chaplinová i Walker sa nesústredili len na nové metodologické postupy ako 

napr. Bryson, ale rozšírili svoj pohľad aj o novú oblasť – širšiu sféru masového zobrazovania. 

Skoro súbeţne s ich prácami doplnil definovanie novej disciplíny ďalší teoretik Nicholas 

Mirzoeff. Jeho publikácia An Introduction to Visual Culture je dnes oznaĉovaná ako 

najznámejší všeobecný úvod vizuálnych štúdií (Rampley, 2007). Podľa Mirzoeffa 

globalizácia, masové médiá a nové technológie sa priĉinili o veľké mnoţstvo vizuálnych 

zobrazení, v ktorých umenie dnes zaberá len nepatrné miesto.  

Okrem angloamerického smeru existujú ďalšie dve významné koncepcie, ktoré sa 

spájajú s vizuálnymi štúdiami. Najskôr si predstavíme nemeckú teóriu charakterizovanú 

termínom Bildwissenschaf. Jedným z prvých autorov, ktorý sa jej venoval bol Belting. V roku 

2001 vydal knihu s názvom Bildanthropologie. Entwürfe für eine Bildwissenschaft, ktorá 

predkladá antropologickú teóriu obrazu (Rampley, 2007). Belting chápal obraz ako dvojníka 

tela, ĉiţe sa zameral na transkultúrnu funkciu obrazu. Zaujímal sa o obraz všeobecne, skôr 
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ako o umelecké dielo. Tvrdil, ţe umenie sa objavilo ako kultúrny koncept na zaĉ. 16. stor. 

a komplikoval dovtedajšie transkultúrnej funkcie obrazu. Išlo o pohľad, ktorý je veľmi blízky 

východiskám vizuálnych štúdií. Beltingov postoj vychádzal aj z diela staršieho historika 

umenia Warburga. Prínos Beltingových názorov je najmä v tom, ţe sa pokúsil vytvoriť 

alternatívnu teóriu chápania obrazu, ktorá prekroĉila hranice tradiĉných dejín umenia. 

Bredekamp patrí taktieţ do skupiny nemeckých historikov umenia, ktorí sa snaţia hľadať 

nové prístupy k interpretácií obrazu. V jeho prípade ide o tzv. kognitívny význam obrazu. 

Konkrétne sa zaoberal vizuálnym zobrazením vo vede. Zaujímavá je práca Bredekampa 

o Darwinovi a jeho vyuţitie obrazu koralu ako vizuálnej metafory, ktorá má symbolizovať 

evoluĉnú teóriu vývoja zvierat a rastlín. Ďalšími nemeckými teoretikmi sú Breidbach, Sachs-

Hombach a Boehm. Všetkých spája alternatívny pohľad na dejiny umenia. Ich práca obsahujú 

zloţité filozofické konštrukty odlišujúce ich od angloamerického smeru, ktorý je postavený 

skôr na politickom a sociologickom aspekte interpretácie obrazu.  

Posledným významným súĉasným trendom, ktorý ovplyvnil formovanie vizuálnych 

štúdií je francúzsky smer - théorie de l´image. Francúzska koncepcia má viacero spoloĉných 

znakov s angloamerickým smerom. Vyplýva to jednak z faktu, ţe práce Deborda 

a Baudrillarda významne ovplyvnili vznik angloamerických vizuálnych štúdií. Vplyv prác 

Deborda a Baudrillarda viedol vo Francúzsku k vzniku teórií odlišných od tých, ĉo prezentujú 

angloamerické vizuálne štúdiá. Jedným z autorov je Laurent Gervereau. Medzi jeho 

najvýznamnejšie práce patrí kniha Histoire du visual au XXe siècle. Gervereau objasňuje 

úlohu masovo vyrábaných obrazov pri utváraní sociálneho, politického a ekonomického 

diskurzu. Úloha obrazu má podľa neho aj vplyv na utváranie národnej identity, ĉo 

dokumentuje na karikatúrach Daumiera. Ďalším francúzskym autorom je Debray. Jeho práca 

pozvoľne nadväzuje na teórie Deborda, priĉom ich kombinuje s radou širších 

antropologických špekulácií o pôvode a funkcii obrazu (Rampley, 2007). Debray sa snaţil aj 

o vytvorenie nového prístupu, ktorý nazval „mediológia“. Podstata tejto teórie má byť v snahe 

zistiť, akým spôsobom prenášajú obrazy rôzne sociálne a kultúrne posolstvá. Nakoniec 

spomenieme prácu Georgese Didi-Hubermana. Teórie Didi-Hubermana sú postavené na 

zdôrazňovaní vizuálnej neurĉitosti a sémantickej mnohoznaĉnosti obrazu. Vo svojich prácach 

vytvoril zaujímavú alternatívu historickej interpretácie umeleckých diel, no nemoţno tvrdiť, 

ţe by prekroĉil hranice tradiĉných dejín umenia (Rampley, 2007). 

3 Vizuálna komunikácia 

Vizuálne štúdiá sa zaoberajú poznaním nových foriem obrazu, ktoré prináša súĉasná 

doba. Urĉitým dôvodom môţe byť aj vzrastajúca pozícia komunikácie, ktorá má súĉasnosti 

veľké mnoţstvo foriem. Byfield (2008) poznamenáva, ţe zavedenie pojmu vizuálnej 

komunikácie, moţno v urĉitom ohľade povaţovať za krok späť. Argumentuje faktom, ţe 

zavedenie sa ĉasovo zhodovalo s nástupom poĉítaĉov do oblasti grafického dizajnu. Práve 

táto skutoĉnosť vytvorila viac moţností v komunikácií prostredníctvom dizajnu. Avšak 

záujem profesionálnych dizajnérov o nástup nových technológii bol spoĉiatku pomerne malý. 

Vyplývalo to z faktu, ţe prvé poĉítaĉe nedosahovali kvality „analógových“ techník. Išlo napr. 

o kvalitu písma, problematiku farebnosti ĉi kvalitu obrazu. Vývoj poĉítaĉov bol však veľmi 

rýchly. Postupne sa vytvorili nové moţnosti, ktoré uţ profesionálni dizajnéri i akademická 

obec mali problém absorbovať. Zatiaľ ĉo profesionálni dizajnéri pertraktovali amatérske 

praktiky „desktop publishing-u“, nedokázali napríklad flexibilne reagovať na náhly vzostup 

internetu. Markantne sa spomenutý problém prejavuje napríklad v typografii. Ukazuje sa, ţe 

tradiĉné formy písma sa pomerne ťaţko etablujú v prostredí webového rozhrania. 

V súĉasnosti, najmä zásluhou typografických firiem ako napr. FontShop, uţ existujú úspešné 

verzie písma pouţiteľného pre web (napr. DIN Web a iné). Avšak v rámci stredoeurópskej 

typografie, resp. písma pouţívajúceho diakritiku, ide o stále pretrvávajúci problém. Nové 
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médium si vyţaduje nové typografické riešenia. Nie je len problém typografický, ale mení sa 

formát, kompozícia ĉi úloha obrazu, alebo farby. Jednoznaĉne existuje mnoţstvo problémov, 

ktorý si vyţadujú od dizajnérov nový prístup. 

Význam pojmu vizuálnej komunikácie môţeme vidieť aj v samotnej premene formy 

komunikácie. V súĉasnosti prevláda forma tzv. obrazového čítania. Ĉlovek ĉím ďalej, tým 

viac dáva prednosť obrazu pred verbálnym prejavom. Obrazy, alebo jednoduché znaky 

(ikony) sa rýchlo „ĉítajú“ a sú lepšie pochopiteľné. Grafický dizajn je ,,spôsob komunikácie, 

typ jazyka, podobne ako obsah textu informuje niekoho o nieĉom“ (Dovalová, Huňady, 2014, 

s. 115). Grafický dizajn vytvára produkty, ktoré sú ĉoraz „obrázkovejšie“ (Kolesár, 2006). 

Typografia pracuje s textom skôr vo forme expresívneho vyjadrenia obrazu. Obraz a znak sa 

stáva abecedou súĉasného ĉloveka. Z hľadiska historického kontextu sa kultúra spoloĉnosti 

presunula od ústne tradovanej komunikácie k písomnej a neskôr tlaĉenej forme. V súĉasnom 

horizonte je moţné reflektovať presun od tlaĉenej formy komunikácie ku komunikácii 

zaloţenej zväĉša na obraze (Košková, 2014, Janková, Duchoňová, 2014, Polakeviĉová, 

2015b). Naše vnímanie vizuálnej komunikácie ovplyvňuje prizma „obrazovej komunikácie“. 

Všade zväĉša hľadáme obrazy, ktoré nám sprostredkujú informácie. Niekedy by sa mohlo 

zdať, ţe text plní iba sekundárnu úlohu. Obraz je teda legitímnym predmetom skúmania 

vizuálnych štúdií, ako sme uviedli v úvode. Dôleţité je urĉiť hranicu, kedy obraz ešte 

skutoĉne komunikuje a kedy mu komunikáciu umelo „vnútime“. Niekedy môţeme tento 

prístup nájsť pri príliš expresívnych výkladoch zmyslu obrazu, ĉi znaku, ako napr. v texte 

Davisa (2005).  

Vizuálnu komunikáciu by sme mohli zjednodušene chápať ako jednosmernú aktivitu 

orientovanú na prenos myšlienok, asociácií alebo informácií. Byfield (2008) uvádza, ţe toto 

redukované chápanie môţeme nájsť v kontexte grafického dizajnu zo zaĉiatku 20. stor. 

Integrovala v sebe širokú rozmanitosť textových, figuratívnych a abstraktných foriem. 

Koneĉným cieľom bolo spojiť prvky do viac-menej statickej formy. Výsledkom bol 

jednosmerný artefakt slúţiaci ako prostriedok štandardnej vizuálnej komunikácie. 

V koneĉnom dôsledku, vtedajšie technológie ani neumoţňovali inú ako jednosmernú, ĉi 

„statickú“ vizuálnu aktivitu. 

„Statická“ alebo „štandardná“ forma vizuálnej komunikácie sa v súĉasnosti javí ako 

problematická. Nové médiá, ktoré vďaka technológiám okupujú súĉasnú oblasť komunikácie, 

menia jednosmernú aktivitu na dvojsmernú. Na túto skutoĉnosť upozorňujú i práce viacerých 

súĉasných autorov (Baĉíková, 2013, Boĉáková, Lincényi, 2013, Štrbová, Pecháĉová, 2013, 

Polakeviĉová, et al. 2014). V komunikácii sa objavuje fenomén interaktivity. Interaktivita 

spôsobuje dvojsmernosť, keď tvorca vstupuje do priamej interakcie so svojim publikom 

(spotrebiteľmi). Edmonds a Mullerová et al. (2006) uvádzajú kategórie interaktivity v umení 

na základe práce Cornocka a Edmondsa et al. (1973). Interaktivita je definovaná ako: statická, 

dynamicko – pasívna, dynamicko – interaktívna a dynamicko – interaktívna (premenlivá). 

Statická kategória popisuje umelecké objekty, ktoré sa nemenia a sú pozorované recipientmi. 

Dynamicko – pasívna kategória charakterizuje objekty, ktoré obsahujú vnútorný 

mechanizmus vytvárajúci akékoľvek zmeny na základe faktoru prostredia, napr. teploty, 

zvuku ĉi svetla. Môţu to byť rôzne kinetické objekty. Zvyšné dve kategórie sú 

charakterizované pridanými faktormi, ktorými recipienti menia umelecké diela. Vizuálnu 

komunikáciu teda chápeme ako oblasť, ktorá sa zaoberá súĉasnými prejavmi vizuálnych 

tvarov, akými je napríklad obraz. Môţeme hovoriť v súlade s tvrdenia Gervereau, ţe ide 

o masovo produkované obrazy, ktoré sa pohybujú v istom sociálnom kontexte. 
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5 Záver 

Vizuálna komunikácia je termín, ktorý vo všeobecnosti slúţi na popis kombinácie textu, 

obrazu a znaku. Základnou úlohou vizuálnej komunikácie je sprostredkovať význam, ktorý 

presahuje elementárne spojenie tejto kombinácie. To znamená prenášať myšlienky alebo 

posolstvá a komunikovať ich zo zvýšenou úĉinnosťou. Predkladaný príspevok prináša 

oboznámenie sa s novým oborom vizuálne štúdiá, priĉom poukazuje i na tendencie jeho 

profilovanie sa v súĉasnej ére nových médií. 
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OBSAHOVÁ ANALÝZA INFORMOVANOSTI O KRÍZE NA UKRAJINE 

VO VYBRANÝCH PRINTOVÝCH DENNÍKOCH NA SLOVENSKU 

CONTENT ANALYSIS OF AWARENESS OF CRISIS IN UKRAINE IN 

SELECTED NEWSPAPERS IN SLOVAKIA 

Marcel Lincényi – Ivana Polakeviĉová 

Abstrakt 

Jednou z najmedializovanejších zahraniĉnopolitických tém v prvom polroku 2014 sa 

stala kríza na Ukrajine. Protesty ukrajinskej opozície proti prezidentovi Viktorovi 

Janukovyĉovi a následná kríza na poloostrove Krym vytvorila krízu, ktorá nielenţe presiahla 

hranice Európy, postupne zapojila do riešenia problému viaceré svetové mocnosti, ale 

v súĉasnosti sa rozvíja do obchodnej vojny s dopadmi pre celý svet. Výskumná štúdia ponúka 

aktuálny sociologický výskum zahraniĉného spravodajstva s témou krízy na Ukrajine vo 

vybraných slovenských denníkoch, ktorý autori realizovali kvantitatívnym prístupom. 

Kľúĉové slová: Ukrajina. Kríza. Obsahová analýza. Denníky. Zahraniĉné spravodajstvo. 

Abstract 

One of the mostly publicized foreign policy issues in the first half of 2014 was the crisis 

in Ukraine. Ukrainian opposition protests against President Viktor Yanukovych and the 

subsequent crisis in the Crimea peninsula created a crisis which is not only beyond the 

boundaries of Europe, gradually involved in tackling various world powers, but is currently 

being developed into a trade war with implications for the entire world. A research study 

offers the latest sociological research on foreign news to the theme of the crisis in Ukraine in 

selected Slovak newspapers that the authors have undertaken a quantitative approach. 

Key words: Ukraine. Crisis. Content analysis. Newspapers. Foreign news. 

1 Úvod 

Za zaĉiatok napätia, ktorý prerástol v novodobú ukrajinskú krízu môţeme povaţovať 

nepodpísanie asociaĉnej dohody a zmluvy o zóne voľného obchodu s Európskou úniou 

ukrajinskou vládnou delegáciou na politickom summite Východného partnerstva v litovskom 

Vilniuse, ktorý sa uskutoĉnil 29. novembra 2013 (ĈTK, 2014). Toto odmietnutie 

a priklonenie sa k prehĺbeniu ekonomickej spolupráce so susedným Ruskom vyvolalo 

v krajine vlnu kritiky a  30. novembra 2013 protesty v Kyjeve, kde došlo k zraneniu 79 ľudí 

(KyivPost, 2014). Verejné demonštrácie pokraĉovali aj v nasledujúcich dňoch na Námestí 

nezávislosti, ktoré je známe ako Majdan (námestie). Protestovali tisíce stúpencov ukrajinskej 

opozície proti odstúpeniu vlády prezidenta Viktora Janukovyĉa. Obnovenie protestov nastalo 

18. februára 2014, keď v kyjevskej vládnej štvrti došlo ku krvavým stretom medzi políciou 

a demonštrantami. K tvrdým pouliĉným bojom navzdory štátnemu smútku a dohodnutému 

prímeriu na centrálnom námestí v Kyjeve došlo aj 20. 2. 2014, priĉom ukrajinskí policajti 

pouţili ostré náboje (Ţivě, 2014). Protesty na Ukrajine pretrvávali aj po zosadení prezidenta 

Viktora Janukovyĉa 22. 2. 2014 a ukrajinská kríza pokraĉovala následnými udalosťami na 

ĉiernomorskom poloostrove Krym, respektíve zostrelením Malajzijského lietadla Boeing 777 

dňa 17. júla 2014. Kríza na Ukrajine mala vplyv aj na májové voľby do Európskeho 

parlamentu (Janas, Kucharĉík, 2014). Napriek vyššie uvedeným skutoĉnostiam sa budeme 

ďalej venovať výskumu udalostí v období odvolania ukrajinského prezidenta. 
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2 Výskumný cieľ 

Hlavným cieľom výskumu bolo analyzovať vývoj medializovaných správ o Ukrajine vo 

vybraných celoslovenských printových denníkoch (SME, Pravda, Hospodárske noviny) 

v sledovanom období od 10. februára 2014 do 9. marca 2014. Sekundárnym výskumným 

cieľom bolo zistiť, v koľkých prípadoch sa príspevky s témou Ukrajina dostali na titulnú 

stranu uvedených denníkov. V rámci ďalšieho sekundárneho výskumného cieľa sme 

analyzovali umiestnenia medializovaných správ o Ukrajine v obsahoch vybraných denníkov. 

2.1  Výskumný materiál 

Výber výskumného materiálu sme vykonali vo viacerých rovinách: stanovenie 

výskumného obdobia, ako aj selekcia masových médií. V prípade súĉasnej krízy na Ukrajine 

povaţujeme za zlomový okamih zosadenie ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviĉa dňa 

22. 2. 2014 a udalosti tomu predchádzajúce. Rozhodli sme sa teda analyzovať udalosti 

v slovenských denníkoch dva týţdne pred zosadením prezidenta Viktora Janukovyĉa a dva 

týţdne po jeho odvolaní. Celkové obdobie, v rámci ktorého  sme uskutoĉnili empirické 

bádanie prostredníctvom obsahovej analýzy vybraných slovenských denníkov bolo stanovené 

na štyri týţdne. Opierali sme sa o tvrdenia M. McCombsa (2009), podľa ktorého je moţné 

predpokladať, ţe doba, akou trvá prenos významnosti tém z mediálnej agendy na verejnú 

agendu, sa obvykle pohybuje v rozmedzí štyroch aţ osem týţdňov. 

 Na úrovni mediálnych nosiĉov sme sa zamerali na printové médiá - konkrétne 

denníky, keďţe okrem iného informujú aj o zahraniĉnej politike. Rozhodli sme sa tak na 

základe tvrdenia M. McCombsa (2009), ktorý uvádza, ţe väĉšia kapacita denníkov 

v porovnaní s televíznymi správami spôsobuje, ţe percipienti novín majú obvykle viacej ĉasu 

na zoznámenie s novinovou agendou. Na Slovensku v roku 2014 vychádzalo 11 denníkov, 

z toho 9 periodík s celoslovenským územným rozsahom a 2 tituly s regionálnym rozsahom. 

(MKSR, 2014). Zamerali sme sa na najpredávanejšie celoslovenské denníky na Slovensku 

(Hospodárske noviny, NOVÝ ĈAS, Plus JEDEN DEŇ, Pravda, SME), pre ktoré sme sa 

rozhodli na základe výsledkov Kancelárie pre overovanie nákladov tlaĉe ABC SR (2014). 

2.2  Výskumná metóda 

Vo výskume sme pouţili primárne špecifickú metódu – obsahovú analýzu textu, ktorú 

vyvinul B. Berelson v štyridsiatych rokoch 20. storoĉia. Definoval ju ako výskumnú metódu, 

ktorá umoţňuje objektívny, systematický a kvantitatívny opis zjavného obsahu textu (Gulová, 

Šíp, 2013). Postup, ktorý zaviedol, sa pouţíval pri analýze novinových a rozhlasových správ 

alebo prejavov štátnikov, priĉom jeho uplatnenie moţno v súĉasnosti reflektovať aj 

širokospektralite  mediálneho výskumu (Trampota, Vojtěchovská, 2010, Spálová, 2013). 

 Autori pod vedením W. Shultza (2004, s. 30) definujú obsahovú analýzu ako 

kvantitatívnu výskumnú metódu pre systematický a intersubjektívne overiteľný popis 

komunikaĉných obsahov vychádzajúcich z vedecky podloţeného kladenia otázok. V. Smékal 

(in Maršálová, et al., s. 305) povaţuje metódu obsahovej analýzy ako urĉitý technicky 

prepracovaný postup analýzy výsledkov ĉinnosti ĉloveka: „Je to analýza osobných 

dokumentov a dostupných materiálov, ktorá presahuje rámec jednoduchého opisu, 

subjektívnej interpretácie. Naopak, snaţí sa o objektivitu, presnosť a kontrolu platnosti.“ 

M. Disman (2011, s. 168) o tejto metóde uviedol: „Obsahová analýza je kvantitatívna, 

objektívna analýza obsahu akéhokoľvek druhu.“ Pri kvantitatívnej obsahovej analýze sa 

obsahové prvky textu kvantifikujú – vyjadruje sa ich frekvencia, poradie alebo stupeň. Pri 

kvantitatívnej analýze je obsah textu, ktorý je sám o sebe kvalitatívny (slová, vety, témy) 

prevedený na kvantitatívnu mieru. Kvantitatívna obsahová analýza textu sa tieţ zvykne 
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nazývať aj ako kvantitatívna sémantika (Gavora, 1997). Pri uplatnení kvantitatívnej obsahovej 

analýzy sme si v našom empirickom skúmaní stanovili nasledovné kategórie hodnotenia: 

1. Poĉet medializovaných správ o Ukrajine v denníku 

2. Výskyt medializovanej správy o Ukrajine na titulnej strane denníka 

3. Umiestnenie (rubrika) medializovanej správy o Ukrajine v obsahu denníka 

3  Výsledky výskumu 

V rámci realizácie výskumu sme spracovali štatistiku o vývoji poĉtu správ s témami 

týkajúcich sa krízy na Ukrajine v analyzovaných celoslovenských denníkoch (SME, Pravda, 

Hospodárske noviny) v sledovanom období od 10. februára 2014 do 9. marca 2014 (Graf 1). 

Následne sme analyzovali dáta o vývoji výskytu príspevkov s témou Ukrajiny v sledovanom 

období na titulných stranách týchto denníkov, nakoľko práve tie sú stredobodom najväĉšej 

pozornosti ĉitateľov (Graf 2). Sledovali umiestnenie publikovaných príspevkoch o Ukrajine 

v obsahu sledovaných celoslovenských denníkov, teda v rámci konkrétnych rubrík (Tab.ľka 

1).  

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

d  

Graf 1   Počet medializovaných správ o Ukrajine v printových denníkoch (Vlastné spracovanie z 

terénneho výskumu dokumentov v Univerzitnej kniţnici Bratislava) 
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Graf 2   Výskyt medializovanej správy o Ukrajine na titulnej strane printových denníkov (Vlastné 

spracovanie z terénneho výskumu dokumentov v Univerzitnej kniţnici Bratislava) 

Rubriky SME Pravda HN 

Zahraničie (*Správy 

svet) 
11 5 / 

Spravodajstvo 3 / 2 

Názory (**Názory 

a analýza) 
13 10 9 

Ostatné rubriky Publicistika (7)  

Firmy a financie (4) 

Téma HN (5) 

Rozhovor týţdňa (1) 

HN Plus (1) 

Špeciálne rubriky Ukrajina (4) 

Krviprelievanie (1) 

Vojna v Kyjeve (1) 

Kríza na Ukrajine (12) 

 

* Rubrika v denníku Pravda 

** Rubrika v denníku Hospodárske noviny 

Tab. 1   Umiestnenie (rubrika) medializovanej správy o Ukrajine v obsahu printového denníka (Vlastné 

spracovanie z terénneho výskumu dokumentov v Univerzitnej kniţnici Bratislava) 
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4 Diskusia 

V sledovanom období od 10. februára 2014 do 9. marca 2014 sme v analyzovaných 

celoslovenských denníkoch (SME, Pravda, Hospodárske noviny) zaznamenali celkovo 314 

správ s témami týkajúcimi sa krízy na Ukrajine. Celkový poĉet príspevkov s témou Ukrajiny 

sa vyskytoval v troch ucelených vlnách, ktoré sú oddelené dňom, keď nebol zaznamenaný 

ţiadny výskyt správ: v období od 19. februára 2014 do 22. februára 2014, ďalej v období od 

24. februára do 1. marca 2014 a v období od 3. marca 2014 do 8. marca 2014. Najvyšší poĉet 

správ za všetky tri denníky sme zaznamenali dňa 3. marca 2014 (spolu 35 príspevkov). 

 Ak sa pozrieme na vývoj príspevkov za jednotlivé denníky, tak je zrejmé, ţe najviac 

správ s témou Ukrajiny sa v sledovanom období celkovo nachádzalo v denníku SME (140) 

a naopak najmenej v denníku Hospodárske noviny (75). Denník Pravda uverejnil 99 

príspevkov týkajúcich sa krízy na Ukrajine. Najviac správ v rámci jedného dňa v sledovanom 

období uverejnil denník SME 4. marca 2014 (15) a následne 4. marca 2014 (14). 

 Ako prvý o kríze na Ukrajine informoval denník Pravda dňa 12. februára 2014, keď 

zverejnil jeden príspevok. Vývoj výskytu správ za jednotlivé denníky viac menej kopíroval 

trend vývoja celkového poĉtu príspevkoch v zmienených troch vlnách. 

 Ak sa zameriame na analýzu výskytu medializovanej správy o Ukrajine na titulnej 

strane celoslovenských denníkov, tak je zrejmé, ţe v sedemnástich prípadoch sa minimálne 

pri jednom denníku táto téma dostala na titulnú stranu. Z toho poĉas siedmich dní bola téma 

o kríze na Ukrajine vo všetkých analyzovaných denníkoch, takţe môţeme hovoriť o hlavnej 

téme dňa. 

 V prípade analýzy umiestnenia medializovaných správ o Ukrajine v obsahu denníka 

sme dospeli k záveru, ţe tieto témy boli najĉastejšie publikované v rubrikách zahraniĉie 

(správy svet), v spravodajstve, respektíve v rubrike názory a analýza. Denník SME tejto téme 

navyše venoval priestor v publicistike a denník Hospodárske noviny v rubrikách Firmy 

a financie, Téma HN ĉi Rozhovor týţdňa. Je zaujímavé, ţe dva denníky kvôli téme kríza na 

Ukrajina operatívne vytvorili špeciálne rubriky: Ukrajina (denník SME), Kriviprelievanie, 

Vojna v Kyjeve, Kríza na Ukrajine (denník Pravda). 

5 Záver 

Na základe realizovaného výskumu zahraniĉného spravodajstva troch celoslovenských 

denníkov (SME, Pravda, Hospodárske noviny) môţeme konštatovať, ţe téma kríza 

na Ukrajine bola najmedializovanejšou témou v sledovanom období od 10. februára 2014 do 

9. marca 2014. Tieto tvrdenia uvádzame podľa celkového poĉtu zverejnených správ s témou 

Ukrajina, ale aj na základe zistení, ţe táto téma bola prítomná poĉas väĉšiny obdobia na 

titulných stranách celoslovenských denníkoch, priĉom z toho sedem krát bola na prednej 

strane vo všetkých analyzovaných denníkoch súbeţne. Téma s krízou na Ukrajine bola 

v dennej tlaĉi medializovaná v troch vlnách, priĉom vo všetkých troch analyzovaných 

denníkoch pribliţne v rovnakom období. 

Analýza umiestnenia medializovaných správ v obsahu denníkov preukázala, ţe téma 

kríza na Ukrajine bola vo viacerých dňoch prítomná vo viacerých rubrikách sledovaných 

analyzovaných denníkoch. Navyše, dva denníky kvôli tejto téme operatívne vytvorili 

špeciálne rubriky ako Ukrajina (denník SME), Kriviprelievanie, Vojna v Kyjeve, Kríza na 

Ukrajine (denník Pravda). 

Záverom moţno konštatovať, ţe ĉitatelia vybraných celoslovenských denníkov (SME, 

Pravda, Hospodárske noviny) boli v sledovanom období od 10. februára 2014 do 9. marca 

2014 dostatoĉne informovaní o téme krízy na Ukrajine. 
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PERCEPCIA BODY IMAGE ŢIEN V REKLAME ADOLESCENTAMI 

ADOLESCENTS’ PERCEPTION OF WOMEN BODY IMAGE IN 

ADVERTISING 

Ivana Polakeviĉová 

Abstrakt 

Body image je komplexný, dynamický a viacrozmerný aspekt osobnosti jedinca 

determinovaný radom individuálnych a sociálno-kultúrnych faktorov. Vnímanie body image 

sa viaţe na všeobecné predstavy, ktoré daná kultúra spája s ideálnou podobou tela. Zahŕňa 

v sebe i hodnotiacu zloţku, postoj vychádzajúci z kognitívnych schém a emoĉného 

spracovania informácií, s ktorými je jedinec konfrontovaný. Predkladaný príspevok reflektuje 

výsledné zistenia vzťahujúce sa k percepcii body image ţien vo výskumnom súbore 

adolescentov. Poukazuje na ich subjektívne vnímanie vlastného tela v komparácii 

s idealizovaným telom zobrazovaným v reklame. 

Kľúĉové slová: Body image. Telo. Adolescent. Ţena. Reklama. Percepcia. 

Abstract 

The body image is a complex, dynamic and multidimensional aspect of individual 

personality determined by the set of individual and socio-cultural factors. The perception of 

body image is related to the general ideas which a given culture associates with the ideal body 

image. It includes also the evaluation factor, the attitude based on the cognitive schemas and 

emotional elaboration of informations, to which is the individual exposed. The presented 

paper reflects the resultant findings related to the women body image in the research sample 

of adolescents. It indicates the subjective perception of their own body in comparison to the 

idealized body displayed in the advertising.  

Key words: Body image. Body. Adolescent. Woman. Advertising. Perception. 

1 Úvod 

Mediálne obsahy ovplyvňujú spôsob, akým jedinec vníma realitu a tieţ prispievajú 

k prenosu utvárania genderových rolí. Prezentácia a samotné udrţiavanie nerealistickej 

úrovne body image je jeden zo spôsobov sprostredkovania informaĉných správ 

o idealizovanom obraze tela ţeny a muţa v mediálnom priestore, ktorého súĉasťou je 

i reklama (Štrbová, Pecháĉová, 2013, Koprda, Košková, 2015). Ako najdominantnejší 

z nástrojov marketingovej komunikácie je jedným zo sociálno-kultúrnych determinantov 

participujúcim na šírení informácií, formovaní predstáv, hodnotových systémov, ĉi 

osobnostnej identity jedinca, kde body image zastáva svoje miesto (Košková, 2013, 

Boĉáková, Lincényi, 2013, Dovalová, Huňady, 2014, Kubišová, 2015). Reklama spoloĉenské 

postoje nielen odráţa, ale aj ovplyvňuje. V tomto kontexte vzrastá verejný ako i odborný 

diskurz, aké hodnoty reklama komunikuje vo vzťahu k sebahodnoteniu ţenskej a muţskej 

telesnosti a aký vplyv má ich dopad na jedinca. 

Ţena sa pre reklamu stáva pomerne tvárnym objektom. Viacero štúdií (Fialová, Krch, 

2012, Reddy, Otieno, 2013, Barina, 2015) potvrdila hypotézu, ţe ţeny sú v reklame 

zobrazované stereotypne – ako závislé na muţovi alebo podriadené muţovi, najĉastejšie 

v domácom prostredí, zaujaté vlastným vzhľadom alebo sú exponované ako sexuálny objekt 

a v menšej miere v pozícii autority a vierohodnosti. Ĉasto ich štylizácia demonštruje neistotu, 

krehkosť, zasnenie, citlivosť (Valdrova, 2006). Táto expozícia ţien v reklame posilňuje ich 
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obraz ako ,,slabšieho pohlavia“ a utvrdzuje stereotyp sociálnych rolí, kde je ţena spájaná 

s rolou matky, opatrovateľky a manţelky s krásou a ţenskosťou (Kubálková, Wennerholm–

Ĉáslavská, 2009). Ako uvádzajú L. Fialová a F. D. Krch (2012, s. 28) v reklame je ţena 

prezentovaná ,,predovšetkým svojim telom, srdcom, expresiou.“ Tento prístup zanecháva 

stopy v celkovej jej identite, ovplyvňuje predstavy o sebe a postoji k vlastnej osobe. Uţ od 

detstva sa ţena musí konfrontovať s normatívom krásy, ktorý zohráva istý sociálny význam 

a starostlivosti o svoj zovňajšok musí venovať väĉšiu pozornosť. Z tohto dôvodu má vzhľad 

veľmi podstatný vplyv na sebahodnotenie ţeny. Znaĉná ĉasť autorov (Fialová, Krch, 2012, 

Jackson, Vares, 2015) zmieňuje, ţe sú senzitívnejšie k problémom tela a ich identita je s ich 

telom silne previazaná. Súĉasný mýtus krásy, ktorý sa úspešne etabloval do reklamy 

proklamuje ideálnu hmotnosť, ktorá vedie ku ,,teroru“ štíhlosti a kladie dôraz na ,,ideálne 

ţenské telo“ (Grogan, 2006). Štíhlosť sa stala ,,hodnotou, cieľom snaţenia, dokonca je 

povaţovaná za podmienku výkonnosti, atraktivity a osobného šťastia“ (Bubeníková, 

Bánovĉinová, 2011, s. 88). K. Kadlecová (2007) upozorňuje, ţe: ,,normálne ţeny“ sú 

v reklame v podstate neviditeľné. Vzniká tak problém, ţe niektoré ţeny internalizujú 

stereotypné obrazy a posudzujú samé seba meradlom reklamného priemyslu. Toto tvrdenie 

podporujú aj viaceré štúdie (Fichnová, Šrámová, 2010, Javellana, 2014, Hricová et al., 2015), 

v ktorých ţeny v prevaţnej miere subjektívne hodnotili svoju hmotnosť a definovali ju ako 

nadváhu, priĉom sa tento problém snaţili riešiť redukciou váhy prostredníctvom diét. 

Konfrontujú sa tak so svojim referenĉným okolím a podliehajú vplyvu pre nich významných 

vzorov (Fialová, Krch, 2012, Koprda, 2014). Nedávne výskumné zistenia C. Bentona a B. T. 

Karazsia (2015) naznaĉujú, ţe tento trend je v súĉasnosti na ústupe a ţeny popri štíhlej 

postave zaĉínajú preferovať svalnatejšiu postavu. Podnetné sú aj výsledky R. Bouna et al. 

(2015), ktorí po expozícií reklám a následnom meraní body image zaznamenali u ţien menšiu 

telesnú nespokojnosť pri hodnotení vlastného tela s exponovaným štíhlym telom, no väĉšiu 

nespokojnosť zaznamenali ak porovnaniu došlo s korpulentnejšou proporcionalitou tela (plus 

size modelky).  

Doposiaľ skúmaná problematika hodnotenia vlastného tela ţien v komparácii 

s vizualizáciou tela v reklame prichádza k pomerne totoţným záverom. Vzhľadom na moţné 

prepojenie na poruchy príjmu potravy a nízke sebahodnotenie tela je formulované 

odporúĉanie, aby v módnom priemysle bola negovaná expozícia modelov s klinickou 

podváhou (Watson et al, 2015). J. Kilbourn (2007 in: Kubálková, Wennerholm–Ĉáslavská, 

2009) v tomto kontexte uvádza, ţe ak krása a ţiadostivosť budú naďalej ,,ohniskom“ reklám 

zameraných na ţeny, úĉinne to zniĉí akékoľvek povedomie a snahu posunúť kultúrne vzorce, 

ĉo môţe byť pre nich deštruktívne. Reflektujúc však vyššie zmienené zistenia R. Bouna et al. 

(2015) môţeme konštatovať, ţe sa ponúka nový neprebádaný priestor pri riešení otázky 

zadefinovania proporcionality tela v reklame v akceptácii samotných ţien. 

2 Výskum percepcie body image ţien v reklame u adolescentov na Slovensku 

Na základe vyššie uvedených skutoĉností prezentujeme výsledky empirického bádania 

body image v prepojení na reklamu v našom domácom prostredí na Slovensku v percepcii 

adolescentov. Uvádzané zistenia sa vzťahujú na vnímanie vlastného tela a idealizovaného tela 

zobrazovaného v reklame vo výskumnom súbore ţien. 

2.1  Výskumný problém, cieľ a hypotézy výskumu 

Výskumný problém: Ako sa líši vnímanie vlastného tela a idealizovaného tela 

v reklame u ţien vo výskumnom súbore adolescentov? 

Pri stanovení výskumného problému sme vychádzali zo skutoĉnosti, ţe i napriek tomu, 

ţe je podstata vnímania body image subjektívna záleţitosť, je ovplyvňovaná mnoţstvom 
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faktorov vonkajšieho prostredia. Jedným z nich je i reklama, ktorá distribuuje telesné vzory. 

Pod jej vplyvom ako i vplyvom sociálneho okolia, nedokáţe jedinec posúdiť primerane svoje 

telo, priĉom je k nemu prehnane kritický a idealizované telo v reklame prikladá znaĉný 

význam v preferencii pozitívnych konotácií. 

Na základe teoretických východísk sme si stanovili za hlavný cieľ empirického 

skúmania a ciele parciálne: 

Hlavný cieľ: Zistiť diferencie vo vnímaní vlastného tela u ţien vo výskumnom súbore 

adolescentov a tela ideálneho, ktoré je zobrazované v reklame. 

PC1: Zistiť ako vnímajú vlastné telo ţeny vo výskumnom súbore adolescentov. 

PC2: Zistiť ako vnímajú ideálne telo zobrazované v reklamách ţeny vo výskumnom 

súbore adolescentov. 

PC3: Zistiť ĉi je rozdiel vo vnímaní vlastného tela a ideálneho tela v reklame ţenami vo 

výskumnom súbore adolescentov. 

 

H1: Predpokladáme, ţe ţeny výskumného súboru adolescentov bude vnímať 

negatívnejšie vlastné telo ako ideálne telo v reklame. 

Zdôvodnenie: Hypotézu sme stanovili na základe výsledných zistení Ľ. Sejĉovej 

(2008), kedy výskumný súbor ţien hodnotil svoje vlastné telo negatívne. 

2.2  Metódy výskumu 

Vo výskume sme uplatnili metódy, ktoré sa vzťahovali k zberu dát a ich 

vyhodnocovaniu. Primárnou metódou zberu dát bol dotazník sebapercepĉnej škály POP, ktorý 

bol konštruovaný prostredníctvom dotazníka obsahujúceho psychosémantickú metódu 

semantický diferenciál vytvorenú Ch. Osgoodom, G. Sucim a P. Tannennbaumom 

(Markechová, Fandelová, Tirpáková, 2012, Spálová, 2013). Pri vyhodnocovaní dát a na 

samotné overovanie vyššie formulovaných hypotéz sme pouţili štandardizované štatistické 

metódy: metódu popisnej štatistiky, t-test, D a Q koreláciu, Wilcoxonov test a Mannov – 

Whitney test. 

2.3  Výskumný súbor 

Pôvodný výskumný súbor respondentov pozostával zo 100 študentov KMKAR, FF, 

UKF v Nitre denného a externého štúdia, v pomere 73 ţien a 27 muţov. Nakoľko sme sa 

zamerali na prezentovanie výsledkov výskumu v segmente ţien, ktoré boli súĉasťou 

výskumného súboru adolescentov uvádzame, ţe priemerný vek ţien bol 22 rokov a 4 mesiace 

(smerodajná odchýlka: SD=3,10). Zo zmienky o poĉetnosti celkového súboru zúĉastnených 

respondentov je zrejmé, ţe bol tvorený v prevaţnej miere respondentmi ţenského pohlavia. 

Nevyrovnanosť výskumného súboru z hľadiska zastúpenia pohlavia môţeme vysvetliť 

skutoĉnosťou, ţe v študijnom obore 3.2.3 Masmediálne štúdiá je v radoch študentov 

KMKAR, FF, UKF v Nitre výraznejšie zastúpenie ţien ako muţov. Tento ukazovateľ mohol 

ovplyvniť aj determinant vzťahujúci sa k súĉasnej demografickej štruktúre obyvateľstva na 

Slovensku, v ktorom svojou poĉetnosťou dominujú ţeny. Výskumný súbor však zodpovedá 

kritériám stanoveným v úvode výskumu – reflektovať percepciu body image u adolescentov 

s ohľadom na segmentaĉný prístup generaĉnej typológie reprezentácii ţien (N=73). 
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2.4  Analýza a interpretácia výsledkov výskumu 

Výsledky výskumu analyzovaných dát získaných metódou dotazníka sebapercepĉnej 

škály POP poukazujú na jednotlivú postupnosť štatistického vyhodnotenia sumarizovaných 

údajov, zaznamenaných u ţien (N=73) vo výskumnom súbore adolescentov. Pre prehľadnosť 

ich uvádzame v tabuľkách a grafoch v komparaĉnom prevedení údajov o vnímaní vlastného 

tela a vnímaní ideálneho tela v reklame. 

Výsledky, ktoré boli zaznamená u vnímania vlastného tela a ideálneho tela v reklame 

u výskumného súboru ţien (N=73) uvádzame v Tab. 1. 

 
vnímanie vlastného tela zobrazovanie tela v reklame   – test 

 
AM SD AM SD   

D i m e n z i a  h o d n o t e n i a 

bohaté - chudobné 3,18 1,24 1,74 1,10 0,00000*** 

správne - nesprávne 3,63 1,59 2,82 1,91 0,00531** 

hĺbavé - povrchné 2,74 1,24 4,52 1,97 0,00000*** 

priateľské - 

nepriateľské 4,14 1,56 2,36 1,75 0,00000*** 

tajomné - priehľadné 4,75 1,26 3,56 1,92 0,00005*** 

učenlivé - 

rebelantské  5,19 1,69 5,34 1,58 0,55385 

krásne - škaredé 4,59 1,47 1,66 1,28 0,00000*** 

dôleţité - 

bezvýznamné 4,56 1,40 2,08 1,59 0,00000*** 

D i m e n z i a  p o t e n c i e 

jemné - tvrdé 3,08 1,34 3,40 1,37 0,12087 

ľahké - ťaţké 2,23 1,19 2,05 1,34 0,28999 

hladké - drsné 3,56 1,46 1,70 1,29 0,00000*** 

citlivé - necitlivé 4,74 1,31 3,48 2,05 0,00003*** 

silné - slabé 2,96 1,50 2,85 2,11 0,72578 

relaxované - napnuté 3,63 1,79 3,21 2,16 0,22681 

muţské - ţenské 2,47 1,53 5,63 1,46 0,00000*** 

odolné - krehké 2,10 1,48 2,88 1,97 0,01006* 

D i m e n z i a  a k t i v i t y 

pruţné - neohybné 3,15 1,50 2,19 1,51 0,00026*** 

teplé - studené 3,74 1,51 3,47 1,86 0,31574 

obratné - neobratné  1,84 1,10 2,62 1,79 0,00042*** 

pokojné - rozrušené 3,44 1,53 3,53 2,05 0,77259 

aktívne - pasívne 5,27 1,37 1,85 1,17 0,00000*** 

šťastné - smutné 3,73 1,75 2,03 1,53 0,00000*** 

dynamické - statické 2,22 1,57 1,82 1,26 0,10375 

energické - unavené 3,33 1,63 2,12 1,61 0,00004*** 

AM = aritmetický priemer, SD = smerodajná odchýlka 

* = štatisticky významný rozdiel na hladine významnosti α=0,05 

** = štatisticky významný rozdiel na hladine významnosti α=0,01 

*** = štatisticky významný rozdiel na hladine významnosti α=0,001 

Tab. 1   Vnímanie vlastného tela a ideálneho tela v reklame výskumného súboru ţien 
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Najväĉšia miera variability vo vnímaní vlastného tela bola u ţien vo dvojiciach adjektív: 

uĉenlivé – rebelantské, hladké – drsné, relaxované – napnuté a šťastné – smutné. Najmenšia 

bola v dvojiciach: bohaté – chudobné, ľahké – ťaţké, obratné – neobratné. Ideálne telo 

v reklame vo vnímaní ţien vykazovalo najväĉšiu variabilita vo dvojiciach adjektív: citlivé – 

necitlivé, silné – slabé, relaxované – napnuté a pokojné – rozrušené. Najmenšiu variabilitu 

odpovedí vo vnímaní tela v reklame sme zistili vo dvojiciach adjektív:  bohaté – chudobné, 

aktívne – pasívne a dynamické – statické. Ţeny vnímajú svoje telo ako: hĺbavé, škaredé, 

necitlivé, muţské a pasívne, kým, naopak, ideálne telo v reklame vnímali ako: povrchné, 

krásne, citlivé, ţenské a aktívne. Štatisticky významné rozdiely vo vnímaní vlastného tela 

a tela v reklame sa u ţien prejavili vo väĉšine dvojíc bipolárnych adjektív. Nepreukázali sa vo 

dvojiciach adjektív: uĉenlivé – rebelantské, jemné – tvrdé, ľahké – ťaţké, silné – slabé, 

relaxované – napnuté, pokojné – rozrušené, dynamické – statické a teplé – studené (Tab. 1, 

Graf 1). 

 

Graf 1   Priemerné profily vnímania vlastného tela a ideálneho tela v reklame a ich štatistická 

konfrontácia pre výskumný súbor ţien 

V Tab. 2, hodnota štatistiky    teda vzdialenosť v hodnotení vlastného tela a ideálneho 

tela v reklame, je u ţien 7,687. Hodnota    korelácie (         vypovedá o nulovej 

miere zhody vo vnímaní vlastného tela a ideálneho tela v reklame, ĉo sa potvrdilo aj 

štatistickou významnosťou rozdielu vo vnímaní vlastného tela a ideálneho tela v reklame 

(                  . Najväĉšie vzdialenosti v hodnotení vlastného tela a ideálneho tela 

v reklame sme zistili v dimenzii hodnotenia (         a následne v dimenzii aktivita 

(        . Najmenšie rozdiely boli preukázané v dimenzii potencie, kde sme zistili 

najniţšiu hodnotu štatistiky   (        . Pozorované rozdiely v ţiadnej z dimenzií neboli 

štatisticky významné. Celkovo moţno konštatovať, ţe u výskumného súboru ţien bolo 

pozitívnejšie vnímané ideálne telo v reklame, v kladnom príklone adjektív: bohaté, správne, 

priateľské, tajomné, krásne, dôleţité, hladké, aktívne ĉi šťastné. Vlastné telo bolo 

pozitívnejšie vnímané pri adjektívach: hĺbavé ĉi obratné (Tab. 1, Graf 1). 
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celý sémantický priestor 7,687 0,017 -2,272 0,023* 

hodnotenie 5,025 0,026 -1,612 0,107 

potencia 4,001 -0,097 -0,28 0,779 

aktivita 4,224 -0,136 -1,82 0,069 

Tab. 2   Hodnoty štatistiky   a    korelácie štatistickej významnosti rozdielov výskumného 

súboru ţien 

Rozdiely medzi vnímaním vlastného tela a ideálneho tela v reklame sa preukázali 

v skupine ţien, kde sme pozorovali väĉšiu hodnotu štatistiky  . Rozdiely u ţien sa prejavili 

najviac v dimenzii hodnotenia a najmenšie rozdiely v dimenzii potencie. Výsledné zistenia 

poukázali potvrdenie hypotézy: H1: Predpokladáme, ţe ţeny výskumného súboru 

adolescentov bude vnímať negatívnejšie vlastné telo ako ideálne telo v reklame, priĉom 

stanovené ciele PC1, PC2, PC3 boli naplnené. 

3  Záver 

U výskumného súboru ţien sme zisťovali variabilitu vnímania medzi vlastným 

a ideálnym telom v reklame. Mentálnu mapu ţien vo vnímaní vlastného tela ukotvovali 

prevaţne v negatívnej konotatívnej rovine adjektíva: hĺbavé, škaredé, necitlivé, muţské 

a pasívne. Ideálne telo v reklame bolo v dominantnom hodnotení v prepojení na pojmy ako: 

povrchné, krásne, citlivé, ţenské a aktívne. V tomto prípade sme zistili významné štatistické 

rozdiely vo vnímaní vlastného a ideálneho tela v reklame v prevaţujúcej ĉasti bipolárnych 

adjektív. Najväĉšie vzdialenosti v hodnotení vlastného tela a ideálneho tela v reklame sme 

zistili v dimenzii hodnotenia (D=5,025,p=0,107) a následne v dimenzii aktivita 

(D=4,224,p=0,069). Najmenšie rozdiely boli preukázané v dimenzii potencie (D=4,001 

p= 0,779), kde sme zistili najniţšiu hodnotu. Pozorované rozdiely v ţiadnej z dimenzií neboli 

štatisticky významné. Výsledky pojednávajú o kritickom vnímaní vlastného tela 

u výskumného súboru ţien. Zodpovedá to i zisteniam iných výskumných štúdií (Benton, 

Karazsia, 2015, Fardouly, Vartanian, 2015), ktoré vo svojich meraniach poukazujú na 

výraznú nespokojnosť s vlastným telom v segmente ţien. V problematike skúmania body 

image sme v tomto smere dospeli k veľmi príbuzným empirickým výsledkom. Tento 

determinant, tak opätovne otvára diskurz o pojednaní, aké faktory sa podieľajú na negatívnom 

vnímaní vlastného tela u ţien. V oblasti reklamy sú preto zvaţujúce tvrdenia A. Watsona et al, 

(2015), J. Fardoulyho a L. R. Vartaniana (2015) v akej podobe má byť adekvátne 

prezentovaná feminita urĉená na dosahovanie komerĉných cieľov, aby nedehonestovala 

vnímanie vlastného tela ţeny. Veľmi zaujímavým ukazovateľom sa pritom stal vo 

výskumnom súbore ţien pojem ,,muţské“, ktorým hodnotili svoje telo. Domnievame sa, ţe 

vysvetľujúcim faktom by mohol byť mierny ústup náhľadu na ţenu ako sexuálny objekt 

a vplyv emancipácie, teda i snaha o zastávanie rovnejšieho statusu ţeny v súĉasnej 

spoloĉnosti. 
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DYNAMICKÝ TREND V ORGANIZÁCIÁCH – ZELENÝ MARKETING 

DYNAMIC TREND IN ORGANIZATIONS – GREEN MARKETING 

Patrik Richnák 

Abstrakt 

V súĉasnom modernom období fenomén marketingu netreba osobitne predstavovať. 

V dôsledku doznievajúcej finanĉnej krízy, globalizácie svetovej ekonomiky a rozvoju nových 

technológií sme svedkami, ţe sa mení ekonomické a podnikateľské prostredie. Do popredia sa 

dostáva zosilnená sociálna a ekologická zodpovednosť spotrebiteľov a uvedomovanie si 

negatívnych dopadov konzumného ţivotného štýlu na ţivotné prostredie. V súvislosti s týmito 

skutoĉnosťami sa v organizáciách presadzuje dynamický trend – zelený marketing. Jeho 

hlavným zámerom je v období rozvoja nových technológií, vedeckého pokroku a inovácií 

vyhovieť poţiadavkám zákazníkov a ponúknuť im produkty a sluţby, s ohľadom na ţivotné 

prostredie. Cieľom príspevku je priblíţiť aktuálnu tému, a to zelený marketing, vďaka 

ktorému sa organizácie stávajú zodpovednejšie z mnohých hľadísk, ĉo má za následok, 

zlepšenie kvality ţivota spotrebiteľov a celej spoloĉnosti. 

Kľúĉové slová: Zelený marketing. Zelené produkty. Zelený spotrebiteľ. Ochrana ţivotného 

prostredia. 

Abstract 

In the current modern era, the phenomenon of marketing is not necessary to present 

separately. In consequence of financial crisis, globalization of the world economy and the 

development of new technologies we see that changing economic and business environment. 

To the forefront there is social and environmental responsibility of consumer and awareness 

of the negative effects of consuming lifestyles on the environment. In connection with these 

facts in organizations promote a dynamic trend - green marketing. It is main aim is during the 

development of new technologies, scientific advances and innovation to meet customer 

requirements and to offer them products and services with the environment in mind. The aim 

of this article is to present the current topic that is green marketing, through which the 

organizations become more responsible in many ways, resulting in improved quality of life 

for consumers and the entire society. 

Key words: Green marketing. Green products. Green consumer. Environmental protection. 

1 Úvod 

V 21. storoĉí je otázka ochrany ţivotného prostredia neustále skloňovanou témou. 

Zmena správania ĉloveka, technický pokrok a priemyselná revolúcia výrazne ovplyvnili 

ţivotné prostredie. Súĉasný stav v podobe klimatických zmien, globálneho otepľovania, 

zneĉistenia vody, pôdy, ovzdušia a predpovede do budúcna nám hovoria, aby sme mysleli 

ekologicky – „zelene“. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby sme so ţivotným prostredím 

hospodárili rozumne a zabraňovali negatívnym vplyvom, ktoré ho vo veľkej miere 

ovplyvňujú. 

Túto skutoĉnosť si uvedomujú aj samotné organizácie, ktoré sa stávajú oveľa viac 

ohľaduplnejšie k ţivotnému prostrediu. Realizujú mnohé aktivity, aby vzbudili záujem 

u spotrebiteľov pri kúpe výrobku, alebo sluţby. Taktieţ sa snaţia vyuţívať nové výrobné 

technológie, ktoré minimalizujú spotrebu prírodných zdrojov. Samozrejme, ţe tieto aktivity si 

vyţadujú vynaloţenie zvýšeného mnoţstva finanĉných prostriedkov, avšak organizácie 
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prinesú zvýšenie predaja, konkurenĉnú výhodu v „dravom“ podnikateľskom prostredí, 

pozdvihnutie imidţu na verejnosti a u spotrebiteľov a v neposlednom rade prinesú aj 

zlepšenie kvality ţivota spotrebiteľov, zamestnancov a celej organizácie. 

Problematika environmentálnych otázok sa odráţa aj v marketingu, ktorý predstavuje 

dôleţitý nástroj riadenia, za pomoci ktorého sa uspokojujú narastajúce potreby spotrebiteľov. 

V modernej organizácie sa v dnešnej dobe vyţaduje ekologicky orientovaný prístup, pomocou 

vyuţívania zeleného marketingu. Pomocou tohto dynamického trendu sa organizácia snaţí 

vyhovieť meniacemu sa trhu a spotrebiteľom. Tí, sa ĉoraz viac zaujímajú o ochranu ţivotného 

prostredia a nie je im ľahostajný jeho súĉasný stav a jeho udrţanie pre nasledujúce generácie. 

Z tohto dôvodu spotrebitelia preferujú zelené výrobky a sluţby, ktoré boli vyrobené 

z ohľadom na ţivotné prostredie, priĉom aj ich vyššia cena ich od kúpi neodrádza. 

2 Vymedzenie zeleného marketingu 

Novým trendom v oblasti marketingu je presadzovanie zeleného marketingu 

v organizáciách. Jeho vyuţitie v praxi je stále väĉšie, pretoţe organizácie sa snaţia pri 

prevádzkovaní svojich podnikových ĉinností a dosahovaní cieľov dodrţať ochranu ţivotného 

prostredia. Práve zelený marketing im k tomu pomáha, pretoţe nielenţe zohľadňuje 

environmentálne normy, ale vplýva aj na spotrebiteľa a informuje ho o potrebe ochrany 

ţivotného prostredia. 

Zelený marketing sa zaĉal vyvíjať od konca 80-tych rokov 20. storoĉia, ako reakcia na 

nový trhový segment, a to zelených spotrebiteľov. Tí sú uvedomelí, aktívni a environmentálne 

zmýšľajúci vo svojom spotrebiteľskom správaní. Zelený marketing povaţoval ekologické 

aktivity organizácie za konkurenĉnú výhodu a zároveň pre zelených spotrebiteľov zaĉal 

vyvíjať nové marketingové stratégie, ktoré zohľadňovali typické znaky pre tento druh 

trhového segmentu (Pajtinková Bartáková, Gubíniová, 2012). 

Podľa H. Nízkej (2007) sa zeleným marketingom rozumie orientácia podnikateľských 

a marketingových koncepcií, akými sú podnikové ciele, stratégie a marketingový mix, na 

ekologické aspekty. Zelený marketing nadväzuje na celospoloĉenskú zodpovednosť podnikov 

a ich podnikateľských aktivít. 

David. A. Fuller (1999) charakterizuje zelený marketing ako proces implementácie 

a kontroly vývoja, cien, propagácie a distribúcie produktu a plánovania, tak aby boli dodrţané 

tri kritéria, a to uspokojiť potreby zákazníka, dosiahnuť podnikové ciele a zabezpeĉiť 

kompatibilitu procesu s ekosystémom. 

Pojem zelený marketing v sebe zahŕňa mnoţstvo myšlienok, ĉinností a procesov, ktoré 

umoţňujú naplnenie cieľov podniku, za pomoci metód, ktoré sú v súlade s trvalo udrţateľným 

rozvojom. Zelený marketing je odpoveďou na dopyt po ekologických produktoch napríklad 

recyklovateľných výrobkoch, energeticky úsporných produktoch alebo biologicky 

odbúrateľných produktoch (Uberoi, 2004). 

Efektívny zelený marketing sa riadi nasledujúcimi princípmi, ktoré by mala kaţdá 

organizácia rešpektovať: poznať svojho zákazníka; dať silu svojmu zákazníkovi – ten musí 

mať pocit, ţe svojím konaním prispieva k ochrane ţivotného prostredia; byť transparentní; 

opätovne presvedĉiť zákazníka, ţe kupovaný produkt spĺňa komunikované vlastnosti a svoj 

úĉel; opätovne prehodnotiť cenu, a ak zákazník za zelený produkt zaplatil prémiovú cenu, je 

nutné si overiť, ĉi si to môţe dovoliť, a ĉi má pocit, ţe táto cena je adekvátna (Lieskovská, 

2010). 

 

https://www.google.sk/search?hl=sk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22N.+K.+Uberoi%22
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Vlastnosti zeleného marketingu zadefinoval Grant (2008) v podobe „5 I“: 

 I ako intuitívny – hlavnou úlohou zeleného marketingu je zamerať sa na to, aby 

zákazník vnímal zelené produkty a sluţby ako beţnú súĉasť svojho ţivota, bez toho, 

aby mal pocit alebo podozrenie, ţe sa z neho stáva zelený aktivista. 

 I ako integrujúci – zelený marketing kombinuje technológie, obchod, sociálne 

a environmentálne efekty, snaţí sa o ekonomický, sociálny a ekologický rozvoj. 

 I ako inovatívny – zelený marketing vyuţíva nové postupy pri výrobe, balení 

a propagácií, a taktieţ aj nezvyĉajne vyuţíva komunikaĉné kanály a kreativitu pri 

návrhu zelených produktov. 

 I ako iniciatívny – zelený marketing ponúka a poskytuje podnety, ekologicky šetrné, 

prospešné výrobky a sluţby a ukazuje nový ţivotný štýl, kde sa tieto rozhodnutia 

stávajú beţnou rutinnou. 

 I ako informovaný – zelený marketing je priamy, pravdivý a úprimný. 

Jacquelyn. A. Ottman (2011) urĉila dvadsať pravidiel zeleného marketingu, v príspevku 

uvedieme iba vybrané pravidlá, medzi ktoré patrí: ekologický prístup k ţivotnému cyklu je 

nutný, podniky by mali recyklovať, redukovať a renovovať; environmentalisti uţ nie sú 

nepriateľmi; zelení zákazníci neoĉakávajú stopercentnosť, ale dôverujú znaĉke, ktorá im 

hovorí všetko; dôleţitá je filozofia podniku; spotrebitelia si v súĉasnosti uţ nekúpia zelený 

produkt, len kvôli ochrane ţivotného prostredia, ale aj z dôvodu ochrany zdravia; zelené 

výrobky a sluţby sú lepšie a zaslúţia si vyššiu cenu; zelené produkty a sluţby umoţňujú 

lepšie uspokojenie záujmov zákazníkov a posilňujú znaĉku podniku; zelení zákazníci sú 

najviac ovplyvniteľní názormi priateľov, rodiny alebo tretej strany ktorej dôverujú. 

Ak sa organizácie zamerajú na zelený marketing, tak im to prinesie výhody v podobe 

(Balhar, 2011):  

 Dlhodobého preţitia organizácie – bezohľadný prístup k ţivotnému prostrediu má za 

následok zánik mnohých organizácií a odvetví. 

 Trhové príleţitosti – veľký rozsah trhu, ktorý súvisí s ochranou ţivotného prostredia je 

neprehliadnuteľný napr. v Nemecku sa v zelenom biznise „toĉia“ miliardy eur. 

 Zvýšenie konkurencieschopnosti – ak organizácia presadzuje zelený marketing, tak má 

výraznú konkurenĉnú výhodu na trhu s ktorou sa odlišuje od ostatných. 

 Udrţanie sa na trhu – výroba presadzujúca ekologické štandardy sa pre organizácie 

stáva hlavným faktorom udrţania sa na trhu. 

 Zníţenie rizika právnej a trestnej zodpovednosti – vysoké náklady a odstraňovanie škôd 

vedú k znaĉnému zníţeniu rizika, nepredvídaným dlhom a aj ukonĉením podnikateľskej 

ĉinnosti. 

 Povesť a imidţ firmy – zvyšuje sa závislosť imidţu organizácie od svojho prístupu 

k ochrane ţivotného prostredia. Podľa marketingového výskumu, realizovaného v roku 

2005 americkou agentúrou Porter Novelli sa ukázalo, ţe spotrebiteľov päťkrát viac 

zaujíma to, aký má organizácia postoj a aké aktivity vyvíja v oblasti ţivotného 

prostredia. Spotrebitelia v prieskume potvrdili, ţe environmentálna výkonnosť danej 

organizácie ich zaujíma a riadia sa tým pri ich spotrebiteľskom správaní. 
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3 Výsledky realizovaného výskumu 

Na základe výskumu, realizovaného formou dotazníka sme v prvej polovici roka 2015 

zisťovali na vzorke 115 organizáciách, ako vnímajú zelený marketing. Organizácie, ktoré boli 

oslovené pôsobia v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Spätnú väzbu sme dostali 

z 98 organizácií, teda návratnosť dotazníka bola 85,22 %. V dotazníku bolo poloţených 

viacero otázok, avšak do príspevku sme vybrali nami zvolené otázky. Do prieskumu sa 

najviac organizácií zapojilo z Bratislavského kraja, a to aţ 67 organizácií, z Trnavského 13 

organizácií a z Nitrianskeho 18 organizácií.  

Organizácie, ktoré boli oslovené mali v dotazníku najprv odpovedať na otázky 

všeobecnej charakteristiky, kde vyznaĉili akou právnou formou sú, ĉím sa zaoberajú a ĉi sa 

poĉtom zamestnancov zaraďujú k malému, strednému alebo veľkému podniku. Na základe 

výsledkov výskumu sa do prieskumu zapojilo najviac organizácií, ktoré majú právnu formu 

spoloĉnosti s ruĉeným obmedzením, ich poĉet bol 59, s poĉtom 24 boli akciové spoloĉnosti 

a 9 ţivností. Do nášho prieskumu sa nezapojila ţiadna komanditná spoloĉnosť a ani verejná 

obchodná spoloĉnosť. Podľa predmetu ĉinnosti sa najviac organizácií zapojilo z výroby a to, 

aţ 57 organizácií, zo sluţieb 41 organizácií. Týmto ĉíslom usudzujeme, ţe zelený marketing 

zväĉša presadzujú organizácie výrobného charakteru. Vzhľadom na poĉet zamestnancov 

tvoria veľké organizácie 23,47 %, teda ich poĉet je 23, stredné 44,90 %, ich poĉet je 44 

a malé 31,63 %, a ich poĉet je 31. Pri uvedenej otázke sme zistili, ţe zelený marketing 

presadzujú z oslovených organizácií najmä stredné podniky.  

V ďalšej ĉasti dotazníka sme sa uţ zaoberali otázkami týkajúcimi sa zeleného 

marketingu. Otázky boli organizáciám kladené postupne hierarchicky, tak, aby na seba 

nadväzovali. Z otázok poloţených v dotazníku, sme vybrali nami zvolené otázky a výsledky 

ich odpovedí organizáciami. V prvej vybranej otázke, sme sa organizácií pýtali, ĉi sú ochotné 

v dobe technických, ekonomických, politických spoloĉenských a kultúrnych zmien ochotné 

prispieť k ochrane ţivotného prostredia. Z odpovedí 98 organizácií, sa k moţnosti áno 

priklonilo 55 organizácií a k moţnosti nie 43 organizácií. Zastávame názor, ţe moţnosť nie, 

oznaĉili organizácie, ktorým nezáleţí na zachovaní ţivotného prostredia a neuvedomujú si 

jeho súĉasný stav a moţné hrozby v prípade nezastavenia neudrţateľného negatívneho 

pôsobenia ĉloveka a organizácií na stav ţivotného prostredia. 

 

Graf 1   Počet organizácií, ktoré sú ochotné prispieť k ochrane ţivotného prostredia 

V ďalšej vybranej otázke pribliţujeme, ĉi organizácie majú záujem vyrábať zelené 

výrobky alebo sluţby. Z celkového poĉtu organizácií sa k moţnosti áno priklonilo aţ 43 

respondentov, k moţnosti nie iba 16, ale prekvapilo nás 39 odpovedí s moţnosťou neviem 

posúdiť. Myslíme si, ţe túto moţnosť zvoli organizácie, ktoré nevedia, ĉo je to zelený 

výrobok alebo sluţba a nemajú o tom dostatoĉné mnoţstvo informácií. Respektíve to môţu 
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byť aj organizácie, ktoré aj zelené výrobky/sluţby vyrábajú, ale neuvedomujú si to a nedávajú 

tomu veľkú váhu. 

 

Graf 2   Počet organizácií, ktoré sa snaţia vyrábať zelené výrobky/sluţby 

Pri otázke, ĉi si organizácie myslia, ţe spotrebiteľ má záujem o kúpu zelených výrobkov 

alebo sluţieb, nás zaujímalo, ako samotné organizácie vnímajú súĉasného nároĉného 

spotrebiteľa. Organizácie potvrdili, ţe spotrebiteľ má záujem o kúpu zelených výrobkov alebo 

sluţieb, a tým si myslíme, ţe samotnému spotrebiteľovi nie je ľahostajný zhoršujúci sa stav 

ţivotného prostredia a kúpou zelených výrobkov alebo sluţieb sa snaţí prispieť k jeho 

ochrane. Aţ 63 organizácií potvrdilo, ţe spotrebiteľ chce kupovať zelené výrobky alebo 

sluţby, 20 organizácií si myslí, ţe nie a 15 to nevie posúdiť. 

 

Graf 3   Počet organizácií, ktoré si myslia, ţe spotrebiteľ má záujem o kúpu zelených výrobkov/sluţieb 

Zaujímalo nás aj, akým spôsobom organizácie propagujú svoje zelené výrobky alebo 

sluţby. Z prieskumu sme zistili, ţe najpreferovanejšia forma propagácie je vlastná internetová 

stránka organizácie a túto moţnosť vyuţíva aţ 46 organizácií, z celkového poĉtu. Myslíme si, 

ţe práve táto forma je jednou z najlacnejších moţností propagácie, pretoţe zväĉšia si 

internetovú stránku organizácie prevádzkuje vo vlastnej réţii, tým mu nevznikajú dodatoĉné 

náklady ako pri iných formách propagácie. Ďalším najvyuţívanejším spôsobom propagácie sú 

noviny a tlaĉ, to vyuţíva 24 organizácií, televízne reklamy 10 organizácií a najmenej 

vyuţívanou je banner a to vyuţívajú iba 3 organizácie. Prekvapilo nás aj nízke ĉíslo 

vyuţívania propagácie pri moţnosti sociálne siete, a to ĉíslo 8, ale usudzujeme, ţe 

organizácie, aj keď vyrábajú zelené výrobky alebo sluţby, tak sa nesnaţia o masovú reklamnú 

kampaň, a tým beţný spotrebiteľ mnohé zelené výrobky alebo sluţby neeviduje na trhu. 
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Graf 4   Spôsoby propagácie zelených výrobkov/sluţieb organizáciami 

Poslednú otázku, ktorú chceme v príspevku priblíţiť je otázka, ĉi organizáciám záleţí 

na tom, ĉi by chceli získať ocenenie zelená firma, ktorú udeľuje nadácia Pontis. Pri odpovedi 

respondentov, aţ 79 organizácií by chcelo toto ocenenie získať a iba 19 organizácií, by ho 

nechcelo. Zastávame názor, ţe ak bolo v otázke slovíĉko „ocenenie“, tak organizácie neváhali 

a pri odpovedi vyuţili moţnosť, ţe by toto ocenenie chceli získať, avšak nesnaţili sa moţno 

hlbšie identifikovať, ĉo všetko by pre to museli spraviť. Ale sme radi, ţe im imidţ na 

verejnosti pre spotrebiteľa nie je ľahostajní. 

 

Graf 5   Počet organizácií, ktoré by chcelo získať ocenenie zelená firma 

4 Záver 

V súĉasnosti sa v marketingu formulujú nové smery a výzvy. Jednou z nich je aj zelený 

marketing, ktorý sa neustále dostáva do popredia. Ochrana ţivotného prostredia 

v organizáciách sa pod vplyvom globalizácie neprestajne zosilňuje. Zámerom príspevku bolo 

priblíţiť zelený marketing, nielen z teoretického pohľadu, ale aj z pohľadu podnikovej praxe, 

pretoţe sme priblíţili vybrané výsledky, realizované dotazníkovým prieskumom v prvej 

polovici tohto roka. Z výsledkov výskumu usudzujeme, ţe organizácie sú ochotné prispieť 

k ochrane ţivotného prostredia, snaţia sa vyrábať zelené výrobky alebo sluţby, taktieţ aj 

vnímajú nároĉnosť spotrebiteľa a jeho záujem o zelené výrobky alebo sluţby. Pri spôsoboch 

propagácie najviac pri zelených výrobkoch alebo sluţbách vyuţívajú vlastnú internetovú 

stránku, avšak odporúĉame sa im zamerať na sociálne siete, ktoré nie sú finanĉne nároĉné ako 

napr. televízna reklama. Organizácie by veľmi rady získali ocenenie zelená firma, avšak 

myslíme si, ţe nie všetky organizácie vedia, ĉo je náplňou zelenej firmy, a túto moţnosť 

uviedli, len z dôvodu, ţe by chceli získať ocenenie, ktoré by prispelo k zlepšeniu imidţu 
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organizácie na trhu. Myslíme si, ţe sa nám podarilo vytvoriť komplexný pohľad na nový 

dynamický trend v marketingu, o ktorom budeme v nasledujúcej dobe, ešte veľa poĉuť. 
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FAKTORY SPOTREBITEĽSKÉHO SPRÁVANIA V UMENÍ A 

KULTÚRE 

FACTORS INFLUENCING CONSUMER BEHAVIOR IN ART AND 

CULTURE 

Ivana Viteková 

Abstrakt 

Spotrebiteľské správanie kaţdého jednotlivca je motivované jeho potrebami alebo 

túţbami, ktoré sa snaţí kúpou urĉitých produktov alebo sluţieb uspokojiť. Príspevok sa 

zaoberá faktormi spotrebiteľského správania v oblasti art marketingu. Pojednáva  

o determinantoch, ktoré ovplyvňujú konzumáciu kultúry a umenia cieľovým publikom. 

Vymedzuje základné skupiny faktorov spotrebiteľského správania ako aj ich detailnejšiu 

špecifikáciu v popise hlavných charakteristík. 

Kľúĉové slová: Spotrebiteľské správanie. Umenie. Kultúra. Art marketing. 

Abstract 

Consumer behavior of every individual is motivated by his needs or desires that he is 

trying to satisfy by purchasing certain products or services. This paper deals with factors of 

consumer behavior in the field of art marketing. It discusses determinants that affect 

consumption of culture and art by the target audience. It defines basic factor sets of consumer 

behavior as well as their detailed specification in description of the main characteristics. 

Key words: Consumer Behavior. Art. Culture. Art marketing. 

1 Úvod 

Tak ako pri nákupných rozhodnutiach, sú aj pri konzumácii kultúry spotrebitelia 

ovplyvnení mnoţstvom faktorov. Ako uvádza Polakeviĉová (2015a, s. 33) „Zárukou 

úspešného dosiahnutia stanoveného marketingového cieľa podnikateľského subjektu bude 

preto snaha pochopiť správanie zákazníckeho segmentu, ktoré je odrazom jeho potrieb.“, 

z ĉoho vyplýva, ţe ĉím lepšie tieto faktory kultúrna inštitúcia pozná, tým vhodnejšie spôsoby 

motivácie potenciálnych návštevníkov môţe voliť. Kolb (In: Tajtáková, 2010, s. 71) uvádza 

dve základné skupiny faktorov ovplyvňujúcich spotrebiteľa: vnútorné a vonkajšie faktory. 

Hillová a O’Sullivanovci (In: Tajtáková, 2010, s. 71) ich delia podrobnejšie na: kultúrne, 

spoločenské, osobné a psychologické a Johnová (2008, s. 72) pridáva aj vonkajšie faktory. 

2 Faktory ovplyvňujúce spotrebiteľské správanie 

2.1 Kultúrne faktory 

„Kultúrne faktory vychádzajú z duchovného rámca spoločnosti daného jej 

národnostným, náboţenským, geografickým a historickým zázemím.“ (Richterová et al. In: 

Tajtáková, 2010, s. 71). Navštevovanie kultúrnych podujatí je väĉšinou nielen osobnou 

preferenciou jednotlivca, ale aj prijatým vzorcom správania urĉitej skupiny ľudí, ktorý si 

odovzdávajú z generácie na generáciu. Tieto vzorce správania, ktoré zahŕňajú postoje, normy, 

tradície, rituály, symboly a podobne oznaĉujeme ako kultúra. Ţiadna kultúra sa neskladá 

z homogénnej skupiny ľudí a obsahuje rôzne subkultúry. Tie môţu z hľadiska marketingu 

predstavovať trhové segmenty, pre ktoré je v niektorých prípadoch potrebné vypracovať 

samostatný marketingový plán prispôsobený ich špecifikám. Moţno hovoriť aj 

o spoločenských vrstvách, ktoré sa taktieţ líšia v poţiadavkách na produkty, v spôsobe 
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vyuţívania voľného ĉasu a sluţieb. Konzumácia kultúrnych statkov sa pripisuje istým 

spoloĉenským vrstvám, no takáto spotrebiteľská stereotypizácia môţe byť prekáţkou 

v prilákaní inej skupiny spotrebiteľov (Tajtáková, 2007, s. 14-15). 

2.2 Spoločenské faktory 

Spotrebu umenia a kultúry moţno povaţovať za spoloĉenskú ĉinnosť s významným 

sociálnym kontextom. V prípade spoloĉenských faktorov zohrávajú v ţivote jednotlivca 

dôleţitú rolu tzv. referenčné skupiny, s ktorými sa jedinec identifikuje a prijíma ich normy 

a hodnoty, ktoré mu slúţia ako rámec pri formovaní postojov. Okrem vzorovej funkcie majú 

veľký vplyv aj na nákupné správanie. Vplyv referenĉných skupín je zvlášť silný u mladých 

ľudí, ktorí cítia potrebu spolupatriĉnosti mimo svojej rodiny. Keďţe kultúrne podujatia, 

hlavne tie súvisiace s elitným umením, sú navštevované starším a konzervatívnejším 

publikom, môţe sa stať, ţe mladí ľudia nebudú cítiť potrebnú mieru spolupatriĉnosti, aby sa 

pripojili. Významné sú aj ašpiračné skupiny, do ktorých spotrebiteľ nepatrí, ale chcel by sa 

do nich zaradiť, a to aj prostredníctvom nákupného správania (Tajtáková, 2010, s. 73-74). 

2.3 Osobné faktory 

Osobné faktory nie sú príznaĉné pre urĉitú skupinu ľudí, ale patria k individuálnym 

charakteristikám kaţdého jednotlivca. Tajtáková (2007, s. 16-17) medzi ne zaraďuje: 

 vzdelanie: Najdôleţitejší faktor v kultúre, pretoţe je to prediktor spotreby kultúrnych 

sluţieb a statkov. 

 vek a fáza ţivotného cyklu: Polakeviĉová et al. (2014, s. 144) uvádza, ţe  „Zákaznícky 

segment generácie Y sa teda v priebehu nasledujúcich rokov stane atraktívnou cieľovou 

skupinou pre všetkých obchodníkov a marketérov.“. Kultúrna inštitúcia ako subjekt 

závislý na zisku, by tieţ mala brať do úvahy podobné prognózy, ktoré v rámci trhu 

znamenajú ekonomickú výhodu. 

 zamestnanie: Medzi konzumentov umenia zaraďujeme tzv. „white collars“, teda 

jedincov s dobrým príjmom. 

 ţivotný štýl: Súvisí s voľným ĉasom, záľubami alebo úĉasťou na verejnom ţivote. 

 osobnosť a sebauvedomenie: Špecifické vlastnosti kaţdého ĉloveka, povahové ĉrty a 

predstavy o sebe samom, ktoré sa prejavujú v nákupnom správaní. 

2.4 Psychologické faktory 

K psychologickým faktorom, ktoré ovplyvňujú nákupné správanie zaraďujeme 

predovšetkým hodnoty, postoje a presvedĉenia, vnímanie, motiváciu, poznávanie a uĉenie. 

Hodnoty sú predmety, vlastnosti, vzťahy a myšlienkové postupy, ktoré majú pre ĉloveka 

význam a jedinec sa snaţí o ich dosiahnutie (Nový In: Tajtáková, 2010, s. 76). Pre 

spotrebiteľa predstavujú subjektívny názor o tom, ĉo je a nie je správne. Postoje reflektujú 

hodnoty zaloţené na skúsenostiach, ktorých si je spotrebiteľ vedomý (Kolb In: Tajtáková, 

2007a, s. 18). Týkajú sa spotrebiteľského správania a tvoria sa v dôsledku priamej skúsenosti 

s produktom. Vytvorený postoj spätne ovplyvňuje ďalšie spotrebiteľské správanie. Motivácia 

je hnacia sila ĉloveka, ktorá ho vedie ku konaniu (Kotler, Keler In: Tajtáková, 2007a, s. 18). 

Poznanie motivaĉných faktorov je hlavným predpokladom tvorby efektívnej marketingovej 

stratégie. Vnímaním ĉlovek spoznáva základné vlastnosti predmetov a javov. Ide 

o subjektívny pocit, na základe ktorého môţe potenciálny spotrebiteľ pripisovať produktu 

vlastnosť, ktorú oĉakáva, ţe bude mať. Keďţe oĉakávania sa nemusia zhodovať so 

skutoĉnosťou je dôleţité, aby kultúrne organizácie publikum poznali a vedeli ako ich vníma. 

Poznávanie a učenie sú z hľadiska spotreby kultúry a umenia dôleţité v zmysle osvojovania 

si produktu (Tajtáková, 2010, s. 75-77). 
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V súvislosti s psychologickými faktormi, ktoré ovplyvňujú spotrebiteľské správanie 

v umení a kultúre, by bolo moţné okrem iného vyuţiť aj poznatky, ktoré ponúka prepojenie 

s FCB modelom, ktorý pribliţuje napríklad Polakeviĉová (2015b). V rámci dvoch dimenzií: 

1) vysoká angaţovanosť ↔ nízka angaţovanosť a 2) myslenie ↔ cítenie, by sme situácie 

v umení a kultúre zaradili do štvrtého kvadrantu, v ktorom zákaznícke správanie predstavuje 

dopriavanie si potešenia. „Proces začína nákupom, nasleduje aktivácia zmyslových vnemov 

a končí zhromaţďovaním informácií o samotnom výrobku. [...] Správanie zákazníka je veľmi 

impulzívne.“ (Tamtieţ). 

2.5 Vonkajšie faktory 

Na chovanie spotrebiteľov pôsobí mnoţstvo faktorov, ktoré musí firma alebo 

organizácia poznať, napriek tomu, ţe sú mimo jej kontrolu. Najobecnejším faktorom je 

celková hospodárska situácia štátu, ktorú jednotlivec nemôţe sám o sebe zmeniť. Fáza 

hospodárskeho cyklu priamo ovplyvňuje mieru nezamestnanosti a tým aj dopyt, mnoţstvo 

a kvalitu vyuţitia voľného ĉasu, u neziskových organizácií aj rozsah ich ponuky. Nárast 

nezamestnanosti v období recesie zvyšuje mnoţstvo voľného ĉasu, ale na druhej strane 

nemoţno z hľadiska kategórie návštevníkov kultúrnych inštitúcií hovoriť o pozitívnom 

dopade. Úlohu tu zohráva aj legislatíva, ktorá má stanovovať základné pravidlá pre všetky 

subjekty na trhu vrátane sektoru kultúry a umenia. Z pohľadu exekutívy kultúrny a neziskový 

sektor nikdy nebude prioritná oblasť s ohľadom na racionálne chovanie podľa teórie verejnej 

voľby ním ani byť nemôţe (Johnová, 2008, s. 72-74). 

3 Výskum publika v umení a kultúre 

Marketingové výskumy moţno povaţovať za základný zdroj poznatkov o správaní, 

rozhodovaní, vnímaní, motivácii alebo postojoch spotrebiteľov ku kultúrnej inštitúcii a jej 

produktom. Jedná sa o zbieranie, analyzovanie a interpretovanie informácií, ktoré môţu byť 

ukazovateľmi na ceste k lepším marketingovým rozhodnutiam. Mnohé kultúrne a umelecké 

organizácie si uvedomujú, aké dôleţité je poznať svoje publikum, ĉo sa v praxi prejavuje 

napríklad zakladaním diváckych ĉi návštevníckych oddelení, ako aj narastajúcim poĉtom 

spotrebiteľských prieskumov (Tajtáková, 2010, s. 77). 

Kolb (In: Tajtáková, 2007, s. 23) rozdeľuje marketingový výskum v kultúrnych 

inštitúciách do ôsmych kategórií (Tab. 1) , z ktorých do oblasti spotrebiteľského výskumu 

patria predovšetkým prvé tri typy. 

Typy Obsah výskumu 

Výskum publika 
Povaha, zloţenie a preferencie súĉasných i 

potenciálnych návštevníkov 

Motivaĉný výskum 
Dôvody a motivácia spotrebiteľa navštevovať 

kultúrne podujatia 

Výskum uspokojovania 

zákazníka 

Hlavné ciele a oĉakávania zákazníka od návštevy 

kultúrneho podujatia 

Výskum konkurentov 
Ako zákazník vníma (porovnáva) iné kultúrne 

podujatia a organizácie 

Produktový výskum Vývoj a zlepšenie produktu 

Cenový výskum Tvorba cenovej politiky 

Výskum marketingovej 

komunikácie 

Prínosy rôznych médií, správ a komunikaĉných 

aktivít 

Ekonomický a politický výskum Prístup obyvateľstva a štátu ku kultúre 

Tab. 1   Typy marketingového výskumu (Tajtáková, 2010, s.78) 



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

28. októbra 2015, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF UKF v Nitre 

94 

 

Podstatou spotrebiteľského výskumu je zhromaţďovanie údajov, priĉom moţno hovoriť 

o štyroch kategóriách zbieraných údajov: (Johnová, 2008, s. 102) 

 sekundárne informácie 

◦ interné informácie 

◦ externé informácie 

 primárne informácie 

Primárne informácie sú nové, ktoré sa zhromaţďujú pre konkrétny úĉel v prípade, ţe 

sekundárne informácie neboli postaĉujúce. Naproti tomu sekundárne informácie sú uţ 

existujúce, známe alebo publikované údaje (Tajtáková, 2010, s. 79). Interné informácie 

vznikli v inštitúcii a moţno ich získať z úĉtovníckych materiálov, zo styku so zákazníkom, 

z podnikových výkazov a podobne. Externé informácie sa získavajú z verejných zdrojov ako 

sú napríklad štatistika, výroĉné správy konkurencie, noviny, internet a podobne (Johnová, 

2008, s. 103). 

K sekundárnemu výskumu sa výskumníci uchyľujú ĉasto aj z dôvodu obmedzených 

finanĉných prostriedkov. Ak sa na základe analýzy a vyhodnotenia sekundárnych údajov 

dospeje k vyriešeniu problému, projekt výskumu sa ukonĉí interpretáciou získaných 

poznatkov a nie je potrebné pristupovať k primárnemu výskumu. K sekundárnym zdrojom 

zaraďujeme periodiká, knihy, vládne publikácie, štatistiky, výroĉné správy, internet 

a podobne. Primárny výskum zhromaţďuje vlastným zberom na konkrétny úĉel údaje, ktoré 

ešte neboli spracované. Jeho výhodou je, ţe jeho výsledky môţu priniesť nové relevantné 

poznatky v príslušnej oblasti (Tajtáková, 2010, s. 79-80). 

4 Záver 

Povaţujeme za dôleţité dodať, ţe na celom procese utvárania výsledného nákupného 

rozhodnutia sa okrem faktorov spojených s publikom samozrejme podieľa aj mnoţstvo 

ďalších determinujúcich aspektov súvisiacich predovšetkým s nástrojmi art marketingu. Pod 

nimi chápeme hlavne produkt, cenu, distribúciu, komunikáciu a ľudské faktory. V oblasti 

marketingu umenia a kultúry sa ako nástroj chápe dokonca aj fyzické prostredie, ktoré má 

taktieţ tendenciu svojou architektúrou, dizajnom, hudbou, osvetlením a v podstate kaţdým 

vizuálnym detailom ovplyvňovať a manipulovať zákazníkov (Polakeviĉová a Koprda, 2014, 

s. 495). Keďţe „vizuálne informácie priťahujú pozornosť zákazníka a navodzujú očakávania 

ohľadom produktu“ (Koprda – Košková, 2015, s. 108 – 109) je potrebné v dnešnej, na 

spektákel orientovanej dobe uvaţovať predovšetkým v medziach vizuálnej komunikácie. 

V súvislosti s komunikáciou a propagáciou sa pretláĉa do pozornosti aj narcistická povaha 

dneška, kde je podľa Koškovej (2014, s. 198) dôleţité brať do úvahy aj imidţ inštitúcií: 

„Dôleţitosť imidţovej komunikácie spočíva v tom, ţe existencia imidţu ako komplexného 

signifikanta má vplyv aj na autoritu nositeľa v rámci trhu, z čoho vyplýva aj jeho 

konkurenčná výhoda.“. 

Aj podľa Koprdu (2015, s. 5) je spotrebiteľské rozhodovanie ĉasto komplikované 

a vstupujú do neho viaceré rozliĉné faktory. Štúdium spotrebiteľského správania predstavuje 

kombináciu niekoľkých disciplín, priĉom ĉerpá predovšetkým z ekonómie, psychológie, 

sociológie a antropológie (Kubaľáková, 2015, s. 69), takţe nie je výsostnou problematikou iba 

jednej oblasti skúmania. Pri skúmaní spotrebiteľského správania je preto ţiaduci 

interdisciplinárny prístup, ktorý bude prepájať poznatky z uvedených oblastí. S ohľadom na 

obmedzené moţnosti sme sa však v rámci predloţeného príspevku venovali predovšetkým 

problematike základných faktorov, ktoré z nášho pohľadu významným spôsobom ovplyvňujú 

spotrebiteľské správanie cieľového publika v umení a kultúre. 
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KVALITATÍVNA ANALÝZA REKLAMNÉHO SPOTU ALIANCIE ZA 

RODINU K REFERENDU 2015 NA SLOVENSKU 

THE QUALITATIVE ANALYSIS OF THE ALLIANCE FOR FAMILY 

ADVERTISING SPOT FOR REFERENDUM IN 2015 IN SLOVAKIA  

Ivana Viteková – Ivana Polakeviĉová 

Abstrakt 

Príspevok reflektuje aspekty kontroverznosti reklamného komunikátu Aliancie za 

rodinu, ktorý sa stal súĉasťou ôsmeho verejného plebiscitu v roku 2015 na Slovensku. 

Poukazuje na udalosti, ktoré podnietili iniciovanie referenda, priĉom odráţa kontextové 

súvislosti postoja slovenskej spoloĉnosti k prioritnej otázke ponímania rodiny. 

Prostredníctvom  kvalitatívnej analýzy podrobnejšie rozoberá reklamný spot Aliancie za 

rodinu vyvolávajúci rozporuplné reakcie zo strany verejnosti so zámerom odkryť latentné 

významy a konštrukĉné mechanizmy prítomné v predmetnom reklamnom komunikáte. 

Kľúĉové slová: Reklama. Komunikát. Referendum. Alinacia za rodinu. Analýza. 

Abstract 

Our paper reflects controversial aspects of advertising communication produced by the 

Alliance for Family, which became part of the eighth public plebiscite in 2015 in Slovakia. It 

discusses events that motivated initiation of referendum, while reflecting context of the 

Slovak society's attitude toward significant issue of family conception. The paper provides 

qualitative analysis approach and explores more in detail the commercial spot of the Alliance 

for Family, which caused contradictory reactions among the public, with the main intention to 

reveal latent meanings and structural mechanisms present in the mentioned advertising spot. 

Key words: Advertising. Commercial Spot. Referendum. The Alliance for Family. Analysis. 

1 Úvod 

Všetky mediálne obsahy sú vytvárané s konkrétnym zámerom a následne plnia urĉité 

funkcie. Výnimkou nie sú ani reklamné komunikáty, ktoré majú zvyĉajne okrem tradiĉnej 

informaĉnej funkcie aj istý persuazívny zámer, prostredníctvom ktorého apelujú na 

recipientov s cieľom vyvolať u nich poţadovaný úĉinok. Ten by sa mal prejaviť nielen na 

kognitívnej a emocionálnej úrovni, ale takisto aj prostredníctvom konkrétneho konania. 

V prípade reklamného spotu, ktorého zadávateľom bola Aliancia za rodinu, moţno 

identifikovať jednak informatívnu funkciu, pretoţe spot informuje divákov o udalosti 

referenda, dátume jeho konania a taktieţ prezentuje aj ideologické zameranie organizácie, 

ktoré sa prejavuje jasnou formuláciou stanoviska v rámci sporu. V tomto ukazovateli spĺňa 

reklamný komunikát úlohu zaujať príjemcov a nabádať ich k tomu, aby sa správali v súlade 

s poţiadavkami jej zadávateľa. Zároveň moţno konštatovať, ţe v posledných rokoch je moţné 

sledovať etablovanie sa samotnej reklamy a marketingu do oblasti politiky (O. Boĉáková,  

M. Lincényi, 2013, A. Chlebcová Heĉková, 2014). V tomto mieste sa funkcia premosťuje 

prostredníctvom aspektu urĉitého apelu smerom k divákom k presviedĉacej funkcii, keďţe 

reklamný spot, ktorý sa stal predmetom analýzy, zároveň vyzýva k aktívnej participácií na 

referende a k následnému hlasovaniu v prospech dominantnej ideológie prezentovanej v rámci 

komunikátu. 
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2 Identifikácia reklamného komunikátu 

Stopáţ reklamného spotu je 31 sekúnd. Dokopy obsahuje 8 rôznych záberov, priĉom 

posledné dva majú rôzne obmeny. Tabuľka 1 uvádza postupnosť jednotlivých záberov, ich 

veľkosť, takisto aj líniu hovoreného slova, pre kaţdý ďalší záber jazykovo-vizuálne prvky 

a prostredníctvom jednotlivých miniatúr ilustrujeme aj reálnu podobu jednotlivých záberov. 

Číslo a veľkosť 

záberu 
Vizuálna podoba záberu 

Hovorené slovo, jazykovo-

vizuálne prvky v zábere 

Záber 1 

(detail) 

 

 
 

- 

Záber 2 

(veľký detail) 

 

 
 

- 

Záber 3 

(celok) 

 

 
 

- 

Záber 4 

(polodetail) 

 

 
 

Diplom na poliĉke: 

DIPLOM PESTÚNSKA 

RODINA ROKA 
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Číslo a veľkosť 

záberu 
Vizuálna podoba záberu 

Hovorené slovo, jazykovo-

vizuálne prvky v zábere 

Záber 5 

(detail) 

 

 
 

Ţena smerom ku 

kresliacemu si chlapcovi: 

„Adamko, prišli tvoji 

noví... rodičia.“ 

Záber 6 

(polocelok) 

 

 
 

- 

Záber 7a 

(polodetail) 

 

 
 

- 

Záber 7b 
(polodetail) 

 

 
 

Chlapec: „A kde je 

mama?“ 

Záber 8a 

(detail) 

 

 
 

Slogan: deti v tom majú 

jasno 

 

Rozprávaĉ: „Deti v tom 

majú jasno.“ 
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Číslo a veľkosť 

záberu 
Vizuálna podoba záberu 

Hovorené slovo, jazykovo-

vizuálne prvky v zábere 

Záber 8b 

(detail) 

 

 
 

Rozprávaĉ: „Príďte 

povedať, čo si o rodine 

myslíte Vy.“ 

 

Ruţový obdĺţnik: 

7.FEBRUÁR 

REFERENDUM 

O OCHRANE RODINY 

Záber 8c 

(detail) 

 

 
 

Rozprávaĉ: „Trikrát áno 

pre deti a rodinu.“ 

 

Modrý obdĺţnik: 3X ÁNO 

PRE DETI A RODINU 

 

Logotyp: Aliancia za 

rodinu 

Tab. 1   Zábery v reklamnom spote (Vlastné spracovanie) 

3 Analýza reklamného komunikátu 

 Predmetný reklamný komunikát sme skúmali prostredníctvom semiotickej analýzy. 

Semiotiku moţno charakterizovať ako vedu, ktorá sa zaoberá znakovými systémami. 

Oblasťou jej záujmu nie sú striktne iba jazykové znaky,  ale všeobecne znaky rôznej povahy 

a charakteru. R. Barthes aplikoval semiotický prístup na širokú oblasť kultúry, priĉom svoju 

pozornosť sústreďoval na mechanizmus oznaĉovania, v rámci ktorého rozlišoval tri stupne: 

(J. Ĉerný – J. Holeš, 2004, s. 262-265) 

1. denotácia: prvý význam znaku vznikajúci na prvom stupni oznaĉovania, ktorý 

predstavuje nehodnotiacu mechanickú reprodukciu medzi oznaĉujúcim 

a oznaĉovaným v rámci znaku  

2. konotácia: asociovaný význam znaku vznikajúci na druhom stupni oznaĉovania, 

ktorý obsahuje urĉité hodnotenie a prípadný citovo zafarbený kontext 

3. mýtus: tretí význam znaku vznikajúci na treťom stupni oznaĉovania odkazujúci 

k všeobecným predstavám, ktoré sú v spoloĉnosti dané a konštruované. primárne 

informácie 

Vyuţitie ako i etablovanie semiotickej analýzy je pritom v súĉasnosti moţné reflektovať 

v oblasti analýz mediálnych a marketingových komunikátov, o ĉom pojednávajú novodobé 

práce viacerých autorov (M. Zelinský, 2009, L. Spálová, 2013). 

3.1 Prvý stupeň označovania – Denotácia 

Z pohľadu denotácie má spot urĉitý príbeh. Komunikát zaĉína záberom na kresliace si 

dieťa – chlapca, vedľa ktorého sedí dospelá muţská osoba s dioptrickými okuliarmi. Na stole 

sú rozhádzané farbiĉky rôznych farieb a chlapec si kreslí obrázok niekoľkých usmiatych 

postáv drţiacich sa vzájomne za ruky. Prostredníctvom druhého záberu je vyobrazená zblízka 

jedna z postaviĉiek nakreslených na obrázku. Ide o usmiaty charakter ţenskej postavy – 
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matky, ktorej šaty chlapec vyfarbuje ĉervenou farbiĉkou. Tretí záberom divákovi odhaľuje 

celý priestor miestnosti, v ktorej kresliaci chlapec sedí za stolom spoloĉne s muţom vedľa 

neho a do ktorej následne vchádza ţena. Ďalší záber tvorí polodetail na poliĉku v miestnosti, 

kde sa okrem kníh, hraĉiek a iných predmetov nachádza aj zarámovaný Diplom – pestúnska 

rodina roka. Na ďalšom zábere sa uĉupená ţena s váţnou tvárou prihovára chlapcovi so 

slovami „Adamko, prišli tvoji... noví rodiĉia.“, priĉom v pozadí má divák moţnosť vnímať 

pohyb ďalších postáv, ktoré vstúpili do miestnosti. Kamera prechádza na polocelok, v rámci 

ktorého ţena pozrie spoloĉne s chlapcom spoza stola smerom ku dverám na dve stojace 

muţské postavy drţiace sa za ruky, zatiaľ ĉo muţ sediaci vedľa chlapca sleduje pozorne jeho 

reakciu. Na ďalšom zábere má divák moţnosť vidieť muţov viac zblízka, priĉom sa na 

chlapca obaja usmievajú. Následne po jeho otázke „A kde je mama?“ však jeden z nich 

zváţnie a zadíva sa do zeme, zatiaľ ĉo druhý prekvapene podvihne oboĉie a vzájomne si 

s druhým muţom vymení ustarostený pohľad. Ešte pred úplným prestrihom do ďalšieho 

záberu sa v pravom dolnom rohu zaĉne objavovať modrým písaným písmom slogan „deti 

v tom majú jasno“. Hlas rozprávaĉa zopakuje slogan paralelne aj nahlas a prestrih ukáţe detail 

na nakreslený chlapcov obrázok, priĉom mu z ruky vypadne ĉervená farbiĉka a kotúľa sa po 

papieri. Kresbu tvorí obrázok štvorĉlennej rodiny, ktorú tvoria otec, syn, matka a dcéra. 

Komentátorov hlas vyzýva: „Príďte povedať, ĉo si o rodine myslíte Vy.“, zatiaľ ĉo sa na 

bielom pozadí objavuje ruţovofialový obdĺţnik, v ktorom je bielym textom uvedený dátum 

7.FEBRUÁR a pod ním nápis REFERENDUM O OCHRANE RODINY. Obdĺţnik sa 

preklopí a je modrej farby a tento raz je v ňom biely text 3X ÁNO PRE DETI A RODINU, 

ktorý súbeţne ĉíta aj komentátorov hlas. V spodnom pláne sa pod obdĺţnikom zatiaľ objaví 

logo Aliancie za rodinu, ktoré tvorí dospelá ţenská postava drţiaca sa za ruku s dospelou 

muţskou postavou, ktorá z druhej strany drţí za ruku siluetu malého dieťaťa – dievĉatka. 

Z ľavej strany ku kráĉajúcej trojici pribehne malá postava dieťaťa – chlapca, ktorá chytí za 

ruku postavu matky a spoloĉne kráĉajúc sa animovaný výjav zastaví do oficiálnej podoby 

loga ALIANCIA ZA RODINU. 

3.2 Druhý stupeň označovania – Konotácia 

Ĉo sa týka konotácie, je zrejmé, ţe v obsahu komunikátu sa nachádza mnoţstvo znakov, 

v rámci ktorých moţno okrem prvého stupňa oznaĉovacích mechanizmov dekódovať aj druhú 

úroveň oznaĉovania. Vďaka nej sú niektoré konkrétne znaky zároveň zástupnými nositeľmi 

ďalších symbolických významov ako na to upozorňuje viacero autorov (T. Koprda, 

M. Košková, 2015, G. Janková, 2015). Pre jednoduchšiu ĉitateľnosť ich rozdelíme do 

nasledovných bodov: 

a) Nakreslený obrázok 

Motívom kresby na obrázku, ktorý si chlapec v reklamnom spote kreslil, bolo 

vyobrazenie rodiny, ktorú tvorili postaviĉky otca, dcéry, syna a matky. Konotáciou tohto 

obrázka je teda chlapcova túţba, resp. sen o rodine, ktorú tvoria rodiĉia ţenského a muţského 

pohlavia. Silu zdelenia posilňuje aj skutoĉnosť, ţe na ilustrácii sa všetky nakreslené postavy 

drţia za ruky a usmievajú sa, ĉím sú kontované charakteristiky rodiny ako súdrţnosť, sila, 

jednota, celistvosť, pocity radosti a šťastia a idea ideálnej rodiny. 

b) Červená farbička 

Z pohľadu obrázka je takisto významnou konotáciou aj pouţitie farbiĉky ĉervenej farby, 

ktorou chlapec vyfarboval šaty ţenskej postaviĉky na obrázku. Prepájanie farebných odtieňov 

ĉervenej alebo ruţovej práve s aspektom ţenskosti je pomerne ĉastou stereotypnou tendenciou 

z hľadiska vytvárania binárnych opozícií. Ĉervená farba v tomto prípade funguje ako 

symbolika zhmotnenej chlapcovej podvedomej potreby materskej roly v jeho ďalšom ţivote. 
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Toto neustále naznaĉovanie chlapcovho priania ţenského elementu v jeho novej rodine 

v koneĉnom dôsledku potvrdila aj jeho replika v podobe otázky: „A kde je mama?“. 

c) Diplom: Pestúnska rodina roka 

Záber venovaný zarámovanému diplomu na poliĉke s titulom Pestúnska rodina roka 

predstavuje zo semiotického hľadiska takisto veľmi podstatnú konotáciu. Zvýznamňuje totiţ 

vhodnosť prostredia, v ktorom sa chlapec nachádzal. Toto prostredie nie je vhodné iba 

z pohľadu mnoţstva hraĉiek alebo kníh, ktoré máme v rámci scény moţnosť pozorovať, ale 

predovšetkým z dôvodu prítomnosti muţa a ţeny v pestúnskej rodine. Konotáciou je preto 

v tomto prípade skutoĉnosť, ţe pestúnska rodina roka má svoj titul nielen vďaka vhodnému 

prostrediu pre vývoj dieťaťa, ale hlavne preto, ţe ju tvoria rodiĉia opaĉného pohlavia a iba 

takýto typ rodiny si zaslúţi ocenenie. 

d) Fyzický vzhľad homosexuálneho páru 

Ĉo sa týka úpravy zovňajšku a výzoru muţských charakterov, ktoré predstavovali 

chlapcových nových adoptívnych rodiĉov, môţeme aj v tomto prípade dekódovať urĉité 

doplnkové konotácie. Obaja muţi pôsobili pomerne mladistvým dojmom, priĉom boli 

obleĉení veľmi moderne. Muţ vľavo mal okolo krku ako módny doplnok uviazanú šatku, 

zatiaľ ĉo druhý aktér mal košeľu, na ktorej boli posledné gombíky pri krku rozopnuté, vďaka 

ĉomu mal odhalený krk a kúsok hrudníka. Ĉo sa týka úĉesov, obaja muţi mali vlasy upravené 

do aktuálnej a trendovej podoby – zaĉesané na jednu stranu, priĉom aktér vľavo mal okrem 

toho ešte aj hustú bradu. Muţi svojim zovňajškom konotovali predstaviteľov zo subkultúry 

tzv. hipsters, ktorá sa spája predovšetkým s alternatívnym a nezávislým spôsobom myslenia, 

obliekania. I. Maly a P. Varisová (2015, s. 164) uvádzajú v rámci svojho ĉlánku definíciu 

prebratú z webovej stránky Urban Dictionary: 

„Hipsteri odmietajú kultúrne neznalý postoj väčšinových spotrebiteľov a často nosia 

vintage oblečenie, lacnú módu, priliehavé dţínsy, staromódne tenisky a niekedy aj 

okuliare s hrubým rámom. Muţskí aj ţenskí predstavitelia hipsterov nosia podobné 

športové a androgýnne účesy, ktorými sú rôzne kombinácie ledabolo rozcuchaných 

zostrihov a asymetricky, na jednu stranu učesané ofiny. Takéto štýly sú často spájané 

s pracovným statusom kreatívnych vizáţistov v mestských salónoch a obvykle sú príliš 

vyhranené pre kultúrne izolovaného tradičného väčšinového spotrebiteľa.“  

Hipsteri sú ĉasto spájaní s nasledovaním urĉitých trendov, kvôli ĉomu sa stávajú ĉasto 

terĉom tvrdej kritiky. Ľudia, ktorí sa javia ako módni, alebo patria medzi ranných osvojiteľov 

z hľadiska prijímania inovácií, prípadne trendy sami diktujú, sú ĉasto vyluĉovaní za to, ţe sú 

povrchní, falošní a neautentickí. Takáto tendencia sa stáva viditeľnou v širokom a zanietenom 

odmietaní pravdepodobne najmódnejšej skupiny v spoloĉnosti – hipsterov. Reklamný spot sa 

fyzickým vzhľadom homosexuálneho páru snaţil konotovať príslušnosť oboch muţov 

k subkultúre hipsterov a tým zároveň aj skutoĉnosť, ţe sa jedná o jedincov úzkostlivo 

nasledujúcich rýchlo sa meniace trendy, o ktorých sa zmieňujú vo svojich prácach T. Koprda 

(2014), L. Spálová a V. Ruţiĉková (2013). Spot sa tento vzorec chovania snaţil prepojiť aj 

s dôleţitou ţivotnou udalosťou, ĉo vo výsledku pôsobí paradoxne, nakoľko niĉ také závaţné 

ako je adopcia dieťaťa trendom rozhodne nepodlieha. 

e) Slogan „deti v tom majú jasno“ 

Na bod ĉ.2 nadväzuje slogan celého reklamného spotu „deti v tom majú jasno“. Opäť tu 

totiţ naráţame na umiestňovanie osoby dieťaťa do pozície kompetentného rozhodovateľa 

v závaţných otázkach konceptu rodiny. Zatiaľ ĉo pri druhom bode išlo skôr o konotovanie 

túţby chlapca jednotlivca po matke, v tomto prípade uţ slogan konotuje oveľa širšie súvislosti 

a zastrešuje tak všetky deti vo všeobecnosti. V podstate naznaĉuje, ţe pokiaľ by všetky deti 
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mali moţnosť výberu, tak by si jednoznaĉne zvolili fungovanie v rodine, v ktorej budú mať 

otca a matku a nie oboch rodiĉov rovnakého pohlavia. 

f) Referendum o ochrane rodiny 

Na konci spotu sa objaví v rámci informácie o dátume konania referenda aj informácia, 

ţe sa jedná o „referendum o ochrane rodiny“. Referendum oficiálne ţiadny podobný 

prívlastok nedostalo a vo verejnom priestore sa o ňom pojednávalo prevaţne iba ako 

o „referende“, prípadne ako o „referende o rodine“. To, ţe Aliancia za rodinu ho v rámci 

svojej komunikácie oznaĉila za referendum o ochrane rodiny predstavuje významnú 

konotáciu, ktorá dokladá, ţe idea homosexuálnych partnerstiev pre nich znamená synonymom 

urĉitej hrozby, pred ktorou je nutné sa ochrániť, k ĉomu koniec koncov vyzýva aj svojich 

ostatných priaznivcov. 

g) Vyuţitie farieb 

Ĉervená farbiĉka nebola jedinou konotáciou z hľadiska vyuţitia farieb. V rámci celého 

spotu sa tiahne utváranie binárnej opozície muţský vs. ţenský princíp pomocou farieb modrá 

a ĉervená, prípadne ruţová. Na zábere 8a sa ukazuje, ţe obleĉenie muţskej postaviĉky na 

obrázku je vyfarbené modrou farbou. Takisto obdĺţnik na zábere 8c alebo slogan „deti v tom 

majú jasno“ sú oba modrej farby, zatiaľ ĉo obdĺţnik na zábere 8b a logo Aliancie za rodinu sú 

ruţovej farby. Prítomnosť alebo striedanie oboch farieb konotuje nutnosť muţskej aj ţenskej 

role v ţivote dieťaťa. 

4 Záver 

Referendum za rodinu, ktoré sa uskutoĉnilo 7. februára 2015 patrilo k jedným zo 

zásadných medzníkov v histórii samostatného Slovenského štátu. Slovenská verejnosť bola 

vyzvaná k hlasovaniu o troch otázkach súvisiacich s manţelstvom, adopciami detí 

a sexuálnou výchovou na školách. Iniciátorom referenda, ktoré vzniklo ako logické vyústenie 

petície obĉanov v apríli 2014 bolo obĉianske zdruţenie Aliancia za rodinu. Hlasovania na 

referende sa zúĉastnilo 21,41 percenta oprávnených voliĉov, ĉo vyplývalo z oficiálnych 

výsledkov zverejnených Ústrednou komisiou pre referendum. Referendum však nakoniec 

nebolo platné, keďţe úĉasť voliĉov neprekroĉila hranicu 50 percent. Kontroverzné 

referendum vyvolalo isté znepokojujúce reakcie nielen  svojim obsahom ale i niektorými 

reklamnými komunikátmi, ktoré sa stali súĉasťou politických kampaní vzťahujúc sa 

k referendu. Vo svojej vizuálnej a audiovizuálnej podobe vytvárali istú provokáciu 

(ne)participovať na novodobej profilácii politického usporiadania krajiny. Medzi výrazné 

moţno zaradiť oficiálny reklamný spot Aliancie za rodinu. Uvedený komunikát navyše 

narúšal hranice legislatívnych noriem, ktoré sa vzťahujú k etickému uplatneniu reklamy 

v podmienkach na Slovensku podľa Etického kódexu reklamnej praxe ĉi Zákona o vysielaní 

a retransmisii. 

V prezentovanom príspevku sme sa snaţili upozorniť prostredníctvom prístupu 

semiotickej analýzy na jednotlivé obsahové aspekty kontroverznosti, ktoré boli súĉasťou 

predmetného nami analyzovaného reklamného spotu. Vzhľadom na identifikovateľnú 

neadekvátnosť uplatňovania diskriminaĉných prvkov vo vzťahu k osobám rovnakého 

pohlavia moţno záverom konštatovať, ţe vyuţitie takto neeticky koncipovaných komunikátov 

nabáda k apelácii na zadávateľov ako i tvorcov reklamy, aby sa na verejnom diskurze vo 

vzťahu k politickej komunikácii ĉi sprievodným politickým javom podieľali prostredníctvom 

komunikaĉných a reklamných kampaní, v ktorých budú absentovať akékoľvek prvky 

diskriminácie ľudských práv a slobôd. 
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