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SPUSTENIE NOVÉHO KOMUNIKAČNÉHO PROJEKTU 

VEREJNOPRÁVNEJ RTVS 

THE START OF THE NEW COMMUNICATION PROJECT  

OF PUBLIC RTVS 

Peter Kolenič 

Abstrakt 

Zhodnotenie ďalšej fáze etablovania sa oboch verejnoprávnych elektronických médií 

(rozhlasu aj televízie)  v konkurenčnom prostredí programovej ponuky v rámci duálneho 

vysielacieho systému na Slovensku po ich vzájomnom organizačnom spojení. Stručné 

zhodnotenie spustenia nového komunikačného projektu prezentujúceho nielen avízované 

hodnoty verejnoprávnosti, ale aj novú značku RTVS. 

Kľúčové slová: elektronické médiá, rozhlas, televízia, verejnoprávnosť, programová 

sluţba. 

Abstract 

The aim of this paper is to evaluate the next phase of establishment of both public 

electronic media - radio and television, following their common organizational incorporation 

in the area of the competitive program offer in the framework of the media dual system in 

Slovakia. Concurrently the paper briefly evaluates the start of the new communication project 

which presents not only the notified values of public media but also the new brand of RTVS.  

Key words: electronic media, radio, TV, public service, program service. 

1 Znovu o potrebe verejnoprávnosti 

Vedenie Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej RTVS) spustilo 4. novembra 2013 nový 

komunikačný projekt nazvaný Hodnoty verejnoprávnosti. Propaguje ním programovú ponuku 

pripravovanú na základe iných hodnotových kritérií ako komerční vysielatelia. Kritérií, ktoré 

nepodliehajú tlaku zisku a konzumu. Komunikačný projekt nemá primárne za cieľ rozšíriť 

ďalší rad pokusov  o viac alebo menej presnú definíciu termínu verejnoprávnosti. Termín 

verejnoprávny neoznačuje presne   obsahové zameranie vysielania programových sluţieb. 

Primárne charakterizuje predovšetkým organizačno-právnu formu.  Nepresnosťou označenia 

sa vytvára priestor pre rôzne názorové  postoje k verejnoprávnosti. Tie sú často značne 

polarizované. Krajne negatívne postoje (ide aj o radikálne názory časti verejnosti 

motivované povinnosťou úhradových platieb za vysielanie verejnoprávneho rozhlasu a 

televízie) sú nasmerované na spochybnenie potreby existencie verejnoprávnych vysielateľov. 

Hlavným argumentom sú percentuálne hodnoty počúvanosti a sledovanosti programov. 

Záverom uvedených postojov je spochybnenie existencie  princípu duálneho vysielacieho 

prostredia. To odporuje základnej podmienke fungovania rozhlasového a televízneho 

vysielania v demokratickej spoločnosti stanovenej Európskou vysielacou úniou (EBU) v 

 rámci Európskej únie (EÚ). 

V právnom postavení rozhlasových či televíznych vysielateľov v štátoch strednej 

a západnej Európy nie je vţdy dôleţité, či prevádzkovateľ je drţiteľom štatútu 

verejnoprávnosti, ale či v skutočnosti vykonáva činnosť charakterizovanú vo všeobecnosti aj 

legislatívne ako verejná sluţba. Poslanie verejnoprávnosti precíznejšie vyjadruje termín 

verejná sluţba, čo je označenie prevzaté prekladom z anglického public service. „Ide teda o 

neštátne,  na štáte nezávislé vysielanie,  orientované  na potreby  a záujmy verejnosti, ktoré sa 



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

20. novembra 2013, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF UKF v Nitre 

6 

 

zodpovedá ako inštitucionálnym štruktúram občianskej spoločnosti, tak aj jednotlivým 

divákom a poslucháčom.“  (Sečík, 2006, s. 164).                                                  

2 Stabilizovaný  verejnoprávny rozhlas 

Aj po roku 2006 bola zrejmá snaha vedenia verejnoprávneho rozhlasu v hľadaní  

programového smerovania. Po otrasení sa z náporu nastupujúcich komerčných rádií (prejavilo 

sa to sústavným poklesom počúvanosti programových sluţieb Slovenského rozhlasu od roku 

1994), sa po roku 2006 aţ do súčasnosti stabilizovalo postavenie troch najpočúvanejších 

programových sluţieb (Rádia Slovensko na  úrovni 16–18 %, Rádia Regina 5 – 8 %, Rádia 

FM 2 – 3 %). Uvedené percentá potvrdilo (podľa portálov Mediálne.sk a eTrend.sk) aj 

posledné  zverejnené meranie  počúvanosti rozhlasového vysielania na Slovensku za II. a III. 

kvartál 2013 agentúrou MEDIAN (napr. Rádio Slovensko 16,7% na druhom mieste na 

Slovensku za Rádiom Expres, ktoré vykazovalo priemerne 19,6% počúvanosti). Zaujal údaj, 

potvrdzujúci celkový trend sústavného  mierneho  poklesu počúvanosti rozhlasového 

vysielania ako celku (aj keď ide o hodnoty v intenciách prípustných štatistických odchýlok) 

na úkor iných, napr. interaktívnych distribučných médií.  

Druhá svetová technologická revolúcia, ktorej výsledkom bola káblová a satelitná 

televízia a tretia svetová technologická revolúcia vo vysielaní zo záveru  minulého storočia, 

charakterizovaná rozvojom internetu a digitalizácie (Prokop, 2005) zväčšujú ponuku výberu 

pre potenciálneho adresáta. Potvrdzuje sa, ţe televízie sa stali jednoznačným víťazom v boji 

elektronických médií nielen vo večernom čase. Dosvedčujú to údaje z  výskumov MML 

analyzujúce hodnoty sledovania televízie a počúvanosti rozhlasu v jednotlivých časových 

segmentoch dňa. Výsledky nasmerovali rozhlasovú programovú prácu verejnoprávneho 

vysielateľa na jednoznačnú profiláciu existujúcich programových sluţieb. Potvrdzuje to 

dlhodobá koncepcia rozvoja programových sluţieb Slovenského rozhlasu (koncepcia 

Miloslavy Zemkovej a súčasná koncepcia Václava Mika vychádzajúca z jeho projektu vo 

výberovom konaní v roku 2012) dokončiť programovú diferenciáciu jednotlivých 

programových sluţieb.   

Pri hľadaní cesty ako zachovať tradície a hodnoty, pritom neustrnúť vo vývoji 

v konfrontácii s programom komerčných rádií, sa verejnoprávnemu rozhlasu darilo pravidelne 

a systematicky revitalizovať nosné programy. Treba konštatovať, ţe  v rámci duálneho 

systému rozhlasového vysielania pozitívne ovplyvnili tvorbu verejnoprávneho vysielateľa aj 

niektoré formálne prvky prevzaté od komerčných vysielateľov (inovácia zvukového obalu pri  

predeloch v reláciách, ako aj pri identifikácii relácií, resp. jednotlivých programových sluţieb, 

pozitívna zmena hudobnej dramaturgie na programových sluţbách, celková zmena dynamiky 

prejavu a prevzatie modernejších foriem pri zachovaní tradičnej kvality obsahu, prechod ku 

kratším formátom, a to aj v umeleckej realizácii). Zmeny sa spolupodieľali na likvidácii 

šokovej pauzy verejnoprávneho rozhlasu pri dynamickom nástupe komerčných rádií v závere 

minulého storočia. Rozhlas sa postupne vyrovnal  aj z dôsledkami nedostatku financií 

a účelových tlakov politikov najmä v deväťdesiatych rokoch. Pri formovaní programovej 

štruktúry sa neuzatváral pred modernými skladobnými postupmi, reflektujúcimi súčasné 

vývojové tendencie. V programovej ponuke obsahom vysielania flexibilne reagoval na 

aktuálny vývoj. 

Tým sa stalo Rádio Slovensko pre širokú verejnosť zdrojom korektných informácií. 

V duchu hudobnej dramaturgie verejnoprávneho média rozširovalo a rozširuje aj škálu 

hudobnej ponuky o repertoár populárnej neanglofónnej hudby európskej proveniencie. Okrem 

spestrenia netradičnou, neopočúvanou ponukou ide aj o zámerný spôsob vyjadrenia podpory v 

duchu našej spolupatričnosti v rámci EÚ. Samozrejmosťou je zvýšená prezentácia slovenskej 

populárnej hudby (v súčasnej databáze sa vyuţíva aţ 500 slovenských nahrávok, čo tvorí na 
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Rádiu Slovensko takmer 35% z celkovej hranosti hudby). Prejavuje sa výhoda 

verejnoprávneho vysielateľa, ktorou je nezávislosť hudobnej dramaturgie na výsledkoch 

výberov hudby získaných rôznymi stupňami výskumov a podliehajúcimi vkusu poslucháčov.  

Hudobný dramaturg verejnoprávneho rádia je v priamom konkurenčnom boji o poslucháča 

značne nezávislejší ako jeho kolega v komerčnom rádiu a má moţnosť naplno realizovať 

svoju tvorivú invenciu vo výbere piesní, skladieb. Stále viac sa potvrdzuje, ţe aplikácia 

otestovaných hudobných formátov vyuţívaných dramaturgiou komerčných vysielateľov je 

zväzujúci moment, ktorý postupne môţe spôsobovať uniformitu aţ nudnosť. 

Rádio Regina svojím zameraním na aktuálne dianie a ţivot v jednotlivých regiónoch 

Slovenska, ako aj významným podielom umeleckého slovesného programu a pestrej hudobnej 

ţánrovej palety, sa vyprofilovalo na klasický univerzálny programový okruh oslovujúci 

najširšiu škálu poslucháčskej verejnosti. Pritom práve univerzálnym zloţením programu, 

so zastúpením všetkých hlavných rozhlasových ţánrov, potvrdzuje revitalizáciu jednej 

programovej cesty, ktorá bola uţ odsudzovaná na zánik. Rádio Regina, ako jediné rádio, má 

vo svojej hudobnej ponuke okrem populárnej hudby rôznych období aj širokú škálu uţ 

klasických evergreenov, ale aj ľudovú  a dychovú hudbu. Aj hudobné Rádio_FM svojou 

ponukou hudobnej alternatívy a menšinových ţánrov nemá tendenciu mapovať hudobnú 

dramaturgiu komerčných vysielateľov. Takto realizovaná úloha verejnoprávnych vysielateľov 

potvrdzuje logiku ich existencie. 

Slovenský rozhlas sa postupne vyrovnal s konkurenčným prostredím zväčša hudobných 

formátových komerčných rádií. V obsahu vysielania si zachoval primeranú dôstojnosť. 

Svojou programovou ponukou sa stal vhodnou alternatívou programom tvoreným na základe 

iného hodnotového systému, ktorý je podmienený zarábaním peňazí z reklamy a naviazaný na 

konzum.  

3 Problémová verejnoprávna televízia 

Verejnoprávna STV sa podstatne ťaţšie programovo etablovala v duálnom vysielacom 

prostredí, ako sa to podarilo rozhlasu. Negatívne sa celé roky  na kvalite jej produkcie 

prejavili rôzne politické tlaky, neujasnené riadiace, organizačné a programové koncepcie 

neustále sa striedajúcich vedení.  Komerčné televízie sa v štádiu tohto hľadania správnej cesty 

verejnoprávneho vysielateľa energicky vrhli na trh  s programovou ponukou, ktorá bola uţ 

overená v podmienkach konzumnej spoločnosti. Noví  prevádzkovatelia televízií (ale aj 

rozhlasového vysielania)  mali uţ pred začiatkom vysielania podrobne zmapované cieľové 

skupiny svojho vysielania, čo STV nedocenila a zanedbala aj z postu úloh verejnoprávneho 

vysielateľa.  

Komerčné televízie zaradením mnoţstva prevzatých overených programových typov 

(napr. seriálov),  prebrali STV  značnú divácku masu.  Komerčným vysielateľom, vďaka 

vysoko sledovaným programom, zároveň narástol aj podiel reklamy. Tá sa stala významným 

programovým typom v komerčných televíziách (v súčasnosti dosahuje aţ niekoľko hodín 

z celkového  vysielacieho času, v tom je aj teleschopping, sponzoring, produkt placement). 

Programovú konkurenciu rozšírili ponuky tematických televízií. Viedlo to k ďalšej strate 

diváckej základne STV. Postupne sa stratil aj záujem divákov o spravodajstvo STV, čo viedlo 

aţ k otázkam potrebnosti takejto verejnoprávnej televízie.  

4 Komu pomôže nová značka 

Za tohto stavu prišlo, v snahe zracionalizovať fungovanie verejnoprávnych médií,  

v roku 2010 k rozhodnutiu o fúzii medzi fungujúcim a dôveryhodným SRo a problémovou 

STV. Medzi verejnosťou známa a dostatočne dôveryhodná značka rozhlasu sa od 1. januára 
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2011 spojila so sprofanovanou, nedôveryhodnou značkou Slovenskej televízie do občanom 

nič nehovoriacej značky Rozhlas a televízia Slovenska RTVS.  

Vedenie RTVS (najskôr Miloslava Zemková v súčasnosti Václav Mika) si veľmi dobre 

uvedomovalo problémy spojené s nariadenou fúziou. Dobre fungujúci rozhlas sa v novom 

spojení dostal z hľadiska riešenia nevyhnutných úloh na vedľajšiu koľaj. Prvoradou sa stala 

sanácia stavu STV. Vytvoreniu nového imidţu inštitúcie a zlepšovanie stavu jej programovej 

ponuky  určenej verejnosti  je podriadené celé smerovanie úsilia nového vedenia RTVS. 

Z hľadiska manaţérskeho rozhodnutia je tento postup správny, jeho výsledky sú aj efektne 

prezentované, ale rozvoj rozhlasovej tvorby sa pribrzdil.  

Misia verejnoprávnosti v novom komunikačnom projekte RTVS zvýrazňuje hlavné 

hodnoty vysielaného programu - univerzálnosť, nezávislosť, kvalitu, zodpovednosť, 

rozmanitosť a inováciu šíreného programu. Spoločným menovateľom celej realizácie je cez 

propagované hodnoty udrţať súčasnú poslucháčsku a divácku základňu  a zároveň   kvalitou 

obsahu vysielania pripútať k nemu ďalších. Kvalitatívnu zmenu vo vzťahu poslucháč, divák – 

verejnoprávne elektronické médium má zaručiť plnenie uvedených hodnotových 

ukazovateľov. Z toho vyplýva logický zámer komunikačného projektu - osloviť, presvedčiť  

a získať čo najviac divákov a poslucháčov. Problémom uvedeného projektu môţe byť 

nerovnaké postavenie unáhlene zlúčených STV a  SRo v hodnotení ich produkcie občanmi. 

Vedenie RTVS chce skvalitneným obsahom vysielania získať späť dlhodobo 

pošramotenú dôveru verejnoprávnej televízie. Verejnoprávny rozhlas celé roky figuroval 

v tabuľkách dôveryhodnosti na najvyšších miestach. Rádio Slovensko stabilne udrţiava 

pozíciu druhého (od II. vlny merania Market & Media & Lifestyle v roku 2005, v ktorej 

Rádio Expres získalo a udrţiava si prvú priečku v počúvanosti rozhlasových programov) 

najpočúvanejšieho rozhlasového programu na Slovensku (podľa výsledkov pravidelných 

meraní počúvanosti rozhlasového vysielania na Slovensku agentúrou  pre prieskum trhu, 

médií, verejnej mienky a vývoj softvéru MEDIAN).  

Je zrejmé, ţe väčšina komunikačnej aktivity má za cieľ hlavne presvedčiť potenciálneho 

diváka k zmene preferencii pri výbere sledovania televízneho programu smerom 

k verejnoprávnemu vysielateľovi. Tento krok je logickým pokračovaním postupného 

sanovania kvality bývalej STV v rokoch 2012 a 2013 súčasným vedením RTVS. Logicky 

zostalo menej času na prípadné problémy rozhlasu. Ide o mimoriadne náročnú 

a širokospektrálnu problematiku, charakterizujúcu snahy vedenia RTVS priblíţiť úlohy 

a poslanie verejnoprávnosti diváckej a poslucháčskej verejnosti. Jednou z foriem, ako 

zvýrazniť v povedomí potenciálneho diváka záujem o produkciu verejnoprávnej televízie, je 

aj súčasná komunikačná kampaň RTVS. Tá je určená najširšej verejnosti. Jej jednotlivé prvky 

čerpajú hlavne z tradičných úloh oboch verejnoprávnych inštitúcií, ako pevnej hodnotovej 

báze, ktorá ešte rezonuje najmä v povedomí staršej generácie. Niektoré prvky kampane 

oslovujú viac potenciálnych televíznych divákov, a to aj napriek faktu, ţe je vysielaná 

súbeţne aj v rozhlase. Má to zvýrazniť jednotu značky RTVS. Aj pri iných prvkoch  

komunikačnej kampane ( nezávislosť, rozmanitosť, zodpovednosť), ktoré vychádzajú 

z legislatívy určujúcej základné úlohy verejnoprávneho vysielateľa, cítiť snahu 

o znovunadobudnutie dôvery najmä televízneho diváka. Z tohto pohľadu sa zaujímavou javí 

kampaň na vysielanie bez reklamy. Mnoţstvo reklamy v komerčných televíziách uţ začína 

presahovať mieru únosnosti pri sledovaní vysielania. Sumár vysielania rôznych foriem 

reklamy v komerčných médiách sa z pohľadu diváka neúnosne zvýšil. Pritom si občan 

neuvedomuje, ţe sa nepriamo finančne spolupodieľa  na propagovaní kaţdého produktu jeho 

kúpou, pretoţe do ceny tovaru sa premietajú aj náklady na propagáciu. 
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5 Nádej zostáva 

Z obsahu celej kampane vyráţa na povrch dobrý zámer, ale čiastočne aj umelá 

komunikácia. To zvádza k  vytváraniu predstavy o nie vţdy optimálnom zvládnutí obsahu. 

Účelovo sa uţ nespomína dôleţitý fakt, ktorým bola v minulosti hodnota značky SRo. Aby 

vedenie kampane zbavilo všetkých negatívnych nánosov v minulosti sprofanovanú značku 

STV, obetovala sa tomuto zámeru kvalitná značka SRo. To všetko iba  v prospech verejnosti 

ešte stále málo známej a neosvojenej  značky RTVS. Po fúzii verejnoprávnych rozhlasu 

a televízie išlo pri prijatí označenia RTVS skôr o administratívnu skratku, z ktorej robí 

prebiehajúca kampaň značku dôveryhodnej  inštitúcie. V kampani je preto nová značka aj 

týmto spôsobom komunikovaná. Problémom sa javí podľa obsahu kampane aj fakt, ţe jej 

tvorca nemá, podľa niektorých zvláštnych formulácií, úplne jasno čo pojem verejnoprávnosť  

a verejnoprávna inštitúcia zahŕňa. Obsah kampane by jednoznačne pozitívne vyznel hlavne 

vtedy, ak by jeho výsledkom bolo väčšie kultivovanie spoločnosti. Na tento rozmer chýba 

kampani  jasnejšie posolstvo.  

Aj z toho dôvodu je na mieste otázka, či sa vzťah divákov k bývalej STV, napriek 

mnoţstvu realizovaných inovácií, pod novou značkou RTVS zmení. Niektoré pozitívne údaje  

uţ tomu nasvedčujú. Jedno je však uţ teraz pravdepodobné, ţe rozhlas vo sfúzovanej firme 

zatiaľ veľa nezískal.  Zostáva mu nádej, ţe dobrý zámer kampane prinesie pozitíva aj 

verejnoprávnemu rozhlasu. 
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PUBLICISTIKA V SÚČASNÝCH SLOVENSKÝCH DENNÍKOCH 

PUBLICISM IN THE PRESENT SLOVAK DAILIES 

Veronika Veverková 

Abstrakt 

Príspevok je zameraný na problematiku ţánrov publicistiky vyuţívaných pri tvorbe 

novinárskych prejavov v súčasných slovenských denníkoch. Na základe analýzy 

nebulvárnych denníkov Pravda a Sme a bulvárnej dennej tlače Nový čas a Plus jeden deň 

prináša prehľad najvyuţívanejších ţánrov súčasnej publicistiky. 

Kľúčové slová: bulvárny denník, komercializácia, nebulvárny denník, publicistika, 

ţáner. 

Abstract 

The paper deals with the topic of genres of publicism used for the journalistic discourse 

creation in the present Slovak newspapers. Based on the analysis of broadsheets Pravda and 

Sme and the tabloid daily newspapers Nový čas and Plus jeden deň provides the overview of 

the most used genres of publicism nowadays. 

Key words: commercialization, genre, non-tabloid daily, publicism, tabloid daily. 

1 Problematika premeny žurnalistických žánrov 

Otázka formálneho spracovania novinárskych výstupov v súčasnej slovenskej tlači je 

stále veľmi aktuálna, a to najmä z pohľadu vplyvu komerčných poţiadaviek na tvorbu 

novinárskych komunikátov a prieniku bulvárnych prvkov do nebulvárnych médií. Napriek 

rozsiahlemu portfóliu foriem spracovania novinárskych komunikátov, poskytovanému 

slovenskou teóriou ţurnalistických ţánrov, je ich vyuţitie v slovenskej dennej tlači značne 

obmedzené. Podľa Martina Kasardu sa v médiách vyskytujú najmä spravodajské ţánre, 

z ktorých má najvýraznejšie zastúpenie rozšírená správa. Omnoho zriedkavejšie však moţno 

nájsť v tlači napríklad spravodajský rozhovor, analýzu či fejtón. (KASARDA, 2012, s. 10) 

Okrem obmedzeného vyuţívania existujúcich ţurnalistických ţánrov v praxi nie je 

zriedkavým javom aplikovanie rôznorodých formálnych atribútov pri tvorbe jedného 

novinárskeho výstupu, z ktorých je moţné identifikovať postupy typické pre tvorbu 

niekoľkých odlišných ţánrov. Dochádza teda k prelínaniu prvkov rôznych ţánrov, 

k ţánrovému synkretizmu. Dôsledkom tohto javu je porušovanie hraníc medzi jednotlivými 

formami určenými pre tvorbu mediálnych výstupov, v rámci ktorého je často veľmi zloţité 

identifikovať konkrétny ţáner, podľa ktorého bol ten-ktorý komunikát napísaný. 

Jednu z príčin ţánrového synkretizmu moţno hľadať v trende bulvarizovania súčasných 

slovenských médií a vo výraznom vplyve komerčného aspektu pri tvorbe mediálnych 

výstupov na Slovensku, ktorý sa prejavuje aj v samotnej ţurnalistickej komunikácii. Jav 

bulvarizácie a komercializácie médií v kontexte vyuţívania slovenskej ponuky novinárskych 

ţánrov sa prejavuje rôzne. Kasarda udáva za hlavné ukazovatele snahu prinášať „informácie 

šokujúce, alebo aspoň šokujúco-emotíve, bez obmedzení ţánrov, s posúvaním etických hraníc, 

búrajúc obmedzenia ţivelným spôsobom.“ (KASARDA, 2012, s. 14) 

Rušenie ţánrových obmedzení Kasarda metaforicky označuje ako spôsob tvorby štýlom 

laissez-fair. Pomenovanie pouţil z označenia ekonomického štýlu, ktoré moţno voľne 

preloţiť ako ponechanie veciam voľný priebeh. V zmysle tvorby novinárskych komunikátov 

moţno teda povedať, ţe súčasný trend v praxi dovoľuje redaktorom tvoriť komunikáty 
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bez ohľadu na konkrétnu ţánrovú poţiadavku. Novinári usporadúvajú a štylizujú informácie 

voľne, bez viazanosti na abstraktnú, vopred danú formu. Zjednodušene moţno povedať, ţe 

ţánrová charakteristika komunikátu vznikne aţ po vytvorení novinárskeho prejavu, hoci 

novinársky prejav by mal byť výsledkom primárnej predstavy novinára o ţánrovom spôsobe 

spracovania informácií, poznatkov, ktoré chce recipientovi poskytnúť. Podľa Kasardu je 

pre novinárov rušenie ţánrových hraníc výhodné, a to predovšetkým pokiaľ za hlavný cieľ 

tvorby prejavu povaţujú informovanie čitateľov bez ohľadu na formu. Tvrdí, ţe pouţitím 

rôznorodých ţánrov v jednom ţurnalistickom komunikáte je moţné poskytnúť recipientom čo 

najväčšie mnoţstvo faktov na jednom mieste. Napriek tomu však poukazuje na negatíva 

takejto činnosti novinárov, ktoré sa odráţajú najmä v štylistickej nepestrosti, prípadne aţ 

fádnosti ţurnalistických textov. Upozorňuje popritom na právo recipientov, aby fakty, ktoré 

im novinári podávajú, boli „profesionálne korektne spracované.“ (KASARDA, 2012, s. 18) 

1.1 Tradičné a novátorské chápanie publicistiky 

Pojem publicistika označuje novinárske prejavy, „v ktorých autor zaujíma stanovisko, 

objasňuje udalosti, situácie alebo myšlienky...“ (HOCHELOVÁ, 2001, s. 153) Popri 

spravodajstvu tvorí hlavnú skupinu ţurnalistických ţánrov. Radenie novinárskych foriem 

k spravodajstvu, respektíve publicistike, povaţuje Tatiana Repková za umelo vytvorené, 

schematické, nakoľko podľa nej nie je moţné striktne odlišovať uverejňovanie faktov 

(charakteristické pre spravodajstvo) od uverejňovania názorov (typické pre publicistiku). 

Tvrdí, ţe názory a fakty sa vyskytujú v oboch skupinách ţurnalistických ţánrov. 

Rozpoznávanie foriem novinárskych prejavov v rámci spravodajstva a publicistiky povaţuje 

Repková za pozostatok socialistickej ţánrológie a označuje ho ako tradičné, pretoţe sa hlboko 

zakorenilo v teórii novinárskych ţánrov krajín bývalého východného bloku, a tvrdí, ţe tvorí 

základ ich klasifikácie dodnes. (RONČÁKOVÁ, 2011, s. 65) Repková poskytuje ako protipól 

k tradičným ţánrom tzv. univerzálne ţánre, ktoré sú podľa jej názoru aplikované 

v profesionálnych periodikách. Vo svojej klasifikácii odlišuje tri ţánre: správu, analýzu 

a názor. (RONČÁKOVÁ, 2011, s. 65) 

Názory odborníkov na klasifikáciu tradičných ţánrov, a to nielen v prípade 

spravodajstva, ale aj publicistiky, sú rôzne. Na základe prístupu, aký zvolia novinári 

k výstavbe textu, je publicistika klasifikovaná na dve základné oblasti, ktoré sú označované 

rôzne. Niektorí rozlišujú publicistiku racionálneho typu a publicistiku emocionálneho typu 

(napr. VEĽAS, 1982), iní tieto skupiny označujú ako analytickú a beletristickú publicistiku 

(napr. TUŠER, 2003 či MISTRÍK, 1975). Svojimi charakteristikami sú si však publicistika 

racionálneho typu a analytická publicistika, resp. publicistika emocionálneho typu 

s beletristickou, značne podobné a preto je moţné povaţovať tieto označenia za synonymné. 

Podľa Repkovej je takéto delenie na racionálne a emocionálne komunikáty, rovnako ako 

rozlišovanie spravodajstva a publicistiky, umelé. Tvrdí, ţe nemôţe existovať deliaca čiara 

medzi raciom a emóciami, pretoţe niektorým situáciám dávajú práve emócie svojimi 

adaptačnými vlastnosťami zmysel a stávajú sa tak racionálnymi. (RONČÁKOVÁ, 2011, 

s. 65) 

Publicistika racionálneho typu poskytuje v rámci tradičnej ţánrológie analýzu faktov, 

novinár ich objasňuje, zovšeobecňuje, pričom za cieľ má „vysloviť istý názor na aktuálny 

spoločenský jav alebo skutočnosť, zaujať k nemu stanovisko, presvedčiť a získať čitateľa.“ 

(VEĽAS, 1982, s. 147) Podľa Mistríka ide v analytických ţánroch o rozbor podstaty javov, 

o ktorých informuje spravodajstvo. (MISTRÍK, 1975, s. 136) Klasifikácia analytických 

ţánrov, rovnako ako v prípade publicistiky samotnej, nie je jednotná. Veľas radí medzi ţánre 

publicistiky racionálneho typu poznámku, komentár, recenziu, rozbor, úvodník, publicistické 

interview, redakčnú besedu, obzor tlače, ako aj ţáner pomenovaný tematická strana (resp. 
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dvojstrana), pozostávajúci zo súboru monotematických novinárskych a nenovinárskych 

výstupov, ktorým je zväčša venovaný priestor jednej novinovej strany (prípadne dvoch). 

(VEĽAS, 1982, s. 159 – 190) Podobnú klasifikáciu, s výnimkou obzoru tlače a tematickej 

strany, moţno sledovať i v prípade Tušerovho členenia analytickej publicistiky. (TUŠER, 

2003, s. 100 – 108) Výrazne sa v názore na klasifikáciu ţánrov analytickej publicistiky 

odlišuje Mistrík. Hoci, rovnako ako Veľas a Tušer, radí k týmto ţánrom komentár, recenziu 

a úvodník, v ostatných formách novinárskych komunikátov, charakteristických rozborom 

podstaty prezentovaných faktov, sa nezhodujú. Podľa Mistríka do tejto skupiny ţánrov patrí 

diskusia, debata, entrefilet, glosa, karikatúra, kritika, pamflet, polemika a posudok. 

(MISTRÍK, 1975, s. 108) Skupina analytických ţánrov je podľa niektorých odborníkov 

špecifikovaná výrazne uţším okruhom foriem novinárskych prejavov. Podľa Slančovej 

moţno zaradiť do tejto skupiny iba 3 základné ţánre: komentár, recenziu a úvahu. 

(SLANČOVÁ, 1996, s. 142 – 148) 

Veľas a Tušer identifikujú v rámci klasifikácie publicistiky vo svojich prácach i skupinu 

epištolárnych ţánrov, ktoré sú nositeľmi hodnotiacich prvkov a z toho dôvodu ich povaţujú 

za podmnoţinu publicistiky racionálneho typu. Za ţánre epištolárnej publicistiky podľa ich 

názoru moţno radiť anketu, ohlas, diskusiu, otvorený a ţurnalistický list. (TUŠER, 2003, 

s. 108 – 110; VEĽAS, 1982, s. 150 – 156) 

Zvláštny prístup ku klasifikácii ţánrov, ktorých vyuţitím autor dosahuje cieľ vyjadriť 

názor, stanovisko k publikovaným faktom prostredníctvom racionálnej argumentácie, 

prezentujú vo svojich prácach Kasarda s Rončákovou. Túto skupinu ţánrov označujú ako 

ţánre názorovej publicistiky a za dôleţitý ukazovateľ ich klasifikácie je povaţovaná práve 

moţnosť vyjadrenia názoru autora príspevku na danú problematiku. Kasarda do nej teda 

neradí len primárne analytické ţánre, akými sú komentár, úvodník, editorial, recenzia, 

či ţáner stojaci na pomedzí analytickej a beletristickej publicistiky, glosu, ale aj formy 

vyuţívajúce umelecké prostriedky, konkrétne stĺpček, ale aj fejtón. (KASARDA, 2012, 

s. 141) 

Druhú hlavnú mnoţinu publicistiky, beletristickú, predstavujú ţánre, v ktorých sú 

vyuţívané prvky charakteristické pre umelecký štýl. Komunikáty sú výrazne poznačené 

subjektívnym postojom autora k zobrazovanému javu, prejavujúci sa výraznou 

emocionálnosťou. Hlavným predstaviteľom ţánrov publicistiky emocionálneho typu je 

reportáţ. V ostatnej klasifikácii beletristických ţánrov dochádza, rovnako ako v prípade 

analytických, k rôznorodým názorom jednotlivých odborníkov. Mistrík k nej radí ešte aj 

fejtón, besednicu, causerie, črtu a stĺpček. (MISTRÍK, 1975, s. 108) Kadnár k skupine 

uvedených beletristických ţánrov priradil esej, kurzívu a entrefilet. (KADNÁR, 1982, s. 39) 

Rončáková, na rozdiel od Kadnára, nepovaţuje za beletristický ţáner esej, no naopak, 

klasifikovala do tejto skupiny glosu. (RONČÁKOVÁ, 2011, s. 86) 

Glosa je špecifickým ţánrom publicistiky. Podľa Tušera je glosa podobná poznámke, no 

vyuţíva emocionálno-obrazové prvky, preto patrí do mnoţiny ţánrov publicistiky 

emocionálneho typu. (TUŠER, 2003, s. 113) Slančová však tvrdí, ţe glosu moţno na základe 

spôsobu podávania informácií prirovnať ku komentáru, ale na tvorbu výpovede sú vyuţívané 

beletrizujúce postupy, čím sa tento ţáner dostáva na hranicu medzi formy analytickej 

a beletristickej publicistiky. (SLANČOVÁ, 1996, s. 148) 

Zvláštnym novinárskym útvarom vyskytujúcim sa v súčasných slovenských médiách je 

článok. Kasarda povaţuje článok za hybridný ţáner 21. storočia, ktorý sa vyformoval 

na základe rozvoja internetových médií. Spája v sebe prvky niekoľkých ţánrov, a to 

predovšetkým spravodajstva, komentárov, ankety či rozhovoru. Jeho vznik bol ovplyvnený 

porušovním ţánrových hraníc, poskytovaním novinárskeho zamestnania ľuďom, ktorí 
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nedisponujú potrebným vzdelaním, a rozvojom internetových médií. Práve vďaka 

moţnostiam poskytovaným internetom sú redaktori schopní dopĺňať svoj komunikát o nové 

fakty, názory a poznatky, čím vzniká výstup pozostávajúci z viacerých ţánrových podôb – 

článok. Kasarda však upozorňuje na fakt, ţe hoci je štruktúra článku ako ţánra voľnejšia, 

i v jeho prípade sú pevne stanovené zásady tvorby, ktorými sa musí novinár riadiť. 

(KASARDA, 2012, s. 87 – 88) 

2 Publicistika v súčasných slovenských denníkoch 

V porovnaní so spravodajstvom má publicistika v slovenskej dennej tlači výrazne 

menšie zastúpenie v rámci uverejňovaných novinárskych komunikátov. Tento výsledok 

vyplynul i z výskumu, ktorý bol uskutočnený v priebehu jednoročného obdobia, počas 

ktorého boli analyzované najpredávanejšie slovenské denníky nebulvárneho (Pravda a Sme) 

a bulvárneho charakteru (Nový čas a Plus jeden deň). Z výskumu 208 periodík (výskumný 

materiál predstavoval vţdy jeden výtlačok z analyzovaných periodík v priebehu týţdňa – 

pozn. V. V.) vyplynulo, ţe v nebulvárnych denníkoch predstavujú publicistické výstupy 15% 

z celkového počtu publikovaných ţurnalistických prejavov. Výraznejší podiel publicistiky, 

18%, bol zaznamenaný v denníku Sme (v Pravde bolo ich zastúpenie 13%-né). 

Podiel publicistiky v bulvárnych denníkoch bol omnoho niţší a priemerne bola 

aplikovaná v 1,3% všetkých skúmaných komunikátov. Kým v denníku Nový čas bolo 

zaznamenaných 1,8% novinárskych výstupov, ktoré mali formu publicistiky, v periodiku Plus 

jeden deň bol ich pomer ešte niţší (0,9%). 

Výrazný rozdiel v aplikovaní publicistiky pri komunikácii s recipientmi v rámci 

bulvárnych a nebulvárnych periodík úzko súvisel i s formálnym zaradením jednotlivých 

prejavov do rubrík v skúmaných denníkoch. Nebulvárna denná tlač obsahuje rubriky, ktoré sú 

vyhradené pre publicistické výstupy. V prípade denníka Sme sú to rubriky Názory 

a Publicistika, pričom kaţdá z nich má vyhradenú jednu samostatnú stranu. Periodikum 

Pravda obsahuje publicistiku v dvojstranovej časti nazvanej Názory. Okrem toho nie je 

neobvyklým javom, ţe sú pomocou publicistických foriem tvorené i ţurnalistické prejavy 

umiestnené v častiach oboch periodík, ktoré primárne obsahujú spravodajské informácie 

(napríklad rozbor v ekonomickej rubrike, recenzia v rubrike Kultúra a pod.).  

Bulvárne periodiká neobsahujú samostatné rubriky venované publicistickým formám 

ţurnalistických prejavov. Práve to moţno povaţovať za jeden z formálnych atribútov 

vplývajúcich na rozdielny výsledok výskumu podielu publicistiky v porovnaní 

s nebulvárnymi periodikami. Denník Nový čas však, na rozdiel od periodika Plus jeden deň, 

vyčlenil časť svojho periodika pre publicistický výstup, ktorý nazval Komentár. Komunikát 

publicistického charakteru bol uverejňovaný zväčša v rámci rubriky Politika a jeho 

špecifikom bolo zalomenie do stĺpca. V denníku Plus jeden deň sa publicistické prejavy 

vyskytovali na rôznorodých miestach, a to či uţ v spravodajských rubrikách Aktuálne, 

Slovensko a svet, alebo v bulvárnych rubrikách O kom sa hovorí, Ľudia, Svet ţeny.  

2.1 Publicistika v nebulvárnych denníkoch 

Hoci oba analyzované slovenské nebulvárne denníky obsahujú rubriky určené 

na publikovanie novinárskych prejavov tvorených formou publicistiky, v aplikovaní 

konkrétnych ţánrov sú tieto periodiká odlišné. Zásadný rozdiel je moţné sledovať uţ len 

pri komparácii podielu analytických a beletristických foriem jednotlivých ţurnalistických 

komunikátov uverejnených v skúmanej tlači. Kým v denníku Pravda mali značne výraznejšie 

zastúpenie novinárske výstupy analytického typu (napr. komentár, publicistický rozhovor), 

v novinách Sme badať značnejší podiel foriem emocionálneho charakteru (predovšetkým 
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glosa, stĺpček). Prehľad všetkých ţánrov aplikovaných pri tvorbe novinárskych komunikátov 

v nebulvárnych denníkov je uvedený v tabuľke 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1   Početnosť a podiel ţánrov publicistiky v nebulvárnych denníkoch 

Pomer zastúpenia ţánrov analytickej a beletristickej publicistiky v skúmanej tlači je 

evidentný aj v samotných publicistických rubrikách periodík. Rubrika Názory denníka Pravda 

pozostáva z niekoľkých častí, v ktorých sú pravidelne uverejňované formálne podobné 

komunikáty. Obsahuje podrubriku Myslím si, v ktorej sú uverejňované komunikáty zalomené 

do stĺpca, ktoré svojou ţánrovou charakteristikou zodpovedajú komentáru, taktieţ časť 

nazvanú Komentár, obsahujúcu novinárske prejavy tvorené na báze rovnomenného ţánra, 

a Týţdeň názorov, uverejňujúcu ţurnalistické prejavy špecifické emocionálnym charakterom 

a vyuţívaním umeleckých prostriedkov. Druhá strana rubriky Názory obsahuje časť nazvanú 

podobne, Názor, ktorá obsahuje komunikáty analyzujúce aktuálny spoločenský problém. 

Autori vyjadrujú prostredníctvom aplikovania argumentačných postupov stanovisko 

k zobrazovanému javu. Na základe týchto informácií je zrejmé, ţe v denníku Pravda 

prevládajú komunikáty analytického charakteru. Z hľadiska novodobého prístupu 

ku klasifikácii ţurnalistických ţánrov moţno povedať, ţe publicistická rubrika v tomto 

periodiku je charakteristická názorovou publicistikou, čo môţe recipientovi indikovať i jej 

samotný názov. 

Ako uţ bolo v tomto príspevku uvedené, aj denník Sme obsahoval publicistickú rubriku 

nazvanú Názory. Na rozdiel od Pravdy mala však v tomto periodiku menší rozsah z hľadiska 

počtu strán (1 strana). I tu je moţné badať schematické, presne ţánrovo dané usporiadanie 

komunikátov. Ľavú časť strany tvoria ţurnalistické prejavy tvorené vo forme glosy. Vpravo 

sa nachádzajú komunikáty tvorené dvomi odlišnými formami, a to komentárom (hore) 

a fejtónom, resp. besednicou (spodná časť strany rubriky). Podľa aplikovaných ţánrov 

a zamerania jednotlivých komunikátov publikovaných v tejto rubrike moţno tieţ dedukovať, 

ţe primárnym cieľom autorov príspevkov bolo vyjadrenie názoru, stanoviska k danej 

problematike. Napriek odlišnej štruktúre rubriky Názory v denníku Sme v porovnaní 

s Pravdou je teda tieţ moţné nazvať uverejňované výstupy ako súčasti názorovej publicistiky. 

Odlišná ţánrová štruktúra publicistiky v denníku Sme bola zaznamenaná v prípade časti 

nazvanej Publicistika (rozsah 1 strana), ktorá bola charakteristická aplikovaním ţánrov 

komentár, rozbor, stĺpček a blog. Novinárske prejavy uverejňované na tejto strane majú znak 

prezentovania stanoviska k zobrazovanému problému prostredníctvom racionálnej 

argumentácie a je moţné ich označiť ako analytické ţánre, a to i napriek tomu, ţe sa medzi 

nimi vyskytovala forma stĺpčeka, ktorá však v prípade interpretácie poskytovaných informácií 

mala skôr charakter komentára. 
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2.2 Publicistika v bulvárnych denníkoch 

Publicistika v bulvárnych denníkoch je značne obmedzená nielen z aspektu pomeru jej 

aplikácie v periodikách v porovnaní so spravodajskými útvarmi, ale jej minimálne vyuţitie 

moţno vnímať i z hľadiska ţánrov, ktoré boli v bulvárnej dennej tlači aplikované. 

Z tabuľky 2 je zrejmé, ţe v najväčšej miere sa v denníkoch Nový čas a Plus jeden deň 

vyskytoval ţáner komentár. Ako sme uviedli v predchádzajúcej kapitole, komentár 

v periodiku Nový čas mal vyhradené miesto v rubrike Politika, pričom bol publikovaný pod 

názvom Komentár. Hoci aj redaktori novín Plus jeden deň vyuţívali tento ţáner pri tvorbe 

komunikátov, formálne ho neidentifikovali. Podoba komentára v bulvárnych denníkoch bola 

značne odlišná v porovnaní s nebulvárnymi periodikami, a to predovšetkým z aspektu 

emocionálneho charakteru, ktorý bol pre novinárske prejavy spracované touto formou 

typický. Komentár v bulvárnej tlači mal hodnotiaci charakter, no v jeho štruktúre absentovali 

akékoľvek analytické prostriedky v podobe racionálnej argumentácie, špecifické pre tento 

ţáner. 

 

 

 

 

 

Tab. 2   Početnosť a podiel ţánrov publicistiky v bulvárnych denníkoch 

Redaktori denníka Plus jeden deň, v porovnaní s Novým časom, vyuţívali pri tvorbe 

novinárskych prejavov i glosu. Tento ţáner bol v periodiku i identifikovaný, a teda jednotlivé 

komunikáty boli publikované pod rovnomennou hlavičkou Glosa. Podoba jednotlivých 

príspevkov však bola špecifická komentovaním aktuálnej udalosti (napr. výročie vzniku 

Ústavy SR, letné olympijské hry) a vyuţívaním prvkov irónie. 

3 Publicistika v kontexte (ne)bulvárnosti slovenských denníkov 

Z analýzy súčasných slovenských bulvárnych a nebulvárnych denníkov vyplynulo, ţe 

stav pouţívania ţánrov publicistiky v jednotlivých periodikách značne závisí 

od (ne)bulvárneho aspektu dennej tlače. Bulvárne periodiká sú charakteristické minimálnym 

vyuţívaním publicistických ţánrov pri tvorbe novinárskych prejavov. Aplikované formy sú 

hodnotiaceho charakteru a z hľadiska tradičnej klasifikácie ţurnalistických ţánrov ich moţno 

zaradiť do skupiny publicistiky racionálneho typu. V jednotlivých publicistických textoch 

analyzovaných bulvárnych periodík sa však v značnej miere prejavuje subjektívny názor 

redaktorov, sprevádzaný minimálnou argumentačnou líniou. Z tohto dôvodu moţno 

z hľadiska novodobého prístupu ku klasifikácii slovenskej publicistiky označovať tieto formy 

novinárskych prejavov uverejňovaných v bulvárnych denníkoch ako názorovú publicistiku. 

Za špecifický znak publicistiky v slovenskej bulvárnej dennej tlači moţno povaţovať 

emocionálny náboj uverejňovaných komunikátov, ako aj nevyuţívanie foriem tradične 

klasifikovaných v skupine beletristickej publicistiky. 

V prípade nebulvárnych denníkov moţno povedať, ţe ich špecifikom je uverejňovanie 

publicistiky, nakoľko má v kaţdom vydaní oboch analyzovaných periodík vyhradené stále 

miesto v podobe samostatných rubrík. Pomer vyuţívania jednotlivých ţánrov 

identifikovaných na základe tradičnej slovenskej ţánrológie je výraznejší v prípade foriem 
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analytickej publicistky, no aplikované sú i ţánre beletristické (najmä fejtón a stĺpček). 

V komunikátoch analytického charakteru (radili sme k nim komentár, ale aj glosu, ktorá 

z hľadiska klasifikácie ţánrov stojí na pomedzí publicistiky racionálneho a emocionálneho 

typu – pozn. V. V.) bol evidentný zámer autorov prezentovať svoj názor na konkrétnu 

problematiku, preto je moţné i v prípade nebulvárnych denníkov hovoriť o názorovej 

publicistike. V porovnaní s bulvárnou dennou tlačou však boli v denníkoch Pravda a Sme 

uverejňované i novinárske prejavy s výrazným vyuţívaním prvkov analýzy, čo teda moţno 

povaţovať za typický znak publicistiky aplikovanej v slovenských nebulvárnych novinách 

s dennou periodicitou. 
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NAGGING – FAKTOR OVPLYVŇUJÚCI NÁKUPNÉ SPRÁVANIE 

DOSPELÉHO SPOTREBITEĽSKÉHO SEGMENTU 

NAGGING – THE FACTORS AFFECTING BUYING BEHAVIOR 

OF ADULT CONSUMER SEGMENT 

Ivana Polakevičová 

Abstrakt 

Príspevok pojednáva o naggingu ako faktore ovplyvňovania, ktorý je uplatňovaný 

deťmi pri nákupných aktivitách dospelého zákaznického segmentu. Referuje o teoretických 

východiskách tohto fenoménu objavujúceho sa čoraz častejšie v marketingovom prostredí. 

Zaoberá sa terminologickým vymedzením, diferenciáciou naggingových techník ako i ich 

elimináciou, s následným konceptom odporúčaní pre prax.   

Kľúčové slová: Nagging. Nákupné správanie. Segment. Dieťa. 

Abstract 

The paper discusses nagging as a factor influencing which is applied when purchasing 

children's activities adult customer segment. It describes the theoretical background of this 

phenomenon is increasingly emerging in the marketing environment. It deals with 

terminological definition, differentiation naggingových techniques as well as their 

elimination, followed by the concept of recommendations for practice. 

Key words: Nagging. Buying bahavior. Segment. Chid.  

1 Terminologické vymedzenie naggingu 

Etymologicky je slovo nagging odvodené od škandinávskeho výrazu „nagga“, čo 

znamená ,,hrýzť, hlodať“. Vo voľnom preklade do slovenského jazyka znamená ,,prosíkanie, 

dohadovanie, škemranie, sekírovanie, rýpanie či vyţadovanie“. V odbornej literatúre sa 

môţeme stretnúť s jeho pojmologickými ekvivalentami: ,,nag factor“ (dotieranie, sekírovanie) 

alebo ,,pester power“ (obťaţovať, dotierať) (V. K. Stowe, A. Thompson 2011).  

Vo všeobecnosti je moţné nagging charakterizovať ako výmenu názorov, v ktorej 

jedinec predkladá perzistentné, neagresívne poţiadavky rovnakého obsahu druhej osobe 

odmietajúcej poţiadavku splniť. Toto vymedzenie zdôrazňuje silný persuazívny aspekt 

správania, vyzdvihujúc výmenu názoru medzi iniciátorom a reagujúcim, ktorú moţno podľa 

K. Soula (2010) zaradiť do perzistentnej persuázie. Osoba, ktorá je presvedčovaná odmieta 

urobiť to, čo presvedčovateľ chce a preto persuadér vo svojom doţadovaní pokračuje. Ide 

o opakujúci sa súbor atribútov správania sa a pouţitého nátlaku na osoby, od ktorých 

očakávame zmenu ich správania, názorov, či postojov tak, aby boli v súlade s našimi 

poţiadavkami. Pojem nagging bol prvýkrát pouţitý v roku 1998, mediálnou spoločnosťou 

v USA Western International Media Company, pričom sa etabloval v mediálnom diskurze, 

zaoberajúcom sa vplyvom médií na dieťa (M. Calado, 2011). 

Výskumy, ktorých predmet je zameraný priamo na nagging sú ojedinelé, avšak 

jednotlivé zloţky ako napríklad získavanie, sťaţovanie sa, trvanie si na svojom, alebo 

nástojčivé formy komunikácie s ním súvisiace, boli podrobené mnohým výskumným 

technikám (K. Dunleavy, 2008, R. J, Meyers, B. L. Wolfe, 2013). 
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2 Druhy naggingu v dožadovaní sa kúpi produktu deťmi  

Nagging je reakciou na expozíciu a mnoţstvo stimulov, pôsobiacich premyslene, aby 

podnecovali priania detských recipientov. Ako uvádza E. Hradiská (1998, s. 32): „deti reagujú 

nielen na reklamu, ktorá je im primárne určená, ale často vystupujú v reklamách, ktoré 

detského predstaviteľa pouţívajú na utvorenie emocionálneho vzťahu k predmetu reklamy na 

základe predpokladaného ľahšieho prieniku do mysle príjemcov, ako aj ich zníţenej obrannej 

reakcie“. Deti sú prostredníctvom jednotlivých výrazových prostriedkov audiovizuálnej 

reklamy manipulované s cieľom vytvorenia si emocionálneho vzťahu k propagovanému 

produktu alebo sluţbe, ktorý je iniciátorom doţadovania sa ich kúpy. Manipulácia technikou 

naggingu je tak spätá s vyuţívaním nevedomosti, neistoty, dobromyseľnosti, naivity, strachu, 

slušnosti, ako aj mnohých iných citov (E. Hradiská, 2009, M. Lincényi, 2013). Podľa I. 

Reifovej (2004, s. 127) ide o: „nepriznané spracovávanie vedomia recipientov za účelom 

systematického a cieľavedomého riadenia a formovania ich vedomia, myšlienok a pocitov. 

Manipulácia sa snaţí u manipulovaných subjektov vyvolať potreby a záujmy tak, aby 

následné konanie zodpovedalo cieľom manipulátora“. V tomto prípade moţno hovoriť 

o zámernej manipulácii, kedy tvorca komunikátu manipuluje príjemcom s cieľom navýšenia 

ziskov prostredníctvom samotného predaja tovaru (Š. Gero, K. Rybárová, 2009). Zvlášť 

citlivou témou sa zmienená problematika stáva v prepojením s detským publikom ako 

príjímateľom reklamných posolstiev. Základným cieľom je pritom vytvorenie citového 

vzťahu medzi produktom a jeho maloletým príjemcom. Reklamné komunikáty vo svojej 

rôznorodosti, nepôsobia len na  rozumové zmýšľanie, ale predovšetkým na city, vôľu, 

fantáziu, motivačné zloţky osobnosti, či hodnotovú orientáciu jedinca (E. Poláková, 2008, M. 

Košková, 2013). Výrazové prostriedky reklamy, tak obsahujú mnoţstvo prvkov, ktoré čoraz 

častejšie apelujú na detského recipienta. Iniciovaniá komunikácie by mala byť pritom jasná, 

ľahko pochopiteľná, rytmika reči i spôsob vyjadrovania prívetivý, pútajúci pozornosť. Z toho 

dôvodu je text detských reklám často spievaný, vedený v rytmickej melódii, ktorá podporuje 

jeho príjemnosť. Hudba je tak jednou z dominantných poloţiek podporujúcich tematickú 

rovinu reklamného spotu, prostredníctvom ktorej je moţné odlíšiť sa od iných konkurenčných 

reklám. „Deti reklamu intenzívne preţívajú, často poznajú zápletky naspamäť a aj napriek 

tomu ju vţdy sledujú. Radi opakujú reklamné heslá, výkriky, jednoduché verše na úrovni 

detských básničiek, zapamätajú si a pospevujú hudobné melódie s reklamným textom“ (E. 

Poláková, 2008, s. 13). 

Vizualizované spracovanie reklamného spotu v podobe obrazovej zloţky ponúka 

v súčasnosti širokospektrálne moţnosti ako dieťaťu predviesť propagovaný produkt alebo 

sluţbu. Detským recipientom prihovárajú kreslené postavičky z rôznych programov, 

rozprávok či iných filmových ţánrov (určených nielen deťom samotným), ale i protagonisti 

z radov ich starších rovesníckych skupín. Animované reprezentácie sú vytvárané špeciálne 

pre daný výrobok alebo sú preberané zo seriálov, večerníčkov alebo rozprávok. Koncept 

týchto reklamných spotov je následne umiestňovaný do televíznych blokov určených deťom, 

kedy kreslené postavičky vyskytujúce sa v rozprávkach ako i v reklamných komunikátoch 

zmenšujú podľa S. Bedera (1998) rozdiel vo vnímaní propagačnej a programovej časti.  

Vzhľadom na uvádzané je moţné konštatovať, ţe audiovizuálna reklama sa snaţí 

osloviť detského recipienta kaţdou svojou výrazovou zloţkou s apelom na jeho potrebu 

vlastniť daný produkt. K tejto skutočnosti prispievajú aj súčasné rozvinuté praktiky 

podnecovania záujmu o produkt ako sú nové formy propagácie: virálny marketing, buzz 

marketing, product placement alebo tzv. trans – toying, umocňujúce transformáciu predmetov 

kaţdodennej potreby do hračiek. Vznikajú tak celé kolekcie šampónov, uterákov, školských 

potrieb a pod., podľa populárnej postavičky propagovaného produktu (Hannah Montana – 

Obr. 1, Hello Kitty – Obr. 2, Macko Pu – Obr. 3), pričom detského recipienta zasahujú 
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razantnejšie, účinnejšie, častejšie. Cieľom je, aby dieťa malo kaţdý deň, v kaţdom okamihu 

a pri kaţdej činnosti pred sebou nejakú značku. Všetky detské skúsenosti s produktmi dennej 

spotreby sú štylizované do vzrušujúceho, prekvapivého, nápaditého a vzrušujúceho spôsobu 

ich uţívania, čím ich ukracujú od objavovania pravých hodnôt, ktorým by mali tieto produkty 

slúţiť (J. Schor, 2005). Hlavnou ideou tohto mechanizmu je, ţe ak je dosiahnuté, aby deti 

chceli produkt, mala by sa docieliť jeho kúpa ich rodičmi. 

 

                          
 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. 1   a) Školská taška Hannah Montana1, b) Kufrík Hannah Montana2, c) Zošit Hannah Montana3 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2   a) Školská taška Hello Kitty4, b) Peračník Hello Kitty5, c) Zošit Hello Kitty6 

 

                                                                                         

               
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3   a) Školská taška Macko Pu7, b) Peračník Macko Pu 8, c) Zošit Macko Pu9 

                                                 
1 Zdroj: http://skolske-batohy.heureka.sk/skolska-taska-hannah-montana-topline/galerie/ 
2 Zdroj: http://www.detskyeshop.cz/admin/obrazky/l191151.jpg 
3 Zdroj: http://www.skolske-tasky.sk/18653-Diar-Hannah-Montana-A5-90788.html 
4 Zdroj: http://hello-kitty.hracky-predeti.sk/images/l26351-klasicka-skolska-taska-hello-kitty-klasickeho-tvaru-2.jpg 
5 Zdroj: http://im9.cz/sk/iR/importprodukt-orig/42b/42b14afd03486f70714abf110c64e9ee--mmf250x250.jpg 
6 Zdroj: http://www.detskyeshop.cz/admin/obrazky/l183811.jpg 
7 Zdroj: http://macko-pu-a-jeho-priatelia.hracky-predeti.sk/images/l26348-klasicka-skolska-taska-macko-pu-2.jpg 
8 Zdroj: http://www.deporte.sk/sites/sk/files/styles/uc_product_full/public/puf_peracnik_plneny_dvojity.jpg?itok=feyQsKBX 
9 Zdroj: http://www.webareal.sk/fotky14791/fotos/_vyrn_455_vyr_1308gbn-3241-1.jpg 
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Problematika doţadovania sa kúpi produktov deťmi v našich domácich podmienkach 

absentuje, avšak v zahraničí má širokospektrálne teoretické ako i praktické zázemie. Táto 

skutočnosť je spôsobená tendujúcim nátlakom na detského recipienta v preferencii 

konzumného spôsobu ţivota prostredníctvom reklamy, ktorá je čoraz agresívnejšia 

v americkom prostredí. Ako uvádza viacero autorov (K. Toffoletti, 2008, L. Pessers, 2012, S. 

Hjarvard, 2013), v USA je najkonzumnejšie orientovaná spoločnosť na svete a propagácia 

výrobkov preniká do všetkých aspektov ţivota nielen dospelých jedincov, ale i detí v 

jednotlivých etapách ich vývoja. Vysoká miera konzumu v západnej spoločnosti spôsobuje, ţe 

v tomto priestore je aspektom naggingu venovaná dostatočná miera pozornosti. V zahraničnej 

odbornej literatúre zaobererajúcej sa vplyvom reklamy a médií na deti sa s prosíkaním, 

nástojením, čí tzv. faktorom doţadovania stretávame vo viacerých štúdiách (E. Bridges, 2004, 

J. Schor, 2005, A. Barbaro, 2008). Nagging je v nich v ponímaní stratégie, kedy dieťa 

neprestajne prosíka, či vyţaduje od svojich rodičov, aby mu kúpili, dali, alebo zadováţili to, 

čo chce. Rodič v snahe zastaviť nástojčívé doţadovanie, často podľahne a splní prianie 

dieťaťa, aby ho utíšil (V. Petten, 2010). Základný princíp vyuţívania jednotlivých 

nátlakových prostriedkov naggingu na rodičov je dĺţka trvania, kedy sa dieťa doţaduje 

akceptácii svojej poţiadavky. V tejto súvislosti vyčleňujú  A. Sutherland a B. Thompson 

(2001) dve kategórie „prosíkania“:  

 Persistent nagging (trvalé otravovanie) – je najotravnejšia forma naggingu, kedy je 

uplatňovaná ţiadosť v neustálom opakovaní v prepojení so zvyšujúcou sa intenzitou 

hlasu. Zvukovo je moţné persistent nagging registovať pri vstupe do veľkého obchodu 

hračiek, kedy deti prosí svojich rodičov a rodičia reágujú na jeho prosby. 

 Importance nagging (dôleţité, závaţné otravovanie) – táto forma si vyţaduje určitú 

úroveň sofistikovanosti v manipulácii. Ovplyvňovanie je zaloţené na odôvodňovaní, 

prečo dieťa musí mať daný produkt či sluţbu a aké pozitíva budú z jeho vlastníctva 

plynúť. Táto technika apeluje na túţbu rodičov, dať svojim potomkom len to najlepšie, 

čo im prinesie niečo konštruktívne. Nakoľko mnoho rodičov nechce, aby ich deti boli 

vyčleňované z rovesníckych skupín, pristupujú k nakupovaniu najnovších produktov 

a sluţieb, čím participujú na detskej túţbe ich vlastniť viac a viac.  

Vyššie uvádzané členenie naggingu dopĺňa L. Ziegler (2007) v stanovení tretej kategórii:  

 Subversive nagging (subverzívne otravovanie) – má podobu nátlaku, pri ktorom dieťa 

uvádza alternatívne zdroje (iné dospelé autority), ktoré by mohli splniť jeho prianie 

v podobe fráz: „tak sa opýtam babky, alebo nevlastného ocka...“ 

Spôsoby apelovania na rodiča formou naggingu, predstavujú u detí široké spektrum moţností 

vyuţitia nátlaku na uspokojenie svojich potrieb. Dôleţitú úlohu v tomto prípade, okrem 

mnohých iných faktorov, zohráva povaha rodiča a samotného dieťaťa. Vzájomná interakcia 

jednotlivých čŕt ich osobností napovedá jednej i druhej strane metódy, ktoré by mohli 

fungovať.  

3 Eliminácia naggingu 

Ovplyvňovanie ako i samotné uplatňovanie naggingu nepodmieňujú len deti ale i 

rodičia, nakoľko môţu preferovať rozličné prístupy k manipulatívnemu správaniu svojich 

detí. Reakcie rodičov sa môţu líšiť aj na základe typu rodiny. Vo výskume M. K. Ekströma 

(2010), deti, ktoré ţili v neúplných rodinách (iba s jedným rodičom) mali najsilnejší vplyv na 

rodinnú spotrebu, kým vplyv ostatných detí bol stredne silný, alebo slabý. Štúdia Nag Factor 

(J. Schor, 2004) z roku 1998 ukázala, ţe 70% rodičov je receptívnych voči ţiadostí svojho 

dieťaťa. Na základe výsledkov rozdelili rodičov do štyroch skupín. Skupiny boli vytvorené na 
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základe reakcie, alebo odolnosti rodičov voči naggingu svojich detí (A. Sutherland, B. 

Thompson, 2001): 

 Rozmaznávači – predstavujú najväčší segment, keďţe tvoria 33% z následne 

uvádzaných štyroch skupín. Často sú označovaní ako skupina ľahkováţnych, keďţe 

míňajú finančné prostriedky najimpulzívnejšie a majú radosť zo svojho získaného 

majetku. Ich priemerný vek je 35 rokov a ich deti sú vo veku tweenov. Rozmaznávači 

majú najväčší vplyv na deti z okolia susedstva, keďţe ich deti majú všetko ako prvé. 

Tieto domácnosti sú najviac etnicky diverzifikované a zväčša ţijú z dvoch príjmov.  

 Konzervatívci – skupina je v zastúpení 31% a reprezentuje druhú najväčšiu skupinu. 

Títo rodičia sú najstarší a najbohatší zo štyroch segmentov. Výdavky svojich 

domácností majú pod absolútnou kontrolou. Sú skromnejší a dôsledne si premyslia, čo 

si kúpia. Svojim deťom nedovoľujú ovplyvňovať ich vo výbere značiek. Táto skupina 

má zvyčajne nízku interakciu so svojimi deťmi.  

 Sporní – táto skupina predstavuje tretí segment s 20% zastúpenia. Skupina sporných 

neznáša ţiadosti detí, ktoré sa netýkajú nevyhnutných produktov, ale majú tendenciu sa 

podvoliť, aby sa vyhli pocitu viny. Mnoho domácností tohto segmentu je vedených iba 

jedným rodičom. Títo rodičia neznášajú reklamy smerované na deti. Predstavujú 

najmenej bohatú skupinu zo štyroch.  

 "Kamoši" – predstavujú najmenšiu skupinu, iba 15 % rodičov. Majú tendenciu správať 

sa ako kamaráti svojich detí. Zabávajú sa so svojimi deťmi a kupujú produkty, ktoré 

prinesú radosť nielen deťom, ale aj im. Často nakupujú videohry alebo počítačové hry, 

keďţe aj oni sa chcú hrať. Reprezentujú najmladšiu skupinu z rodičov a čas strávený so 

svojimi deťmi im prináša veľkú radosť. Voľný čas trávia so svojimi deťmi. Ich 

potomkovia sú angaţovaní do výberu značiek produktov pre domácnosť, pričom 

otvorene konštatujú, ţe reklama im pomáha vybrať si produkty pre svoje deti.  

„Prosíkanie“ a doţadovanie sa splnenia svojich prianí je síce vo väčšine prípadov 

pripisované vplyvu marketingu, reklamy, či iným formám propagácie, avšak môţe mať aj iné 

dôvody. „Otravovanie“ rodičov z dôvodu získania propagovaných produktov je podľa 

J. Goldsteina (In Ch. Preston, 2005) pripisované viac vplyvu sociálnych skupín, v ktorých sa 

deti nachádzajú, a tlaku spôsobenému túţbou byť v kolektíve obľúbeným. Otázka, čo je vo 

vzťahovej skupine detí „in“, je zásadným problémom. Deti preberajú i nezmyslené úlohy 

alebo preferujú určitú hračku, len aby sa uistili, ţe patria do skupiny. Tento fenomén tzv. 

peer-pressure zrejme spočíva v tom, ţe deti v určitom veku odvodzujú svoj pocit 

sebahodnotenia skôr zo sunáleţitosti so svojimi vrstovníkmi ako zo svojimi rodičmi. 

Poznatok sociálnej psychológie týkajúcej sa tendencie človeka identifikovať sa so svojimi 

vzormi je aplikovaný i do komunikačných mechanizmov s týmito skupinami (J. Vysekalová, 

2007). To, do akej miery je nástojenie zapríčinené vrstovníckymi sociálnymi skupiny, 

s ktorými sa dieťa stotoţňuje, závisí od veku jedinca a vývojového štádia, v ktorom sa 

nachádza. Príčinou môţe byť často aj osamelosť, ktorú dieťa pociťuje, ako aj nedostatočná 

starostlivosť (materiálna, psychická podpora) zo strany rodičov. V niektorých prípadoch môţe 

ísť o adekvátne sťaţovanie sa, avšak vplyvom dominancie konzumu, materiálne zabezpečenie 

zvyšuje nároky detí, čím dochádza k presahu istej hranice, čo naozaj potrebujú. Dôleţité pre 

rodičov je rozpoznať rozdiel medzi potrebou, chcením a obavou. Rozlišovať medzi potrebou 

a chcením, by sa mali naučiť hlavne samotné deti. Naopak obavy, ktoré majú, sú mnohokrát 

pre dospelého banálne, avšak pre dieťa predstavujú závaţný problém. Preto sa uchyľujú 

k mrnčaniu a „prosíkaniu“, kedy je dôleţité, aby boli vypočuté a samozrejme pochopené.  
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Na mieste predaja je moţné evidovať situácie, kedy v emočných prejavoch plaču 

a kriku deti vyţadujú od svojich rodičov kúpu produktov, ktoré ich zaujali. Reakcia rodičov je 

v daných okolnostiach rôznorodá - je v spektre od rezignovania splniť poţiadavky dieťaťa, 

cez pokojné vysvetľovanie, prečo nemôţe byť produkt zakúpený, aţ po hysterický výstup, 

ktorý je spätý s radikálnym odchodom z priestoru obchodu. Viacero odborníkov (J. South, 

2001) navrhuje ako konfrontáciu s dieťaťom zvládnuť a formuje nasledovné odporúčania 

eliminujúce nagging:    

1. Jednoznačná odpoveď – ak dieťa chce hračku, sladkosť, navštíviť rýchle občerstvenie 

(fast food)...treba mu odpovedať buď áno, alebo nie. Odpovede ako neviem, uvidíme, 

moţno povzbudzujú dieťa ešte viac pouţiť nátlakové prostriedky ako vyţadovanie 

a prosíkanie, aby dostalo korektnú odpoveď, ktorú očakávajú. Ak bola daná jasná 

odpoveď nie, a dieťa vo vyţadovaní pokračuje, je potrebné jasne naznačiť, ţe takéto 

správanie nepovedie k poţadovanému výsledku.  

2. Uvedenie dôvodu – i keď je dôvodom nedostatok finančných prostriedkov, príliš veľká 

poţiadavka, nadhodnotená cena, alebo je produkt pre dieťa zbytočnosťou. Dôleţité je 

dieťaťu naznačiť, ţe takáto konverzácia nebude ďalej pokračovať ak všetko, čo povie 

bude o vyţadovaní a nátlaku na rodiča (nie je to o kričaní na dieťa, ale o autoritatívnom 

zakročení). 

3. Stanovenie noriem správania – deti často počkajú, kým nie sú priamo na mieste predaja 

a začnú poţadovať kúpu výrobku. Dokonca uţ i dojčatá a deti predškolského veku si 

viac, či menej uvedomujú, ţe pre dospelých nie je pozornosť ostatných nakupujúcich 

a zamestnancov predajne príjemná. Preto zvyšujú hlas a doţadujú sa svojho. Ak dieťa 

začne s nátlakom uţ v obchode, alebo na verejnom mieste, je tu niekoľko moţností: dať 

dieťa do detského nákupného vozíka kde nemá moţnosť lietať hore dole po obchode, 

odísť z obchodu, a taktieţ účinné je zdôrazniť dieťaťu, ţe predávajúci personál 

i nakupujúci pozerajú pre jeho nevhodné správanie práve naň a nie na rodiča.  

4. Opakované podľahnutie – vţdy, keď dieťa prostredníctvom „prosíkania“ alebo 

doţadovania sa svojho, dosiahne to čo chce, pochopí, ţe to je cesta k úspechu a bude 

tento postup vyuţívať zakaţdým. Je potrebné dieťa naučiť, ţe niekedy nie všetky veci 

v jeho ţivote prídu hneď ako po nich zatúţi.  

Podľa J. Schor (2005) je najlepšia cesta ako „prosíkaniu“ predísť pokúsenie sa predísť 

vplyvu reklamy na dieťa. To je však podľa našej mienky takmer nemoţné. Spoločnosti 

dnes investujú ročne do reklamy pre deti enormné peniaze a opatrenia jednej rodiny len ťaţko 

dokáţu úplne eliminovať takúto intenzívnu snahu osloviť ich deti. Ako uvádza J. Kopčanová 

(2005), v oblasti rozvoja médií Strednej a Východnej Európy podnietila politika deregulácie 

a liberalizácie vznik mediálneho systému, ktorý je trhovo orientovaný. Medzi tieto krajiny 

patrí i Slovensko, kde vzťah médií, reklamy a detského recipienta prešiel hlbokou 

transformáciou. Rozumieme tým vzostup počtu ako zahraničných, tak aj domácich 

televíznych kanálov, či programov určených deťom i nenáročnosť prístupu k programom pre 

dospelých. 

I napriek tomu je rodičom odporúčané radikálne riešenie v podobe zrušenia káblovej 

televízie, ktorú by rodičia mali nahradiť inými prostriedkami. Taktieţ by mali s deťmi tráviť 

čo najviac času v prírode a mimo nákupných stredísk. Ak dieťa sleduje televízny program 

obsahujúci reklamy, rodičia by mu mali vysvetliť ich priebeh a zákonitosti. 

Súčasné formy propagácie produktov a sluţieb však oslovujú svoje publikum takmer pri 

kaţdej ich činnosti doma, na internete, v školách, na detských ihriskách... Preto eliminovať 
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tento rozsah vplyvu vyţaduje od rodiča značné úsilie a uvedomelé nasmerovanie dieťaťa vo 

svete konzumu (J. Schor, 2005). 

Dodrţiavanie uvádzaných rád môţe zefektívniť komunikáciu rodiča s dieťaťom 

z hľadiska jeho aktívnej výchovy v rámci správania sa ako doma, tak i na verejných miestach. 

Prikláňame sa k názoru Ch. Prestona (2005), podľa ktorého tu takéto formy chovania boli aj 

pred nadmerným nárastom tovaru a reklamy určenej deťom, avšak predpokladáme, ţe menej 

intenzívne. Môţeme konštatovať, ţe so stúpajúcim vplyvom médií na detského recipienta 

narastá potreba venovať pozornosť problematike naggingu v nástojení spoločenského ako 

i odborného diskurzu v mediálnej a marketingovej oblasti.  

Záver 

V súčasnej konzumnej spoločnosti majú deti významný vplyv na rozhodovanie 

v rodine, i keď väčšina rodičov nepripúšťa túto skutočnosť, vzhľadom na preferenciu ich 

názorov pri nakupovaní. Do popredia sa tak dostáva problematika tzv. nagg faktoru, ktorej 

rozpracovanie v našich domácich podmienkach výrazne absentuje. V marketingovom 

kontexte je tento fenomén reakciou na expozíciu produktov a sluţieb pôsobiacich ako stimuly 

podnecujúce priania detských recipientov. Nagging tak moţno charakterizovať ako výmenu 

názorov, v ktorej dospelému jedincovi sú predkladané perzistentné poţiadavky maloletým. 

Ide o opakujúci sa súbor atribútov správania v podobe ,,prosíkania, dohadovania, škemrania, 

či vyţadovanie“, ktorým sa iniciuje nátlak na kúpu chceného produktu alebo sluţby zo strany 

detí. Základným princípom vyuţívania tejto techniky je samotná dĺţka trvania, kedy je 

doţadovaná akceptácia predkladanej poţiadavky. Tento aspekt diferencuje nagging do troch 

základných kategórií na: persistent nagging, importance nagging a subversive nagging. 

Napriek tomu, ţe ,,prosíkanie a doţadovanie sa“ je v dominantnej miere pripisované vplyvu 

marketingovým formám propagácie, dôleţitú úlohu zohrávajú aj sociálne skupiny rovesníkov, 

v ktorých sa deti nachádzajú a túţbou byť v týchto kolektívoch obľúbení. Samotná 

konfrontácia rodičov s faktorom naggingu je rôznorodá a zahŕňa široké spektrum reakcií. 

Vzhľadom k tejto skutočnosti sú navrhnuté odporúčania ako detské prejavy nástojčivosti 

eliminovať, ktorá je rezultátom odborníkov na danú problematiku zo zahraničného prostredia. 

Do popredia sa tak dostáva potreba vedeckého skúmania zameraného priamo na nagging 

v našich domácich podmienkach, čím by bola otvorená diskusia o problematike vplyvu detí 

na nákupné rozhodovanie dospelého zákazníckeho segmentu.         
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HODNOTENIE REKLAMY V MEDIÁLNOM KONTEXTE 

THE EFFECT OF MEDIA CONTEXT ON ADVERTISING 

EVALUATION 

Lýdia Berecová 

Abstrakt 

Reklama v mediálnom kontexte je jedným z najfrekventovanejších kombinovaných 

marketingovo-komunikačných nástrojov s pridanou hodnotou – synergickým efektom. 

V príspevku bol analyzovaný vplyv zhodného a nezhodného mediálneho kontextu a reklamy 

a ďalšieho vstupujúceho faktoru záujmu o výrobok na postoj k reklame. Autor navrhuje a 

testuje model určujúci charakter vzťahov medzi týmito premennými a rozoberá praktické 

dôsledky pre implementáciu reklamy do praxe. 

Kľúčové slová: zhoda kontextu, záujem o produkt, postoj k reklame. 

Abstract 

Context-advertisement is one of the most frequently combined marketing-

communication tools with added value – synergistic effect.The aim of the research was to 

analyze impact of similarity of context and next input factor product involvement on attitude 

toward the ad. The author proposes and tests a model specifying the nature of the 

relationships among those variables, and discusses the practical implications for advertising 

practitioners. 

Key words: similarity of context, product involvement, attitude toward the ad. 

Úvod  

Tri kategórie faktorov ovplyvňujú pozornosť a spracovanie reklamných stimulov 

recipientom. Prvý, určité charakteristiky stimulov ako také môţu posilniť alebo prekáţať 

spracovaniu posolstva/správy (Cho, 1995; Pelsmacker a Geuens, 1996; Weinberger a Gulas, 

1992; in Pelsmacker, 2002). Druhý, ďalšie kategórie faktorov obsahujúce osobné 

charakteristiky recipientov (Chaudhuri a Buck, 1995; Geuens a Pelsmacker, 1997; Moore 

a Harris, 1996; in Pelsmacker, 2002). Tretí, dôleţité môţu byť situačné faktory. Prostredie, 

v ktorom sa recipient nachádza v čase, kedy je vystavený reklame, môţe vplývať na 

spracovanie reklamy. Napr. ak sa niekto začne rozprávať s osobou sledujúcou reklamu 

v televízii, tým mu zabráni, aby plne porozumel reklame.  

V konečnom dôsledku mediálny kontext je dôleţitým situačným faktorom. Mediálny 

kontext je v tomto prípade definovaný ako vlastnosti obsahu média, v ktorom je reklama 

umiestnená (napr. článok v časopise, spot v televíznom programe), ako sú vnímané 

recipientom, ktorý im je vystavený.  

1 Integrovaná marketingová komunikácia 

Integrovaná marketingová komunikácia (ďalej len IMK; z anglického Integrated 

Marketing Communication IMC) sa prvýkrát objavila v 70-tych  rokoch 20.storočia a jej 

význam odvtedy stále rastie (Grove, Carlson a Dorsch, 2002; Cornelissen, 2001; in Kitchen 

a Burgmann, 2010; Duncan a Claywood, 1996).  

V rámci koncepcie IMK sa komunikačné kanály firmy integrujú a koordinuje sa ich 

počet, aby sa o firme a jej produktoch a sluţbách dosiahol jasný, konzistentný a presvedčivý 
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obraz komunikovaného posolstva (Schultz, 1996; Piston, Broderick, 2004; in Kotler, 2007, 

s. 817).   

Hlavný prínos IMK spočíva v konzistentnom súbore informácií, ktoré sú predávané 

cieľovým skupinám všetkými vhodnými prostriedkami a komunikačnými kanálmi. 

„Komunikácia by sa tak mala stať efektívnejšou a účinnejšou, a to na základe synergického 

efektu a súladu medzi pouţitými nástrojmi a tým, čo chceme oznámiť. Inak povedané, 

v porovnaní s tradičnou marketingovou komunikáciou predstavuje IMK novú hodnotu“  

(Pelsmarker, 2003, s. 30). Strategická koncepcia a celková koordinácia marketingovo-

komunikačných programov vedie k výhode synergického efektu (Duncan a Claywood, 1996). 

Koncepcia IMK je zaloţená na jednotlivých nekonzistentných komunikačných nástrojoch, 

ktoré dovtedy boli tradične nezávislé od seba. Vhodnou kombináciou nástrojov 

marketingového mixu sa ich vzájomný účinok znásobuje. Napr. značka bude silnejšia ak bude 

podporená reklamou a sú vhodne vybrané a usporiadané distribučné a predajné miesta. 

Účinok sponzoringu sa znásobí, ak bude súčasne fungovať podpora predaja a kampaň pre 

verejnosť, ktoré prilákajú médiá na sponzorovanú akciu. „Úspešný marketing teda závisí na 

vhodne integrovanom, synergicky pôsobiacom a interaktívnom marketingovom mixe“ 

(Pelsmacker, 2003, s. 31). Synergický efekt predstavuje hodnotu vytvorenú IMK - celkový 

účinok komunikácie sa vyuţitím viacerých komunikačných nástrojov zvyšuje o viac ako je 

súčet individuálne pouţitých komunikačných nástrojov (Raman a Naik, 2004, s. 1).  

1.1 Synergia v marketingovej komunikácii 

Koncepcia IMK zdôrazňuje úlohu synergie, ku ktorej dochádza vtedy, keď 

kombinovaný efekt viacerých marketingovo-komunikačných nástrojov prevyšuje súčet ich 

individuálnych účinkov, teda dochádza k javu, pri ktorom: „Celok je väčší ako súčet častí“ 

(Raman a Naik, 2004, s. 1). „...kaţdé médium zvyšuje príspevok všetkých ostatných médií. 

Tento rozdiel je riadený potenciálnou existenciou synergie, ktorá predstavuje pridanú hodnotu 

jedného média ako dôsledok prítomnosti iného média, čo spôsobuje kombinovaný efekt 

média presahujúci súčet ich individuálnych efektov“ (Naik a Raman, 2003, s. 385). 

Výskumy v oblasti synergetických efektov vo vzťahu k interakcii komunikačných 

a propagačných nástrojov moţno rozčleniť na tri okruhy so svojou vlastnou špecifikáciou. 

Jedným z nich je „context-advertisement“, teda reklama v kontexte.  

1.2 Reklama v kontexte 

Marketingové prieskumy opakovane ukázali, ţe vplyv kontextu na reklamu patrí medzi 

najvyššie priority výskumu pre zadávateľov reklám (Chook, 1985; Schultz, 1979; in Yi, 1990, 

s. 40). Vzájomná interakcia medzi reklamou a kontextom, v ktorom sa reklama nachádza 

vplýva na konkrétne opatrenia účinnosti reklamy, ako sú tvorba postojov a nákupné zámery 

(Yi, 1990, s. 41). Rada štúdií naznačuje, ţe reklama v kontexte môţe ovplyvniť vnímanie 

reklamy publikom a tým aj jeho účinnosť (Soldow a Principe, 1981; in Yi, 1990, s. 40). Ale 

výskumné štúdie priniesli často rozporné výsledky. Napríklad Soldow a Principe (1981; in Yi, 

1990, s. 40) zistili, ţe zaujímavé programy zniţujú účinnosť reklamy, zatiaľ čo Krugman 

(1983; in Yi, 1990, s. 40) vo svojom výskume dospel k pravému opaku, zaujímavé programy 

zvýšia účinnosť reklamy. Sledujeme synergický efekt vhodného umiestnenia reklamy do 

kontextu „context-advertisement“, teda efekt zhody/súladu medzi reklamou a kontextom, 

v ktorom sa reklama nachádza (Yi, 1990). 

Výskumné práce v oblasti „context-advertisement“ boli zamerané na pochopenie 

psychologických procesov kontextu a reklamy pri testovaní účinnosti reklamy. Prvkami 

kontextu vyuţitými vo výskumoch boli: kognitívny a afektívny prvok (MacInnis a Jaworski 
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1989; Coulter, 1998; Norris a Colman, 1992), obľúbenosť/záľuba (Coulter, 1998), nálada 

(Aylesworth a MacKenzie, 1998). Dosiahnutie prípadne nedosiahnutie synergického efektu 

bolo skúmané vo vzťahu reklamy ku kontextu s pozitívne orientovaným prvkom a negatívne 

orientovaným prvkom.  

Aylesworth a MacKenzie (1998, s. 23) výskumom potvrdzujú, ţe kontext, v ktorom je 

reklama umiestnená, vplýva na to, ako bude správa/posolstvo spracovaná a ako dobre bude 

prijatá.  

Yi (1990) skúma vplyv kontextu v tlači na účinnosť tlačovej reklamy. Výskum sa 

zameriava na synergický efekt, ako môţu články z časopisov následne ovplyvniť proces 

spracovania informácií čitateľmi tlačovej reklamy. Výskum vysvetľuje psychologický proces, 

ktorý vedie k účinnosti reklamy v prípade interakcie kontext - reklama. Výskum sa upriamil 

na sledovanie účinnosti tlačovej reklamy v kontexte s určitými kognitívnymi prvkami 

(v tomto prípade poznávací prvok - vlastnosti produktu) a v kontexte s určitými afektívnymi 

prvkami (v tomto prípade emocionálny, citový prvok článku – pozitívne naladený, negatívne 

naladený článok).  Výsledky tejto štúdie podporujú hypotézu, ţe kontextový vplyv na určité 

atribúty/prvky zvyšuje pravdepodobnosť, ţe tento atribút bude následne pouţitý na 

interpretáciu reklamnej informácie a tak bude vplývať na účinnosť reklamy. Dvoma 

sledovanými kognitívnymi prvkami boli bezpečnosť vozidla a spotreba paliva. Reklamný 

inzerát bol vystavený s dôrazom na veľkosť vozidla. Prejavil sa synergický efekt pri interakcii 

s prvým článkom (veľkosť vozidla). Pri sledovaní afektívneho prvku v kontexte bol 

synergický efekt dosiahnutý pri pozitívne ladenom článku. To znamená, ţe uvedená 

interpretácia závisí od atribútu, ktorý bol úspešnejší v čase, keď bola prijatá informácia 

z reklamného inzerátu.  

2 Praktická časť: Zaangažovanosť/záujem o produkt a zhoda medzi reklamou 

a mediálnym kontextom. 

Mediálny kontext a reklama môţu byť podobné (zhodné) alebo v protiklade. Štúdií, 

ktoré sledujú spracovanie reklamy ako následku podobnosti štýlu mediálneho kontextu a štýlu 

reklamy, je málo a vedú k protichodným záverom (Pelsmacker, 2002, s. 50).  

Väčšina štúdií poukazuje na pozitívny vplyv zhody na postoj k reklame a vybavenie si 

reklamy. Aaker a Brown (1972; in Pelsmacker, 2002) zistili významný vplyv zhody štýlu na 

efektívnosť printovej reklamy. Cannon (1982; in Pelsmacker, 2002) poukazuje, ţe zhoda 

medzi vyjadrenými hodnotami v reklame a mediálnom kontexte má pozitívny vplyv na 

výslednú efektívnosť. Vysvetlenie tohto efektu treba hľadať v princípe implicitného 

pamäťového efektu „priming principle“ (Herr, 1989; Yi, 1990, 1993; in Pelsmacker, 2002). 

Určitý štýl kontextu môţe aktivovať oblasti poznatkov v pamäti „knowledge structures“, 

ktoré vyvolajú ľahšie spracovanie správ/posolstiev, ktoré sú podobné s konkrétnym 

kontextom. Toto vedie k niţšie uvedenej hypotéze: 

H1: Reklama umiestnená v kontexte so zhodným štýlom vytvorí silnejší postoj 

k reklame, neţ reklama umiestnená v protikladnom štýle kontextu.   

Naopak niektoré štúdie nezistili ţiadne účinky alebo dokonca zistili negatívne účinky 

zhody štýlu reklamy a štýlu mediálneho kontextu (Cantor a Venus, 1980; Derks a Arora, 

1993; in Pelsmacker, 2002). Štýl reklamného posolstva, ktorý je v protiklade s podstatou 

mediálneho kontextu môţe viesť k pozitívnej reakcii na reklamu. Tento fenomén sa môţe 

vysvetľovať pomocou efektu kontrastu (Meyers-Levy a Tybout, 1997; in Pelsmacker, 2002). 

Novosť v reklamách a neočakávanosť informácií s ohľadom na jeho kontext často vedú 

k zvýšenej pozornosti, pretoţe reklama je vnímaná ako inovatívna a zaujímavá. A reklama, 
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ktorá kontrastuje so svojím prostredím, napr. pokiaľ ide o štýl, vyvoláva pozornosť (Juntunen, 

1995; in Pelsmacker, 2002). 

Toto môţe viesť k predpokladu, ţe oba výsledky štúdií sú relevantné v rôznych 

situáciách. Zjemňujúcim faktorom, ktorý môţeme čiastočne vziať do úvahy pri týchto 

protichodných výsledkoch, je záujem/zaangaţovanosť o produktovú kategóriu. Úroveň 

zaangaţovanosti má vplyv na motiváciu spracovať informácie centrálne. Nízko zaangaţovaní 

ľudia povaţujú riziko a dôleţitosť rozhodnutia za menej podstatné, vyţadujú menej 

informácií o produkte a venujú menej pozornosti reklamovaným stimulom (Zaichkowsky, 

1985; in Pelsmacker, 2002). Periférne vodítka sa stávajú dôleţitejšími pre efektívnosť 

reklamy (Petty a Cacioppo, 1986; in Pelsmacker, 2002). V situácii nízkej zaangaţovanosti 

môţe zhodný mediálny kontext slúţiť ako periférne vodítko, ktoré aktivuje oblasti poznatkov 

v pamäti a uľahčuje spracovanie posolstiev/správ (implicitný pamäťový efekt). Naopak ľudia 

s vysokým záujmom o produktovú kategóriu sú pripravení spracovať reklamné posolstvo 

centrálne. Vyuţitie relevantných asocácií nie je v tomto prípade tak dôleţité, dokonca je to 

kontraproduktívne. Vysoko zainteresovaní recipienti budú podnietení spracovať 

odkaz/posolstvo centrálne ako dôsledok vyvolaný kontrastom medzi novosťou 

posolstva/správy a jeho kontextom (efekt kontrastu). Toto vedie k niţšie uvedenej hypotéze: 

H2: Správy/posolstvá reklám zaradených v zhodnom mediálnom kontexte budú 

u recipientov s nízkym záujmom/zaangaţovanosťou o produktovú kategóriu viesť 

k pozitívnejšiemu postoju k reklame a obsahu posolstva v reklame neţ 

správy/posolstvá reklám zaradených v nezhodnom mediálnom kontexte. 

Správy/posolstvá reklám zaradených v zhodnom mediálnom kontexte budú 

u recipientov s vysokým záujmom/zaangaţovanosťou o produktovú kategóriu viesť 

k negatívnejšiemu postoju k reklame a obsahu posolstva v reklame neţ 

správy/posolstvá reklám zaradených v nezhodnom mediálnom kontexte 

(Pelsmacker, 2002, s. 50). 

2.1 Realizácia výskumu 

Výskumné hypotézy boli testované pomocou experimentu s dvoma kontextami 

a jedným identickým reklamným stimulom v printovom prostredí. Cieľom výskumu bolo 

otestovať hypotézy pri oboch mediálnych kontextoch a identickej reklame pre oba kontexty.  

Výskumný materiál tvoria dva články. Prvý článok s názvom „Nový trend stravovania“ 

podporuje fastfood ako vhodný spôsob stravovania a McDonald`s ako spoločnosť ponúkajúcu 

túto hodnotu. Druhý článok s názvom „Zdravá výţiva“ prezentuje zdravú stravu ako liek. 

Popisuje vyváţené zloţenie stravy s ohľadom na bielkoviny, tuky, sacharidy a zeleninu 

a ovocie. V spodnej časti kaţdého kontextu je umiestnená jedna a tá istá platená reklama na 

McDonald`s. Teda prvý článok je zhodný s platenou reklamou umiestnenou v kontext (viď 

Príloha č. 1). Druhý článok nie je zhodný s platenou reklamou v kontexte  

Výskumu sa zúčastnilo 72 recipientov rozdelených náhodne do dvoch výskumných 

skupín po 36. Recipientmi boli vysokoškolskí študenti vo veku od 18 do 23 rokov. V prvej 

výskumnej skupine bolo 6 recipientov muţského pohlavia a 30 ţenského a v druhej 3 

recipienti muţského pohlavia a 33 ţenského. Finančnú závislosť na svojich rodinných 

príslušníkoch v prvej výskumnej skupine potvrdilo 29 recipientov, zvyšných 7 je finančne 

nezávislých, v druhej výskumnej skupine potvrdilo 27 recipientov a 9 je finančne nezávislých. 

Na zber údajov bola pouţitá exploratívna metóda – dotazník. Dotazník vzhľadom na 

povahu otázok vyuţíval hodnotiace škály na časť výskumných otázok a na meranie postojov 

bol vyuţitý sémantický diferenciál. Empirické dáta boli zbierané pomocou papierových 

dotazníkových hárkov (viď Príloha č. 3). 
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Postoj k reklame Mc Donald`s, čl. 1 
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Nezávislé premenné: nezávislou premennou v tomto výskume je podobnosť medzi 

typom kontextu a typom reklamy. Toto je definované na základe navrhnutého experimentu. 

Ďalšou nezávislou premennou je indikovanie úrovne záujmu/zaangaţovanosti o produktovú 

kategóriu.  

Závislé premenné: závislou premennou je postoj k reklame pri kombinácii oboch 

kontextov a reklamy.  

Postup kvantifikácie predstavuje zisťovanie frekvencie výskytu meraných premenných 

a priemernej hodnoty.  

2.2 Analýza údajov a ich interpretácia 

Prvý bol analýze podrobený výskumný materiál so zhodným kontextom k platenej 

reklame. Postoj k reklame bol zisťovaný tromi hodnotiacimi bipolárnymi adjektívami na 

sedembodovej škále. Bipolárne adjektíva zastupovali zlý - dobrý, nepríjemný – príjemný 

a negatívny – pozitívny. Výsledný postoj k reklame za jednotlivých recipientov bol 

spriemerovaný z týchto troch odpovedí. Pri zhodnom kontexte s reklamou sa aţ takmer 42% 

respondentov vyjadrilo mierne pozitívne, na škále znak +1, 28% bolo nerozhodných (0) 

a 22% dosť pozitívne (+2). Percentuálne vyjadrenie frekvencie výskytu postoja k reklame 

podľa škál/znakov pre zhodný kontext a reklamu je uvedené v tabuľke 1 a zároveň prenesené 

do grafu 1. Priemerná hodnota postoja k reklame v zhodnom texte je 0,52, teda mierne 

pozitívny.  

úroveň znaku frekvencia výskytu vyjadrená v % 

-3 2,8% 

-2 0,0% 

-1 2,8% 

0 27,8% 

1 41,7% 

2 22,2% 

3 2,8% 

Tab. 1   Frekvencia výskytu postoja k reklame McDonald`s pre zhodný kontext a reklamu 

v percentuálnom vyjadrení 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1   Frekvencia výskytu postoja k reklame McDonald`s pre zhodný kontext a reklamu 



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

20. novembra 2013, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF UKF v Nitre 

31 

 

Postoj k reklame Mc Donald`s, čl. 2 

-3

-2

-1

0

1

2

3

Druhým analyzovaným bol výskumný materiál s nezhodným kontextom k platenej 

reklame. Pri nezhodnom kontexte s reklamou bolo 33% respondentov nerozhodných, na škále 

znak 0, 25% respondentov sa vyjadrilo mierne pozitívne (+1) a 22% dosť pozitívne (+2). 

Percentuálne vyjadrenie frekvencie výskytu postoja k reklame podľa škál/znakov pre 

nezhodný kontext a reklamu je uvedené v tabuľke 2 a grafické zobrazenie v grafe 2. 

Priemerná hodnota postoja k reklame v nezhodnom texte je 0,40, teda mierne pozitívny.  

úroveň znaku frekvencia výskytu vyjadrená v % 

-3 0,0% 

-2 2,8% 

-1 11,1% 

0 33,3% 

1 25,0% 

2 22,2% 

3 5,6% 

Tab. 2   Frekvencia výskytu postoja k reklame McDonald`s pre nezhodný kontext a reklamu 

v percentuálnom vyjadrení 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2   Frekvencia výskytu postoja k reklame McDonald`s pre nezhodný kontext a reklamu 

Z hľadiska overenia stanovenej hypotézy H1 moţno konštatovať jej potvrdenie:  

H1: Reklama umiestnená v kontexte so zhodným štýlom vytvorí silnejší postoj 

k reklame, neţ reklama umiestnená v protikladnom štýle kontextu.   

Hypotéza bola potvrdená. Reklama umiestnená v zhodnom kontexte vytvorila silnejší postoj 

k reklame, na škále bodovo +0,52 oproti reklame umiestnenej v nezhodnom kontexte +0,40.  

Pri analýze hypotézy H2 boli obe výskumné skupiny v rámci svojej štruktúry ešte 

rozčlenené na respondentov s nízkym záujmom o produktovú kategóriu a s vysokým 

záujmom. Záujem o produktovú kategóriu bol zistený na základe vyjadrenia respondentov 

k otázke záujmu o výrobky McDonald`s na sedembodovej škále od absolútneho nesúhlasu, 

teda absolútnej neobľúbenosti výrobkov McDonald`s cez nerozhodných aţ po absolútny 

súhlas, teda absolútnu obľúbenosť výrobkov McDonald`s. Za nízky záujem/zaangaţovanosť 

o produktovú kategóriu bola povaţovaná skupina recipientov s odpoveďami v škále od -3 aţ 

po -1.  Za vysoký záujem/zaangaţovanosť o produktovú kategóriu bola povaţovaná skupina 

recipientov s odpoveďami v škále od +1 aţ po +3. Recipienti, ktorý boli v tejto otázke 

nerozhodní, neboli zaradení do ţiadnej z oboch vyššie spomenutých skupín.  



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

20. novembra 2013, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF UKF v Nitre 

32 

 

Počet respondentov s nízkym záujmom/zaangaţovanosťou o produktovú kategóriu pri 

reklame umiestnenej v zhodnom kontexte bol 22. V rámci škály -3 aţ -1 bola 45,5% 

zastúpená absolútna neobľúbenosť výrobkov McDonald`s a rovnakou mierou boli výrobky 

McDonald`s dosť neobľúbené. Percentuálna početnosť výskytu je vyjadrená v tabuľke 3. 

Priemerná hodnota predstavuje -2,36 na škále, teda takmer absolútnu neobľúbenosť, veľmi 

nízku mieru záujmu o výrobky McDonald`s. 

Počet respondentov s nízkym záujmom/zaangaţovanosťou o produktovú kategóriu pri 

reklame umiestnenej v nezhodnom kontexte bol 21. V rámci škály -3 aţ -1 43% respondentov 

absolútne neobľubuje výrobky McDonald`s. Percentuálna početnosť výskytu je vyjadrená 

v tabuľke 5. Priemerná hodnota predstavuje -2,14 na škále, teda dosť vysokú neobľúbenosť, 

dosť nízku mieru záujmu o výrobky McDonald`s. 

Najprv bol analyzovaný výskumný materiál so zhodným kontextom k platenej reklame 

a nízkej miere záujmu/zaangaţovanosti o výrobky McDonald`s. Postoj k reklame bol 

zisťovaný rovnakým spôsobom ako pri analýze hypotézy H1. Pri zhodnom kontexte 

s reklamou sa 36% respondentov vyjadrilo mierne pozitívne, na škále znak +1, 32% bolo 

nerozhodných (0) a 18% dosť pozitívne (+2). Percentuálne vyjadrenie frekvencie výskytu 

postoja k reklame podľa škál/znakov pre zhodný kontext a reklamu pri nízkej miere 

záujmu/zaangaţovanosti o výrobky McDonald`s je uvedené v tabuľke 4. Priemerná hodnota 

postoja k reklame v zhodnom texte pri nízkej miere záujmu/zaangaţovanosti o výrobky 

McDonald`s je 0,35, teda mierne pozitívny.  

Druhým analyzovaným bol výskumný materiál s nezhodným kontextom k platenej 

reklame a nízkej miere záujmu/zaangaţovanosti o výrobky McDonald`s. Pri nezhodnom 

kontexte s reklamou bolo 38% respondentov nerozhodných, na škále znak 0,  29% 

respondentov sa vyjadrilo dosť pozitívne (+2) a 19% mierne pozitívne (+1). Percentuálne 

vyjadrenie frekvencie výskytu postoja k reklame podľa škál/znakov pre nezhodný kontext 

a reklamu pri nízkej miere záujmu/zaangaţovanosti o výrobky McDonald`s je uvedené 

v tabuľke 6. Priemerná hodnota postoja k reklame v nezhodnom texte pri nízkej miere 

záujmu/zaangaţovanosti o výrobky McDonald`s je 0,52, teda mierne pozitívny. 

úroveň znaku početnosť výskytu v % 

-3 45,5% 

-2 45,5% 

-1 9,1% 

Tab. 3   Frekvencia výskytu nízkej zaangaţovanosti v % v zhodnom kontexte s reklamou 

úroveň znaku početnosť výskytu v % 

-3 4,5% 

-2 0,0% 

-1 4,5% 

0 31,8% 

1 36,4% 

2 18,2% 

3 4,5% 

Tab. 4   Frekvencia výskytu postoja k reklame McDonald`s pre zhodný kontext a reklamu pri nízkej 

zaangaţovanosti v percentuálnom vyjadrení 
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úroveň znaku početnosť výskytu v % 

-3 42,9% 

-2 28,6% 

-1 28,6% 

Tab. 5   Frekvencia výskytu nízkej zaangaţovanosti v % v nezhodnom kontexte s reklamou 

úroveň znaku početnosť výskytu v % 

-3 0,0% 

-2 0,0% 

-1 9,5% 

0 38,1% 

1 19,0% 

2 28,6% 

3 4,8% 

Tab. 6   Frekvencia výskytu postoja k reklame McDonald`s pre nezhodný kontext a reklamu pri nízkej 

zaangaţovanosti v percentuálnom vyjadrení 

Následne bola analyzovaná hypotéza H2 s prihliadnutím na faktor vysokého 

záujmu/zaangaţovanosti o produktovú kategóriu. Počet respondentov s vysokým 

záujmom/zaangaţovanosťou o produktovú kategóriu pri reklame umiestnenej v zhodnom 

kontexte bol 11. V rámci škály +1 aţ +3 bola takmer 91% zastúpená mierna obľúbenosť 

výrobkov McDonald`s. Percentuálna početnosť výskytu je vyjadrená v tabuľke 7. Priemerná 

hodnota predstavuje +1,09 na škále, teda miernu obľúbenosť, nie veľmi vysokú mieru záujmu 

o výrobky McDonald`s. 

Počet respondentov s vysokým záujmom/zaangaţovanosťou o produktovú kategóriu pri 

reklame umiestnenej v nezhodnom kontexte bol 8. V rámci škály +1 aţ +3 50% respondentov 

mierne obľubuje výrobky McDonald`s a 38% ich obľubuje v dosť väčšej miere. Percentuálna 

početnosť výskytu je vyjadrená v tabuľke 9. Priemerná hodnota predstavuje +1,63 na škále, 

teda takmer dosť vysokú obľúbenosť, takmer dosť vysokú mieru záujmu o výrobky 

McDonald`s. 

Analýza výskumného materiálu so zhodným kontextom k platenej reklame a vysokou 

mierou záujmu/zaangaţovanosti o výrobky McDonald`s preukázala niţšie uvedený postoj 

k reklame. Pri zhodnom kontexte s reklamou sa takmer 55% respondentov vyjadrilo mierne 

pozitívne, na škále znak +1, 27% bolo nerozhodných (0) a 18% dosť pozitívne (+2). 

Percentuálne vyjadrenie frekvencie výskytu postoja k reklame podľa škál/znakov pre zhodný 

kontext a reklamu pri vysokej miere záujmu/zaangaţovanosti o výrobky McDonald`s je 

uvedené v tabuľke 8. Priemerná hodnota postoja k reklame v zhodnom texte pri vysokej miere 

záujmu/zaangaţovanosti o výrobky McDonald`s je 0,64, teda takmer mierne pozitívny.  

Ďalším analyzovaným bol výskumný materiál s nezhodným kontextom k platenej 

reklame a vysokou mierou záujmu/zaangaţovanosti o výrobky McDonald`s. Pri nezhodnom 

kontexte s reklamou bol postoj k reklame dosť rovnováţne rozdelený. Čiastočne je to 

spôsobené nízkym počtom respondentov so záujmom  o výrobky McDonald`s. Percentuálne 

vyjadrenie frekvencie výskytu postoja k reklame podľa škál/znakov pre nezhodný kontext 

a reklamu pri vysokej miere záujmu/zaangaţovanosti o výrobky McDonald`s je uvedené 

v tabuľke 10. Priemerná hodnota postoja k reklame v nezhodnom texte pri vysokej miere 

záujmu/zaangaţovanosti o výrobky McDonald`s je 0,13, teda takmer nerozhodný. 



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

20. novembra 2013, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF UKF v Nitre 

34 

 

úroveň znaku početnosť výskytu v % 

1 90,9% 

2 9,1% 

3 0,0% 

Tab. 7   Frekvencia výskytu vysokej zaangaţovanosti v % v zhodnom kontexte s reklamou 

úroveň znaku početnosť výskytu v % 

-3 0,0% 

-2 0,0% 

-1 0,0% 

0 27,3% 

1 54,5% 

2 18,2% 

3 0,0% 

Tab. 8   Frekvencia výskytu postoja k reklame McDonald`s pre zhodný kontext a reklamu pri vysokej 

zaangaţovanosti v percentuálnom vyjadrení 

úroveň znaku početnosť výskytu v % 

1 50,0% 

2 37,5% 

3 12,5% 

Tab. 9   Frekvencia výskytu vysokej zaangaţovanosti v % v nezhodnom kontexte s reklamou 

úroveň znaku početnosť výskytu v % 

-3 0,0% 

-2 12,5% 

-1 25,0% 

0 12,5% 

1 12,5% 

2 25,0% 

3 12,5% 

Tab. 10   Frekvencia výskytu postoja k reklame McDonald`s pre nezhodný kontext a reklamu pri 

vysokej zaangaţovanosti v percentuálnom vyjadrení 

Hypotéza H2 sa po overovaní nepotvrdila: 

H2: Správy/posolstvá reklám zaradených v zhodnom mediálnom kontexte budú 

u recipientov s nízkym záujmom/zaangaţovanosťou o produktovú kategóriu viesť 

k pozitívnejšiemu postoju k reklame a obsahu posolstva v reklame neţ 

správy/posolstvá reklám zaradených v nezhodnom mediálnom kontexte. 

Správy/posolstvá reklám zaradených v zhodnom mediálnom kontexte budú 

u recipientov s vysokým záujmom/zaangaţovanosťou o produktovú kategóriu viesť 

k negatívnejšiemu postoju k reklame a obsahu posolstva v reklame neţ 

správy/posolstvá reklám zaradených v nezhodnom mediálnom kontexte. 
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Hypotéza nebola potvrdená ani pre faktor nízkeho záujmu/zaangaţovanosti o výrobky 

McDonald`s a ani pre faktor vysokého záujmu/zaangaţovanosti. Reklama umiestnená v 

zhodnom kontexte pri nízkom záujme/zaangaţovanosti o výrobky McDonald`s vytvorila 

naopak negatívnejší postoj k reklame, na škále bodovo +0,35 oproti reklame umiestnenej 

v nezhodnom kontexte pri nízkom záujme/zaangaţovanosti o výrobky McDonald`s +0,52. 

Reklama umiestnená v zhodnom kontexte pri vysokom záujme/zaangaţovanosti o výrobky 

McDonald`s vytvorila naopak pozitívnejší postoj k reklame, na škále bodovo +0,64 oproti 

reklame umiestnenej v nezhodnom kontexte pri vysokom záujme/zaangaţovanosti o výrobky 

McDonald`s +0,13.  

Záver 

Uvedená analýza má zatiaľ skôr popisný charakter a slúţi na prvé preskúmanie 

problematiky a vhodnosti zvolených metód, predovšetkým metód zberu informácií. Faktorov, 

ktoré mohli ovplyvniť v negatívnom smere analýzu a zároveň potvrdenie/nepotvrdenie 

hypotéz, bolo viacero. Podstatnými sa javia nie dostatočne početná výskumná vzorka, 

nevyuţitie vhodnejších štatistických metód spracovania údajov z dôvodov zjednodušeného 

spracovania. Odborné štúdie napriek tomu potvrdzujú, ţe reklamy, ktoré sa objavujú 

v zhodných/podobných kontextoch vedú respondentov s nízkou mierou zaangaţovanosti 

k lepšiemu porozumeniu a pozitívnejšej afektívnej reakcii. Je zrejmé, ţe zhoda kontextu 

vytvára v konečnom dôsledku vhodné a zodpovedajúce vedomosti, zloţenia nálady 

a dostupné asociácie. Toto zodpovedá princípu implicitnej pamäti (Goldberg a Gorn, 1987; 

Petty a kol, 1997; in Pelsmacker 2002, s. 58). Pri nízkej zaangaţovanosti slúţi zhodný kontext 

ako vodítko, ktoré posilňuje periférne spracovanie. Efekt kontrastu (Goodstein, 1993; Meyers-

Levy a Tybout, 1997; in Pelsmacker 2002, s. 58) a následné vnímanie novostí 

a neočakávaných vecí stimulujú zákazníkov s vysokou mierou zaangaţovanosti spracovať 

reklamné stimuly vo väčšej miere. Tieto poznatky by mali uplatňovať zadávatelia reklám, aby 

zabezpečili vyššiu efektivitu reklamy v kontexte.   

Viaceré výskumné otázky z dotazníka zostali nespracované a otvorené pre nadväzný 

výskum.  
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Príloha 1: Článok: Nový trend stravovania 

Rýchly, aktívny ţivotný štýl veľkej časti obyvateľov do značnej miery ovplyvňuje aj 

spôsob stravovania a poţiadavky naň. Počas dňa väčšina obyvateľov uprednostňuje rýchle, 

avšak kvalitné stravovanie v príjemnom prostredí. Aţ po skončení pracovného dňa prichádza 

čas pokojného (tradičného) stravovania, či uţ doma alebo v reštaurácii. 

McDonald's ako najväčší prevádzkovateľ siete reštaurácií rýchleho občerstvenia kaţdý 

deň obslúţi v Slovenskej republike tisíce zákazníkov. Spoločnosť neustále sleduje zmeny 

zvyklostí a správania sa zákazníkov, aby im vţdy mohla ponúknuť jedlá, ktoré zodpovedajú 

ich chuťovým preferenciám, ale aj nárokom na stravovanie a ţivotný štýl. 
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Slováci sú bez všetkých pochýb kávovým národom. A obľuba, ako aj spotreba kávy 

z roka na rok rastie. Môţe za to nielen „kávová tradícia“, ale aj rastúce moţnosti, všeobecne 

sa zvyšujúca kvalita predávanej kávy a taktieţ pestrosť kávovej ponuky na trhu. Zaujímavé je, 

ţe stále väčšiu obľubu si získava tzv. „káva na cestu“. Je to dôkazom, ţe aj káva ako nápoj sa 

musí prispôsobiť rýchlemu ţivotnému štýlu. Uţ nie je len príleţitosťou na zastavenie, 

príjemné posedenie a odpočinok. McCafé láka nielen lojálnych zákazníkov McDonald's, ale 

taktieţ úplne nových ľudí, ktorí donedávna nemali motiváciu tieto reštaurácie navštevovať. 

McDonald's dlhodobo sleduje trendy zdravej výţivy a bol prvou firmou v oblasti 

stravovania, ktorá aktívne komunikovala zloţenie a nutričné hodnoty svojich jedál. A odozva 

na strane zákazníkov bola mimoriadna.  

 

Platená reklama 

 

Príloha 2: Článok: Zdravá výţiva 

Všade počúvate, ţe by ste mali jesť zdravo, ale neviete, čo si pod tým máte predstaviť? 

Prečítali ste mnoho článkov, ale kaţdý odporúča niečo iné? Čo vlastne súčasná medicína 

rozumie pod pojmom zdravá výţiva? Strava nie je len príjemná súčasť denného naplnenia 

ţalúdka a nutnosť zachovania ţivota.Strava je zároveň liek, ktorý môţe naše telo ovplyvniť 

tak negatívne, ako aj pozitívne. 

Bielkoviny 

Denne by sme mali prijímať 0,8 – 1 g bielkovín na kaţdý kilogram našej hmotnosti. 

Dôleţitým zdrojom bielkovín v potrave je mäso. Je vhodné voliť radšej biele mäso, teda mäso 

morčacie, kuracie, králičie, ktoré má niţší obsah tukov, ako mäso bravčové. 

Tuky 

Energia získaná z tukov by nemala presiahnuť tridsať percent. Mali by sme skôr 

prijímať rastlinné tuky v podobe slnečnicových, olivových či iných olejov. Veľmi hodnotným 

zdrojom vitamínov obsiahnutých v tukoch je aj, u nás ešte stále nedocenený, repkový olej. 

Rastlinné tuky, na rozdiel od tých ţivočíšnych, nezvyšujú mnoţstvo cholesterolu v krvi. Tuky 

sú dôleţité na vstrebávanie vitamínov rozpustných v tukoch, teda vitamínov A, D, E a 

K. Vhodné je teda vyhýbať sa nielen ţivočíšnym tukom, ktoré nachádzame v tučnom 

bravčovom mäse, v lacných salámach a údeninách, ale aj nadbytočnej konzumácii lacných a 

nekvalitných margarínov či pouţívaniu stuţených tukov. Dôleţité je obmedziť vypráţané 

potraviny, ktoré sú veľmi kalorické. 

Sacharidy 

Sacharidy je dobré prijímať predovšetkým vo forme celozrnného pečiva či cestovín a 

strukovín.  

Zelenina a ovocie 



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

20. novembra 2013, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF UKF v Nitre 

38 

 

Zeleninu a ovocie by sme mali prijímať pribliţne päťkrát denne. Teda oveľa častejšie, 

ako ich prijímame doteraz. Má vysoký obsah vitamínov, minerálov a zároveň antioxidantov. 

Antioxidanty pohlcujú voľné radikály, teda tie látky, ktoré premieňajú chemické substancie v 

tkanivách nášho organizmu na škodliviny. Tie potom môţu spôsobovať mutácie génov či 

vznik rakoviny.  

 

Platená reklama 

 

Príloha 3: Dotazník 

Dotazník 

      Ďakujem za Vašu ochotu zúčastniť sa prieskumu. Prosím zaškrtnite Vami vybranú hodnotu alebo doplňte na prázdne 

miesto. 

       
Uveďte Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie ................................. 

   
Ste finančne nezávislý na svojich rodinných príslušníkoch?  

 

Áno Nie 

Uveďte Váš vek ............................. 

     
Uveďte Vaše pohlavie  

   

Muţské Ţenské 

       
Aký je Váš postoj k platenej reklame? 

    
(-3) (-2) (-1) 0 .(1) .(2) .(3) 

Absolútne zlý 

    

Absolútne dobrý 

(-3) (-2) (-1) 0 .(1) .(2) .(3) 

Absolútne nepríjemný 

   

Absolútne príjemný 

(-3) (-2) (-1) 0 .(1) .(2) .(3) 

Absolútne negatívny 

   

Absolútne pozitívny 

       
Vyjadrite Vaše myšlienky a asociácie po prečítaní článku. 

   
...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

       
Vráťte sa späť k Vášmu vyjadreniu asociácií a ohodnoťte silu dôleţitosti na stupnici v rovnakom poradí. 

(-3) (-2) (-1) 0 .(1) .(2) .(3) 

Absolútne nedôleţité 

   

Absolútne dôleţité 

(-3) (-2) (-1) 0 .(1) .(2) .(3) 

Absolútne nedôleţité 

   

Absolútne dôleţité 

(-3) (-2) (-1) 0 .(1) .(2) .(3) 

Absolútne nedôleţité 

   

Absolútne dôleţité 
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(-3) (-2) (-1) 0 .(1) .(2) .(3) 

Absolútne nedôleţité 

   

Absolútne dôleţité 

(-3) (-2) (-1) 0 .(1) .(2) .(3) 

Absolútne nedôleţité 

   

Absolútne dôleţité 

     

Vyjadrite Váš kognitívny postoj k článku 

    
(-3) (-2) (-1) 0 .(1) .(2) .(3) 

Absolútne negatívny 

   

Absolútne pozitívny 

       
Vyjadrite Vaše pocity po prečítaní článku 

    
(-3) (-2) (-1) 0 .(1) .(2) .(3) 

Absolútne negatívny 

   

Absolútne pozitívny 

       

Vyjadrite sa k výrokom: 

     
Som rád/a, ţe som mal/a moţnosť prečítať si tento článok. 

   
(-3) (-2) (-1) 0 .(1) .(2) .(3) 

Absolútne nesúhlasím 

   

Absolútne súhlasím 

       
Určite by som si v budúcnosti rád/a prečítal/a podobný článok. 

   
(-3) (-2) (-1) 0 .(1) .(2) .(3) 

Absolútne nesúhlasím 

   

Absolútne súhlasím 

              

Aký máte záujem o výrobky Mc Donald`s? 

    
(-3) (-2) (-1) 0 .(1) .(2) .(3) 

Absolútne ich neobľubujem 

   

Absolútne ich obľubujem 

       
Kúpili by ste si kúpili výrobky  Mc Donald`s? 

    
(-3) (-2) (-1) 0 .(1) .(2) .(3) 

Absolútne nekúpil/a 

   

Absolútne kúpil/a 
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PRODUCT PLACEMENT A JEHO UMIESTNENIE 

V AUDIOVIZUÁLNOM KOMUNIKÁTE V PERCEPCII TEENAGEROV  

PRODUCT PLACEMENT AND POSITION IN AUDIOVISUAL 

COMMUNICATE PERCEPTION OF TEENAGERS 

Ivana Polakevičová – Tomáš Nízl 

Abstrakt 

Príspevok pojednáva o produkt placemente ako nekonvenčnom nástroji marketingovej 

komunikácie, ktorý sa uplatňuje v súčasných kinematografických dielach. V teoretických 

východiskách sa zameriava na jeho pojmologické vymedzenie a osobité formy - prominent 

product placement a subtle product placement. Prezentuje výsledky empirického skúmania, 

zameraného na percepciu product placementu, segmentom teenagerov vo vybraných 

audiovizuálnych komunikátoch vzhľadom na jeho genderovú diferenciáciu.     

Kľúčové slová: Product placement. Prominent product placement. Subtle product 

placement.  Film. Teenager.  

Abstract 

The paper discusses product placement as unconventional marketing communication 

tools, applying the current cinematographic works. The theoretical background is focused on 

his definition and specific forms - prominent product placement and subtle product placement. 

Presents the results of empirical research aimed at perception of product placement in selected 

segments of teenagers audiovisual communicator with regard to its gender differentiation. 

Key words: Product placement. Prominent product placement. Subtle product 

placement. Film. Teenager. 

1 Product placement a jeho typológia začlenenia do filmového diela 

Produkty a značky je moţné umiestňovať do deja najrôznejších audiovizuálnych diel. 

Najčastejšie začleňovanie je do filmov, seriálov, televíznych relácií ako i počítačových hier. 

Prostredníctvom propagačnej techniky – product placement, sa produkty a značky stávajú 

súčasťou deja, čím oslovujú početné divácke publikum. Ako uvádzajú M. Karlíček a P. Král 

(2011, s. 64) ,,je nemoţné, aby sa cieľová skupina vyhla tomuto reklamnému posolstvu“, 

pričom ak je jeho uplatnenie realizované vhodným spôsobom, nemusí byť product placement 

vnímaný ako istá forma reklamy. Kreatívne začlenenie produktu do filmového diela sa môţe 

podľa B. Kozaryho  a S. Baxtera (2010) vyskytnúť v dvoch rôznych podobách významnej 

(Prominent) a jemnej (Subtle). 

Prominent product placement (významný product placement) (Obr. č. 1) má na 

obrazovke najviac času a je situovaný popri hlavnom hrdinovi, ktorý ho často pouţíva. 

Prominent produkt je dobre viditeľný, vyobrazuje sa samotné logo alebo ďalšie jedinečnosti 

typické pre produkt. Pripojená je k nemu často aj audiálna zmienka. Toto popredné 

umiestnenie dáva produktu veľkú moţnosť vytvoriť vplyv na recipienta (či uţ pozitívny alebo 

negatívny).  

Z obrázku č. 1 vyplýva, ţe prominentné umiestnenie produktu vo filmovom diele 

podporuje („+“ predstavuje zvýšenie, resp. podporu ukazovateľa) povedomie o samotnej 

značke či produkte, čo je spôsobené tým, ţe ju vidí dlhší časový úsek a je umiestnený pri 

hlavnej postave. Dlhší časový úsek taktieţ spôsobuje to, ţe recipient má moţnosť značku 

postrehnúť a zapamätať si ju, a teda sa tým podporuje aj naučenie sa tejto značky alebo jej 
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pripomenutie (pokiaľ ide o uţ známu značku). Prípady významného umiestňovania môţu 

podporiť značku a povedomie o nej, v pozitívnom či negatívnom zmysle. Ako uvádzajú 

viacerí autori (F. D. Gregorio, Y. Sung, 2010, P. Szabo, 2012, T. Koprda, 2012, M. Dţupina, 

E. Fandelová, D. Markechová, A. Tirpáková, 2013), postoje sa skladajú z troch zloţiek a to 

kognitívnej, afektívnej a konatívnej zloţky. Práve druh významného umiestnenia vplýva vo 

veľkej miere na kognitívnu zloţku postoja.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1   Významné (prominent) umiestnenie produktu (B. Kozary, S. Baxter, 2010) 

Subtle product placement (product placement v  jemnej polohe) (Obr. č. 2) je 

vyobrazený v menšom časovom úseku, vyskytuje sa popri iných postavách a iných situáciách. 

Ide teda o vizualizovanie produktu, ktorému sa nevenuje taká pozornosť ako v prvom prípade. 

Ako uvádzajú E. Cowley a C. Barron (2008), ak produkt nedostáva veľkú pozornosť, 

recipient si nebude pamätať konkrétne pouţitie značky, ale zmení sa jeho postoj k značke.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2   Jemné (subtle) umiestnenie produktu (B. Kozary, S. Baxter, 2010) 

Jemné umiestnenie, tzn. subtle placement je odlišným prípadom neţ prominent 

placement. Ako sme sa uţ zmienili, na obrazovke sa objavuje menší časový úsek, a tak ho 

recipient nie vţdy má šancu postrehnúť a uvedomiť si jeho vplyv. Keďţe ho v diele 

nepercipuje, tak sa tým nezvyšuje  („-“ predstavuje zníţenie ukazovateľa) povedomie 

o produkte ani učenie a pripomenutie. Naopak však toto umiestnenie podporuje („+“ 

predstavuje zvýšenie ukazovateľa) samotné presvedčovanie a mení nákupné správanie ako je 
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vidieť na obrázku č. 2. Subtle (jemné) umiestnenie, na rozdiel od prominent (významného) 

ovplyvňuje druhú a tretiu zloţku postojov – emocionálnu a konatívnu. Jeho nenápadné 

začlenenie do filmového prostredia a krátky časový úsek spôsobuje nevedomé registrovanie 

vplyvu na recipienta, ktoré môţe vplývať na samotné konanie a zmenu v nákupnom správaní. 

2 Product placement vo filmovom diele v percepcii teenagerov 

V empirickom výskume sme sa zamerali na skúmanie prominentnej a jemnej formy 

product placementu vo vybraných kinematografických dielach: Johnny English sa vracia 

(2011) a Láska z telerána (2010). Hlavným cieľom bolo zistiť, či segment teenagerov vníma 

umiestnenie product placementu v audiovizuálnych filmových ukáţkach. Zaujímala nás 

rozdielnosť ich percepcie z hľadiska genderovej diferenciácie a taktieţ odlišnosť vnímania 

product placementu vzhľadom k filmovému ţánru. 

Na základe stanoveného cieľa sme formulovali nasledujúce hypotézy: 

H1: Predpokladáme, ţe u celého výskumného súboru percepcia prominent product 

placementu bude väčšia ako percepcia subtle product placementu, pri oboch 

audiovizuálnych ukáţkach z vybraných filmov Johnny English sa vracia (2011) 

a Láska z telerána (2010). 

H2: Predpokladáme, ţe percepcia product placement sa bude líšiť vzhľadom na 

genderovú diferenciáciu výskumného súboru, pri oboch audiovizuálnych ukáţkach 

z filmov Johnny English sa vracia (2011) a Láska z telerána (2010). 

2.1 Výskumný materiál 

Výskumný materiál tvorili ukáţky, ktoré v sebe obsahovali product placement 

v zahraničných kinematografických dielach Johnny English sa vracia (2011) a Láska 

z telerána (2010). Výber zohľadňoval ţánrovú vhodnosť komunikátu vzhľadom na genderovú 

diferenciáciu výskumného súboru, z dôvodu vyrovnanosti pozornosti u recipientov. Filmy 

museli spĺňať nasledujúce kritéria: 

 Musel byť z kategórie akčný film/akčná komédia alebo romantický film/romantická 

komédia.  

 Musel obsahovať prominentné umiestnenie produktu, značky alebo názvu spoločnosti, 

ktorého vizualizácia na obrazovke v jednom alebo viacerých záberoch trvala 3-15 

sekúnd, pričom musel byť vhodne pouţitý napríklad popri hlavnom hrdinovi, či ako 

súčasť deju. Mohol byť spomenutý aj slovne, či vizualizované viackrát za sebou (tieţ 

znaky prominent product placementu). 

 Musel obsahovať subtle umiestnenie produktu, značky alebo názvu spoločnosti, ktorého 

vyobrazenie bolo nenápadnejšej formy, nevyuţité pri hlavnom hrdinovi a jeho samotné 

vyobrazenie nezasahovalo do deja. Časovo sa na obrazovke vyskytoval v dobre do 10 

sekúnd.  

Z uvedených filmov (Johnny English sa vracia, 2011 a Láska z telerána, 2010) sme 

selektovali ukáţky (Obr. 3, Obr. 4, Obr. 5, Obr. 6) v časovom rozhraní nepresahujúcom 6 

minút, pričom časový úsek bol dostačujúci na to, aby výskumný súbor inklinoval k pocitu ako 

pri beţnom sledovaní filmového diela.  
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Obr. 3   Subtle product placement v ukáţke č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4   Subtle product placement v ukáţke č. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5   Prominent product placement v ukáţke č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6   Prominent product placement v ukáţke č. 2 
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2.2 Metodologický postup 

Výskum bol realizovaný na 4 základných školách v meste Vráble, ktoré sa nachádza 

v Nitrianskom okrese. Pred jeho uskutočnením sme získali súhlas od vedenia vybraných škôl. 

Ţiakov, predstavujúcich segment teenagerov sme následne rozdelili do skupín v maximálnom 

počte 20 účastníkov. Pred začatím samotnej projekcie filmových ukáţok, sme ţiakom podali 

základné informácie o výskume, na ktorom participujú. Ţiaci neboli usmerňovaní, čo si majú 

všímať, upozornili sme ich len na to, aby pozorne sledovali ukáţky. Ako prvý sme premietali 

ukáţku z filmu Johnny English sa vracia (2011) a Láska z telerána (2010). Po projekcií oboch 

ukáţok sme pristúpili k predloţeniu dotazníka a ozrejmeniu, ako ho majú ţiaci vyplniť. 

Uvádzaný postup sme pouţili na všetkých školách. 

2.3 Výskumný súbor 

Cieľom  realizovaného výskumu bolo zistiť mieru percepcie product placementu 

u recipientov, ktorí navštevujú 9. ročník základných škôl a reprezentujú segment teenagerov. 

Výskumný súbor pozostával zo 114 ţiakov, v pomere 56 chlapcov a 58 dievčat, ktorí boli vo 

veku 14-15. rokov (Tab. 1).  

 Počet N Počet vyradených N Vyhodnotené N 

Muţi 56 2 54 

Ţeny 58 0 58 

Spolu    114 2 112 

Tab. 1   Počet respondentov na výskume 

U vybranej cieľovej skupiny sme zisťovali percepciu prominentného umiestnenia 

product placementu v kinematografickom diele v porovnaní so subtle resp. jemným 

umiestnením a či je toto ich vnímanie odlišné  z hľadiska genderovej diferenciácie. 

 

2.4 Výsledky výskumu   

V projekcii filmových ukáţok, ktoré sme prezentovali segmentu teenagerov sa 

vyskytovali dva druhy product placementu, t. j. subtle product placement aj prominent 

product placement (B.  Kozary, S. Baxter, 2010). Prvý typ subtle product placement  

zastupovalo jemné umiestnenie vyobrazenia organizácie MI7 v ukáţke č. 1 a vizualizácia 

televízie značky Sony v ukáţke č. 2. V dotazníkovej otázke, v ktorej sme sa pýtali na 

umiestnenie značky v subtle podobe neboli výsledky aţ tak jednoznačné a iba 13,39% (N=15) 

vnímalo a následne aj reprodukovalo značku MI7. Z výskumu vyplýva, ţe zvyšných 86, 61% 

recipientov subtle umiestnenie nedekódovala správne alebo vôbec.   

 

Graf 1   Percepcia subtle product placement v ukáţke č. 1 
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V druhom prípade jemného umiestnenia išlo o jednoznačnejšie výsledky. Domnievame 

sa, ţe to bolo spôsobené dlhším časovým umiestnením product placementu, ako v prvom 

prípade. Vizualizáciu značky Sony vnímalo 26,79% recipientov (N=30), pričom bolo  moţné 

zaznamenať výrazné rozdiely medzi pohlaviami. Druhú ukáţku reprezentoval romantický 

film, ktorý viac percipovali ţeny. U muţov správne vnímalo a reprodukovalo umiestnenie 

Sony 18,52% a u ţien 34,48%.  

 

Graf 2   Percepcia subtle product placement v ukáţke č. 2 

Z výsledkov vyplýva, ţe percepcia jemného umiestnenia výskumným súborom 

teenagerov dosiahla v ukáţke č. 1- 13,39% a v ukáţke č. 2 - 26,78%, čo poukazuje na 

skutočnosť, na ktorú upozorňovali B. Kozary a S. Baxter (2010), ţe  povedomie a samotné 

vnímanie subtle product placement dosahuje nízke hodnoty. 

Druhý typ umiestnenia - prominent product placementu je výraznejšieho charakteru. 

Ukáţka č. 1 obsahovala dominantnejšie umiestnenie značky Toshiba. Viacnásobne sa 

uskutočnilo vyobrazenie tejto značky, čo podporuje percepciu. Išlo o vizualizovanie v trvaní 3 

a 8 sekúnd s pridaním pozornosti hlavného hrdinu a podporené bolo aj viacnásobným 

audiálnym spomenutím značky. Keďţe išlo o zjavnejšie umiestnenie product placementu do 

filmového diela, predpokladali sme, ţe jeho percipovanie teenagermi bude výraznejšie. 

Značku „Toshiba“ registrovalo 48,21% recipientov (N=54). U muţov to bolo 26 recipientov 

(48,15%) a u ţien 28 (48,28%). 

 

Graf 3   Percepcia prominent product placement v ukáţke č. 1 
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V ukáţke č. 2 reprezentovala prominentné umiestnenie produktu značka Apple. Logo 

Apple sa vyskytlo na notebooku, ktorý patril hlavnej hrdinke. V takmer minútovej scéne bolo 

niekoľkokrát vyobrazené. Toto umiestnenie nebolo spojené so ţiadnou verbálnou zmienkou. 

Vnímanie loga u výskumného súboru recipientov dosiahlo 63,39% (N=71). Podobne ako 

v prípade jemného umiestnenia v ukáţke č. 2, aj v tomto umiestnení sme zaznamenali výrazné 

rozdiely medzi pohlaviami. 48,15% (N=26) muţov vnímalo a reprodukovalo značku Apple, 

u ţien to bolo aţ 77,59% (N=45). 

 
 

Graf  4   Percepcia prominent product placement v ukáţke č. 2 

Prominentné umiestnenie produktu sa v niektorých prípadoch vyznačuje aj audiálnym 
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postavy alebo iných subjektov vystupujúcich vo filme. Percepciu takéhoto prvku sme skúmali 

v ukáţke č. 1, kde sa prostredníctvom vedľajších postáv niekoľkokrát vyslovil názov značky 

„Toshiba“, tá bola vo zmienených okamihoch aj vizualizovaná. 41,07%  respondentov z 

výskumné súboru uvádzanú verbalizovanú zmienku nespostrehlo a len 14,29%   

(N=16) z nich vnímalo toto verbálne umiestnenie. 44,64% respondentov na otázku 

neodpovedalo. 

2.5 Záver výskumu 

Výskumom sme zistili výrazné rozdiely v percepcii teenagerov medzi oboma druhmi 

product placementu. Subtle umiestnenie bolo u recipientov menej vnímané ako prominentné 

umiestnenie. V prípade subtle umiestnenia ho vnímalo 13,39% v ukáţke č.1 a 26,79% 
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č. 1 šlo o percepciu vo výške 48,21% a 63,39% v prípade ukáţky č. 2. Rozdiely medzi 

umiestneniami sú výrazné a tak sa jednoznačne potvrdzuje hypotéza č.1, v ktorej sme 
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zistené oveľa väčšie rozdiely na základe genderovej diferenciácie. Pri subtle umiestnení 

značky Sony sme zaznamenali rozdiel 10 recipientov (u muţov N=10, u ţien N=20). Celkový 

rozdiel medzi pohlaviami tak bol 15,96% v dominantom percipovaní ţien. Táto skutočnosť 

bola potvrdená aj pri prominentom umiestnení značky Apple. 48,15% muţov registrovalo túto 

značku a u ţien aţ 77,59% úspešne vnímalo logo. Výsledky tak naznačujú, ţe existuje vplyv 
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formátu filmového diela na percepciu umiestnených značiek vzhľadom na genderovú 

diferenciáciu segmentu, čím moţno konštatovať potvrdenie hypotézy č. 2.  

Na základe výsledkov realizovaného výskumu sme formulovali nasledujúce 

odporúčania: 

 Prominentné umiestnenie je vhodnejšie pouţívať na vedomé oslovenie detského diváka.  

 Jemné umiestnenie však vykazuje percepciu v okolí 20% zo skúmanej vzorky. 

 Spojenie verbálneho a vizuálneho product placementu nevykazuje výrazne odchýlky od 

čisto vizuálneho umiestnenia.  

 Umiestnenie vo filme menej vnímajú tí diváci, ktorí tento film nepreferujú.  

 Product placement vo filmoch je vhodný na pouţitie pre cieľovú skupinu detských 

recipientov.  

 Product placement je vhodný na vyvolanie záujmu o značku a jej zapamätanie si.  

Prezentované skutočnosti vyplývajúce z realizovaného výskumu poukazujú na ďalšie 

tendencie vedenia empirického skúmania v percepcii segmentu teenagerov. Nakoľko je táto 

cieľová skupina najčastejšie vystavovaná medializovaným obsahom s propagačným apelom 

konzumu, odporúčame venovať pozornosť, či má vystavovanie product placemantu vplyv na 

ich nákupné správanie a jeho zmeny. 

Záver 

Product placement je účelná integrácia produktu či značky do médií, zdanlivo 

nekomerčným spôsobom, ktorý je určený na ovplyvnenie divákov s cieľom zisku. Jeho 

najčastejšie začleňovanie je do rôznych kinomatografických diel, čím sa stáva súčasťou deja. 

Ak je uplatňovaný vhodným spôsobom, nemusí byť cieľovou skupinou vnímaný ako istá 

forma reklamy. Kreatívne začlenenie sa môţe realizovať v dvoch rôznych podobách 

,,prominent“ (významnej) a ,,subtle“ (jemnej). Vzhľadom na uvádzané sme realizovali 

empirické skúmanie, v ktorom sme si za primárny cieľ zvolili zistiť, či segment teenagerov 

vníma umiestnenie product placementu v audiovizuálnych filmových ukáţkach. Zaujímala 

nás rozdielnosť ich percepcie z hľadiska genderovej diferenciácie. Výsledné zistenia 

poukázali, ţe prominentné umiestnenie product placementu predpokladá výraznejšiu 

percepciu u divákov oboch pohlaví, ako jemnejšie umiestnenie pouţité v kinematografickom 

diele. Zároveň poukázali na skutočnosť, ţe percepcia product placementu vo filme,  

vzhľadom na genderovú diferenciácia segmentu teenagerov je v značnej miere odlišná.         
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POTENCIÁL SOCIÁLNEJ SIETE FACEBOOK 

POTENTIAL OF SOCIAL NETWORK FACEBOOK  

Zuzana Bačíková 

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá súčasnými moţnosťami vyuţitia sociálnej siete Facebook. Práca 

mapuje najlepšie hodnotené Facebook stránky z oblasti značiek, celebrít, zábavy, médii, 

politiky, miest a stránok v rámci pôsobnosti na Slovensku. Monitoruje aktivity týchto stránok 

a hľadá zdôvodnenia ich stránok. 

Kľúčové slová: Facebook, stránky, štatistika. 

Abstract 

The paper deals with current possibilities of use social network Facebook. The paper 

maps the best rated Facebook pages from areas of brands, celebrities, entertainment, media, 

politics, places and sites within scope of Slovakia. It monitors the activities of these sites and 

looks for substantiation of their success. 

Key words:  Facebook, pages, statistics.  

Úvod 

Účinky audiovizuálnych reklám sú čoraz menšie a menšie. Dôvodov, prečo je to tak, je 

mnoho. Divákmi najčastejšie uvádzaný dôvod je ich intenzita. Čoraz častejšie sa stretávame 

s dlhšími reklamnými breakami ako s reálnym vysielaním televízie. Databáza sankčných 

rozhodnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu obsahuje dve rozhodnutia, ktorým ukladajú 

sankcie za takéto správanie, ktoré nie je v súlade so zákonom (Rada pre vysielanie a 

retransmisiu, 2013). Toto nie je jediný dôvod. S reklamou sa stretávame uţ skutočne všade aj 

bez toho, aby sme si ju od inzerenta vyţiadali alebo nás o nej informoval. Moţno pre tieto 

dôvody sa inzerenti snaţia upravovať modely svojich kampaní a utiekajú k relatívne novým 

formám ako je napr. guerila marketing či marketing na internete.  

V rámci teoretického rámca marketingu na internete je nutné hovoriť o tradičnom 

ponímaní marketingu v súvislosti cieľmi, cieľovými trhmi, prostrediami a nástrojmi. Ciele 

tohto druhu marketingu sa nelíšia od toho tradičného, pretoţe jeho úlohou je tieţ informovať, 

ovplyvniť, prinútiť k akcii alebo udrţovať vzťah. Vynímanie cieľových trhov predstavuje 

konkurenčnú výhodu pred tradičným marketingom, pretoţe údaje potrebné k vyhradeniu 

cieľových trhov sú v rámci marketingu na internete automatizovane zbierané a pomáhajú 

odhaliť nielen preferencie, ale taktieţ prípadný spôsob komunikácie. Marketing na internete 

vyuţíva mnoţstvo nástrojov, sú to napríklad PPC a PPA kampane, plošné reklamy, zápisy do 

katalógov, prednostné výpisy, stimuly k nákupom vo forme súťaţí, zliav, vzoriek tovarov či 

kupónov. Sú to ďalej partnerské a vernostné programy a udalosti. Vyuţívajú sa aj PR aktivity 

ako novinky a správy, články, virálny marketing a aj advergaming. Prvky priameho 

marketingu vyuţíva vo forme e-mailingu, webinárov, VoIP telefonovania a online chatu. 

Prostredie digitálneho marketingu zahŕňa web stránky, e-shopy, blogy, diskusné fóra, sociálne 

siete, wikis, Q&A portály, zdieľané multimédiá a virtuálne svety (Janouch, 2011).  

Práve prostredie sociálnych sietí je v rámci tohto príspevku kľúčové. K 6.3.2013 je na 

sociálnej sieti Facebook vyše 963 miliónov uţívateľov celosvetovo a vyše 2 milióny 

uţívateľov na Slovensku, čím sa Facebook stáva na Slovensku najzaujímavejšou sociálnou 

sieťou (Website Studio technologies, 2013). Spoločnosť Socialbakers monitoruje Facebook 
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stránky a zoraďuje ich do poradia podľa počtu lokálnych fanúšikov daných krajín, a teda aj 

Slovenska. Samostatne sleduje stránky, značky, celebrity, zábavu, médiá, politikov, športy a 

miesta  (Socialbakers, 2013). 

1 Najlepšie hodnotené značky na sociálnej sieti Facebook 

Spoločnosť Socialbakers uvádza ako najlepšie hodnotené značky na sociálnej sieti 

Facebook značky uvedené na obrázku č. 1. 

 

Obr. 1   Najlepšie hodnotené značky na sociálnej sieti Facebook  (Socialbakers, 2013) 

Spoločnosť Update Slovakia, s.r.o. má najväčší počet lokálnych fanúšikov. Táto stránka 

bola zaloţená v roku 2012 a sama o sebe v informáciách uvádza, ţe sa venuje zdravej výţive. 

Ich aktivity na Facebooku však predstavujú pridávanie príspevkov veľmi rôznorodého typu. 

Sú to relatívne nekorelujúce príspevky obrázkov rôzneho charakteru, receptov, videí a fotiek 

prezentujúcich konkrétne výrobky. Ich stratégia im pomáha získať veľmi veľké mnoţstvo 

fanúšikov. Aj príspevky, ktoré však nekorelujú s plnením misie uvedenej v informáciách, 

majú veľký počet likov. Je však otázne, či je pre ich zisk, uplatňovanie tejto stratégie 

prínosné. 

Ďalšou spoločnosťou z TOP 10 je spoločnosť Legends Slovakia. V popise sú zverejnené 

iba nasledovné údaje – web spoločnosti, dátum zaloţenia a popis: Converse, O´neil, Desigual, 

Diesel, Lacoste, Levis. Príspevky tejto stránky obsahujú najmä fotografie topánok a oblečenia 

rôznych značiek a informáciách o zľavách. Topánky a oblečenie, ako kľúčová téma tejto 

stránky, sú štylizované do humorných situácií. Najmä takto štylizované príspevky majú 

vysoké počty likov. 

Samsung Česko a Slovensko predstavuje skutočne vzorové uplatňovanie cieľu – 

udrţiavať vzťah. Táto spoločnosť reaguje na príspevok kaţdého uţívateľa na ich stránke. 

Pokiaľ spoločnosť pridá príspevok na Facebook a akýkoľvek uţívateľ na ich príspevok 

odpovie, spoločnosť promptne reaguje na ich komunikáciu.  

Štvrtou spoločnosťou s najväčším počtom slovenských fanúšikov je Lidl Slovensko. 

Momentálne prebiehajúca kampaň Ihnačák vs. Paulus  predstavuje najrozsiahlejšiu časť 

komunikácie tejto spoločnosti. Podobne ako Samsung reagujú na veľké mnoţstvo príspevkov. 

Zákazníci často sami kladú otázky a skoro všetky sú zodpovedané poverenými 

a kompetentnými pracovníkmi. Na svojej stránke prezentujú aj letáky a akciové tovary. 
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Stránka blickclick.com podľa svojich základných informácií na Facebook ponúka 

nespútanú zábavu online a funguje od roku 2011. Do top 5 najlepšie hodnotených stránok sa 

dostala aj teda stránka s nekomerčným obsahom. Najčastejšie sú prezentované zaujímavé 

a vtipné články, fotografie a videá. V rámci tejto stránky nie sú výrazné ţiadne komerčné 

značky. Uţívateľské príspevky nie sú komentované, ale samotní uţívatelia sa snaţia tvoriť 

obsah tejto stránky. 

Úspech spoločnosti Milka, v tom, ţe sa nachádza ako na piatom, tak aj na šiestom 

mieste, spočíva v tom, ţe sa jedná o presmerovanú stránku. Ich aktivity predstavujú 

zverejňovania fotografii, zverejňovanie súťaţí a zdieľania príspevkov uţívateľov. Svojím 

fanúšikom odpovedajú a snaţia sa z nich vytvoriť aj tvorcov obsahu prostredníctvom rôznych 

súťaţi, avšak ich základňa nie je taká silná, akú má vytvorená spoločnosť Lidl. 

Red Bull má z TOP 10 slovenských stránok celosvetovo najväčší počet fanúšikov. Na 

Slovensku je jeho fanúšikovská základňa menšia. Ich integrovaná marketingová komunikácia 

je zameraná na extrémne športy. Fotky, videá a obrázky preto korelujú s touto tematikou. 

Podobnú komunikáciu má aj ďalšia spoločnosť, a to Monster Energy.  

TOP 10 uzatvára spoločnosť Kofola. Ich posledné príspevky poukazujú na novú 

kampaň Vanilková kofola. Príspevky obsahujú nie len fotografie, ale tieţ súťaţe, ktoré majú 

za úlohu získanie, čo najväčšieho počtu fanúšikov a tieţ udrţanie lojality zákazníkov. Ich 

stránka obsahuje aj mnoţstvo fotografii zo sponzorovaných akcií. 

2 Najlepšie hodnotené celebrity na sociálnej sieti Facebook 

Spoločnosť Socialbakers uvádza ako najlepšie hodnotené celebrity na sociálnej sieti 

Facebook celebrity uvedené na obrázku č. 2. 

 

Obr. 2   Najlepšie hodnotené celebrity na sociálnej sieti Facebook  (Socialbakers, 2013) 

Všetky tieto celebrity predstavujú známe osobnosti zo zahraničia alebo osobnosti 

pôsobiace na Slovensku. Ich stránky sú spracovávané dvomi spôsobmi – buď sú vedené v 3. 

osobe jednotného čísla alebo v 1. osobe jednotného čísla, to znamená ţe buď sú stránky 

vedené osobnosťami samotnými alebo tretími osobami. Niektoré osobnosti zverejňujú 

udalosti aj so svojho osobného ţivota, ale častejšie sa stretávame s profesijnými aktivitami, 

a to s fotografiami, pozvánkami na predstavenia alebo koncerty. Častým prezentovaním 

známych osôb je ich ukazovanie v rolách darcov ako pozitívnych vzorov. 
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3 Najlepšie hodnotená zábava na sociálnej sieti Facebook 

Spoločnosť Socialbakers uvádza ako najlepšie hodnotenú zábavu na sociálnej sieti 

Facebook celebrity uvedené na obrázku č. 3. 

 

Obr. 3   Najlepšie hodnotená zábava na sociálnej sieti Facebook  (Socialbakers, 2013) 

Aj napriek tomu, ţe príspevky stránky The Simpsons sú písané v anglickom jazyku, 

dostala sa táto stránka na top s najväčším počtom slovenských fanúšikov. Tento seriál 

momentálne vysiela Prima Cool, ale vysielalo ho uţ niekoľko televíznych staníc na Slovensku 

i v Čechách. Je vysoko hodnotený aj na stránkach zaoberajúcich hodnotenia filmov a seriálov.  

Televízna relácia Modré z neba je stránkou s druhou najväčšou základňou fanúšikov. 

Ich príspevky sú nie len vysoko likované, ale taktieţ zdieľané. Ich príspevky sú vysoko 

komentované, a to obsahujú len fotografie a príspevky týkajúce sa obsahu relácie. Počty 

fanúšikov sa na sociálnej sieti stále menia. V priebehu dvoch týţdňov sa základňa fanúšikov 

zväčšila, tak ţe sa v rámci hodnotenia táto relácia dostala zo siedmej pozície na druhú. 

Treťou najobľúbenejšou zábavou je Texas HoldEm Poker. Táto stránka je promo 

stránkou pre Facebook hru. Táto hra patrí z dlhodobého hľadiska medzi top najhranejších hier 

na Facebooku. 

Seriál Dva a pol chlapa je taktieţ písaná v angličtine. Tento seriál momentálne vysiela 

televízia Markíza a Nova, ale taktieţ ho vysielalo niekoľko televíznych staníc. Vo filmových 

a seriálových databázach je vysoko hodnotený. 

Nekomerčná stránka Bez přátel neţiju! predstavuje stránku obsahujúce zábavné 

a patetické fotografie, obrázky a rôzne ďalšie príspevky. Absentuje v nej komerčnosť.  

Seriálovú prevahu najobdivovanejších zábavných stránok predstavuje aj seriál House. 

Aj keď táto stránka je opätovne  písaná v angličtine, ich príspevky zaujali aţ vyše 202 tisíc 

obyvateľov zo Slovenska. Popularita tejto stránky môţe prameniť aj z hry, ktorá je na tejto 

stránke promovaná.  

Televízne noviny TV Markíza sa ocitli taktieţ v TOP 10. Komunikácia TV Markíza 

priamo vo vysielaní často poukazuje na ďalšie informácie zverejnené nie len na webe, ale 
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taktieţ na ich Facebook stránke. Vďaka tomuto obojstrannému odkazovaniu získava táto 

stránka stále viac fanúšikov. 

Do TOP 10 sa dostala aj hra FarmVille. Táto stránka predstavuje promo k tejto hre.  

Stránka Kelišová dostala názov po známej postave s filmovej trilógie Slunce, seno. Táto 

stránka však nie je venovaná tomuto filmu, ale má jemný politicko-satirický nádych. Politické 

texty sú doplnené malým mnoţstvom animácií. 

Posledný seriál, ktorý sa dostal do TOP 10 je Tom and Jerry. Vysoko hodnotený 

animovaný seriál venovaný deťom je písaný v angličtine. Prezentujú sa v ňom však aj 

komerčné predmety na predaj. 

4 Najlepšie hodnotené médiá na sociálnej sieti Facebook 

Spoločnosť Socialbakers uvádza ako najlepšie hodnotené médiá na sociálnej sieti 

Facebook médiá uvedené na obrázku č. 4. Do tejto kategórie sa však dostali aj také 

spoločnosti, ktoré do nej reálne nepatria, ako napríklad Ţiť na 110 %, Milujem masáţ 

a Brigády. Tieto sa sem dostali pravdepodobne nesprávnym označením pri vypĺňaní 

registrácie na Facebook. 

 

Obr. 4   Najlepšie hodnotené médiá na sociálnej sieti Facebook  (Socialbakers, 2013) 

Médiám dlhodobo vládne neprekvapivo spoločnosť YouTube. Rádiá Europa 2, Expres a 

Fun Radio komunikujú so svojimi fanúšikmi na Facebooku. Počas vysielania vyzývajú 

počúvajúcich k tomu, aby komunikovali s moderátormi na Facebooku a z toho pramení 

vysoký počet fanúšikov. Vysoké hodnotenie získala aj spoločnosť Topky.sk. Z denníkov 

víťazí Nový čas. Najlepšie hodnotená televízia, ktorá uzatvára TOP 10 je Televízia Markíza. 

5 Najlepšie hodnotení politici na sociálnej sieti Facebook 

Pre pochopenie hodnotenia politických strán na Facebooku je potrebné poznať prieskum 

verejnej mienky. Agentúra FOCUS v októbri 2013 uskutočnila prieskum volebných 

preferencií politických strán s nasledujúcimi výsledkami: SMER-SD – 32,5 %, KDH – 12,8 

%, OĽaNO – 9,7 %, SDKÚ-DS – 8,1 %, NOVA – 5,9 %, MOST-HÍD – 5,8 %, SMK – 5,1 %, 

SaS – 5 % a ostatné strany pod 5 % (FOCUS, 2013).  
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Spoločnosť Socialbakers uvádza ako najlepšie hodnotených politikov na sociálnej sieti 

Facebook politikov uvedených na obrázku č. 5.  

 

Obr. 5   Najlepšie hodnotení politici na sociálnej sieti Facebook  (Socialbakers, 2013) 

V tejto kategórií sa prejavuje aspekt cieľových skupín. Podľa spoločnosti Website 

Studio technologies tvorí najväčšiu časť Facebook základne, aţ  64,4 %, ľudia vo veku od 18 

do 34 rokov (Website Studio technologies, 2013). Keďţe politickú stranu Sloboda a Solidarita 

volili najmä mladí voliči, je jasné, ţe existuje vzťah medzi popularitou na Facebookom 

a demografickými údajmi voličskej základne. 

6 Najlepšie hodnotené miesta na sociálnej sieti Facebook 

Spoločnosť Socialbakers uvádza ako najlepšie hodnotené miesta na sociálnej sieti 

Facebook miesta uvedené na obrázku č. 6. 

 

Obr. 6   Najlepšie hodnotené miesta na sociálnej sieti Facebook  (Socialbakers, 2013) 

Spoločnosti vyuţívajú aj moţnosť registrácie ako miesta. Táto moţnosť poskytuje 

uţívateľom označenia daných priestorov vo vzťahu ku geolokácii, čo pomáha miestnemu 

podnikaniu vo vzťahu k osobnému odporúčaniu.  
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Záver 

Facebook je v súčasnosti najrozšírenejšou sociálnou sieťou na Slovensku. Viac neţ dve 

tretiny nášho národa je zaregistrovaná práve na Facebooku. Z tohto dôvodu je Facebook viac 

neţ zaujímavý pre komerčný sektor a mal by zaujímať aj sektor nekomerčný. Jednotlivé 

kampane a spôsoby komunikácie je moţné analyzovať, avšak je veľmi náročné generalizovať, 

ako by mali spoločnosti komunikovať, aby ich ciele boli, čo najlepšie naplnené. 

Z jednotlivých analýz môţeme vygenerovať niekoľko pozitívnych prvkov. Spoločnosti 

by sa mali venovať tematicky príbuzným oblastiam v rámci komunikácii. Aby si spoločnosti 

udrţiavali pozitívne vzťahy so zákazníkmi, je nevyhnutná spätná väzba ku všetkým podnetom 

fanúšikov. Fanúšikovia častejšie reagujú na humorné príspevky. V prípade, ţe spoločnosť 

komunikuje aj inými komunikačnými kanálmi, je nevyhnuté, aby ich komunikácia bola 

konzistentná. V ideálnom prípade by spoločnosti mali vyuţívať odkazovanie v jednotlivých 

komunikátoch, to znamená, ţe napríklad web upozorňuje na existenciu Facebook stránky 

a napríklad reklama v televízií odkazuje na webovú stránku. Často šírenými príspevkami sú 

tie, ktoré vznikajú ako produkt outsourcingu. Je však viac neţ ţiaduce, aby spoločnosti 

prostredníctvom Facebooku oslovovali skutočnú cieľovú skupinu, ktorú si vopred zadefinujú.  
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VNÍMANIE CSR – GENDEROVÉ ROZDIELY 

PERCEPTION OF CSR – GENDER DIFFERENCES 

Hana Kiková 

Abstrakt 

V rámci výskumu sa rieši problém diferenciácii v percepcii spoločenskej zodpovednosti 

na základe maskulinity a feminity. Článok sa zaoberá charakterizovaním základných oblastí 

CSR a empirickým overením predpokladu väčšej senzitivity ţien resp. pozitívnejšieho 

vnímania CSR. Hlavným zámerom je snaha o prepojenie zdanlivo nesúvisiacej problematiky 

CSR a genderu, ktorý poukazuje na rozdiely medzi muţmi a ţenami zo spoločenského, 

kultúrneho a psychologického hľadiska.  

Kľúčové slová: CSR. Maskulinita. Feminita.  

Abstract 

The research addresses the problem of differentiation in social perception on the basis 

of masculinity and femininity. The article deals with characterizing and empirical verification 

of assumption of women's greater sensitivity to social responsibility. The main aim is to try to 

link seemingly unrelated issues of corporate social responsibility and gender, which highlights 

the differences between men and women from social, cultural and psychological perspective.  

Key words: CSR. Masculinity. Feminity.  

1 Spoločensky zodpovedné podnikanie 

Spoločensky zodpovedné podnikanie predstavuje koncept, ktorý prepája činnosti 

podniku, jeho ekonomický rozvoj, environmentálnu únosnosť, sociálnu inklúziu a kvalitu, a 

smeruje nielen podnik, ale celú krajinu k udrţateľnému rozvoju. Spoločensky zodpovednému 

podnikaniu sa venuje stále väčšia pozornosť a stáva sa strategickou prioritou vlád mnohých 

krajín. Sociálna zodpovednosť podnikov sa týka činností spoločností, ktoré presahujú rámec 

ich právnych záväzkov voči spoločnosti a ţivotnému prostrediu. Koncept spoločenskej 

zodpovednosti a princípy ako dobrovoľnosť, dobročinnosť a partnerstvo by sa mali stať 

súčasťou firemnej stratégie. Dôsledkom dynamického vývoja konceptu spoločenskej 

zodpovednosti firiem počas posledných päťdesiatich rokov je mnoţstvo terminologickej 

nejednotnosti, modelov a projektov, ktoré spadajú pod CSR. (Putnová, Seknička, 2007) 

Európska komisia  definuje CSR ako „koncept, pomocou ktorého firmy na 

dobrovoľnom základe integrujú sociálne a ekologické hľadiská do beţných firemných operácií 

a interakcií so zainteresovanými subjektmi (stakeholdermi)“ (Zadraţilová, 2010, s.2) Podľa 

Trnkovej je CSR charakterizovaná tým „ţe ide nad rámec legislatívnych predpisov, ţe 

predstavuje pridanú hodnotu a realizáciu manaţérskych vízií, ktoré idú ďalej ako je v danom 

právnom rámci nevyhnutne nutné“. (Trnková, 2004, s.9) Kotler a Armstrong  za najdôleţitejší 

cieľ povaţujú pozitívny a stály vzťah so zákazníkmi, ktorí prostredníctvom výmeny tovarov 

získavajú to, čo potrebujú a chcú, a uspokojujú tak svoje potreby a ţelania. (Kotler, 

Armstrong, 2004) Definície CSR vychádzajú zo „všeobecných etických princípov, ktorými sú 

nestrannosť, angaţovanosť, aktívna spolupráca so zainteresovanými subjektmi a 

transparentnosť.“ (Bussard, Marček, Markuš, Bunčák, 2005, s. 6-7) K hlavným prvkom CSR 

zaradiť niekoľko oblastí.  
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1.1 Interakcia so stakeholders 

Dlhodobý a nepretrţitý záväzok firmy k zodpovednému rozhodovaniu a tvorbe politiky 

voči tzv. stakeholders, zainteresovaným skupinám. Znamená to, ţe koncept CSR nie je ad – 

hoc aktivita, ale celistvý koncept, ktorý si vyţaduje kontinuálny prístup. (Pavlík, Bělčík, 

2010)  Pojem stakeholder (stake, holder; mená a tváre) a stakeholderský koncept definoval 

ako prvý Freeman v roku 1984 ako jednotlivca alebo skupinu, ktorá môţe nielen ovplyvňovať 

dosahovanie cieľa stanoveného podnikom, ale tieţ ním môţe byť ovplyvňovaný. 

Stakeholderský prístup kladie dôraz na stabilitu vzťahov so zainteresovanými subjektmi a ich 

zlepšovanie. (Gilbert, Fiske, Freeman, 1994, s.821-834) V popise tejto oblasti  ide o posun, 

ktorý zohľadňuje väzby so zainteresovanými skupinami v danom prostredí, nakoľko 

vzhľadom k ich očakávaniam, ktoré sa snaţí firma uspokojiť, tieţ ovplyvňujú podnikanie 

firmy. (Coulter, Robbins, 2004) Stakeholders môţeme rozdeliť na primárne skupiny 

s bezprostredným vzťahom (patria sem vlastníci a akcionári podniku, veritelia, zamestnanci, 

zákazníci, dodávatelia a odberatelia), a na sekundárne skupiny (médiá, odbory, konkurencia, 

záujmové skupiny), ktoré ovplyvňujú firmu nepriamo najmä prostredníctvom primárnych 

stakeholders. (Puntová, Seknička, 2007) Dialógom s jednotlivými skupinami sa  podnik snaţí 

napĺňať ich očakávania. 

Kaţdý podnik by mal mať vypracované etické princípy organizované v rámci etického 

kódexu, prostredníctvom ktorých si buduje svoj imidţ a zabezpečuje samoreguláciu. Firemná 

etika je veľmi dôleţitou a neoddeliteľnou súčasťou spoločenskej zodpovednosti a spolu sa 

stávajú podstatným aspektom v marketingu. Spracovanie základného konceptu etického 

správania pracovníkov a firemná politika morálnych a etických zásad patria k hlavným 

bodom spoločenskej a etickej zodpovednosti firmy a musia byť zahrnuté do vlastnej firemnej 

kultúry. (Kotler, Armstrong, 2004) Aby firmy pri riešení etických problémov konali 

zodpovedne a so zreteľom na spoločenské záujmy, je efektívne vytvoriť tzv. etický kódex, 

ktorý zahŕňa normy a pravidlá, ktoré by mala firma a jej manaţéri rešpektovať. (Hanuláková, 

Pročková, 2001) Stanovenie etického kódexu pomáha firme riešiť a reagovať na etické 

a morálne problémy či dilemy. (Majtán, 2009) Jednou z motivácií zavedenia etického kódexu 

je morálny rozvoj firmy vďaka zjednodušeniu hodnotenia správania firmy jej zamestnancami 

a manaţérmi, ktorým etický kódex uľahčuje rozoznávanie etického a neetického. 

(Hanuláková, Pročková, 2001) Práve „teória stakeholders“ je najvýznamnejšou teóriou 

zaoberajúcou sa zloţitými vzťahmi a vzájomným pôsobením spoločenských skupín, ktoré 

nielen ovplyvňujú podnik, ale sú nim ovplyvňované. Teória stakeholders je prítomná v kaţdej 

oblasti CSR, odráţa sa v kaţdom pilieri, vplýva na činnosť podniku na jednej strane, na strane 

druhej je ním ovplyvňovaná. (Matúš, Čabyová, Ďurková, 2008, s.191) 

1.2 Budovanie vzájomného partnerstva 

Dialóg so stakeholdermi tvorí základ získavania spätnej väzby ohľadne produktov 

a sluţieb, potrieb verejnosti a komunity, vďaka čomu dokáţe firma na tieto zozbierané 

informácie a potreby reagovať a budovať vzájomné partnerstvo, ktoré vedie k sociálnemu 

kapitálu. (Hohnen, 2007) Okruh záujmov sa rozšíril o ochranu ţivotného prostredia, ochranu 

ľudských práv a záujmov spoločnosti. (Majtán, 2009, s.389) 

    

1.3 Oblasť udržateľného rozvoja  

Oblasť udrţateľného rozvoja je definovaná prostredníctvom uspokojovania potrieb 

terajšej generácie takým spôsobom, ktorý nebude mať ţiadny vplyv pri uspokojovaní potrieb 

nastávajúcich generácií, vyvaţovaním sociálneho, ekologického a ekonomického rozvoja. 

(Barth, Wolff, 2009) 
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1.4 Dobrovoľnosť a iniciatíva 

Koncept CSR funguje na báze dobrovoľnosti, čím presahuje rámec povinností. Kaţdá 

firma sa môţe teda sama rozhodnúť, či prekročí rámec povinností, ktoré jej určuje zákon. 

S prvkom dobrovoľnosti úzko súvisí vlastná kreativita a iniciatíva pri voľbe aktivít a oblastí, 

ktorým sa bude podnik venovať, prípadne, aké nástroje bude pouţívať (sociálny marketing - 

školenia, nadačné fondy, a iné). 

Samostatná marketingová disciplína – sociálny marketing, je pouţívaný uţ od začiatku 

sedemdesiatych rokov, kedy bola spájaná s aplikovaním marketingu zameraného na 

ovplyvňovanie správania k riešeniu zdravotných a sociálnych problémov, alebo k ochrane 

ţivotného prostredia. (Kotler, Lee, 2006) Hodnota a význam sociálnych problémov sú 

relatívne, a vplyvom nových udalostí, frustrácií a starostí sa časom menia. Záujem o určitú 

problematiku výrazne ovplyvňujú výnimočné udalosti, ľudia a ich osudy. Určité sociálne 

problémy časom strácajú na svojej váhe a spoločnosť sa nimi presýti. Na záujem o danú 

problematiku vplýva intenzita diskutovania témy v rôznych krajinách. Úloha sociálneho 

marketingu vzhľadom na riešenie konkrétneho sociálneho problému by mala mať oveľa širší 

záber, ako je odstránenie správania (konania) „problémových jedincov“. Riešenie problému si 

vyţaduje vertikálny pohľad, na odhalenie vzniku sociálneho problému a horizontálny pohľad, 

ktorým sa posudzuje počet konajúcich jednotlivcov prípadne skupín a tieţ stanovujú zmeny, 

vďaka ktorým sa daná situácia zlepší. (Čihovská, Kováčová, 2011) 

1.5 Tripple Bottom line 

Ďalšou oblasťou je Tripple Bottom line (Obr. 1). Nejednotnosť definícií je pripisovaná 

najmä absencii konkrétnych hraníc konceptu. Obsahom viac menej všetkých definícií sú tri 

najpodstatnejšie oblasti CSR tzv. Tripple bottom line – ekonomická, environmentálna a so-

ciálna oblasť, v rámci ktorých  kaţdá sociálne zodpovedná organizácia s ohľadom na záujmy 

a potreby stakeholderov realizuje svoje sociálne zodpovedné aktivity. (Putnová, Seknička, 

2007) Ide o posun od tzv. „profit only“ (iba zisk) na úroveň so širším rozhľadom, tzv. 3P: 

People (ľudia), ktorý reprezentujú sociálnu sféru. V rámci sociálneho piliera definujeme 

interné zameranie kde „sociálna politika podniku je nástrojom vytvárania spokojnosti 

zamestnancov, ktorá následne povedie k zvýšeniu zisku spoločnosti.“ a dve oblasti externého 

zamerania – filantropia ako „dobrovoľná angaţovanosť firiem vo verejne prospešných 

projektoch s cieľom presadzovať všeobecné blaho v celej spoločnosti či miestnej komunite“ 

(Bartošová, 2006) a spolupráca s miestnou komunitou, tzv. nadobudnutie pozície corporate 

citizenship – CC. V rámci tejto oblasti sa podnik popri svojej činnosti v určitom prostredí 

snaţí minimalizovať negatívne dôsledky svojho podnikania a podieľa sa na riešení miestnych 

problémov, čím si zároveň buduje dôveru, prípadne konkurenčnú výhodu.  

Planet (planéta Zem), ktorá predstavuje environmentálnu rovinu so snahou zniţovať 

negatívne dopady podnikania na ţivotné prostredie. Environmentálne ciele a hodnoty by mal 

zahrnúť do všetkých aktivít a procesov na všetkých úrovniach podniku zavedením tzv. 

Environmentálneho managementu – ISO 14001, s cieľom dodrţiavať princíp trvale 

udrţateľného rozvoja, chrániť zdravie pracovníkov aj obyvateľov, šetriť prírodné zdroje pre 

budúce generácie,  triediť odpady a zabezpečiť ich recykláciu a mnohé iné. 

Profit (zisk) vyjadrujúci sféru ekonomickú. Ekonomický pilier spoločenskej 

zodpovednosti zahŕňa stanovenie pravidiel, ktoré korigujú správanie podniku. Patrí sem 

napríklad vypracovanie etického kódexu, prípadne prebratie uţ existujúceho etického kódexu, 

ktorý je pre daný sektor spoločný, transparentné správanie, trvalú komunikáciu so 

stakeholdermi, akcionármi, protikorupčnú politiku, určenie vzťahov k zákazníkom. (Puntová, 

Seknička, 2007, s. 133)  
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Obr. 1   Tripple bottom line (Prskavcová a kol., 2008) 

2 Cieľ a hypotézy výskumu 

Cieľom výskumu je zistenie miery súhlasu/nesúhlasu s tvrdeniami týkajúcimi sa všeobecného 

poňatia sociálnej zodpovednosti podnikov, ich aktivít a celkového významu u muţov aj ţien v 

rámci troch vekových kategórií, porovnanie a interpretácia výsledkov. 

V rámci výskumu si stanovujeme hypotézy: 

HY 1:  U recipientov očakávame diferencie na základe pohlavia. 

HY 2: Vnímanie sociálne zodpovedných aktivít firmy je ţenami vnímané pozitívnejšie 

ako muţmi. 

Zdôvodnenie HY 1 a  HY 2: Základy odlišností medzi muţmi a ţenami v oblasti 

spoločenského postavenia tkvejú v dávnej minulosti. Rozdiely v telesnej stavbe sú badateľné 

na prvý pohľad. Jedným z najhlavnejších spôsobov identifikácie ľudí je ich vymedzenie podľa 

pohlavia. Práve definovanie muţského a ţenského pohlavia vyvoláva predstavu o špecifickom 

súbore povahových čŕt a vzorcov správania. (Curran, Renzetti, 2005) Biologické vnímanie 

rozdielov medzi pohlaviami z hľadiska kultúry a spoločnosti, a s nimi súvisiace 

posudzovanie, vţdy existovali a exitujú. (Oakley, 2000) Kaţdá spoločnosť vytvára určité 

rozdiely medzi ţenským muţským pohlavím, čím od seba odlišujú ţenskú a muţskú rolu a to 

uţ v štádiu výchovy, kde sú dievčatá a chlapci vystavovaní rozdielnym socializačným 

vplyvom. (Janošová, 2008) Predpisy spoločnosti o vzorcoch správania, sociálnej interakcii 

pohlavia vychádzajú z hospodárskeho, politického, náboţenského, vzdelávacieho systému 

danej kultúry a historického obdobia a sú označované ako pohlavno - genderový systém 

spoločnosti. (Curran, Renzetti, 2005) Ide o zloţitú spleť spolupôsobenia nielen biologických, 

ale aj psychologických a sociologických faktorov, ktoré sa podieľajú na vzniku typického 

muţského a ţenského správania. Uţ od narodenia bývajú dievčatá vnímané za krehké 

a chlapci ako silní. Očakávania vzťahujúce sa ku genderu, prijímanie hodnôt a noriem 

spoločnosti sa prenášajú v celoţivotnom procese socializácie. (Gjuričová, 1999) Ţenské 

a muţské pohlavie ako biologická danosť predstavuje základ k vytváraniu kategórie gender 

reprezentovanej maskulinitou a feminitou. Spoločensky uznávané predpoklady, ktoré sa 

vzťahujú ku genderu povaţujú ľudia väčšinou za správne a normálne. Jednoduchý opis 

charakteristík príslušníkov daného pohlavia a predstavy o „maskulinnom muţovi“ a 

„feminnej ţene“ sa nazývajú genderové stereotypy. (Curran, Renzetti, 2005) Zahŕňajú 

presvedčenie o typických osobnostných a fyzických rysoch, vzorcoch správania, sociálnych 

statusov a rolí očakávaných u daného pohlavia. (Fiske, 1998) Exituje mnoho druhov 

stereotypov, no tie, ktoré sa týkajú muţských a ţenských rolí sú povaţované za najsilnejšie. 

Patrí sem napríklad očakávanie určitých pravidiel a spôsobov správania, predstavy o ţenách 

ako matkách a o muţoch, ktorí finančne zabezpečujú a ţivia rodinu. Stereotypy pohlavných 

rolí pripisujú ţenským a muţským jedincom typické, často protikladné vlastnosti. Karsten 

(Karsten, 2006, s.24-25) vo svojej publikácii Ţeny – muţi uvádza zoznam typických vlastností 
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a typov správania (Obr. 2). Časový a dejinný vývoj má na stereotypy slabý vplyv. Stereotypy 

majú tzv. konzervačný charakter a sú povaţované za tradičné. (Janošová, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2   Zoznam typických vlastností a typov správania (Karsten, 2006, s. 24-25) 

2.1 Výberová vzorka 

K zisteniu stanoveného cieľa sme zvolili metódu písomného a elektronického 

dotazovania prostredníctvom dotazníka. Do výskumu bolo zaradených 48 dotazníkov 

vyplnených muţmi a 48 dotazníkov vyplnených ţenami vo veku od 18 rokov (vekový priemer 

32 rokov) (Obr. 3). 

 

Obr. 3   Rozdelenie respondentov podľa pohlavia a veku 

2.2 Metódy výskumu 

V dotazníku bolo vyuţité škálovanie, ktoré slúţi najmä na ľahšiu kvantifikovateľnosť 

postojov respondentov. Dotazník bol tvorený aplikáciou Likertovej škály. Respondent 

vyjadruje svoju mieru súhlasu s konkrétnym tvrdením, zaznamenaním určitej pozície na 

stupnici. Postoje respondenta k hodnotenému tvrdeniu reprezentuje 5 kategórií, od hodnotenia 

„úplne súhlasím“, „súhlasím“, „neviem“, „nesúhlasím“, „úplne nesúhlasím“, ktorým boli 

pre účely vyhodnotenia priradené numerické hodnoty („úplne súhlasím“- 5 „súhlasím“- 4, 
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„neviem“- 3, „nesúhlasím“- 2 , „úplne nesúhlasím“- 1). Pozitívny postoj pritom vyjadruje 

odpoveď „úplne súhlasím“ a „súhlasím“ a negatívny postoj „nesúhlasím“ a „úplne 

nesúhlasím“. Poloţky dotazníka tvorí 5 tvrdení: 

Tvrdenie 1: „Sociálna zodpovednosť firiem sa stane exkluzívnejšia a v budúcich rokoch 

sa jej bude venovať viac pozornosti.“ 

Tvrdenie 2: „Chcel/a by som si kupovať produkty od spoločnosti, ktorá chce byť 

sociálne zodpovedná.“ 

Tvrdenie 3: „Aktivity v oblasti sociálnej zodpovednosti vylepšujú image takýchto 

firiem.“ 

Tvrdenie 4: „Aktivity, ktoré dobrovoľne prispievajú k lepšej spoločnosti a čistejšiemu 

ţivotnému prostrediu, sú prínosom.“ 

Tvrdenie 5: „Aktivity, ktoré zlepšujú kvalitu ţivota spoločnosti (prácou so 

zamestnancami, ich rodinami, miestnou komunitou) prispievajú k ekonomicky udrţateľnému 

rozvoju.“ 

2.3 Vyhodnotenie 

 Zistené dáta sme analyzovali podľa priemeru. Hodnoty získané z aritmetických 

priemerov výsledných skóre oboch populácií zvlášť, znázorňujú farebne odlíšené krivky. Na 

osi x sú jednotlivé tvrdenia, ku ktorým mali respondenti vyjadriť svoju mieru súhlasu, na 

základe vlastného uváţenia a individuálneho vzťahu k sociálne zodpovedným aktivitám. Na 

osi y sú hodnoty vyplývajúce z priradených numerických hodnôt k jednotlivým kategóriám 

hodnotenia. V nasledovnej časti uvádzame výsledky jednotlivo vo všetkých troch skúmaných 

vekových kategóriách rozdelených na obe skúmané populácie. (Tab. 1) Popri pohlaví sme 

skúmali aj rozlíšenie recipientov podľa ďalšieho základného biologického znaku – veku. 

Ľudia v rôznych vekových kategóriách disponujú rôznou mierou znalostí a skúseností. 

 

Tab. 1   Vyhodnotenie všetkých troch vekových kategórií oboch populácií 

Vo vekovej kategórii 18 – 29 rokov sa výsledné priemerné hodnoty pohybovali 

v intervale od 3,89 do 4,71 tzn. v rozmedzí odpovedí „súhlasím“ aţ „úplne súhlasím“ 

(Graf 1). Najpozitívnejší postoj uviedli ţeny a rovnako aj muţi k tvrdeniu 4: „Aktivity, ktoré 

dobrovoľne prispievajú k lepšej spoločnosti a čistejšiemu ţivotnému prostrediu, sú 

prínosom.“ s hodnotou 4,71 u ţien a 4,42 u muţov.  
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Graf 1   Vyhodnotenie vekovej kategórie 18 – 29 rokov 

V zostupnom poradí uvádzame ďalšie tvrdenia ţenskej populácie danej vekovej 

kategórie: tvrdenie 3: „Aktivity v oblasti sociálnej zodpovednosti vylepšujú image takýchto 

firiem.“ s hodnotou 4,46, tvrdenie 5: „Aktivity, ktoré zlepšujú kvalitu ţivota spoločnosti 

(prácou so zamestnancami, ich rodinami, miestnou komunitou) prispievajú k ekonomicky 

udrţateľnému rozvoju.“ s hodnotou 4,21, tvrdenie 1: „Sociálna zodpovednosť firiem sa stane 

exkluzívnejšia a v budúcich rokoch sa jej bude venovať viac pozornosti.“ s hodnotou 4,14, 

tvrdenie 2: „Chcel/a by som si kupovať produkty od spoločnosti, ktorá chce byť sociálne 

zodpovedná.“ s hodnotou 3,89. 

V zostupnom poradí uvádzame ďalšie tvrdenia muţskej populácie danej vekovej 

kategórie: tvrdenie 2: „Chcel/a by som si kupovať produkty od spoločnosti, ktorá chce byť 

sociálne zodpovedná.“ s hodnotou 4,27, tvrdenie 3 a 5: „Aktivity, ktoré zlepšujú kvalitu ţivota 

spoločnosti (prácou so zamestnancami, ich rodinami, miestnou komunitou) prispievajú k 

ekonomicky udrţateľnému rozvoju.“ a „Aktivity v oblasti sociálnej zodpovednosti vylepšujú 

image takýchto firiem.“ s hodnotou 4,19, tvrdenie 1: „Sociálna zodpovednosť firiem sa stane 

exkluzívnejšia a v budúcich rokoch sa jej bude venovať viac pozornosti.“ s hodnotou 4,12 

 

Graf 2   Vyhodnotenie vekovej kategórie 30-44 rokov 
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Vo vekovej kategórii 30-44 rokov sa výsledné priemerné hodnoty pohybovali 

v intervale od 2,04 do 4,73 tzn. v rozmedzí odpovedí „nesúhlasím“ aţ „úplne súhlasím“ 

(Graf 2). Najpozitívnejší postoj uviedli ţeny rovnako ako vo vekovej kategórii 18-29 rokov k 

tvrdeniu 4: „Aktivity, ktoré dobrovoľne prispievajú k lepšej spoločnosti a čistejšiemu 

ţivotnému prostrediu, sú prínosom.“ s hodnotou 4,73. Naopak muţská populácia uviedla 

k danému tvrdeniu negatívny postoj vyjadrený odpoveďou „nesúhlasím“ s hodnotou 2,04.  

V zostupnom poradí uvádzame ďalšie tvrdenia ţenskej populácie danej vekovej 

kategórie: tvrdenie 5: „Aktivity, ktoré zlepšujú kvalitu ţivota spoločnosti (prácou so 

zamestnancami, ich rodinami, miestnou komunitou) prispievajú k ekonomicky udrţateľnému 

rozvoju.“ s hodnotou 4,53, tvrdenie 3: „Aktivity v oblasti sociálnej zodpovednosti vylepšujú 

image takýchto firiem.“ s hodnotou 4,33, tvrdenie 2: „Chcel/a by som si kupovať produkty od 

spoločnosti, ktorá chce byť sociálne zodpovedná.“ s hodnotou 4,2, tvrdenie 1: „Sociálna 

zodpovednosť firiem sa stane exkluzívnejšia a v budúcich rokoch sa jej bude venovať viac 

pozornosti.“ s hodnotou 3,47 reprezentované odpoveďou „neviem“.  

V zostupnom poradí uvádzame ďalšie tvrdenia muţskej populácie danej vekovej 

kategórie: tvrdenie 1: „Sociálna zodpovednosť firiem sa stane exkluzívnejšia a v budúcich 

rokoch sa jej bude venovať viac pozornosti.“ s hodnotou 4,19, tvrdenie 2: „Chcel/a by som si 

kupovať produkty od spoločnosti, ktorá chce byť sociálne zodpovedná.“ s hodnotou 3,08, 

tvrdenie 3 a 5: „Aktivity v oblasti sociálnej zodpovednosti vylepšujú image takýchto firiem.“ a 

„Aktivity, ktoré zlepšujú kvalitu ţivota spoločnosti (prácou so zamestnancami, ich rodinami, 

miestnou komunitou) prispievajú k ekonomicky udrţateľnému rozvoju.“ s hodnotou 2,76. 

 

Graf 3   Vyhodnotenie vekovej kategórie 30-44 rokov 

Vo vekovej kategórii 44-59 rokov sa výsledné priemerné hodnoty pohybovali 

v intervale od 3,67 do 5,0  tzn. v rozmedzí odpovedí „súhlasím“ aţ „úplne súhlasím“ (Graf 3). 

Najpozitívnejší postoj uviedli ţeny a rovnako aj muţi k tvrdeniu 4: „Aktivity, ktoré 

dobrovoľne prispievajú k lepšej spoločnosti a čistejšiemu ţivotnému prostrediu, sú 

prínosom.“ s hodnotou 5,0. V muţskej populácii danej vekovej kategórii vyjadrili 

najpozitívnejší postoj s rovnakou hodnotou k tvrdeniu 3: „Aktivity v oblasti sociálnej 

zodpovednosti vylepšujú image takýchto firiem.“. Najmä kvôli nízkemu počtu respondentiek 

získali ostatné tvrdenia rovnakú hodnotu 4,8 reprezentovanú odpoveďou „úplne súhlasím“ 

tzn. respondentky vyjadrili pozitívny postoj ku všetkým tvrdeniam.  
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V zostupnom poradí uvádzame ďalšie tvrdenia muţskej populácie danej vekovej 

kategórie: tvrdenie 5: „Aktivity, ktoré zlepšujú kvalitu ţivota spoločnosti (prácou so 

zamestnancami, ich rodinami, miestnou komunitou) prispievajú k ekonomicky udrţateľnému 

rozvoju.“ s hodnotou 4,67, tvrdenie 2: „Chcel/a by som si kupovať produkty od spoločnosti, 

ktorá chce byť sociálne zodpovedná.“ s hodnotou 4,17, tvrdenie 1: „Sociálna zodpovednosť 

firiem sa stane exkluzívnejšia a v budúcich rokoch sa jej bude venovať viac pozornosti.“ 

s hodnotou 3,67. Respondenti vyjadrili ku všetkým tvrdeniam pozitívny postoj.  

 

Graf 4   Celkové vyhodnotenie 

V rámci celkového vyhodnotenia všetkých troch vekových kategórií sa výsledné 

priemerné hodnoty pohybovali v intervale od 4,0 do 4,75  tzn. v rozmedzí odpovedí 

„súhlasím“ aţ „úplne súhlasím“ (Graf 4). Najpozitívnejší postoj uviedli ţeny a rovnako aj 

muţi k tvrdeniu 4: „Aktivity, ktoré dobrovoľne prispievajú k lepšej spoločnosti a čistejšiemu 

ţivotnému prostrediu, sú prínosom.“ s hodnotou 4,75 u ţenskej populácii a 4,48 u muţskej.  

V zostupnom poradí uvádzame ďalšie tvrdenia muţskej populácie v rámci všetkých 

troch vekových kategórií: tvrdenie 3 a tvrdenie 5: „Aktivity v oblasti sociálnej zodpovednosti 

vylepšujú image takýchto firiem.“ a „Aktivity, ktoré zlepšujú kvalitu ţivota spoločnosti 

(prácou so zamestnancami, ich rodinami, miestnou komunitou) prispievajú k ekonomicky 

udrţateľnému rozvoju.“ s hodnotou 4,31, tvrdenie 2: „Chcel/a by som si kupovať produkty od 

spoločnosti, ktorá chce byť sociálne zodpovedná.“ s hodnotou 4,15, tvrdenie 1: „Sociálna 

zodpovednosť firiem sa stane exkluzívnejšia a v budúcich rokoch sa jej bude venovať viac 

pozornosti.“ s hodnotou 4,08. 

V zostupnom poradí uvádzame ďalšie tvrdenia ţenskej populácie v rámci všetkých 

troch vekových kategórií: tvrdenie 3: „Aktivity v oblasti sociálnej zodpovednosti vylepšujú 

image takýchto firiem.“ s hodnotou 4,46, tvrdenie 5: „Aktivity, ktoré zlepšujú kvalitu ţivota 

spoločnosti (prácou so zamestnancami, ich rodinami, miestnou komunitou) prispievajú k 

ekonomicky udrţateľnému rozvoju.“ s hodnotou 4,38, tvrdenie 2: „Chcel/a by som si kupovať 

produkty od spoločnosti, ktorá chce byť sociálne zodpovedná.“ s hodnotou 4,08, tvrdenie 1: 

„Sociálna zodpovednosť firiem sa stane exkluzívnejšia a v budúcich rokoch sa jej bude 

venovať viac pozornosti.“ s hodnotou 4,0. 

Respondenti vyjadrili ku všetkým tvrdeniam pozitívny postoj s minimálnymi 

odchýlkami medzi oboma pohlaviami. Na základe priradených hodnôt však môţeme usúdiť, 

ţe sa respondenti vyjadrovali dostatočne jednoznačne. Odpovede sa u oboch populácií 

pohybujú v rozmedzí 4,00 a viac, reprezentovaných odpoveďou „súhlasím“ aţ „úplne 
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súhlasím“ Celkové poradie v rámci všetkých troch skúmaných vekových kategórií uvádzame 

v tabuľke 2. 

muži ženy 

4.tvrdenie (4,48)  4.tvrdenie (4,75)  

5.tvrdenie (4,31)  3.tvrdenie (4,46)  

3.tvrdenie (4,31)  5.tvrdenie (4,38)  

2.tvrdenie (4,15)  2.tvrdenie (4,08)  

1.tvrdenie (4,08)  1.tvrdenie (4,00)  

Tab. 2   Celkové vyhodnotenie 

Na základe grafického vyhodnotenia je zrejmé, ţe rozdiely vyjadrení miery súhlasu 

s uvedenými tvrdeniami týkajúcimi sa sociálnej zodpovednosti nie sú výrazné. Hoci veľké 

rozdiely vyjadrení miery súhlasu s uvedenými tvrdeniami všeobecného poňatia sociálne 

zodpovedných aktivít podnikov medzi oboma populáciami nie sú, ţeny vyjadrujú v troch 

tvrdeniach z celkového počtu päť pozitívnejší postoj ako muţi. Najvýraznejšia odchýlka sa 

týka tvrdenia 4: „Aktivity, ktoré dobrovoľne prispievajú k lepšej spoločnosti a čistejšiemu 

ţivotnému prostrediu, sú prínosom.“ V oboch populáciách je však vyjadrené pozitívnou 

kategóriou hodnotenia. Na základe uvedených informácií vylučujeme HY 2: „Vnímanie 

sociálne zodpovedných aktivít firmy je ţenami vnímané pozitívnejšie ako muţmi.“ 

Najpozitívnejšie sa respondenti celkovo vyjadrovali k tvrdeniu 4: „Aktivity, ktoré 

dobrovoľne prispievajú k lepšej spoločnosti a čistejšiemu ţivotnému prostrediu, sú 

prínosom.“, ktoré môţeme zaradiť k environmentálnemu pilieru CSR.   

Najnegatívnejšie sa respondenti celkovo vyjadrovali k tvrdeniu 1: „Sociálna 

zodpovednosť firiem sa stane exkluzívnejšia a v budúcich rokoch sa jej bude venovať viac 

pozornosti.“ a tvrdeniu 2: „Chcel/a by som si kupovať produkty od spoločnosti, ktorá chce 

byť sociálne zodpovedná.“. To môţe súvisieť s nízkou frekventovanosťou pojmu 

objavujúceho sa v oboch tvrdeniach „sociálna zodpovednosť“ / „sociálne zodpovedná“, kedy 

respondenti nevedia, čo si majú pod daným pojmom predstaviť. Vyjadrujú sa nedostatočne 

jednoznačne a prikláňajú sa k moţnosti odpovedi „neviem“.  

Záver 

Z uvedených poznatkov predpokladáme, ţe pri otázkach týkajúcich sa sociálnych 

problémov nie je najrozhodnejším faktorom pohlavie. Nakoľko sa nejedná o problém jednej 

sociálnej skupiny, jedného pohlavia, jedného štátu atď,  respondenti túto oblasť chápu ako 

celospoločenský a celosvetový problém. Muţskosť a ţenskosť sú rodové vlastnosti, ktoré sa 

vyvíjajú reakciou na sociálne podmienky, počas ţivota sa ďalej rozvíjajú a upevňujú, ale aj 

tak stále zostávajú rozdiely v muţskom a ţenskom konaní a vnímaní, hoci ľudské vnímanie 

má tendenciu ísť za hranice našich tradičných rodových rolí. Maskulínny človek je typický 

výkonom, aktivitou, riadením, podnikavosťou. Feminínny človek je typický sociálnym 

cítením ako orientácia na vzťahy, záujem o druhých, emocionalita. Ide však o veľmi 

zjednodušenú deskripciu. Kaţdý človek je svojim individuálnym spôsobom do určitej miery 

feminínny a maskulínny, a teda v ľudskej populácii ţije moţno ani je ne moţné nájsť „čistý“ 

maskulínny alebo „čistý“ feminínny typ bez prímesy vlastností opačného typu. V posledných 

rokoch nastáva výrazné zbliţovanie vnímania medzi muţmi a ţenami, ţeny sa stále viac 

podobajú muţom a naopak. Muţi a ţeny stratili svoje osobité vlastnosti a ich správanie sa 

stáva uniformným.  
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Uvedomujeme si, ţe uvedené výsledky výskumu sú značne povrchné a počet 

respondentov nízky. Dosiahnuté výsledky odôvodňujeme tým, ţe sociálna otázka sa stala 

celosvetovou a týka sa všetkých jedincov muţskej aj ţenskej populácie rovnako. Čo sa týka 

sociálneho ţivota spoločnosti v súčasnosti, predstavujúceho celú škálu deštrukčných 

procesov, je potrebné, aby ľudia zmenili svoje postoje. Problémy sú prítomné v ekonomicko-

sociálnej oblasti v kultúrno-etnickej aj vo vzdelávacej oblasti.  

Je pravdepodobné, ţe názory na sociálnu zodpovednosť vyplývajú z osobnej 

zodpovednosti k ţivotnému prostrediu a ku kvalite ţivota spoločnosti bez rozdielu pohlaví.  
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