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Editoriál
Vá en itatelia,
lenovia Eur pskej Akadémie Mana mentu,
Marketingu a Médií vám s pote en m predstavujú siedme vydanie multidisciplinárneho,
vedecko-odborného, recenzovaného asopisu
Dot.comm, ktorého poslaním je prostredníctvom príspevkov významných odborníkov
podnecova in pirat vny dial g, a s asne tak
roz irova aktuálne poznatky a stimulova al
rozvoj te rie a praxe vo vybran ch spolo enskohumanitných
vedných
disciplí-nach,
aplikovan ch v oblasti mana mentu, marketingu
a médií.
Aktuálne vydanie tvoria príspevky prezentujúce
s asné problémy a otázky súvisiace s oblas ou
marketingovej a mediálnej komunikácie. Prvý
príspevok sa zaoberá témou kreativity ako
s asti celkového potenciálu reklamn ch
a komunika n ch agent r. Cie om t die bolo
identifikova
existenciu súvislosti medzi
vnímanými aspektami tvorivej klímy identifikovanej na základe niektorých prvkov
komunikácie v organizácii a prejavenou mierou
kreativity jej pracovníkov.
Druhý pr spevok sa s stre uje na pecifiká
tvorby obsahovej komunika nej stratégie
v oblasti módy na sociálnej sieti Facebook.
túdia podáva sumárny rámec odpor aní pre
komunikáciu zna ky v tejto oblasti, a vedecky
skúma nákupné správanie a preferencie cie ovej
skupiny vybraného módneho online obchodu.
Predmetom vedeckého sk mania
al ieho
príspevku sa stali hlavné aspekty reklamného
textu v kampani vytvorenej v systéme Google
Ads. Autori pritom vychádzajú z pravidiel
stanovených samotnou spolo nos ou Google, a
s doplnené o odpor ania marketingov ch

pecialistov. Vo výskumnom súbore reklám na
notebooky boli konfrontované pravidlá pri
tvorbe reklamných textov s konkrétnou realizáciou reklám.
Príspevok venovaný téme presved ovania
v oblasti digitálneho marketingu, resp. webových platforiem, nazerá na obsah webových
stránok cez optiku autora Cialdiniho, a nim
definovaných princípov persuazívneho vplyvu,
ktoré sú hlboko zvnútornené v udskej psychike.
Autorka identifikuje, objas uje a de-klaruje
ka dý z týchto princípov v rámci we-bového
prostredia
a jeho
konkrétnych
ast ,
a predpokladá tak naplnenie marketingovokomunika n ch zámerov presvied a cie ovú
skupinu recipientov na pozadí daných princípov.
Piaty príspevok sa zaoberá témou sociálnych
sietí, ako aj históriou vzniku marketingu na
sociálnych sie ach. Zárove podáva anal zu
efektivity vyu itia sociálnej siete Instagram ako
novodobého marketingového nástroja v komunika nej kampani vybraného subjektu.
V al om lánku nadväzujeme na tému
sociálnych médií, a predkladáme analýzu
vnímania vplyvu sociálnych sietí na proces
vytvárania názorov a preferencií u generácie Z.
Posledn lánok sa venuje anal ze prezentácie
enských a mu ských rolí v obsahu printových
slovenských médií ur en ch enám.
Uvedené vedecké a odborné práce tak ponúkaj obohacuj ci poh ad na aktuálne témy
nachádzajúce sa v priese n ku domén mediálnych a komunika n ch t di , psychol gie,
lingvistiky, mana mentu a marketingovej komunikácie.
Edita trbová
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Editorial
Dear readers,
members of the European Academy of
Management, Marketing and Media present the
sixth edition of the multidisciplinary, scientific,
peer-reviewed journal Dot.comm, whose
mission is to stimulate inspirational dialogue
through the contributions of leading experts,
while spreading current knowledge and
stimulating further development of the theory
and practice in selected socio-humanitarian
sciences applied within domain of management, marketing and media.
The current edition consists of contributions
presenting current issues and issues related to
marketing and media communications. The first
paper deals with the topic of creativity as part of
the overall potential of advertising and
communication agencies. The aim of the study
was to identify the existence of a link between
the perceived aspects of the creative climate
identified based on some elements of
communication within the organization and the
degree of creativity of its employees.
The second paper focuses on the specifics of
creating a content communication strategy in the
field of fashion on the Facebook social network.
The study provides a summary of
recommendations for brand communication in
this area, and scientifically examines the
shopping behavior and preferences of the target
group of the selected fashion online store.
The main aspects of ad text in a Google Ads
campaign became the subject of scientific
research of the next article. The authors follow
the guidelines set by Google itself and are
complemented by recommendations from
marketing specialists. The research set for laptop

ads confronted the rules for creating ad text with
specific ad implementation.
A paper devoted to the topic of persuasion in
the field of digital marketing, respectively web
platforms, looking at the content of the website
through the optics of author Cialdini, and the
defined principles of persuasive influence, which
are deeply internalized in the human psyche. The
author of study identifies, clarifies and declares
each of these principles within the web
environment and its specific parts and thus
assumes the fulfillment of marketing-communication intentions to convince the target group
of recipients on the background of the given
principles.
The fifth paper deals with the topic of social
networks as well as the history of social
marketing. It also analyzes the effectiveness of
the use of the social network Instagram as
a modern marketing tool in the communication
campaign of the selected subject.
In the next article, we follow the topic of social
media, and present an analysis of the perception
of the impact of social networks on the process
of forming opinions and preferences for the
Generation Z.
The last article is devoted to the analysis of the
presentation of women's and men's roles in the
content of Slovak women's print media.
These scientific and professional papers thus
offer an enriching view of current topics found
at the intersection of the domains of media and
communication studies, psychology, linguistics,
management and marketing communication.
Edita trbová
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KOMUNIKÁCIA, TVORIVÁ KLÍMA A KREATIVITA V REKLAMNÝCH
A KOMUNIKA N CH AGENT RACH

COMMUNICATION, CREATIVE CLIMATE AND CREATIVITY IN ADVERTISING
AND COMMUNICATION AGENCIES

Katarína Fichnová
Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovenská republika, kfichnova@ukf.sk

ABSTRAKT
Pr spe ok sa en je problema ike krea i i ako s as i celko ho po enci l reklamn ch a kom nika n ch agen r. Cie om bolo
iden ifiko a , i e is je s islos med i n man mi aspek ami kl m iden ifiko anej na základe niektorých prvkov komunikácie
v organizácii a prejavenou mierou kreativity jej pracovníkov. Výskumný súbor pozostával zo 72 pracovníkov viacerých agentúr.
Na iden ifik ci
ori os i bol po i Urbano es ori ho m slenia (2002) a vybrané faktory CCQ (Ekvall, et. al, 1986).
V sledk a is ickej konfron cie d k ali, e podpora n pado (ako jeden z faktorov tvorivej klímy) v organizácii významne
súvisí s miero preja enej ori os i praco n ko , pri om s enie dimen ie dôvera-o orenos v med i dskej kom nik cii ( al
z faktorov tvorivej klímy) na pracovisku sa pre prejavenie tvorivosti v na om sk me ne k ala ako k o . Disk o an s aj
al ie is enia a ich implikácie do pra e kom nika n ch agen r.
Kľúčové slová: kom nik cia, reklamn agen ra, kom nika n agen ra,

orivá klíma, tvorivé schopnosti

ABSTRACT
The paper deals with the issue of creativity as part of the overall potential of advertising and communication agencies. The aim
was to identify whether there is a link between the perceived aspects of the climate identified on the basis of some elements of
communication within the organization and the expressed level of creativity of its employees. The research sample consisted of
72 staff from several agencies. Urban's creative thinking test (2002) and selected CCQ factors were used to identify creativity
(Ekvall, et. Al, 1986). The results of the statistical confrontation of the data showed that the support of ideas (as one of the factors
of creative climate) in the organization is significantly related to the level of the creativity of the employees, while the saturation
of the dimension of trust - openness in the interpersonal communication (another factor of creative climate) in the workplace did
not prove to be crucial. Other findings and their implications in the practice of communication agencies are also discussed.
Key words: communication, advertising agency, communication agency, creative climate, creative abilities

1. ÚVOD

S oh adom na sk o nos , e predme om
záujmu, ako napovedá titul tohto príspevku, sú
reklamné a kom nika n agen r , je po rebn
ies ich
med enie. V ir ch r mcoch
vymedzenia by sme pod komunikačnými
agentúrami mohli ro mie
e k agen r ,
ktoré navrhujú, vykonávajú a realizujú marketingovo-kom nika n s ra gie,
intenciách

Cie om pr spe k je pop sa a identifiko a ako
a i s bjek ne nímané aspekty pracovnej
klímy najmä v oblasti komunikácie v tímoch
reklamnej resp. kom nika nej agen r m
s isie s mierou prejavených tvorivých schopností
pracovníkov týchto agentúr, a ak o ma dopad na
ich tvorivé výkony.
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integrovanej
marketingovej
komunikácie
a na klade adania od klien a, pri om od ch,
k or p sobia pod hla i ko reklamné agentúry, sa
o ak a
ber a koncentrácia len na
reklamné aktivity. V praxi sa oba erm n as o
po
aj sk r s non mne ne diferencia ne.
Pod slovenskou asociáciou KRAS (Klub
reklamných agentúr Slovenska, zdroj: <http://
www.kras.sk/o-kras-e/>, 2011) s dr o an
okrem reklamných agentúr aj agentúry, ktoré
vo s ojom n e i deklaro anom s a se na
stránke KRASu, resp. vlastných webových
stránkach, slo
reklamn agen ra nemaj .
Mies o oho po
aj len ir ie edenie mena
agentúry
a erm n
agen ra
(napr.
Effectivity s.r.o., Wiktor Leo Burnett, s.r.o.,
MADE BY VACULIK, s.r.o.), iné uvádzajú
mies o slo a reklamn in pecifik ci (napr.
In egro an agen ra
TRIAD s. r. o.,
digi lna agen ra
Zarag a s. r. o., i .
<http://www.kras.sk/clenovia /clenovia/>,
2011). Na jej stránkach sa
d a (
as i
<http://www.kras.sk/o-kras-e/>), e je od
rok 1993 riadn m lenom EACA, eda
Európskej asociácie komunikačných agentúr so
sídlom v Bruseli (zdroj: <https://eaca.eu/
about-us/>, 2019). V eskej rep blike p sob
asociácia, ktorá má vo svojom názve termín
kom nika n (AKA Asociace komunikačních
agentur, zdroj: <https://aka.cz/>, 2020) a terminologick
presnej ie
med je ro sah
kom nika n ch agen r, pri om as re je:
mediálne agentúry, reklamné agentúry, tzv.
nezávislé agentúry, digitálne agentúry a aktia n agen r ( droj: <h ps://aka.c /o-nas
/clenove-a-sekce/>, 2020). Obe dr enia,
KRAS i AKA, usporadúvajú EFFIE a ia o
AKA ju definuje ako: „... sú až o najefektívnejšiu
reklamu“ a „... najprestížnejšie sú aže v oblasti
komerčných komunikácií ...“ (<https://www.
effie.cz/co-je-effie/o-effie/>, 2018), Slovenský
KRAS ju uvádza ako: “... sú až efektivity
marketingovej komunikácie“ (<http://www.kras.sk
/effie/>, 2011).

Vychádzajúc z uvedeného, ideálne by bolo
a sk r as re j ci erm n kom nika n
agen r , a ak s oh adom na s bjek
araden do
sk m re pek jem erminológiu, ktorou vymedzili svoje pôsobenie.
Tvorivý výkon pracovníka reklamnej i kom nika nej agen r sa podstatnou miero odr a
v spe nos i agentúry, a v prípade vysokej
tvorivosti je konk ren no
hodo ka dej
organizácie (porovnaj napr. Falat, 2004;
Wojciecho ski, Mik l , rbo , 2013; a in )
a je s as o
. celkového produkčného potenciálu
ka dej organizácie (Fi era, 1990). Jeho
výsledkom sú doteraz neznáme a pritom
efek ne rie enia e is j cich alebo b d cich
úloh alebo problémov. Bez tvorivosti nie je
mo n al ro oj a napredo anie, i rie enie
nových úloh a problémov. Existuje dok a e n
súvis medzi kreativitou a ekonomickým rastom
(Wise, 1992; Simonton, 1999; Florida, Tinagli,
2004 a iní).
Kreativita je mnohodimenzionálny fenomén,
ktorého podstatnými prvkami sú novos
(origin lnos ) a ro e užitočnos (Szobiová,
2004; Kaufman, 2009; Isaksen, 2011; Runco,
Jaeger, 2012; Corazza, 2016 a iní), pri om ide
o fenom n, k or
pod a s asn ch
.
konfl en n ch e ri
nik s
a nos o
viacerých faktorov (pozri napr. Dacey, Lennon,
2000, Amabile, 2013, a iní). Syntetizujúc
do eraj ie poznatky (vrátane na ich predch d aj cich
di : Fichno , 2016a, 2016b,
2019 a iné) sa nazdávame, e b sme mohli
ori os
pecifiko a
ako
mnohodimenzionálny fenomén vyvstávajúci z integrácie
kognitívnych a extrakognitívnych faktorov a potenciálov
osobnosti, ktoré sa prejavujú v tvorivom procese a ich
výsledkom je nový a (pre jedinca, referenčnú skupinu
alebo societu) užitočný produkt, pričom uvedené je
nevyhnutné vníma v dynamickej interakcii s prostredím.
T ori os je teda sociálnym procesom (ako
uvádzajú okrem iných napr. Sandra Ohly,
Robert Kase, Miha Skerlavaj (2010)), a preto je
citlivý na aktuálne, a najmä dlhodobo pôsobiace
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rôzne aspekty prostredia. Peter R. Monge,
Michael D. Cozzens a Noshir S. Contractor
(1992) v rok trvajúcej longi din lnej
dii
k ali, e sk pino kom nik cia organizácii

kovaná vízia vodcu. Pre kreativitu tímu je
prínosné, ak existuje kongruencia medzi
vodcom a jeho nasledovníkmi, ako poukázal
výskum Kumara Ropaka, Sushanta Kamara
Mishru a Ekta Sikarvara (2019).

mo i cia. T o kom nik cia ale m s b
otvorenou. Je to taký typ komunikácie, pri
ktorej leno ia si navzájom konštruktívne
spoch b j m lienk a ro e si vzájomne
dôverujú a pomáhajú si. Práve tento typ
komunikácie vedie k podpore kreativity ako to
pop sali
pred
e d omi dek dami Teresa
Amabile so spolupracovníkmi (1996). Golnaz
Mehdi Asri (2017, s. 456) zistil pozitívnu
a is ick
namn korel ci med i krea i i o
a efektívnou komunikáciou. Efektívna komunik cia pod a a ora ah a p
k o ch
aspektov: otvorenos (podobne ako uvádza
T. Amablile
ie), empatiu, podporu (v prístupe
T. Amabile bol tento aspekt vyjadrený podobne
ako vzájomná pomoc), pozitivizmus a dôraz
na rovnos . V nam kom nika n ch premenných v organizácii výskumne potvrdili aj
J. David Johnson, William A. Donohue, Charles
K. Atkin a Sall Johnson (2001), k or is ili, e
maj priame aj nepriame ink na vnímanú
ino at nos . Z ro e kom nik cia stimuluje
niektoré úrovne zapojenia participantov
do kreatívneho procesu v organizácii. D le ios kom nik cie výskumne potvrdili Liangding
Jia, Jason D. Shaw, Anne S. Tsui a Tae-Youn
Park (2014), sp ja sa pod a nich s
o
ro o krea i i , o ale pla len pri
lo itej ch loh ch. Komplexnos úloh ako
jeden z faktorov majúcich dopad na ori os
(v
islos i od onkaj ej mo i cie) sa preukázala aj vo výskume Markusa Baera, Graga
R. Oldhama a Anne Cummings (2003). Miera
prejavenej tvorivosti úzko súvisí s prístupom
k zamestnancom, ako uvádza Janka Beresecká
(2014), pri om pod a jej is en krea i itu
podnec je demokra ick , par icipa n
l
vedenia podniku, resp. organi cie, i m ,
nako ko k o m faktorom pri vedení
kreatívnych osobností je efektívne komuni-

Okrem uvedených aspektov komunikácie
a klímy na pracovisku je treba ma ie na re eli,
e in er enujúcimi premennými
majúcimi
dopad na prejavy tvorivosti a ich mieru by mohli
b
aj al ie fak or (presne
intenciách
mnohodimenzionality fenoménu tvorivosti),
k or napriek om , e ich o
sk me
empirick ne es jeme, je po rebn ich a o a
pri pochopení výsledných prejavov tvorivosti.
Medzi inými je to napríklad motivácia,
sebaregulácia a tímová práca (Paulus, Nijstad,
2019), typ myslenia (Pringle, Sowden, 2017),
osobnos n
r
(Dimitriadis, Anastasiades,
Karagiannidou, Lagaki, 2017; Szobiová,
Fichnová, 2003 a iní), postoje (Spálová, Szabo,
2017; Szyszka, Wojciechowski, 2018), vzory
(Mik l ,
Chal n o ,
2017),
ro li n
kogni ne
l (po ri napr.
sk m Baera,
Oldhama a Cummings (2003)), i mo i a né
(Janková, 2014) a si a n premenn (a al ie)
v zmysle v úvode popísaných konfl en n ch
prístupov mnohofaktorových zdrojov kreativity.

pozitívne súvisí s vytváraním inovatívnych
nápadov a ohr a
namnej i rol ne

2. METODOLÓGIA VÝSKUMU
Cie om
sk m bolo empirick o eri , i
subjektívne vnímané aspekty pracovnej klímy,
najmä v oblasti komunikácie v pracovných
moch reklamnej resp. kom nika nej agen r ,
zodpo edaj po iada k m na ori
kl m
(prvá fáza) a i súvisia s mierou prejavených
tvorivých schopností pracovníkov týchto
agentúr. Cie om bolo záro e is i , ako sa
odr aj prvky tvorivej klímy najmä spôsob
komunikácie, v ich tvorivých výkonoch (druhá
fáza).
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2.1. Výskumný problém a hypotézy

Z eden ho po
sme m seli pre ne plnos
dajo
l i as pro okolo , ak e kone n
po e respondentov bol 72. Pracovný profil
respondentov pozostával z rôznych pozícií
v agen re, pri om naj ra nej ie as penie
mali grafi k resp. grafici (11,11%), textári
(copywriters) (9,72%), umeleckí vedúci (art
directors) (6,94%), pracovníci venujúci sa
digitálnym médiám a sociálnym médiám (social
media manager, web developer, head of
online...) (6,94%), rovnaké zastúpenie mali
account manageri a account executive,
v men ino ej miere boli as pen po cie ako
s
PR
pecialis a, kameraman, s ra g,
projek o
mana r, prod k o
pecialis a
(prod c specialis ), prod k n , as respondentov zastávala aj viac funkcií a pozícií (napr.
grafik a vedúci grafického oddelenia, fotograf
a grafik). Organi cie ah ali kom nika n
a reklamné agentúry od men ch a po ie, k or
majú na slovenskom trhu výrazné zastúpenie.
Priemerný vek respondentov bol 29,38 roka (sd
= 7,50), najmlad responden mal 20,3 roka
a najs ar 59,5 roka. Zas penie m o a ien
bolo vyrovnané s e mi mierno pre aho
m o (52,78%). Ú as responden o bola
dobro o n a anonymizovaná.

Na klade sk o nos
eden ch predchádzaj cich as iach sme formulovali nasledovnú
výskumnú otázku a výskumné hypotézy:
VP1: Existujú štatisticky významné rozdiely
v sledovaných dimenziách tvorivej klímy v nami
sledovanom
súbore
pracovníkov
reklamných
a komunikačných agentúr a súbore výrazne inovatívnych
organizácií (podľa Issaksen, Lauer, Ekval a Britz,
2000-2001, s. 176)?
Ten o sk mn probl m bol s as o pr ej
f
sk m , kde sme sa pok sili iden ifiko a ,
ako respondenti vnímajú svoje pracovné
prostredie a i o o ich s bjek ne n manie je
v zhode so pecifikami dobre saturovanej
tvorivej klímy. V al ej f e sme form lo ali
nasledovné hypotézy:
H1: Predpokladáme, že existuje pozitívna, ale slabá
(nesignifikantná) súvislos medzi mierou kreativity
pracovníka organizácie a vnímanou mierou komunikácie
(debaty).
H2: Predpokladáme, že existuje pozitívna signifikantná
súvislos medzi mierou kreativity pracovníka organizácie
a vnímanou mierou otvorenosti v pracovnom prostredí.

Na iden ifik ci premenn ch sme po ili d a
nástroje: mieru kreativity respondentov
zamestnancov kom nika n ch agen r sme
iden ifiko ali
andardi o ano
me do :
Urbanovým testom tvorivosti (Urban, Jellen, Ko ,
2002), pre el ej o
die sme po ili jeho
celkové skóre (test identifikuje celkom 14
faktorov s maximálnym bodovým skóre 66).
Metodika nie je zameraná na tvorivé divergentné
myslenie, ale na tzv. tvorivé ladenie osobnosti,
pri om h a jej kono
lo k .

H3: Predpokladáme, že existuje pozitívna signifikantná
súvislos medzi mierou kreativity pracovníka organizácie
a vnímanou mierou podpory nápadov v pracovnom
prostredí.
Uvedená hypotéza H3 eda predpoklad , e m
bude vnímaná miera otvorenosti v danej
organi cii
ra nej ia,
m b de miera
krea i i praco n ka
ia. A naopak, kreatívni
praco n ci b d
podporo a
pros redie,
v k orom je mo n
ia o orenos .

Pre posúdenie miery vnímanej diskusie
komunikácie v organizácii, sme administrovali
Ekvalov dotazník tvorivej klímy (Ekval,
Tangeberg, 1986) CCQ - Creative Climate
Questionnaire - jeho al ie er ie (CIQ Climate for Innovation Questionnaire a SOQ -

2. 2. S bor a po i me d
V sk m sa
as nilo 105 praco n ko
18
rôznych agentúr v Slovenskej republike.

11

Dot.comm. Vol. 7. 2019, No. 1-2, ISSN 1339-5181

Situational Outlook Questionnaire). Dotazník
bol
in
o
dsk
(Ek all,
Tangeberg, 1986) pri analýze najinovatívnej ch, ale aj stagnujúcich organizácií, obsahuje
celkom 10 dimenzií klímy.

v are U s mo o
ori os o , o na na je,
e ak n ka, ako aj e mi
sok miera
interakcie bráni tvorivosti tímu). V na om
súbore je zistená miera frek encie
ia ne
v organizáciách s soko
ino a nos o ,
ktoré prezentovali Scott G. Issaksen, Kennet J.
Lauer, Göran Ekvall a Alexander Britz (20002001) (po ri posledn s pec Tab k 2).
Z ro e je po rebn si imn , e hoci b sa
od praco n ko kom nika n ch a reklamných
agentúr z h adiska po ah ich pr ce o ak ala
skôr nadpriemerná miera tvorivosti, zistenia
sk r ka j , e eden schopnos je
ch o
praco n ko poro na e ne he erog nna ako
v be nej pop l cii.

Tab ka 1: Popis bran ch dimen i ori ej kl m pod a
Scotta G. Issaksena a Görana Ekvala (2010).
Dimenzia

Definícia

Diskusia/
komunikácia

Existencia rôznych stanovísk, otvorená
pre en cia ro li n ch n pado , sk senos
a nalos . V disk sii sa mie a
a po b d je e a r n ch n oro
a stanovísk.
Emocion lna be pe nos o
ahoch.
V situáciách s vysokou dôverou /
o orenos o sa dia c ia pohodlnej ie pri
die an n pado a s k sebe primn
a es n .
Spôsob, akým sa zaobchádza s novými
nápadmi. V situácií s vysokou podporou
n pado
dia ska aj /prij maj n pad
a n rh
ma m a profesion ln m
sp sobom. dia sa na jom po orne
po aj .

Dôvera/
o orenos

Podpora
nápadov

Polo k do a n ka pre dimenziu komunikáciadiskusia sa týkali najmä diskusii a komunikácie
o nových nápadoch, a hoci v tomto smere je
klíma v sledovaných organizáciách priaznivá,
ro e
ori os i ari je od ma im ln ch
hodn
a po podpriemerné. N
predchádzajúci výskum (Fichnová, 2016a) k al, e
diskusia patrí medzi tie prvky prostredia, ktoré
pomáhajú
objaveniu
tvorivých
ideí.
Z eden ch sk o nos m eme
od o a ,
e kom nik cia a diskusia majú miesto
v organizácii a v podpore ori os i, je ak
pravdepodobné, e r n ch f ach ori ho
procesu (pozri najmä prístup klasika v oblasti
skúmania tvorivého procesu Grahama Wallasa
(1926)) m e ma disk sia odli n pos a enie
a
nam. Je rejm , e jej mies o je najm
prepara nej a il mina nej f e, a ia o o
erifika nej a ink ba nej f e hr nie ak
významnú úlohu.

Zdroj: Issaksen, Ekval (2010, s. 76).

Hoci respondenti vyplnili celý dotazník, pre
prezentovanú analýzu sme z výsledkov
extrahovali len dáta pre dimenzie: komunikáciadiskusia, dôvera-otvorenos a podpora nápadov. Ich
defin cie pod a a oro do a n k
d ame
v Tab ke 1. Vo
sk me sme pracovali
s hrubými skóre.

3. ANALÝZA, INTERPRETÁCIA, DISKUSIA
A LIMITY VÝSLEDKOV VÝSKUMU

Analýza získaných dát ukázala, e med i
komunikáciou - diskusiou v skúmaných organizáciách a mierou tvorivosti pracovníkov nie je
ra nej
ah.
V sledk
il s r jeme
v Tab ke 2. Na ich klade m eme po ao a hypotézu H1 za prijatú. Uvedené zistenia sú
v súlade so zisteniami Roghera Th. A. J.
Leendersa, Jo M. L. Van Engelena a Jana
Kratzera (2003), ktorí hovoria, e op im lna je
len striedma miera frekvencie komunikácie
(frek encia in erakcie m nepriam
ah

V dimenzii dôvera-otvorenos sme zistili nesignifikan n
ah s miero
ori os i,
m
zamietame hypotézu H2. S oh adom na do eraj ie
skúsenosti iných výskumníkov ( i . alej), ktorí
naopak potvrdzujú význam dôvery a otvorenosti pre prejavenie tvorivosti (napr. Amabile,
et. al. (1996), Asri (2017) a iní) a spe n
kon
organizácie (napr. Palis kie ic , Go cho ski,
Koohang (2015, s. 28)) je tento výsledok
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prekvapivý. Dimenzia dôvery a otvorenosti je
v priemere zhruba analogická ako uvádzajú
autori v andardoch pre ino a ne organi cie
( i . Issaksen, La er, Ek al a Bri (2000-2001)
Graf 1 a posledn s pec Tab k 2).

is enie n m do o je po a o a hypotézu H3 za
potvrdenú. o na na je, e podpora n pado je
pre ori os
namnej ia ne o orenos
a dôvera.
Tab ka 2: Priemerné hodnoty skóre vo vybraných
dimenziách tvorivej klímy a ich korelácie s priemernou mierou
kreativity u pracovníkov reklamných a kom nika n ch
agentúr a ich a is ick konfrontácia.

Graf 1: Priemerné hodnoty skóre vo vybraných dimenziách
tvorivej klímy a ich korelácie s priemernou mierou kreativity
u pracovníkov reklamných agentúr.

hrubé skóre
(rang: 0-15)

250
200

dimenzia
tvorivej
klímy:

súbor z výskumu
(N=72)

150

prepočítané skóre (AM)
korelácie
s tvorivos ou

vyjadrenie
k významnosti
„r“

z výskumu

11,68 2,12

0,1795

n.s.

234

158

10,97 2,47

0,1301

n.s.

219

178

0,3127

p=
0,007488
p < .05

AM

sd

súbor

(N=72)

100
diskusia/
komunikácia
dôvera/
o orenos

50
0

súbor
inovatívnych
o gani ci od a
Issaksen, Lauer,
Ekval a Britz
(2000-2001, s.
176)

podpora
nápadov

10,71 2,80

tvorivos
(rang: 0-66)
Urbanov test
tvorivosti

Zdroj: vlastný výskum a dáta z Issaksen, Lauer, Ekval a Britz (20002001, s. 176).

súbor
inovatívnych
organizácií podľa
Issaksen, Lauer,
Ekval a Britz
(2000-2001,
s. 176)

214
183
chí-kvadrát=2,967
p=0,2262 n.s.

AM

sd

Min

Max

Modus

34,40

11,99

11

63

37

Legenda: AM= aritmetický priemer, sd = smerodajná odchýlka, n.s.=
nesignifikantný výsledok, p < .05 = výsledok je signifikantný na hladine 0,05.
Zdroj: vlastný výskum a údaje v poslednom s pci hore z Issaksen,
Lauer, Ekval a Britz (2000-2001, s. 176).

Pri testovaní rozdielov nami zistených údajov
pre dimenzie tvorivej klímy a uvedenými
andardami sme ne is ili iadne signifikan n
rozdiely (chí-kvadrát = 2,967) (VP1). Uvedené
sledk na na j , e
nami skúmaných
organizáciách v sledovaných dimenziách klímy
boli vytvorené optimálne podmienky na
prejavenie tvorivosti responden o , a ak
dimenzia dôvery nemala významný dopad na
mier
ori os i. Je mo n , e pros redie na
ori os p sob ako celok, ak e jeho
jedno li
dimen ie nem sia korelo a
s tvorivým výkonom, výkon bude
isie aj od
al ch aspek o pros redia.

Pre en o an
sledk je po rebn n ma ako
sond do rie enej problema ik , a bra
re e
limi
sk m , k or mi s najm n k po e
respondentov a obmed enie sa na pecifick
oblas
organi ci
lo o kom nika n
a reklamné agentúry v nich má tvorivý proces
s oje charak eris ick r (bli ie ich popis jeme v inej
dii (Fichnová, 2016a)). Ur i m
limi om m e b aj miera mo i cie responden o adminis ro a predlo en es a dotazn k, pri om je mo n , e dotazníku hodnotenie pracovného prostredia mohli pozitívne
skres o a ( snahe dobre repre en o a lastnú agentúru) a naopak pri výkonovom teste
tvorivosti realizácii nevenovali primeranú
po ornos
(aj s oh adom na hek ickos
pracovných povinností v agentúre), m es
nem sel od rkadli
sk o n
mier
ich

Vo sk me sa a is ick po rdila
namn
s islos med i dimen io podpora nápadov
v organizácii (kom nika n ch a reklamných
agentúrach) a mierou tvorivosti jej pracovníkov,
a to na hladine významnosti 0,05. Uvedené
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schopností, ktor bola nad o ak ania ni ia,
ne
ad j praco n pecifik praco n ch
po ci responden o . V s p mohli b
sledkom p sobenia
al ch premenn ch
(in er en j ce premenn , i
ie), k or sme
nezachytili.

tvorivosti v na om
sk me ne k ala
ako významná, napriek tomu sa
domnie ame, e by nebolo vhodné
podce o a jej
nam (v intenciách
predchádzajúcich výskumov iných autorov, mimo iných napr. Issaksen, Lauer,
Ekval a Britz, 2000-2001; Amabile, et. al.,
1996).

4. ZHRNUTIE NAJD

LE ITEJ CH
ZISTENÍ A ZÁVERY

Primerané diskusie m
b
pre
ori os
organizácii, resp. agentúre
prínosom, a to najmä v prípravnej fáze
a vo fáze generovania nápadov.

Komunikácia, aby efektívne podporovala
kreativitu v organizácii, b mala sp a pod a
do eraj ch po na ko nasledo n a rib , m s
b :
- o oren ( o ah a kon r k ne spoch bo anie, vzájomnú dôveru a pomoc)
(Amabile, et. al., 1996),
- efektívna (otvorená, empatická, podporujúca,
pozitivistická a acho aj ca ro nos ) (Asri,
2017),
- zameraná na projekt (Sonnenburg, 2004),
- v strednej miere frekvencie (Leenders, Van
Engelen a Kratzer, 2003),
- v nízkej miere centralizácie (Kidane i Gloor,
2007, Leenders, Van Engelen a Kratzer, 2003),
- realizovaná ako FtF (Fichnová, 2016b) alebo
kombinovaná osobná a elektronicky sprostredkovaná komunikácia (Ocker, Fjermestad,
Hiltz a Turoff, 1997).
Prezentovaný
potvrdili, e:

výskum

a jeho

Komunikácia v organizácii, ako aj kreatívny
potenciál organizácie, sú významnými faktormi
jej úspe nos i a efektivity, z uvedených dôvodov
zasluhujú výra nej i po ornos
sk mn ko .
Ako in pira ne a prínosné sa javí aj skúmanie
interakcie viacerých faktorov v multifacetovej
analýze, ktorá by zachytila aj intervenujúce
premenné a interakcie medzi jednotlivými
komponentmi klímy na pracovisku ovplyvj cej a o pl o anej kom nik ciou, a v kone nom d sledk aj preja en
ori os .
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OBSAHOVÝ MARKETING NA SOCIÁLNEJ SIETI FACEBOOK:
PREFERENCIE A NÁKUPNÉ INTENCIE SPOTREBITE OV V ODVETVÍ
MÓDY A ODIEVANIA
FACEBOOK CONTENT MARKETING: CONSUMER PREFERENCES AND
BUYING INTENTIONS IN THE FASHION AND CLOTHING INDUSTRY

O ga Púchovská
Filozofická fakulta, Univerzita Kon tant na Filo ofa Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovenská republika, opuchovska@ukf.sk
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Filozofická fakulta, Univerzita Kon tant na Filo ofa Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovenská republika, katarína.svonavcova@student.ukf.sk
ABSTRAKT
Príspevok sa s stre uje na pecifick elementy obsahovej strat gie komunik cie m dnej na ky na soci lnej sieti Facebook.
Praktick m cie om t die je poskytn
r mcov sum r odpor an h adiska obsahovej komunika nej strat gie na ky
na sociálnej sieti, v pr pade vedeck ho cie a sa s stre ujeme na pecifik ciu nákupných intencií a preferencií cie ovej skupiny
vybraného online obchodu s módou. Aplikáciou metodologickej triangulácie, kombináciou metódy obsahovej analýzy
komunikácie a dát získaných z Facebook tatistiky ako aj nadväzujúcim dopytovaním sme získali potrebné dáta. Výsledky
v skumu pouk ali, e repre entanti cie ovej skupiny vybran ho m dneho online obchodu preferujú vo výraznej miere vizuálne
spracovan pr spevky, najm charakteru exteri rovej m dnej fotografie, ktor m u by doplnen textom informuj cim o cene,
ve kosti a kvalite materi lu. S asne sme identifikovali, e med i d vody sledovania Facebook stránok s módou a oble en m patr
prístup k informáciám o aktu lnych m dnych trendoch ako aj v e pre samotn oblas m dy a naj astej ie online nakupovan m
typom produktov s aty, tri k , ko ele, bl ky a kabelky i batohy. Online m dnemu obchodu teda odpor ame d sledn
pl novanie obsahovej strat gie so ameran m na kon istentnos textov ho a vizuálneho obsahu, reflektujúc preferencie publika,
integráciu prvkov vy uj cich interakciu s publikom (tzv. call to action), ako aj aktuálnych trendov v oblasti komunikácie na
sociálnych médiách, napríklad video príspevky i mo nos priameho n kupu prostredn ctvom o na enia produktu.
K

o slo : obsahový marketing, obchodovanie v prostredí sociálnych sietí, Facebook, efektivita, móda.

ABSTRACT
This paper focuses on specific content strategy elements of fashion brand communication on Facebook. The practical aim of the
study is to provide a general summary of recommendations regarding the brand's social media content strategy. Our scientific
goals were focused on specifying the purchasing intentions and preferences of the target audience of the selected online fashion
store. By applying methodological triangulation, combining the method of content analysis of communication and the data offered
by Facebook statistics as well as the subsequent inquiry, we obtained the necessary data. The results of the research showed that
the representatives of the target group of the selected fashion online shop strongly prefer visually processed contributions,
especially the outdoor fashion photography, which can be supplemented by text informing about the price, size and quality of the
material. At the same time, we have identified factors of following Facebook pages focused on fashion: access to information on
current fashion trends as well as a passion for the fashion sector are most significant reasons. On the other hand, the most usually
bought online products are clothes, t-shirts, blouses and handbags or backpacks. Therefore, we recommend the fashion online
store to settle a consistent content strategy planning with a focus on the consistency of text and visual content, reflecting audience
preferences, integrating elements to increase audience engagement (call to action) as well as current trends in social media
communication such as video posts, or direct purchase via product tags and tabs
Key words: content marketing, social e-commerce, Facebook, efficiency, fashion.
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konkuren n ceny ako aj potenci l ich poklesu,
a v neposlednom rade je to samotný komfort
pre u vate a (Tiago a in , 2014). Benefity
pre samotn
na ku m u by odvoden
od základných elementov vývojovej etapy webu
Web 2.0, ktoré sú UGC (pou vate mi
produkovaný obsah), e-commerce a význam
komunít (Tomayess, 2015). Benefitom vyu itia
soci lnych m di na strane na ky je teda
r chlos a jednoduchos komunikácie, priestor
pre kolaboráciu, networking, partnerstvá
a budovanie na ky. Sú významným podporn m prvkom n v tevnosti web str nky,
ako aj zdrojom zákazníckej spätnej väzby,
poskytujú priestor pre priamu interakciu
so zákazníkom, podporujúc budovanie vzájomn ho v ahu a rie enia podpory v mysle online
ka n ckeho servisu s mo nos ou impresie
potenciálnych zákazníkov, a v neposlednom
rade sú ideálnym prostredím pre sledovanie
aktivít a vývoja konkurencie (Hollingsworth,
2019). Akademici Borges Tiago a Veríssimo
d ra uj pr ve samotn aspekt CRM, pri om
ich výskum analyzujúci hodnotenia marketingov ch mana rov odhalil ako najv namnej ie benefity digit lnej pr tomnosti
na ky pr ve mo nos
lep enia
beru
informácií a získanie spätnej väzby potrebnej pre
budovanie na ky,
v enie po nania, priate sk charakter n stroja, potenci l k pre ent cii
interných, ako aj extern ch v ahov firmy,
podporu ro hodovacieho procesu, v enie
produktivity, pri om do popredia sa dostali aj
samotné dáta a tatistiky v konnosti aktiv t
realizovaných v prostredí sociálnych médií
(Tiago a iní, 2014).

1. ÚVOD
Soci lne siete ako s as komplexnej kateg rie
sociálnych médií významným spôsobom
podporili mo nosti eCRM, nako ko disponuj
potenci lom nielen obojsmernej, ale s asne
aj personalizovanej a presnej ie cielenej
komunik cie s cie ovou skupinou. Z kladn m
pilierom tejto formy komunikácie je práve
die anie inform ci vo forme najro li nej ch
obsahových foriem, oslovujúcich publikum
a podnecujúcich interakciu so na kou. Pr tomnos
na ky na sociálnej sieti preferovanej
cie ovou skupinou je imanentnou s as ou,
a teda jedným z determinujúcich faktorov
pre itia v koncepte digitálneho darvinizmu.
Pod a T. Goodwina (2018) ide o ideu alo en
na pôvodnej Darwinovej koncepcii evolúcie.
V aktuálnom svete riadenom digitálnymi
technol giami maj najv
potenci l spe n ho pre itia firmy a na ky aplikuj ce
kontinuálnu optimalizáciu s cie om d sledn ho
napredovania a etablovania osved en ch princ pov, av ak so s asnou schopnos ou predikcie
budúceho
vývoja
a návrhu
unikátnych
a inovat vnych rie en alo en ch na dostupných informáciách a d tach poskytuj cich hlb ie
porozumenie zákazníkovi, jeho správaniu
a n sledn efekt vnej iu interakciu.
Sociálne médiá ako platformy a aplikácie
webov ho charakteru u ah uj ce online interakciu v signifikantnej miere modifikovali
a ovplyvnili udsk aktivity a zvyky s výrazným
presahom transformácie aj v oblasti samotného
marketingu. Presun do digitálnej dimenzie
umo uje v menu inform ci a die anie
poznatkov, podnecuje tvorbu dialógu medzi
ro li n mi oblas ami. Z h adiska samotn ho
digitálneho marketingu je vhodn identifikova
benefity na strane zákazníkov, ale rovnako
aj na strane na ky. Z poh adu ka n ka sa
do popredia dostáva efekt vnos a r chlos
komunik cie, bohatos
inform ci , irok
spektrum a diverzita dostupných produktov,

1.1. Obsahový marketing na sociálnej sieti
Facebook
Obsah je základným prvkom marketingovej
stratégie integrujúcej sociálne médiá do
komunika n ho procesu. Hodnotný obsah
m e stimulova anga ovanos publika, m
získava rozhodujúcu pozíciu v kampani
na sociálnych médiách (Ahmad, Nur Syakirah
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a kol., 2016). Content Marketing Institute
(In tit t obsahov ho marketingu) ho poníma
ako strategický marketingový prístup zameraný
na tvorbu a distribúciu cenného, relevantného
a kon istentn ho obsahu s cie om oslovi
a udr a po ornos a pria e definovanej cie ovej skupiny sledovate ov (Content Marketing
Institute, 2020). Samozrejme, nevy le ujeme
obsahový marketing iba ako lo ku prim rne
spojen so soci lnymi m diami, nako ko
kvalitný obsah je esenciálnym z h adiska formy,
ako aj komunika n ho n stroja.

ale rovnako m e by
publikovan
aj
v spojitosti s eventmi, informáciami, recenziami, albumami (fotky, videá) alebo v rámci
komunity. Z h adiska frekvencie vyu vania
v ak v centre stoja pr ve samotn pr spevky
ponúkajúce priestor aktuálnym informáciám,
ktoré sú v závislosti od celkovej interakcie
s profilom predstavite a cie ovej skupiny
prezentované v jeho news feede.
Obrázok 1: Obsahová matica

Úlohou obsahového marketingu je tvorba
obsahu zodpovedajúceho potrebám zákazníkov
v ktorejko vek f e n kupn ho cyklu i
ka n ckej cesty. Z kladom je po na svoju
cie ov skupinu, publikum, jeho potreby,
o ak vania, n vyky a preferencie. V hodou
obsahového marketingu je skuto nos , e
pon ka pr le itos mal m podnikom konkurova tým spe nej m a v m. Probl mom
v ak st le ost va vhodn v ber obsahu, ktor
aberie mno stvo asu a energie, ale s asne
m e na ke pom c lep i imid , budova
loj lnych klientov a formova
po ciu
odborníka v danej oblasti, a navy e podpori
aj naplnenie stanovených konverzií.

Zdroj: Dave Chaffey, https://www.smartinsights.com/contentmanagement/content-marketing-strategy/the-content-marketingmatrix-new-infographic/

Zna ka m e vyu i cel spektrum obsahov ch
form tov, pre u ah enie orient cie v ar ne
obsahovej stratégie vytvoril Dave Chaffey,
odborník na digitálny marketing a sociálne
médiá, maticu obsahového marketingu ako
rámec pre spracovanie nápadov do pútavých
typov obsahu. Matica je rozdelená do
kvadrantov os X a Y reflektuj cich k lu
emocionálno-racion lnu a k lu povedomie
nákup. Následne autor definuje 4 základné typy
obsahu: edukat vny,
bavn , in pirat vny
a obsah zameran na predaj, i e presved enie
(vi Obrázok 1) (Chaffey, 2018).

V sledok nieko kostup ovej anal y obsahov
pre entovan ch repre entantmi ro li n ch
odvetv je a da vy erp vaj ca kategori cia
postov h adiska ich obsahov ho amerania.
Autori Wien a Tafesse (2017) vymedzili 12
kateg ri postov (vi Tabu ka 1).
Uvedená kategorizácia, ako aj rámec
D. Chaffeyho predstavuj analyticky pokro ilej ie pr stupy, av ak v
kladnej rovine je
potrebn
d ra ni dva obsahov form ty
príspevkov, tvoriace základ obsahov v akejko vek uveden ch kateg ri a form tov - text
a vi u l. Pod a Hausmanovej (2017) s online
spotrebitelia schopn apam ta si len 10-20%

V prípade sociálnej siete Facebook je obsah
die an najm prostredn ctvom pr spevkov,
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pre tanej alebo po utej inform cie, av ak
v prípade, ak je informácia doplnená vizuálnym
elementom, jej apam tanie dosahuje a 65 %.
Tabu ka 1: Kategori cia postov pod a obsahov ho
zamerania
Kategória
Emocionálne príspe k

Funkčné príspe k

Edukačné príspe k

Príspe k
načk

načk

načk

načk

amerané na re onanciu

Príspe k podporuj ce empirick
sk senosť

Príspe k o aktuáln ch udalostiach
Príspe k načk skôr osobného
charakteru
Príspe k načk o jej
zamestnancoch
Komunita načk

Príspe k amerané na
spotrebiteľom

ťah so

Príspe k dobročinného charakteru
Príspevky amerané na podporu
predaja

Spresnenie a ná rhy t pick ch tém
- Stim lácia a e okácia emócií
itie
emocionálne ladeného ja yka,
í aj c príbeh h mor tip
á jem a pod.
- Pre entácia a dôra nenie hodnotn ch
atrib to spoločnosti, produktov
a sl ieb (napr. benefity, kvalita,
dost pnosť)
- Recenzie, ocenenia certifikát elené
načk
- V delá anie publika, prezentovanie
no ch r čností spôsobo
itia
produktu
- DIY tipy, inštr ktá ne ideá interview
- Identita načk jej imid osobnosť
asociácie s ňo spájané bod
odlišnosti..
- Prvky imid
načk logo slogan),
fotk načko ch prod kto
asociovanie s celebritami, príbeh načk
- Stim l j nímanie p blika a ich reakcie
o forme sprá ania
- Sen orické stim lácie a dití ne
i álne ch ťo é f ická stim lácia,
e ent načk (napr. festivaly,
sponzoro ané e ent )
- Akt álne otá k a tém k lt rne
udalosti, sviatky, počasie ročia
- Zamerané na osobn
ťah preferencie
a sk senosť ako napr téma rodin
priateľst a b d cich pláno
- Príspe k o odbornosti, mana érskej
filozofii alebo osobn ch á jmoch
zamestnancov a predsta iteľo načk
- Budovanie online komunity,
identifikácia a anga o anie
- O načenie členo mienk podpora
UGC
- Stim lácia informácií a spätnej ä b od
publika, s cieľom ískať informácie o ich
potrebách á jmoch a očaká aniach
- Zdôraznenie programo spoločenskej
zodpovednosti
- Stim lácia nák pného ro hodn tia
- Detailné príspe k s ponukou, cenou,
kupónom

Zdroj: Wien a Tafesse (2017)

Dôvodom je rozdielna r chlos spracovania
inform ci , pri om tu získava udsk po ornos
pr ve vi u lna str nka, o podporuje význam
obrazových prvkov v obsahových formátoch
(nielen) marketingu v prostredí sociálnych sietí.
Autorka dokonca pouka uje, e v pr pade
facebookových postov obsahujúcich obrázky je
produkovan anga ovanos presahuj ca dvojn sobok anga ovanosti ne pri postoch isto
textov ho charakteru. Ide lne rie enie je,
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samozrejme, kombinova text, vuk a tie
obra , av ak je potrebn dodr iava v jomn
konsenzus. Vizuálne obsahy spájajú Walter
a Gioglio (Walter a iní, 2014) s vizuálnym
storytellingom, teda rozprávaním príbehu prostredníctvom obrazov, videí, fotiek, prezentácií
a al ch vi u lnych form tov etablovan ch
v komunikácii na sociálnych médiách.

1.2. pecifik komunik cie v sociálnych
médiách v odvetví módy
Hoci koncept soci lnych m di
astre uje
pomerne irok varietu platforiem (blogy, f ra,
platformy
alo en
na
die aní pozície,
platformy pre die anie medi lnych obsahov,
mikroblogy, Q&A platformy, recenzné
platformy a sociálne siete vi . Wyrwoll, 2014),
v r mci predkladanej
t die reflektujeme
primárne marketingové aspekty komunikácie
na sociálnej sieti Facebook, ktorá je aj napriek
spechu Instagramu st le najpou vanej ou
soci lnou sie ou na Slovensku (Hap k, 2018).
Z h adiska marketingu v oblasti textiln ho
a odevného odvetvia, najmä v prípade B2C
komunikácie, disponuje Facebook významným
potenciálom v procese nákupného rozhodnutia
(Jayasuriya a kol., 2018). Potenciál Facebook
marketingu je vhodné definova na po ad
konceptu
elektronického
obchodovania
v prostredí sociálnych médií. Popri mnohých
digitálnych trendoch sa do popredia dostáva
aj predaj prostredníctvom sociálnych sietí
a médií. Výhody predaja na sociálnych médiách
je mo n ur i na po ad benefitov soci lnych
médií. Do popredia sa dost va presnej ie
zacielenie, ale najmä potenciál nadviazania
v ahu so ka n kom, nako ko soci lne m di
a siete s pokladan a v nimo n n stroj CRM
a predstavujú moderný spôsob formovania
a udr iavania v ahu s up to date ka n kom.
Stimuly interakcie na ky a zákazníka predstavujú kolaboratívne nástroje online nákupu,
ako s
die an
n kupn
o namy,
pou vate sk recen ie i dokonca inform cie
o produkte vo forme UGC. Samotný predaj
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na soci lnej sieti v ak predstavuje unik tnu
lo ku social e-commerce podporenú charakteristikami samotn ch spotrebite ov na jednej
strane, a technologickou inováciou na strane
druhej (n kupn buttony, mo nos prida
k pi tera tla idlo na pou vate om vytvorený obsah, spojenie firemného profilu s online
obchodom alebo vytvorenie nákupnej galérie).
Sociálne siete ako Facebook teda ponúkajú
zákazníkom priestor pre získanie in pir ci vo
svete módy. Z h adiska digit lnej marketingovej
stratégie predstavuje Facebook nástroj s výrazným vplyvom na preferencie a nákupné
ro hodnutia ka n kov, m sa st va digit lnym
show-roomom produktov (Jayasuriya a kol., 2018).

VO2: Aké sú faktory determinujúce sledovanie
Facebook stránok s oble en m, ako aj následné
nákupné intencie reprezentantov cie o ej sk pin
spotrebite o online obchod ?

2. METODOLÓGIA VÝSKUMU

Cie om VO3 je objasni efekt vnos
identifikovaných prvkov obsahovej stratégie
v mysle skupiny metr k anga ovanosti
publika, ktoré v kontexte metodologickej
triangul cie dop ame o pre entovan
nákupné správanie a identifikované
preferencie na základe dopytovania.
V rámci tejto výskumnej otázky
odpovedáme
na
otázky
spojené
s efekt vnos ou ro li n ch typov textov ch
(vecný obsah ako napríklad informácie
o cene, na ke, krajine pôvodu; formálne
pecifik
rozsah textu, typ písma,
pr tomnos emotikonov) , ako aj vi u lnych
(grafick spracovanie produktu, t diov
fotografia, módna exteriérová fotografia)
obsahov v komunik cii na iek.

Z merom je mapova d vody sledovania
str nok spolo nosti s cie om n vrhu
presnej ej a podrobnej ej obsahovej
komunika nej strat gie.
VO3: Aká je miera efektívnosti identifikovaných
pr ko obsaho ej strat gie
branej na k
na sociálnej
sieti
Facebook
z h adiska
prezentovaného správania publika a reprezentantov
cie o ej sk pin obchod ?

Praktickým cie om v skumnej t die bolo
vytvori r mcov sum r odpor an pre
obsahov strat giu vybranej m dnej na ky
(ktorej názov z d vodov
abe pe enia
anonymity nebudeme uv d a ) na sociálnej sieti
Facebook. Tento cie je v ak doplnený
v skumn m cie om
pecifikova
faktory
nákupných intencií a preferencie cie ovej
skupiny online módneho obchodu z h adiska
vybraných obsahových formátov.

2.1 Výskumný problém a otázky
Na m v skumn m probl mom sa st va
identifikácia prvkov efektívnej obsahovej
komunika nej strat gie na Facebooku pre
vybraný online obchod s módou a oble en m.
Pre zodpovedanie výskumného problému sme si
stanovili 3 výskumné otázky:

2.2 Výskumné metódy, súbor a materiál
Pre získanie potrebných odpovedí pre
uskuto nenie n vrhu strategick ho r mca
komunikácie sme si zvolili kombináciu dvoch
výskumných metód. V prvej fáze výskumu,
spojenej s identifik ciou pecif k obsahov ch
prvkov komunikácie módneho obchodu, sme
pou ili met du obsahovej anal y. Prostredníctvom danej metódy sme získali dáta
o type, ako aj efektivite (v mysle anga ovanosti
publika) vizuálnych formátov a textových infor-

VO1: Ak s pecifik obsaho ej kom nika nej
stratégie vybranej na k na sociálnej sieti
Facebook?
Cie om VO1 je identifikova
pecifik
textovej a vizuálnej roviny, ako aj frekvencie
a kvantity komunik cie na ky v r mci
profilu na sociálnej sieti.
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m ci die an ch prostredn ctvom Facebook
profilu na sociálnej sieti. V druhej fáze sme na
pozadí
skan ch
dajov o
pecifik ch
obsahovej komunika nej strat gie uskuto nili
elektronick dopytovanie. V r mci trukt rovan ho dota n ka boli pou it u atvoren
ot ky s mo nos ou vo by jednej alebo
viacerých pon knut ch mo nost , ora ovacie
polo ky a tie k lované polo ky.

Pr spevky h adiska vecnej str nky textu je
mo n ro deli na texty bez pridanej predajnej
hodnoty s tendenciou navodi element rnu
interakciu s publikom, texty informa n ho
charakteru zamerané na predávané produkty
a texty emocionálneho charakteru navodzujúce
element rnu interakciu s publikom. Z h adiska
pecifick ch form lnych n le itost bolo
identifikovan pou vanie kapit lok v celom
texte, pou vanie v kri n kov a tie pr tomnos
emotikonov s rôznym charakterom a zastúpením. V prípade vizuálnych prvkov sme identifikovali pr tomnos fotky (97,63%), obr ku
odkazujúceho na blog (0,59%) alebo videa
(1,77%). Okrem typu príspevkov nás zaujímala
frekvencia publikovania, v súvislosti s ktorou
sme sledovali aj priemerný dosah príspevkov.
Ten nám hovorí o po te ud , ktor videli dan
pr spevok aspo 1-krát.

Základný výskumný súbor bol definovaný
cie ovou skupinou online m dneho obchodu,
ktorý tvorili Slovenky vo veku 18 45 rokov.
Analýza Facebook profilu vybranej spolo nosti
sa s stre ovala na komunik ciu na ky
v asovom seku od 1.7. 2018 do 31.12.2018.
V skumn materi l predstavovali v etky pr spevky spolo nosti publikované v sledovanom
asovom seku. Met da obsahovej anal y bola
aplikovaná aj v prípade analýzy dát z Facebook
tatist k str nky.

Tabu ka 2: Frekvencia publikovania a priemerný dosah
typov príspevkov

Graf 1: Vekov lo enie v skumn ho s boru
Celko
počet
príspe kov
338
ä ie
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í e k
za de /
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če za
mesiac
P ie e
dosah
í e k
v danom
mesiaci

Zdroj: vlastný výskum

Po spracovaní výsledkov obsahovej analýzy
a príprave elektronického dotazníka bolo
v ase od 11.2.2019 do 31.3.2019 získaných
celkovo 157 korektne vyplnených dotazníkov,
ktor boli spracovan deskript vnou tatistikou.
Vekovú
skladbu
výskumného
súboru
reprezentuje Graf 1.
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5.
mesiac

6.
mesiac

16
0-1 /
0,52

28
0-2/
0,90

46
0-6/
1,53

67
0-5/
2,12

128
0-14/ 4,3

53
0-13/
1,71

6 013

3 871
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Zdroj: vlastný výskum

VO2: Aké sú faktory determinujúce sledovanie
Facebook str nok s oble en m ako aj n sledn n k pn
správanie?
V rámci tejto výskumnej otázky sme
identifikovali, e med i najv namnej ie d vody
sledovania Facebook stránok s módou
a oble en m patrí
ujem ska inform cie
o outfitoch (75,8%), ujem a v e pre oblas
m dy (36,9%) a samotn
uba v nakupovan
(26,8%). Z h adiska n kupn ho spr vania
a zamerania na produkt dominujú ako

3. ANALÝZA A INTERPRETÁCIA
VÝSLEDKOV VÝSKUMU

VO1: Ak s pecifik obsaho ej kom nika nej
strat gie branej na k na soci lnej sieti Facebook?
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naj astej ie nakupovan typ produktu aty
(55,8%), tri k , ko ele a blúzky (51,9%), kabelky
a batohy (47,1%) a top nky (40,4%). S men ou
frekvenciou sú nakupované nohavice, doplnky
vo forme iapok, rukav c i klob kov, svetre,
kabáty a sukne (vi Graf 2).

táre, die anie, kliknutia), vydelený celkovým
dosahom daného príspevku a vynásobili po tom
100. Tento pomer anga ovanosti vypoved
o reálnych percentuálnych hodnotách zapojen ch pou vate ov (Minall, 2014).
Tabu ka 3: Efekt vnos vybran ch vi u lnych prvkov
komunikácie z h adiska FB metr k anga ovanosti

Z h adiska faktorov determinuj cich n kupn
intencie reprezentantov cie ovej skupiny v prípade social e-commerce sa do popredia dostáva
cena (70,7%), pr tomnos vi uali cie produktu
vo forme outfitu (65,6%), formát a kvalita spracovania príspevku (54,8%), ako aj pozitívna
predch d aj ca sk senos s nákupom danej
zna ky (41,4%).

metriky
anga o anosti obsahové
formát
dosah
lajk
k e á
zdieľa ie
Celk á a ga a
Klik ia a í evok

fotky

videá

odkazy

8 055
31
7
2
1 882
1 842

1 967
15
2
1
606
588

Percentuálne vyjadrenie
mier anga o anosti

23,36 %

8,13 %

3 081
1
0
0
70
kliknutia na priamo
na odkaz: 47,
kliknutia na
príspe ok: 22
2,27 %

Zdroj: vlastný výskum

Na pozadí identifikovaných prítomných obsahových prvkov boli formulované dotazníkové
polo ky. V r mci pre entovan ch preferenci
v zmysle vizuálneho obsahu dosiahli najv namnej iu mieru preferenci fotky vo
v eobecnosti (87,3%), pri om konkr tne
in pir cie na outfit patrili tie med i ob ben
(67,5%), ako aj vide (45,9%). Men iu
ob benos
vyjadrili respondentky vo i
tradi nej jednoduchej produktovej fotografii
(12,7%)
i grafickej vi uali cii produktov
(5,7%), pri om len 1,3% respondentiek sa
vyjadrilo, e u nich ne ohr va vi u lne
spracovanie produktu významnú úlohu.

Graf 2: Tovar nakupovaný prostredníctvom Facebook
stránok

Zdroj: vlastný výskum

VO3: Aká je miera efektívnosti identifikovaných
pr ko obsaho ej strat gie branej na k na soci lnej
sieti Facebook.

Tabu ka 3.1: Efekt vnos vybran ch vi u lnych prvkov
komunikácie z h adiska FB metr k anga ovanosti - fotografia

V Tabu ke 3 m me mo nos vidie druhy
obsahových formátov, ktoré sa na facebookovej
stránke analyzovanej spolo nosti vyskytovali
naj astej ie. V na nej prevahe tvorili obsah
fotografie, ktoré sú, aj napriek popularizácii
kr tkometr nych video spotov, stále vedúcim
form tom. Z ka d ho obsahov ho prevedenia
sme sa zamerali na jeden, ktorý svojím
preveden m dosiahol najvy iu mieru dosahu
a celkového záujmu publika. Z rove sme
v tejto kateg ri ur ovali aj re lny percentu lny
pomer anga ovanosti, ktor sme vypo tavali
s tom celkovej anga ovanosti (likes, komen-

metriky
anga o anosti/
obsaho é formát
dosah
lajk
komentár
zdieľanie
Celko á anga o anosť
Klikn tia na príspevok
Percentuálne
vyjadrenie miery
anga o anosti

grafické obra enie
produktu

št dio á produkto á
fotografia

e teriéro á módna
fotografia

3173
3
0
0
194
191
6,15 %

3961
14
2
1
153
136
3,91 %

5229
24
4
2
419
389
8,09 %

Zdroj: vlastný výskum

Z h adiska preferenci pecifick ch typov fotografi (grafick obra enie produktu, t diov
produktová fotografia s modelkou a exteriérová
m dna fotografia) boli vo v etk ch sledovan ch
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prípadoch najviac preferované práve exteriérové
fotografie (Obrázok 2).

vytvorili rámcový návrh obsahovej stratégie so
zameraním na komunikáciu prostredníctvom
sociálnej siete Facebook. Hlavným zámerom je
v i efekt vnos , kvalitu pr spevkov a odl i
sa od konkurencie. Zvolili sme nieko ko oblastí,
ktor m by mala spolo nos venova v en
po ornos .

Obrázok 2: Efekt vnos vybran ch vi u lnych prvkov
komunikácie preferencie vyjadrené v dota n kovom etren

Plánovanie
Celistvos obsahu
Zameranie na jednotliv ro n obdobia
jar, leto, jese , ima, a prispôsobovanie
obsahových formátov s prídavkom
pecifick ch prvkov pre dan ro n
obdobie. Nov kolekcia by bola v dy
sprevádzaná nielen fotografiami, ale aj
konkr tnou video uk kou.
Významné udalosti
Cie ovou skupinou spolo nosti s predov etk m eny, na ktoré by bolo vhodné
apelova r nymi akciami s charakteristickým prívlastkom (napr. 24. január
Med in rodn
de
komplimentov,
8. marec
MD , 4. okt ber
Med in rodn de smevu a pod.)
Kvalita > mno stvo publikovaných
príspevkov
Kvantita obsahu nedok e pritiahnu
vy iu po ornos a rovnako ju nepreferuj
ani samotn klienti. Najpo it vnej ie
hodnotené boli 1-2 pr spevky do d a. Toto
ro p tie je vhodn prekro i iba v pr pade,
e chce spolo nos o n mi d le it alebo
inak hodnotnú informáciu.

Zdroj: vlastný výskum

V prípade textových prvkov príspevkov sa
do popredia dostávajú najmä atribúty spojené
s vecnou rovinou, teda informácie o cene
(87,9%) a ve kosti (83,4%), pri om a 40%
respondentiek ocení aj rozsiahlej
text
v prípade, ak ponúka zaujímavé a cenné
informácie. Na druhej strane, dôraz na stru n
charakter textu kladie 35,70% respondentiek.
Inform cie o
na ke
auj maj
23,6%
respondentiek a krajina pôvodu dokonca len
8,9% respondentiek.

4. ZÁVERY A ODPOR

Vhodná aplikácia formátov príspevku
Vide vo forme outfitov ch in pir ci
Ka d mesiac by spolo nos uv d ala
form t vide na t l blogov ch pr spevkov.
I lo by o obsah zameraný na kombináciu
konkrétneho kúsku oble enia akomponovaného do troch rôznych outfitov,
napr. Biela bl ka 3-kr t inak. Video by
bolo jedným z dynamických prvkov, ktoré

ANIA

Na základe údajov získaných z obsahovej
analýzy a dotazníka, sme pre vybranú spolo nos (ktor chcela osta v anonymite)
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by pomohli o ivi
celkov
obsah
na facebookovej fan page.
Fotografie na t mu trendy
V rámci jednotlivých sezón navrhujeme
pripravova kol e v t le tr kov módnych magazínov, kde by boli zoskupené
aktuálne fashion trendy. Príspevok by
obsahoval
ro siahlej
text,
t v.
mikroblog , ktor
by
ka n kam
pribl il symboliku jednotlivých kúskov
oble enia.
Fotografie laden do konkr tnych t lov
a farieb
V ka dej kolekcii by sa produkty farebne
zoskupovali, aby vytvárali vizuálny súlad.
Zv a by sa jednalo o identické farby príp.
grafické prvky dosadené do fotografie.
Farebnos a t l obsahu prispieva k zapamätate nosti a odl eniu sa od konkurencie.

Stru n , v sti n text spojen s informáciami o cenách, dostupn ch ve kostiach.
Tento typ textov ch inform ci by rove
etril as v rámci komunikácie vyu it m
súkromných správ.
Príspevky sezónneho typu:
Ako sme u vy ie spom nali, stránke by
sme odpor ali pr spevky v
t le
mikroblogov , ktor by mali in pirat vnu
výpovednú hodnotu. Tento typ textových
informácií by predstavoval doplnkovú
hodnotu stránky.
Efektivita sponzorovaných príspevkov
V rámci 6-mesa nej anal y spolo nosti
sme zaznamenali 3 sponzorované príspevky, ktor ch bol ka d ameran na
propagáciu jedného produktu.
Spolo nosti odpor ame vyu va n stroj
Facebook Ads Manager v rámci plánovania
spon orovan ch pr spevkov. Na doteraj
spon oring vyu vali v lu ne mo nosti
klasick ho
boostovania
pr spevkov,
ktoré automaticky generuje v inu údajov.
Pokia
chce spolo nos
efekt vni
cielenie, formátové usporiadanie a komplexný vizuál celej propagácie, reklamné
centrum Facebooku je ideálnym priestorom, nako ko intuit vnos u vate ského prostredia je priaznivo naklonená aj
a iato n kom.

Orientácia na vizuálny obsah fotografie
Z analýzy facebookovej stránky a dotazníka sme istili, e najvy iu spe nos
dosahujú exteriérové módne fotografie,
kde je produkt vsadený do konkrétneho
outfitu. V dota n ku sme taktie mapovali
faktory, ktor
ovplyv uj
n kupn
ro hodovanie
ka n ok. Významnú
lohu ohr vala najm cena, av ak druhým
najd le itej m faktorom bola pr ve
uk ka konkr tneho outfitu. N vrhom
adekvátnej propagácie produktov je práve
ich vlastn postproduk n spracovanie.

Pra ideln mesa n reporto anie
Pomocou pravidelného reportovania
die an ho obsahu m e spolo nos
ska pribli n poh ad na spe nos
obsahovej komunik cie. Nesk r m e by
obsah prispôsobený perspektívnemu
cieleniu a potrebám publika.

Textová formulácia a výpovedná hodnota
V dotazníku sme zmapovali preferencie
textových informácií v rámci príspevkov
zameraných na predaj oble enia a doplnkov. Naj astej ie odpovede sa t kali cien
a ve kost . V ina ien sa taktie priklonila
k mo nosti ro siahlej ieho textu so
zaujímavými informáciami.
Príspevky zamerané na produktovú
ponuku:

Nako ko sme sa h bkovo venovali anal e
jednej spolo nosti, navrhovan rie enia s
primárne spojené s danou na kou. Údaje, ktoré
sme v ak získali z dota n ka, m u by
v niektorých oblastiach prospe n aj pre in
spolo nosti orientujúce sa na módne odvetvie,
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a teda m u tvori r mec komunikácie na
soci lnej sieti Facebook pre al ie subjekty
pôsobiace v segmente módy.

Industry, Sri Lanka. In Global Journal of Management and Business
Research. Vol. 7, No. 1. ISSN 2249-4588.
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ABSTRAKT
Príspevok sa zameriava na hlavné aspekty reklamného textu v kampani vytvorenej v systéme Google Ads. Vychádzame z pravidiel
stanovených Googlom, ktoré sú doplnené o odpor ania marketingov ch pecialistov. Vo výskumnom súbore reklám na
notebooky sme konfrontovali pravidlá pri tvorbe reklamných textov s konkrétnou realizáciou reklám. Pomocou kvantitatívnej
obsahovej anal zy sme zistili, e v ina rekl m obsahuje k ov slov v nadpise reklamy a reklamy sú jazykovo správne, av ak
na zv enie relevantnosti a innosti reklamy by bolo vhodnej ie uv dza k ov slovo samotný produkt v texte reklamy a viac
vyz va pou vate ov k akcii.
K

: syst m Google Ads, k

ov slovo, obsahov anal za, produkt notebook.

ABSTRACT
The article focuses on the main aspects of ad text in the Google Ads campaign. We follow the Google guidelines, which are
complemented by recommendations created by marketing specialists. On a research sample of laptop ads, we confronted the rules
for creating ad texts with its implementation. Using quantitative content analysis, we found that most ads contain keywords in the
ad headline and also ads are linguistically correct, but it would be better to include the keyword name of the product in the ad
text and encourage users to take action (call to action) - to increase ad relevance and effectiveness.
Key words: Google Ads system, keyword, content analysis, product laptop.

1. ÚVOD

AdWords (v s asnosti Google Ads), ale aj nový
model platby PPC cena za preklik (pay-perclick) (Prokop, 2014). Vyh ad va od spolo nosti Google Inc. m eme ozna i za najpopul rnej
a 60% pou vate ov internetu
z cel ho sveta vyu va pr ve Google. Za najv iu prednos mo no pova ova relevanciu
v sledkov vyh ad vania najd le itej ie str nky
sa zobrazia na prv ch miestach v aka algoritmom, ktor pom haj v sledky selektova
a usporad va . Google pri ka dom vyh ad van
neustále skúma a indexuje miliardu webstránok

Reklama na internete od svojho vzniku pre la
ve k mi zmenami n ro n za iatky, kedy si
zadávatelia reklám platili za umiestnenie na
stránke (pay-per-placement), cez platbu za tisíc
zobrazení reklamy (cost-per-thousand) a po
s asnos . Mnoh m sa internetov reklama
sp ja so spolo nos ou Google, av ak tá s internetovou reklamou pri la a 4 roky po jej uveden
na trh. V okt bri roku 2000 spolo nos predstavila nielen nový reklamný systém Google
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2. METODOLÓGIA VÝSKUMU

v priebehu pár sekúnd (Google, Inc., 2007).
V etko sa za na pri zad van k ov ch slov do
vyh ad va a. Pou vate internetu m tendenciu
prikloni sa k reklame a vn ma ju pozit vne
v pr pade, e jej obsah s vis so zadan m
k ov m slovom (Sedl ek, 2006). Systém
Google Ads je zalo en na pou vate och, ktor
h adaj produkty a slu by na internete, a preto
je potrebné upriami pozornos na presk manie a následné vyhodnocovanie, akým spôsobom je vyh ad va pou van v be nom
ivote spotrebite a (Geddes, 2010). Pou vatelia
vo v ine pr padov vyh ad vaj viacslovn
pomenovania (Iskra, 2006).

Pravidlám pre tvorbu reklamných textov
v systéme Google Ads sme sa venovali v al ch
l nkoch (Szabo, Szabová, 2015, Szabo, 2016),
pri om sme sa zameriavali predov etk m na
uplat ovanie pravidiel v reklamách bankových
a nebankov ch spolo nost na slu by, resp.
finan n produkty (hypotéka, spotrebný úver,
p i ka). V tomto príspevku sa zameriame na
trukt ru reklamn ch textov vytvoren ch
v systéme Google Ads, ktoré propagujú
spotrebný tovar notebooky. Analyzovali sme
50 platených reklám, ktoré sa zobrazili vo
vyh ad va i po zadan k ov ho slova notebook.
Reklamy boli zbierané od januára do marca
2017. Metodika, výskumný materiál, hypotézy
a analýza vychádzajú zo z vere nej pr ce
spoluautorky (Remenárová, 2017).

Najd le itej mi pravidlami sa zaober spolo nos Google v oficiálnom vydan Publika n ch
pravidiel (Google, Inc., 2017) a sú nasledovné:
v kri n k sa nesmie nach dza v texte
reklamy, v samotnom texte reklamy ho
mo no pou i iba raz a nie je povolené jeho
opakovanie,
nadmern vyu vanie ve k ch p smen je
neakceptovate n , neplatí to ale pri
zau van ch n zvoch zna iek i firiem
(napr. HP, ASUS),
neprimeran opakovanie k ov ch slov,
n zvov i fr z.

Stanovili sme nieko ko krit ri na sk manie
trukt ry textov reklamy v Google Ads, ktoré
vychádzajú z pravidiel spolo nosti Google
a odpor an
marketingov ch odborn kov
a ktoré sa zameriavajú ako na obsahovú, tak na
formálnu stránku:
K ov slovo v nadpise zis ovali sme
v skyt pou itia k ov ho slova notebook
v titulku reklamy.
K ov slovo v URL
zis ovali sme
v skyt pou itia k ov ho slova notebook vo
vidite nej URL adrese.
Produkt v texte reklamy
zis ovali sme
výskyt konkrétneho produktu v texte
platenej reklamy.
Cena v texte reklamy
zis ovali sme,
nako ko zad vatelia motivuj n v tevn kov
t m, e do textu reklamy uv dzaj cenu
produktu i slu by.
Výzva k akcii (call to action) skúmali sme
v skyt podnecovania n v tevn kov k ur itej
akcii, ako je n kup tovaru, n v teva
webstránky.
Jazykov spr vnos skúmali sme jazykovú
stránku písaných reklám a zis ovali mieru

Naopak, je vhodné, ak reklama v nadpise, v texte
reklamy a vidite nej URL adrese obsahuje
k ov slovo a tie výzvu k akcii (call to
action). Ide o nav dzanie pou vate a internetu
k ur itej v zve
podnecuje k n kupu i inej
elanej aktivite. Syst m Google Ads zakazuje
univerzálnu výzvu k akcii v znen kliknite sem
táto forma je proti pravidlám tvorby platenej
reklamy (Goodman, 2009).
Pravidlá pre tvorbu reklamných textov sú
obsiahnuté napr. v publikáciách Beck, 2009,
Domes, 2012, Morgan, 2011.
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nespisovnosti a nesprávnosti udávania
textov i nadpisov.
Správne vyu vanie medzier v texte
zis ovali sme spr vnos zad vania medzier.
Vyu vanie ve k ch p smen cie om bolo
zisti a overi , do akej miery vyu vaj
zad vatelia rekl m ve k p smen v reklame
pre upútanie pozornosti a prilákanie
v ieho po tu n v tevn kov na ich reklamu
(vyu vanie ve k ch písmen v rámci názvu
i zna ky nie je bran do vahy).
Exklamácia
zis ovali sme v skyt
v kri n kov v reklamn ch textoch i nadpisoch reklám.

H9: Predpoklad me, e v ina platen ch
rekl m neobsahuje exklam ciu (v kri n k v texte
i nadpise).

2.2. Výskumné metódy
Pou ili sme met du kvalitat vnej a kvantitatívnej
obsahovej analýzy. Obsahová analýza sa via e na
sk manie vybran ch textov
i obrazov
pomocou zvolených znakov (kategórií).
Typickou vlastnos ou obsahovej anal zy a jej
ve kou v hodou je trukt rovanos a schopnos overi z skan
daje. V etky z skan
poznatky musia by spracovan a uchopené
rovnakým spôsobom (Schultz, 2005).

Na základe jednotlivých výskumných kritérií,
ktoré sme uviedli, sme stanovili nasledujúce
hypotézy:

Platnos hypot z sme overovali na z klade
výsledkov 2 testu dobrej zhody. Je zalo en na
rozdiele medzi pozorovanými a o ak van mi
po etnos ami. Zvolili sme hladinu významnosti
= 0,05.

H1: Predpoklad me, e v ina platen ch
rekl m obsahuje k ov slovo v nadpise.

3. ANALÝZA A INTERPRETÁCIA

2.1. Hypotézy

VÝSLEDKOV VÝSKUMU

H2: Predpoklad me, e v ina platen ch
rekl m obsahuje k ov slovo vo vidite nej
URL adrese.

trukt ru reklamn ch textov a dodr iavanie
odpor an Google-u aj marketingových
pecialistov pri ich tvorbe demon trujeme na
jednotliv ch uk kach reklamn ch textov.

H3: Predpoklad me, e v ina platen ch
reklám obsahuje názov daného produktu v texte
reklamy.

Kvalitne spracovaný reklamný text by mal
obsahova k ov slovo (alebo pr buzn
slovo) v ka dom riadku reklamy. Dan jav
m eme pozorova v reklame od spolo nosti
HP obchod (Obrázok 1). V nadpise reklamy
zad vate konkretizuje zna ku notebookov HP,
vo vidite nej URL adrese sa op nach dza
k ov
slovo a n v tevn ka spo ahlivo
presmeruje na vyh ad van str nku, prv
popisný riadok obsahuje charakteristiku
vlastnostní daných notebookov, záver reklamy
obsahuje roz ren podstr nky, ktor op
obsahuj k ov slovo notebooky. Reklama
spracovan danou formou je pova ovan za
dostato ne relevantn
a je vysoká pravdepodobnos jej výskytu na vy ch prie kach
vyh ad vania.

H4: Predpoklad me, e v ina platen ch
reklám neobsahuje samotnú cenu v texte
reklamy.
H5: Predpoklad me, e v ina platen ch
rekl m vyz va n v tevníkov k akcii (obsahuje
tzv. call to action).
H6: Predpoklad me, e v
reklám je jazykovo správna.

ina platen ch

H7: Predpoklad me, e v ina platen ch
reklám obsahuje správne usporiadanie medzier.
H8: Predpoklad me, e v ina platen ch
reklám neobsahuje vyu vanie ve k ch p smen.
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Obrázok 1: K
reklamy

ov slovo vo v etk ch riadkoch platenej

roz renia reklamy býva
mieru konverzií.

inn a priamo zvy uje

Obrázok 3: Reklama obsahuj ca konkr tne slo, cenu
produktu
Zdroj: www.hpobchod.sk/www.google.sk

Platen reklamy spolo nosti Google obsahovali
a v 92% prípadov k ov slovo v nadpise.
K ov slovo pou it vo vidite nej URL sme
pozorovali pri 68% percentách reklám, o
predstavuje 34 skúmaných reklám z celkového
po tu 50. Rozdiel medzi vyu van m k ov ch
slov v r mci vidite nej URL adresy a vyu vania
k ov ho slova v nadpise je v reklamách na
notebooky zna n .

Zdroj: www.rdcomputers.sk/www.google.sk

Pod a v sledkov a
60% vyh adan ch
a analyzovaných reklám neobsahuje produkt
v texte reklamy (v popisnom riadku). Pri reklame
od spolo nosti NAY na mini notebooky
m eme k ov slovo pozorova v nadpise
reklamy a vo vidite nej URL adrese (Obrázok
4). Prvý popisný riadok produkt neobsahuje,
av ak zad vate reklamy vyu il al iu mo nos
pri tvorbe reklamy, a do textu zakomponoval
podstránky, ktoré záujemcov privedú k iadan m notebookom alebo jeho pr slu enstvu.
Jasná a stru n v zva k akcii v znen nakúpte
u profesionálov
m
tendenciu
podpori
n v tevn kov k nákupu a utvrdi sa v odbornosti predajcu.

Analyzovaná reklama na Telervis (Obrázok 2)
obsahuje k ov slovo v nadpise reklamy,
av ak v al ch astiach u zmienen nie je.
Z reklamn ho textu vypl va, e zad vate
pon ka iernu techniku, z hradn techniku,
krbov kachle i in zariadenia.
Obrázok 2: Reklama TelervisGab kovo.sk

Obrázok 4: Reklama od spolo nosti NAY

Zdroj: www.telervisgabcikovo.sk/www.google.sk

Platen reklama od spolo nosti RDComputers
obsahuje v nadpise zhodný prívlastok lacné
notebooky k ov slovo notebook je pou it aj
v prvom popisnom riadku reklamy (Obrázok 3).
Reklama je venovan preva ne z ujemcom
o repasovan notebooky, o sa zad vate
reklamy sna podotkn aj zakomponovan m
konkrétnej
ceny
do samotného
textu.
Repasované notebooky Core 2 Duo notebook za cenu
129 .
Ud vanie konkr tnych siel i cien
m e by pre n v tevn kov l kadlom a produkt
sa
stane
n sledne
uverite nej m
a d veryhodnej m (Dane, 2019). Okrem
vyu itia cenovej ponuky zobrazuje reklama
telef nne
slo spolo nosti. Táto forma

Zdroj: www.nay.sk/www.google.sk

Kreatívnym spôsobom, ako vyvola z ujem
u n v tevn kov a motivova ich ku kliknutiu, je
mo nos vyu i ot zku v texte reklamy. Priama
ot zka H ad e k
eb k a ia i
ceny? vzbud v potenciálnom zákazníkovi
zvedavos (Obrázok 5). V eobecn ot zky nie
s
inn nato ko, aby im pou vatelia venovali
pozornos . Ot zka, ktor nav dza ku kone n mu cie u a odpoved na dopyt pou vate a
kúpa výkonného notebooku za nízku cenu
m e pon knu to, o n v tevn k h ad .
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Obrázok 5: Otázka v reklamnom texte

t to praktika nemus sta
spe nou (Crha,
K ek, 2003). Z celkov ho po tu analyzovan ch rekl m a 98% ve k p smen
nevyu va.
Obrázok 7: Ve k p smen v nadpise reklamy
spolo nosti

Zdroj: www.smservis.sk/www.google.sk

Ot zka vyu vania ve k ch p smen v texte
reklamy je stále aktuálna. Reklama od
spolo nosti Pricemania, ktor pon ka mo nos
porovnania cien notebookov a výber z tých
najlep ch, obsahuje k ov slovo v nadpise
reklamy a taktie vo vidite nej URL, ktor
n v tevn ka zavedie priamo do sekcie
s vyh ad van mi notebookmi (Obrázok 6).
Reklama apeluje na n v tevn kov zv raznen mi
ve k mi p smenami pri ur it ch z merne
vybrat ch slov ch. Samotn k ov slovo
Notebooky, Top Cena i Tu. Cie om zad vate a je
zamera pozornos n v tevn kov na ceny
notebookov, ktoré ponúka práve ich firma (Tu
vyjadrenie ur itosti miesta) a upozorni ich na
výhodnú kúpu.

názov

Zdroj: www.datart.sk/www.google.sk

Ve mi d le itou r torickou fig rou v texte
platenej reklamy je práve exklamácia zvolanie
s emot vnou funkciou, m e vyjadrova
nad enie i ak ko vek in pocit. V reklamách od
spolo nosti Google sa exklam cia v najv ej
miere vyskytuje pri produktoch ponúkajúcich
bankov
slu by,
cestovate sk
slu by,
v reklam ch na jedlo i automobily (Katrandjiev,
Radova, Velinov, 2016). Z 50 analyzovaných
reklám sme zaznamenali výskyt exklamácie iba
v 18 prípadoch. Reklama na notebooky od
spolo nosti TPD predostiera nieko ko v hod
pre zákazníkov v podobe n kupu na spl tky i
mo nos vyu i z avu (Obrázok 8). Oslovením
pre Vás reklama komunikuje s n v tevn kmi
a vyu va ve k p smeno pri slove Vás.

Obrázok 6: V skyt ve k ch p smen v reklame

Obrázok 8: Exklamácia v reklame
Zdroj: www.pricemania.sk/www.google.sk

Ve k p smen na za iatku nadpisu dom n
mo no pova ova
za tandard.
al ou
alternat vou je vyu itie ve k ch p smen pri
uv dzan n zvu spolo nosti i konkr tnej
zna ky. Ako príklad uv dzame reklamu na ve k
v ber notebookov od spolo nosti DATART
(Obrázok 7), ktorá platené reklamy koncipuje
zmie ovan m sp sobom. N zov spolo nosti
v titulku na seba preber
lohu p ta a
obsahuje d le it inform ciu. Z rove sa stavia
do pozície argumentu
ako záruka
dôveryhodnosti
ponúkaného
produktu.
Mo nos vyu i n zov spolo nosti sa v ak
odpor a iba spolo nostiam so zn mym
menom. Pri menej zn mych spolo nostiach sa

Zdroj: www.tpd.sk/www.google.sk

Popisný riadok reklamy (Obrázok 9) obsahuje
viacnásobný postupne rozvinutý prívlastok ide
o snahu predstavi n v tevn kovi pon kan
slu by a výhody plynúce z nákupu práve u danej
spolo nosti. Zad vate reklamy alej uv dza
slovn spojenie máme ich kopec
obrazné
pomenovanie pre vyjadrenie ve k ho mno stva
ponúkaných produktov s prvkami hovorového
t lu.
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Obrázok 9: Tykanie v reklame

viacn sobn ho vetn ho lena je potrebn dba
na správne p sanie iarok. iarka, bodka,
dvojbodka, ot znik, v kri n k i bodko iarka sa
p u bez medzery za daným slovom. Za ka d m
interpunk n m znamienkom mus nasledova
medzera. Spr vny tvar vyh adanej reklamy by
mal by
Internetová inzercia nových a
i ch
a , eb k , ab e , k
a hie .

Zdroj: www.fruitstore.sk/www.google.sk

Správne usporiadanie medzier a jazykovú
spr vnos reklamn ho textu pova ujeme za
ve mi d le it s as celku. Pod jazykovou
spr vnos ou rozumieme gramatick a lexikálnu
spr vnos textu. Spr vne vyjadrovanie zaru uj
pr slu n jazykov normy vo v etk ch rovin ch
textu (Min ov , 2011).

Obrázok 11: Pla en reklama a ja ko

pr no

Zdroj: www.pd.zidak.sk/www.google.sk

Iba 6% vyh adan ch reklamn ch textov
neobsahovalo správne zadané medzery.
Reklama venovaná výkonným profesionálnym
notebookom od spolo nosti Refurbished láka
potenciálnych zákazníkov na nový trend vo
svete IT repasované, ekologické notebooky za
dostupné ceny, ku ktorým ponúka záruku 2 roky
(Obrázok 10). Chyba v písaní medzier je
pozorovate n pr ve pri spojen 2roky . Roky
p san
arabsk mi
slicami sa odde uj
medzerou. Správne znejúci tvar zadaného textu
je Záruka 2 roky.

Platen reklama spolo nosti Alza.sk obsahuje
k ov slovo v nadpise, vidite nej URL adrese
a taktie v prvom popisnom riadku (Obrázok
12). Ponúkané notebooky v nadpise charakterizuje
prívlastkom
aj ac ej ie.
Forma
komunikácie metódou superlatívov nemus by
správny spôsob, ako zauja slovensk ho
pou vate a internetu. Cie ovou skupinou
spolo nosti Alza.sk s
práve slovenskí
n v tevn ci, ktor v s asnosti pod a v skumov
reklamy preferujú pravdivé informácie a sú
pomerne ned ver iv k internetovým nákupom.

Obrázok 10: Nesprávne usporiadanie medzier v reklamnom
texte

Mnoho s asn ch autorov popisuje spr vnu
trukt ru platenej reklamy nasledovne. Prvý
popisn riadok by mal obsahova vlastnosti
produktu i pon kanej slu by, peci lne
charakteristiky a iné prívlastky pozdvihujúce
rove produktu. Druh popisn riadok je
venovaný výzve k akcii. Zad vate reklamy m
mo nos priamo motivova z kazn kov ku
k pe tovaru kr tkou, v sti nou formul ciou
navádzajúcou ku konkrétnej akcii
kúpe,
objednaniu tovaru. Výzva k akcii by mala by
spravidla jasná a konkrétna. Platená reklama od
Alzy vyjadruje výzvu k zákazníkom formuláciou
Objed aj e ih e , d d e d 24 h d. .
inn
výzva k akcii m e zv i mieru konverzi a
o 30%.

Zdroj: www.refurbished.sk/www.google.sk

Na jazykovej správnosti textu si zadávatelia
rekl m d vaj z le a , o preukazuje fakt, e a
90% analyzovaných reklám bolo zadaných
gramaticky a lexik lne spr vne. Opa n m
prípadom je platená reklama inzerujúca
po ta e, ktorej text je p san ve mi chaoticky,
bez sklo ovania a potrebnej interpunkcie
(Obrázok 11). Jazyková chyba sa nach dza hne
v nadpise danej reklamy T a ia e N eb k
Tablet hier . Zad vate reklamy Pc.zidak
opomenul v popisnom riadku p sanie iarok pre
rozdelenie a jasnos textu reklamy. Pri vyu it
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Obrázok 12: Reklama od spolo nosti Alza.sk

a tými, ktoré ju neobsahovali. Hypotéza H5 sa
nepotvrdila. V ina rekl m (94%) je zad van
so správnym usporiadaním medzier ako v texte,
tak aj v nadpise. S jazykovou spr vnos ou sme
sa stretli a pri 90% sk man ch textoch.
Hypotézy H6 a H7 sa potvrdili. Pod a
jednotlivých analyzovaných platených reklám
m eme us di , e v skyt ve k ch p smen za
elom zv raznenia textu je takmer nebadate n
a vyskytoval sa iba v jednej reklame. Hypotéza
H8 sa teda potvrdila. Viac ako polovica reklám
(64%) neobsahuje v texte i nadpise platenej
reklamy exklamáciu, resp. zvolanie. Rozdiely
neboli tatisticky v znamn , preto sa hypot za
H9 nepotvrdila.

Zdroj: www.alza.sk/www.google.sk

Výsledky výskumu, spracované vo forme
kvantitatívnej obsahovej analýzy, uvádzame
v Tabu ke 1.
Tab ka 1: Výsledky kvantitatívnej obsahovej analýzy
reklamných textov

K

ov slovo
v nadpise
K ov slovo
v URL
Produkt v texte
reklamy
Cena v texte
reklamy
Výzva k akcii
Jazyková
spr vnos
Správne medzery
Ve k p smen
Exklamácia

OBS

NEOBS

92%

8%

21,418

0,000

68%

32%

3,348

0,067

40 %

60 %

1,010

0,315

2

p

6%

94 %

24,008

0,000

44 %

56 %

0,361

0,548

90%

10%

19,048

0,000

94%
2%
36%

6%
98%
64%

24,008
29,938
1,999

0,000
0,000
0,157

4. ZÁVERY
Google Ads systém je systém platenej reklamy,
ktor sa zobraz pou vate ovi vyh ad va a
Google po zadan k ov ho slova. O pozícii
zobrazenej reklamy nerozhoduje len cena za
preklik, ale aj relevantnos reklamy, na ktor m
vplyv celkov trukt ra reklamy.

Legenda: OBS = obsahuje, NEOBS = neobsahuje

V príspevku sme sa zamerali na obsahovú aj
formálnu stránku reklamných textov vytvorených v systéme Google Ads. Zvolili sme
reklamy na produkt
notebook. Pomocou
obsahovej analýzy sme zistili,
ktoré
z odpor an ch alebo zak zan ch prvkov sa
vyskytovali v reklam ch r znych zad vate ov.

Zdroj: vlastný výskum

K ov slov v nadpise boli pozorované pri 46
reklamách, o bolo 92%. Hypotéza H1 sa
potvrdila (p = 0,000). Vo vidite nej URL adrese
sme zistili v skyt k ov ho slova vo v ke
68%, o pri vybran ch reklam ch predstavuje
po et 34. Pozorovan tendencia uv dza do
vidite nej URL k ov slovo v ak nebola
tatisticky v znamn , preto hypot za H2 nebola
potvrdená. Menej ne polovica vyh ad van ch
a skúmaných reklám obsahovala názov
produktu v texte reklamy, po et takých reklám
predstavoval slo 20 (40%) z 50 analyzovan ch
materiálov. Hypotéza H3 sa nepotvrdila. Ve mi
malý výskyt (6%) sme zistili pri zadávaní ceny
do textu platenej reklamy, o sme aj
predpokladali. Hypotéza H4 sa potvrdila.
Takmer minimálny rozdiel sme zistili medzi
reklamami, ktoré obsahovali výzvu k akcii

Je d le it vytv ra reklamn texty, ktor
obsahuj konkr tne vyh ad van k ov slovo
v nadpise reklamy. Zistili sme, e v ina rekl m
na notebooky toto pravidlo sp a. Pri uvádzaní
k ov ho slova vo vidite nej URL adrese sa u
nepotvrdila tatistick v znamnos . K ov
slovo vo vidite nej URL adrese sa zobrazuje
tu n m p smom a pou vate ovi vyh ad va a
nazna uje, e ak klikne na reklamu, dostane sa
na t as webovej str nky, ktor zodpoved
h adan mu v razu. Pre relevantnos reklamy by
bolo tie vhodnej ie, aby sa v texte reklamy
zobrazoval n zov produktu. Zistili sme, e
názov produktu sa zobrazoval iba v prípade
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14.08.2019.
Dostupné
online
na:
<https://www.wordstream.com/blog/ws/2015/04/21/adw
adwo-ads> [cit. 15.08.2019].

40% reklám. Z h adiska marketingov ch
odpor an je efekt vnej ie aplikova v reklamných textoch výzvu k akcii, o sme pozorovali
v menej ako 50% prípadov.

DOMES, M. 2012. G g e Ad d jed d e. 1. vyd. Brno:
Computer Press, 2012. 144 s. ISBN 978-80-251-3757-4.

Z h adiska gramatiky a tylistiky bola v ina
reklám správne vytvorená. Preklepy sú na jednej
strane zauj mav sp sob ako roz ri skupinu
popul rnych k ov ch slov, no v etko m
svoju mieru. Gramatické chyby nem u by
s as ou kvalitnej reklamy. Z poh adu n vtevn ka je chybovos v texte reklamy ve k m
upozornením pred kliknutím na vstupnú
stránku. Vyu vanie slangu v moderných reklam ch je pova ovan za neprofesion lne (Fox,
2011).

FOX, V. 2011. Ma ke i g e k
e
i G g e: V ij e
svém byznysu plný potenciál on-line vyhledávaní. 1. vyd. Brno:
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GEDDES, B. 2010. Advanced Google AdWords. 1. vyd. Indiana:
Wiley Publishing, 2010. 519 s. ISBN 978-0-470-50023-1.
GOODMAN, A. 2009. Winning Results with Google AdWords. 2.
vyd. United States: The McGraw-Hill, 2009. 376 s. ISBN 9780-07-159574-2.

V porovnaní s predchádzajúcimi výskumami
rekl m na p i ky, hypot ky i spotrebn very
sme zistili niektoré rozdiely. Reklamy na
bankov , verov slu by i produkty vo v ej
miere vyu vali k ov slov vo vidite nej URL
ako aj výzvy k akcii. Naproti tomu reklamy
predov etk m nebankov ch spolo nost neboli
asto jazykovo korektn .

GOOGLE, Inc. 2007. Marketing and Advertising Using Google. 1.
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GOOGLE, Inc. 2017. Publika n pravidl . In support.google.com
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Na z ver e te dod me, e hoci je reklama
vytvorená v Google Ads zalo en predov etk m na texte, v s asnosti pon ka
zad vate om roz renie v podobe navrhovania
grafických reklám. Ka d grafick podoba
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DIGIT

LNY MARKETING ZO ZRETE A CIALDINIHO

PERSUAZÍVNYCH PRINCÍPOV IMPLEMENTOVANÝCH DO
PROSTREDIA WEBOVÝCH PLATFORIEM

DIGITAL MARKETING IN VIEW OF CIALDINI S PRINCIPLES OF PERSUASION
IMPLEMENTED IN THE WEBSITE ENVIRONMENT

Iveta Bal iov
Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovenská republika, iveta.balaziova@ukf.sk

ABSTRAKT
Príspevok sa zaoberá presahom témy persuázie do oblasti digitálneho marketingu, resp. webových platforiem. Na obsah webových
str nok na er o rete a Cialdiniho persua n ch princ po . Princ p reciprocit ,
ku a kon istencie, soci lneho d ka u,
nedostatku, ob benosti a autorit s o na o an ako eobecn princípy pres ed o ania, ukot en
te rii pres ed i ej
komunik cie. Po objasnen ka d ho Cialdiniho persua n ch princ po a jeho aplik cie do ebo ho prostredia, je u eden
príklad na konkrétne asti ebo ch str nok, kde boli dan princ p pou it pre dosiahnutie persu neho pl u na recipienta
webových platforiem za predpokladu plnenia marketingovo-komunika n ch cie o podniku.
Kľúčové slová: digitálny marketing, digitálne médiá, webová stránka, interakcia, persuázia.

ABSTRACT
The paper deals with the overlap of the topic of persuasion into the field of digital marketing, respectively web platforms. The
content of the website is viewed by Cialdini's persuasive principles. The principles of reciprocity, commitment and consistency,
social proof, scarcity, liking, and authority are referred to as general principles of persuasion, embedded in the theory of persuasive
communication. After explaining each of Cialdini's persuasive principles and its application to the web environment, an example
is given to specific parts of a website where those principles have been used to achieve a persuasive impact on recipients of web
platforms, assuming the company's marketing-communication goals.
Key words: digital marketing, digital media, website, interaction, persuasion.

1. ÚVOD

2012). Práve aspekt komunikácie na webovej
platforme prepája koncept persuázie a interakcie, resp. online interakcie. Interakcia ako
jomn p sobenie je toti
kladom
pre vznik persuázie, ktorá nevyhnutne prebieha
v komunikácii (Grác, 1985).

Z kladom ka dej strat gie digit lneho marketingu ebo ch platforiem je interakcia u ate a so str nkou alebo s in mi u ate mi na jom prepojen mi ur itou platformou. Zo
rete a digit lneho marketingu, na eb mo no
na era ako na komunika n proces prebiehaj ci med i u ate om a str nkou (Hude ek,

Pod pojmom persuázia (z latinského persuasio)
Gr c (1985) ro umie pres ed o anie i presved-
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enie. Persu ia je tak ch pan
d och
významoch ako proces a ako výsledok tohto
procesu.

kácie, orientujúc sa na persuáziu ako výsledok.
Samotn proces persu ie, ktor m e ies
k rôznym záverom, sa uvedeným prístupom
dostáva do úzadia, spolu s al mi d le it mi
premennými persuázie, ako sú napr. osobnostné
premenné na strane persuadéra ( alo en na
osobnostn ch lastnostiach pres ed o ate a
ako je napr. primnos , atrakt nos , sila),
pres ed o an ho (vyplývajúce z otvorenosti
necha sa pres ed i a
al ch osobnostných
charakteristík recipienta napr. sociálna afiliácia,
ot orenos
i u a retos osob ) i otázok
sociálneho kontextu komunikácie (Grác, 1985).

Pres ed o anie je pritom tak o pl o anie,
pri ktorom sa „recipient pod vplyvom presvedčovateľa
dobrovoľne, zainteresovanie a zúčastnene uis uje
o zdôvodniteľnosti nejakého stanoviska“ (Grác, 1985,
s. 16). Ide o nen siln o pl o anie lo eka
lo ekom (Sp lo , 2016). Pres ed enie Gr c
(1985) ch pe ako sledok pres ed o acieho
procesu prebiehaj ceho komunik cii, pri om
kladn m prostriedkom pres ed o ania je
pod a neho slo o. Nejde ak o ne hnutn
prostriedok. Gr c (1985, s. 14) dod a, e
„Pojmom persuázia sa označuje schopnos človeka
v komunikačnom procese presvedči alebo ovplyvni
iného človeka, resp. skupinu ľudí, ktorá je založená
na slovnom (verbálnom) alebo neverbálnom pôsobení
človeka na človeka.“ V prostredí webových
platforiem sa ako d le it ja ia obe form
komunikácie, a to ako verbálne (napr. v prípade
content marketingu), tak i neverbálne, s celým
spektrom vizuálnych, audiálnych alebo audiovizuálnych prostriedkov.

Tento pragmatický prístup orientujúci sa
na persu iu ako
sledok pres ed o acieho
procesu reflektuje tie jeden z aspektov
interaktívnosti opísaný v teoretických konceptoch (Bucy, 2004; Kiousis, 2002) ako
interakt nos opierajúca sa o technologickú
ro e , alo en na interakt n ch lastnostiach
technológie. Interakt ne lastnosti sa ro e
stávajú podkladom pre
nik pres ed enia.
V tomto m sle sa dost a do
adia tie
percep ná rovina interakcie i interaktívny proces
komunikácie, ktoré spolu s technologicky
alo en m r mcom odvolávajúcim sa na
interaktívne vlastnosti alebo funkcie ako
podnety k t orbe pres ed enia recipienta, tvoria
pod a autoro Buc (2004), Kiousis (2002)
komplexný n h ad na problematiku interaktivity
a online interakcie.

V ir om konte te, problematika pres ed oania sa a ala pou a ro li n ch oblastiach,
(napr. v rétorike, psychológii, politológii
a marketingovej komunikácii nevynímajúc).
Persuázia je preto predmetom multidisciplinárneho záujmu (Spálová, 2016), v rámci ktorého svoje uplatnenie na la aj oblas digit lneho
marketingu webových platforiem.

V kontexte persuázie sa rámec interaktívneho
komunika n ho procesu a rámec percepcie
u ate a pri interagovaní (vzniknutej na pozadí
tohto procesu) orientuje skôr na samotný
pres ed o ac proces ne na sledok, atia o
technologick
ro e interakcie s implementovanými interaktívnymi funkciami tento proces
postráda. Je orientovaná skôr na výsledok pres ed o ania, vzniknutý na pozadí interaktívnych vlastností implementovaných v médiu,
resp. na digitálnych webových platformách.

S oh adom na te riu persu zie a jej porozumenie v zmysle procesu i výsledku presvedo acieho procesu, je k o ujasni prístup,
s akým sa na problematiku nazerá. Je pritom
d le it po namena , e oba pr stup k vymed enej t me so sebou prin aj d le it po natky a obmedzenie sa na jeden i druhý prístup
v teórii b iedlo k jednostrannosti n h adu na
problematiku. A ak, h adom na rozsah príspevku i s oh adom na záujem, sa k téme
pristupuje o rete a marketingo ej komuni-
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Na persu ii
m sle sledku pres ed o acieho procesu stavia aj odbor Captology,
rovnako i známy psychológ Robert Cialdini,
ktorého poznatky a prístup k problematike je
ozrejmený v predkladanom príspevku.

ebu tak
uje persua
ka n ho posolst a.

n

inok komuni-

V teóriách persuázie a komunikácie interakcia
v rámci pres ed o ania ah a celkom tri lo k
zdroj správa prij ma (Gr c, 1985). Na tieto
lo k
koncepte pres ed i ch technol gi
pôsobia faktory ako je napríklad dôvera, ktorá sa
uje aplik ciou r n ch princ po podporujúcich pres ed i os . Med i tieto vplyvné
princ p
enia d er , a t m aj
inku
persuazívnej
správy,
patr
podobnos
persuad ra s recipientmi i jeho ob benos
(angl. similarity and liking) (Nielsen, 2003).

1.1 Spojitos persu ie a digitálneho
marketingu webových platforiem
Na spojitosti webových platforiem a teórie
persuázie s prístupom orientácie na výsledok
pres ed o ania stavia aj nový koncept s názvom
Captolog . U eden akron m je lo eninou
slovného spojenia Computers As Persuasive
Technologies, o odka uje na po ta e ako
pres ed i technol gie. U samotn n o nana uje, e ide o odbor t die technol gi
v kontexte ich persuázneho vplyvu na
u ate o .

Pr e princ pom ob benosti alebo podobnosti
komunikátora s komunikantom ako presvedi ho aspektu i te riou pres ed i ej komunik cie o
eobecnej ro ine sa aoberal
spomínaný, pomerne známy, psychológ Robert
Cialdini. Cialdini (2009) s ojimi t diami istil,
e e istuje nieko ko princípov o pl uj cich
udsk spr anie, a to:

Odbor ah a di ajn, skum a anal u interakt n ch
po to ch produkto (ako s
mobiln telef n , po ta e, ebo
str nk ,
mobilné aplikácie a i.) vytvorených pre el
potenciálnej zmeny postojov a správania
(Persuasive Technology Lab, 2019). V ústredí
novovytvoreného odboru je persuázia aplikovaná priamo do webového prostredia. Základ
konceptu Captolog stoj na m lienke, e
softvérové aplikácie, webové stránky, smartfóny
a in pou ite n technol gie m u b spoahli o pou it na menu postojo a správania.
Intenciou je os oji si tak sp sob u a o ania,
ktor dok e a pomoci technol gi pres ed i
u ate o , ab sa spr ali a m sleli po adovaným spôsobom (Persueasive Technology Lab,
2019).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

reciprocita (angl. reciprocation)
záväzok a konzistencia (angl. commitment
and consistency)
sociálny dôkaz (angl. social proof)
nedostatok (angl. scarcity)
autorita (angl. authority)
ob benos (angl. liking)

Pritom je d le it po namena , e Cialdiniho
princ p s po at ako faktor , ktor principi lne ed k po ado an mu sledku, a teda
ich pou itie nie je
isl od osobnostných
charakterist k pres ed o ate a. Pou it m jedn ho alebo nieko k ch princípov dok e eobecne persuad r na ies pres ed o an ho k po ado an mu spr aniu be oh adu na charakter
komunika n ch scen ro (Cialdini, 2016).
pecifik ciu Cialdiniho persua n ch princ po
s ich aplikáciou do webového prostredia na
príkladoch vybraných interaktívnych prvkov
u d ame ni ie.

Pod a Nielsena (2003) sa pou an technol gie
a softvérové produkty stávajú kvázi
pres ed i , preto e prekra uj hranice
jednosmernej komunik cie smerom k
ej
interakti ite. T rd , e mo nos interago a je
u ate sk auj ma ej ie, a teda potenciálne
iac pres ed i ako pas ne prij manie komunika n ch spr (Nielsen, 2003). Interakti ita
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1.2 Persuazívne princípy a ich prepojenie
na oblas digit lneho marketingu
a digitálnych médií

ktor umo uje na rie do obsahu e te sk r ne
je u ate po iadan
plni formulár. Ak sa
n te n k ro hodne stiahnu obra en obsah,
pre skanie cel ho preh adu pln formul r
s kontaktnými informáciami (Obrázok 1).
U eden u a o anie kontrastuje s tradi n m
pr stupom, r mci ktor ho s u atelia najsk r
po iadan , ab
plnili formul r, a potom skaj
prístup k obsahu (Budiu, 2014).

Termín reciprocita b sme mohli defino a ako
jomnos . V konte te persu ie to namen ,
e ak subjekt alebo spolo nos preuk e
l ska os , m n rok na protislu bu (Cialdini,
2016). In mi slo ami, ak komer n spolo nos
pri u it pres ed o acej sil reciprocit preuk e slu bu alebo posk tne hodu ako pr
be
ruk kompen cie, m e t m recipro ne
ska
ie hod ne
pr pade ne u itia
tohto princípu. Obdarovaný získaním zdarma
nie oho hodnotn ho nadob da pocit ur it ho
spolo ensk ho dlhu, ktor
sa preja uje
v prirodzenom mechanizme poskytnutú pozornos komer nej alebo ne isko ej spolo nosti
nejak m sp sobom oplati (Hubinko a kol.,
2008). V pr pade, e sa interakcia med i
spolo nos ou a u ate om bude opako a
astej ie, t oria sa med i nimi u ie
ah , o
m e ies k t orbe lojalit (Fan, 2006).

Obrázok 1: Uplatnenie princípu reciprocity prostredníctvom
poskytnutia reportov na ebo ej str nke spolo nosti Nielsen
Norman Group

E istuje tu ak ri iko, e spolo nos nemus
ska o ak an kompen ciu a posk tnut
slu bu. Pre elimin ciu u eden ho ri ika
a optimalizáciu kompenzácie je potrebné, aby
pres ed o an hodnotil daro an slu bu ako
zmysluplnú, ne akan a personali o an . Najnamnej ia
nich je pr e personali cia,
v rámci ktorej je dar alebo poskytnutá slu ba
it na mieru potreb m, t bam, preferenci m
a aktu ln m okolnostiam prij mate a (Cialdini,
2016). Uvedené platí aj v kontexte content
marketingu webových stránok, kde sa u ate o i nask tuje soko interakt n obsah prin aj ci personali o an
sledk . Tie preukauj s oju u ito nos
prij man hodnotn ch
inform ci a posk tnut rie en na pecifické
probl m u ate a.

Zdroj: BUDIU, R. 2014. The Reciprocity Principle: Give Before You
Take in Web Design. [online]. 2014. [cit. 2017-05- 22]. Dostupné
na internete: <https://www.nngroup.com/articles/reciprocityprinciple/>.

al m pr kladom aplik cie princ pu reciprocit
do ebo ho prostredia je u itie be platn ch
tréningov a trial verzií produktu. Marketingová
taktika alo en na b e reciprocit je u it
napr klad na str nke spolo nosti Hotjar
(www.hotjar.com). Softvérový nástroj poskytuje
v obmedzenej verzii bezplatný prístup k nahrávaniu obrazoviek na stránkach, k teplotným
mapám pohybu m i, scroll map m a klik
mapám. V zakúpenej verzii produktu pridáva
k ponuke aj analýzu konverzných lievikov
formulárov (Hotjar, 2018).

Princ p reciprocit je tak mo n apliko a do
prostredia webových stránok. Príkladom je aj
poskytnutie cenných reportov na webovej
str nke spolo nosti Nielsen Norman Group,
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Obrázok 2: Be platn pr stup k n stroju Hotjar a
princípu reciprocity

u itia

zaujatie nejakého stanoviska alebo urobenie
nejakého záveru, výpovede. Ak persuadér pres ed participanta, ab urobil nejak men krok
(napr. urobil ur it
po e o i niekomu alebo
nie omu),
i sa t m pra depodobnos
ochot urobi
sadnej krok ro nak m smerom (Cialdini, 2016).
Princíp záväzku a konzistencie pritom pôsobí
na indi idu lnej a spolo enskej ro ni. Na
indi idu lnej sa pres ed o ac princ p preja uje
osobn m tlakom na dodr anie s ubu sebe
samému. Princ p kon istencie je e te ra nej
na soci lnej ro ni,
r mci ktorej je s ub
verejný (Cialdini, 2009). Toto verejné vyhlásenie
nemus nadobudn hodnotu e k ho
ku,
m e s aj o mal ro hodnutie referen nej
skupine danej osoby.

Zdroj: HOTJAR. 2018. The fast and visual way to understand your
users. [online]. 2018. [cit. 2018-11-08]. Dostupné na internete:
<https://www.hotjar.com/>.

Z perspekt
marketingu mo no po a o a
free pr stup k online soft ro m produktom
za vzorky zdarma. Pod a princ pu reciprocit
u atelia si sk r k pia dan produkt alebo ho
odporu ia s ojim n m m, ak im spolo nos
posk tne s oj produkt darma, i u na
obmed en as alebo s obmed en mi mo nosami.

V UX dizajne plat , e
ok mus sp a d e
základné podmienky. Po prvé, urobenie záväzku
b malo b
jednoduch , o namen , e
n klad na interakciu b sa mali minimali o a .
Po druh , o rete a pou ate a b nemalo s
o ek
ok s vysokým rizikom (Fessenden,
2018b). Pod pojmom
sok ri iko mo no
ro umie napr klad die anie osobn ch dajo
na internete s menej dôveryhodnou organizáciou.

V rámci uvedeného príkladu zohráva svoju rolu
pri k pe taktie sk senos s online produktom.
V tomto m sle u atelia sk r pou ij os eden n stroj, ne b risko ali k pu nejak ho
in ho, hoci mo no hodnej ieho n stroja ako
je s asn . V s et uje to te ria prospektu,
r mci ktorej udia sk r olia mo nos istej
men ej hod ne b skali
ie hod , ale
s
m ri ikom (Kahneman, T ersk , 1979).
To je ro e d od, pre o udia ost aj
lojálni o i ur itej ebo ej str nke alebo slu be
(Harle , 2016). U eden t mto e te
mi
umoc uje
nam
u itia pres ed o acieho
princípu reciprocity na predajnej webovej stránke alebo na stránke ako takej.

Z u eden ho pl a, e spolo nos by pre
skanie
ieho pl u mala starostli o
i
a správne hodnoti , o namen sok ri iko
pre pou ate a. Pod a Fessenden (2018b) je
potrebn
ia do ah jednotli f
u ate o ej alebo n kupnej cest , preto e e k rolu
tomto pr pade ohr a ro e d er o i
spolo nosti. Je rejm , e na a iatku
ahu
d era e te nie je dostato ne t oren . To
namen , e aj mal iados (napr. adanie
emailo ej adres ) m e e oko a
u ate o i
sok po iada ku. al m
namn m faktorom je n man hodnota na k , preto e komer n spolo nos so silnou na kou a jasne
defino an m positioningom m e u ate o
str nk ies k t orbe
ieho
ku, a to

al m pres ed o ac m mechani mom je princíp záväzku a konzistencie u d an taktie
pod term nom d slednos
(Cialdini, 2009;
Cialdini, 2016). Ide o tendenciu ud ro hodoa sa a spr a sa sp sobom, ktor je konzistentný s predchádzajúcimi rozhodnutiami
a spr an m, teda s predo l mi
kami. Je
toti jednoduch ie urobi jedno ro hodnutie
a osta s n m s lade ako kona
d no
rozhodnutie. Záväzkom sa pritom rozumie
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i na a iatku
2018b).

ahu so na kou (Fessenden,

pra depodobnos dokon enia celko ho pl nu
tania.

Praktický príklad princípu záväzku a konzistencie mo no n js u spolo nosti YouVersion pri
webovej aplik cii Biblia . U samotn prihl senie je jednoduché, bez vysokých nákladov na
interakciu. K registr cii mo no u i prihl senie cez Google alebo Facebook. Princíp
záväzku a kon istencie sa ak preja uje a pri
o be a reali cii pl no
tania o s ätého
p sma ur en ho na ka d de 1. Na a iatku
o b s pl n tematick ro delen ,
m
umo uj
koncentro a
sa na niektor
bran ch oblast (napr. l ska a man elst o,
randenie, tudentsk odco st o, trpe li os ,
pýcha, starosti a i.). Po o be p sobí plán ako
záväzok.

U ate si taktie ol idite nos akti it v prípade plnenia pl nu, ktor m e b s kromn
(záväzok prebiehajúci na individuálnej úrovni)
alebo verejná, teda vidite n celej skupine
priate o (
ok ro rený o soci lnu ro e )
(Obrázok 4).
Obrázok 4: Vo ba soci lnej alebo indi idu lnej ro ne
záväzku vo webovej aplikácii Biblia

U ate si pritom m e nasta i , i pl n bude
ta s m alebo s priate mi. Pri o be samostatn ho tania pl n p sob ako
ok na
indi idu lnej ro ni, o je podporen aj i u lne
obra en m po tu dn
ost aj cich do
dokon enia cel ho pl nu (Obrázok 3).

Zdroj: YouVersion, 2018. Reading plans. [online]. 2018. [cit. 2018-0522]. Dostupné na internete:
<https://my.bible.com/sk/users/balaziova.ivka/reading-plans/257soul-detox/subscription/278329618>.

V pr pade o b idite nosti s in mi, bude
priate om obra o an pokrok u ate a rámci plnenia pl nu tania na ka d de . Ak
u ate dokon pl n tania, na mailovú adresu
etk m priate om sa a le o nam o splnen
cie a. Tak mto sp sobom sa
ok ro ri
o soci lnu ro e . Tendencia spr a sa konistentne
pr pade plnenia pl no
tania je
podporen spolo ensk mi tlakmi.

Obrázok 3: Vizuálna podpora princípu záväzku
a konzistencie na individuálnej úrovni

Sociálny dôkaz (angl. social proof) sa
na uje
tendenciou prihliada na spr anie in ch ud
pri vlastných rozhodnutiach. V kontexte tohto
psychologického fenoménu je pravdepodobnej ie, e osoba si a ne nie o m slie , c ti
alebo robi , pokia tak m slia, c tia a robia iní,
jemu podobn udia (Cialdini, 2016). U eden

Zdroj: YouVersion, 2018. Reading plans. [online]. 2018. [cit. 2018-0522]. Dostupné na internete:
<https://my.bible.com/sk/users/balaziova.ivka/reading-plans/257soul-detox/subscription/278329618>.

Neskôr podpora prebieha aj prostredníctvom
notifikácií (upozornení), m sa ro e
uje

Pl n tania s dostupn na str nke:
https://my.bible.com/sk/reading-plans
1
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spr anie je pritom poh an udskou prirod enou t bou ro hodo a sa spr ne o
ine pr pado (Cardello, 2014a). K o mi
aspektmi
tomto procese pod a Cialdiniho
(2016) sú:
opr nenos
uskuto nite nos

be n mi u ate mi (Obrázok 5). Okrem toho
s k dispo cii aj detailnej ie inform cie hodnotenia jednotli ch u ate o i p somn recen ie
na produkt.
Obrázok 5: Hodnotenie a recenzie produktu umiestnené na
stránke alza.sk

Opr nenos
namen ,
e ak nieko ko
podobných subjektov zareagovalo na danú
situáciu rovnakým alebo podobným spôsobom,
ich reakcia je po a o an a mor lne i prakticky
spr nej iu a hodnotnej iu. In mi slo ami, ak sa
stane nejaká aktivita populárnou, po a uje sa
v ur it ch kruhoch aj a ro umn . T mto
spôsobom dochádza k o pl o aniu udsk ho
sudku o tom, o mo no po a o a a mor lne
i pragmaticky správne.

Zdroj: ALZA. 2018. EVOLVEO Sonix Be dr to
abe pe enie
majetku. [online]. 2018. [cit. 2018-11-08]. Dostupné na internete:
<https://www.alza.sk/evolveo-sonix-bezdrotove-zabezpeceniemajetku-d366741.htm>.

Podporou produktu sk senos ami in ch u ate o pom ha elektronick obchod u ah i
n kupn ro hodnutia
al m potenci ln m
ka n kom. Dokonca aj spolo nos Al a na
s ojej interneto ej str nke t rd , e iac ako
80% ka n ko sa ro hoduje pod a recen i ,
pri om hodnotenie si m e denne pre ta iac
ako 300 000 ud (Al a, 2019a).

Druh m aspektom je uskuto nite nos , ktor
namen , e ak ostatn podobn udia sa dok u
spr a
ur itej situ cii ur it m sp sobom,
nee istuje poch bnos , e to dok e aj dan
osoba. Pr slu n spr anie alebo opatrenie a ne
b
n man ako re lne, m sa
i moti cia
na uskuto nite nos po ado an ho spr ania.

al ou hodnou aplik ciou soci lneho d ka u
do webového prostredia je zobrazovanie poloiek, ktor si ak pili ka n ci ur it ho produktu (Cardello, 2014a). Z perspekt u ate a
to m e namena , e ak si dan to ar po reli
ostatn ka n ci, m e to b produkt hodn
aj pre m a . Soci ln d ka sa preto m e sta
hodnou komunika nou taktikou pre podporu
kr o ho predaja (angl. cross-selling) na internete.

V praxi, na stránkach elektronického obchodovania sa opr nenos soci lneho d ka u
bohato uplat uje odpor an m k p dan ho
produktu ostatnými zákazníkmi (Cialdini, 2016).
Tak mto odpor an m s napr klad recen ie
produktu nap san u ate mi. Tie umiest uje
na svoju predajnú str nku aj spolo nos Al a
(2018), a to hne na nieko k ch miestach a
pou itia r n ch sp sobo . U ate si m e
po rie hodnotenie produktu in mi u ate mi
na 5-bodo ej h ie dico ej k le, pri obra en
celkového priemerného hodnotenia. Informácie
s
alej podporen
sok m po tom ka n ko , ktor u ak pili produkt, percentu ln m
podielom odpor ania produktu priamo ka níkmi a celko m po tom nap san ch recen i
k dan mu produktu. U eden d ra uje interaktívny prvok pridania vlastnej recenzie, o
p sob aj ako d ka , e ide o recen ie nap san

Podobný spôsob ako uvádza Cardello (2014a)
u a aj spolo nos Al a, o ktorej sme p sali
ie. Na s ojej predajnej str nke Al a merne
umiestnila dynamicky meniaci sa obsah s informáciami (Obrázok 6):
Tento tovar si práve prezerá (185) zákazníkov.
Tento týždeň zakúpilo (35) zákazníkov.
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Obrázok 6: Sociálny dôkaz uplatnený nad prezentáciou
produktu na predajnom webovom sídle alza.sk

produkty a slu b in udia. Ak spolo nos
na str nke umiestni obsah s e k m po tom
nasledovníkov, zákazníkov produktu, odberate o ne slettera alebo predplatn ho, m e t m
pres ed i ud , aby sa pripojili k na n mu
po tu odberate o , ka n ko alebo nasledo n ko , preto e str nka je ostatn mi ob ben .
S d namick m obsahom sa ak sp ja ri iko,
e n man po et odberate o ,
ka n ko
produktu alebo po et die an l nku je n k ,
o komunikuje nedostato n popularitu l nku
alebo produktu. Okrem vzniknutého bumerangového efektu m u soci lne idget
ra ne
i
as odo
str nk , a to najm na
smartfónoch a na miestach s nízkou konektivitou (Cardello, 2014a). Dôjde tak k celkovému
spomaleniu webu obohateného o al
ebo
obsah, o sa n sledne m e negat ne preja i
v umiestnení stránky v ni ch prie kach o
sledkoch h ad ania2. Uvedené riziká len
umoc uj
potrebu
testo a
efekti itu
pres ed o acieho princ pu na str nke. Ako
vhodné metódy sa naskytujú A/B testo anie i
eyetracking.

Zdroj: ALZA. 2018. EVOLVEO Sonix Be dr to
abe pe enie
majetku. [online]. 2018. [cit. 2018-11-08]. Dostupné na internete:
<https://www.alza.sk/evolveo-sonix-bezdrotove-zabezpeceniemajetku-d366741.htm>.

Prezentovaný obsah umiestnený nad vyobrazeným produktom u ate o i de uje popularitu
robku o rete a in ch n te n ko
str nk . Interpret ciou m e b , e robok je
pra depodobne dobr , preto e si ho práve
v tejto chvíli prezerá 185 zákazníkov, a len za
t de si ho k pilo 35 zákazníkov. Sledovanie
u eden ch trendo tak m e po eda , do
akej mier je dop t po produkte. V ir om
kontexte, odvolávanie sa na uvedené trendy
mo no o na i a taktiku alo en na pres ed o an perif rnou cestou pri u it heuristického hodnotenia apelujúceho na kognitívne
formovanie postoja (Pelsmacker a kol., 2003).
Krátkodobý pozitívny postoj sa vytvorí na
klade hodnotenia, ktor b sme mohli hrn
nasledovne: Čím viac zákazníkov zakúpilo daný
produkt a čím viac ľudí si ho práve prezerá, tým lepšie.
Pod a Cardello (2014 a) sa aplik ciou soci lneho
d ka u do ebo ho prostredia
i dôveryhodnos str nk a eliminuje neistota pri
rozhodovaní, preto e pou atelia a uj ako
a akým spôsobom vnímajú predkladaný obsah,

Spolo nos Al a okrem princ pu soci lneho
d ka u
u a na s ojej predajnej str nke
i al
Cialdiniho pl n ch princ po
nedostatok3 (angl. scarcity). Determinovaný
princ p pouka uje na tendenciu pripiso a
iu hodnotu predmetom a produktom, ktoré
sú videné alebo vnímané ako menej dostupné.
Princ p je
s et o an taktie ako motor
t b , preto e k o m faktorom innosti je
oba a, e subjekt pr de o nie o hodnotn
(Cialdini, 2016). Uvedené je v kongruencii aj
s skumnou t diou n mou pod n om
Prospect Theor . Pod a t die udia n maj
stratu d akr t silnej ie ako spokojnos s dosiahnutím zisku (Kahneman, Tversky, 1979). To
sa n le ite preja uje snahe hn sa akej-

Pod a isten spolo nosti Searchmetrics (2016) je r chlos na tania
stránky jedným z faktoro o pl uj cich
sledk
h ad ania
v prehliada i Google. Anal ou pr ch 20
sledko pre 10 000
adan ch k o ch slo sa preuk alo, e lep ie prie k o sledkoch

h ad ania aujali tie str nk , ktor sa dok ali technick r chlej ie
zobra i na obra o k ch ariaden .
3 Princ p nedostatku je
eskom preklade literat r u d an
pod term nom
cnos (Cialdini, 2016).

2
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Obrázok 7: Princ p informa n ho nedostatku uplatnen
na webovom sídle Hospodárskych novín

ko ek strate, o je odpo e ou na ot ku, pre o
je princ p nedostatku inn .
Cialdini (2016) alej u d a, e
konte te
marketingu ka d obmed enie dostupnosti
pre ento an ho produktu
uje hodnotu
tovaru. Aplikácia predajného limitu vedie k zvýeniu predaja
poro nan s marketingo ou
taktikou bez uplatnenia princípu nedostatku.
O komunikácii s aplikáciou princípu nedostatku
p u aj Clo a Baack (2008) v pomerne rozsiahlej publikácii Reklama, propagace a marketingová
komunikace, pod a ktorých princíp nedostatku
m e nadob da iacer podob :
•
•
•
•
•

k dispo cii iba obmed enom mno st e
k dispozícii len po obmedzenú dobu
limitovaná séria alebo edícia
peci lne produkt
nedostupn be n ch predajniach

V etk
ie u eden podoby princípu nedostatku povzbudzujú potenciálneho zákazníka
k inu, resp. ku kúpe produktu (Clow, Baack,
2008). Samotné nastavenie marketingovej komunikácie týmto dáva dôvod pre kúpu tovaru,
ktorý je k dispozícii po obmedzenú dobu alebo
obmed enom mno st e. Cardello (2014c)
niektoré
ie u eden podob alo ené na
báze nedostatku zasadzuje do prostredia webu,
pri om ich ro de uje pod a toho, na o sa
apeluje. P sobi mo no na:
a)
b)
c)

Zdroj: HOSPODÁRSKE NOVINY, 2019. Vallo mobilizuje mesto,
aby odvrátil kolaps. [online]. 2019. [cit. 2019-05-22]. Dostupné
na internete: <https://slovensko.hnonline.sk/1882197-vallomobilizuje-mesto-aby-odvratil-kolaps>.

Stránky m u okrem informa n ho nedostatku
u i u eden princ p apeluj ci na mno st o.
Ako príklad znovu uvádzame stránku alza.sk,
o ktorej sme sa mienili
ie r mci aplikácie
sociálneho dôkazu. Na prezentovanej stránke
u ate m e n js inform cie sformulo an
nasledovne: „Posledných 16 ks na sklade“. Slovo
posledn ch pritom
percepcii u ate o
e okuje nedostatok to aru, o m e ur chli
nákupný proces. Stla en m interaktívnych tla idiel k pi alebo k pi
r chlene sa to ar
dostane do n kupn ho ko ka (Obrázok 8).

mno st o
as
informácie

Mechanizmus nedostatku s apelom na informácie
u aj r ne spra odajské portály
obra uj ce len as te tu medi lneho l nku,
pri om ostatn as ost a be n mu u ate o i
skrytá. Príkladom sú Hospodárske noviny, ktoré
na svojom webovom sídle pod informa n m
nedostatkom zobrazujú ponuku na predplatné
digit ln ch bal ko (Obrázok 7).

Obrázok 8: Princ p mno ste n ho nedostatku uplatnen na
predajnom webovom sídle alza.sk

Zdroj: ALZA. 2018. EVOLVEO Sonix Be dr to
abe pe enie
majetku. [online]. 2018. [cit. 2018-11-08]. Dostupné na internete:
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<https://www.alza.sk/evolveo-sonix-bezdrotove-zabezpeceniemajetku-d366741.htm>.

to aru alebo slu b . Naopak, s nevhodnou aplikáciou princípu sa spája podo renie, e
pre ento an nedostatok nie je skuto n , o sa
stáva dôvodom opustenia stránky. Uvedené
ri iko je mo n elimino a testo an m a
pou itia
skumn ch met d. V neprospech
aplik cie dan ho princ pu p sob aj fakt, e
obmed enie mno st a, asu a informácií patria
k pomerne asto u an m spôsobom, m
inok na u ate o m e klesa .

A nakoniec, pres ed o ac princ p m e na
ebo ej str nke nadob da podobu aso ho
nedostatku. Pr kladom je str nka spolo nosti
Interaction Design Foundation, ktorá usporadúva kur
ameran na interak n di ajn
a webové stránky. Princíp nedostatku sa tu
uplat uje pridan m soft ro ho idgetu odpota aj ceho as do ukon enia registr cie kur u
(Obrázok 9).

al m predkladan m princ pom pl u je
princíp autority, ktor sa ne ahuje na k alitu
posolstva, teda na správu, ale koncentruje sa
na in lo ku komunika n ho procesu zdroj.
Pr e droj alebo osobnos persuad ra m
sadn pl na to, ako komunika n partner
n ma obsah delenia, m o pl uje proces
pres ed o ania (Gr c, 1985; Cialdini, 2016).
V tomto m sle, princ p autorit sa
ahuje
na eobecn tendenciu ud eri tomu, e ich
rozhodnutie bude správne, ak si nechajú
poradi
od odborn ka
danej oblasti
(Cialdini, 2016). Ich iera je pritom alo en
na implicitnom predpoklade, e ak autorita
svojimi kompetenciami, inteligenciou, vzdelaním (a i.) dosahuje spech, spo ahnutie sa na
poznatky a úsudok odborného znalca povedie
k priaznivým výsledkom. Rozhodovanie na
klade implicitn ho predpokladu sa uplat uje
najm
n ro n ch ro hodo ac ch situ ci ch
i komple n ch, informa ne a a en ch probl moch (Cialdini, 2016; Fessenden, 2018a).

Obrázok 9: Princ p aso ho nedostatku uplatnen na
webovej stránke Interaction Design Foundation

Zdroj: INTERACTION DESIGN FOUDATION, 2019. Psychology
of Interaction Design: The Ultimate Guide. [online]. 2018. [cit. 201906-18]. Dostupné na internete: <https://www.interactiondesign.org/courses/psychology-of-interaction-design-the-ultimateguide>.)

as spolu s percentu ln m po tom obsadenosti m u spolu p sobi ako h bn sila pre
akciu u ate a. N te n k str nk sa pod ich
pl om m e registro a na kur sk r, ne b
tomu bolo pri plnom rozhodovacom procese
bez aplikácie uvedeného dynamicky sa meniaceho obsahu.
Z toho pl a, e princ p nedostatku m e
u ah i alebo skr ti ro hodo ac proces potenci lneho klienta. P sob taktie na r chlos
alebo skr tenie kon er nej cest u ate a str nk , pri om pod pojmom kon er ia sa tomto
prípade rozumie prihlásenie sa na kurz
interak n ho di ajnu.

Princ p autorit
alej s et uje, e mnoh
delenia s spe n len preto, lebo ich drojom
je autoritat na osoba so eobecne re pekto anou odbornos ou (Caildini, 2016). Z toho
pl a, e ro nak spr a od inej osob nemusí
dosiahnu taký persuazívny inok. Grác (1985,
s. 123) sa o uvedenom vyjadruje nasledovne:
„rozdiel medzi výrokom autority a neautority je v tom,
že čo z úst iných ľudí prijímame ako mienku alebo
názor, z úst autority to nadobúda hodnotu argumentu
(...). Zatiaľ čo neautority môžu pôsobi iba silou
objektívnych argumentov, človek s autoritou pôsobí aj

Cardello (2014c) alej u d a, e obmed enie
inform ci pre be n ho neregistro an ho
n te n ka alebo u edenie, e polo ka je
dostupn
obmed enom mno st e alebo po
ur it dobu, m e
i
n man hodnotu
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Obrázok 10: Princíp autority uplatnený na webovom sídle
spolo nosti Lidl Slo ensko

silou subjektívnych argumentov.“ Autoritatívne
lastnosti o na il a persu nu silu. Touto silou
m e ir om konte te dispono a aj samotn
ebo
str nka. Pokia niektor str nk s
vnímané ako dôveryhodné, a tak uverejnenie
ur itej inform cie nepotrebuje k pres ed eniu
o platnosti al argument, al ie str nk sa
musia a ro nak ch okolnost neust le opiera
o objektívne argumenty a od ol a sa na in
droje. D er hodnos str nk m tak sadn
vplyv na jej vnímanie v zmysle autority.
Fessenden (2018a) uvádza niektoré príklady
enia dôveryhodnosti webu, v rámci ktorých
je mo n
u i :

Zdroj: LIDL. 2018. Hlavná stránka. [online]. 2018. [cit. 2018-11-08].
Dostupné na internete: <https://www.lidl.sk/sk/index.htm>.

Posledným z Cialdiniho (2009, 2016) persuazívnych princípov je ob benos (angl. liking).
Intenciou persuad ra m sle princ pu ob benosti je
budi po it ne em cie u komunika n ho participanta, a to za pou itia jedn ho
z dvoch metód:

fotografie osôb vykreslené vo vedúcich
pozíciách, za uplatnenia stereotypného
vyobrazenia figúry a pozadia (právnici
v obleku a kravate v upratanom kancel rskom prostred ; lek ri biel ch pl och
v sterilných farebných kódoch a pod.)
symboly autority a logá renomovaných organizácií Pr kladom m e b logo spolo nosti McAfee uvedené v päte stránky, ktoré
komunikuje u ate o i be pe nos . alm pr kladom je u itie loga spra odajskej
organizácie, ktorej bola u eden komer n
spolo nos
citácie a potvrdenia autoritatívnych osobností a odborníkov uvedených na webovej
stránke

a) kompliment
b) poukázanie na podobnosti
D sledkom lo enia komplimentu je
enie
s mpatie protistran , o sa n le ite od rkadl
vo
ej pra depodobnosti s hlasu komunik cii. Druh sp sob je alo en na tendencii
ud inklino a k osob m s podobnými hodnotami,
ubami, onkaj mi i n torn mi
charakteristikami. Podobnos sa alej m e
aho a k t lu jadro ania, porto mu
t mu i in mu aspektu. Pouk anie na podobnos m
sadn dopad na spe nos komunika n ho p sobenia akejko ek oblasti, a ak
najpriamej ie funguje oblasti bi nisu (Cialdini,
2016). Jeho aplik ciou m u etablo an firm
podpori lojalitu ka n ko . V prostred eboch str nok m e asa ies k ro reniu po tu
racaj cich sa n te n ko a k
eniu mier
konverzie (Cardello, 2014b).

Na princípe autority je postavené vnímanie
k alit spolo nosti Lidl Slo ensko. Na ebo ej
stránke lidl.sk sú v päte str nk u eden hne
dve ocenenia postavené do pozície argumentu
(Obrázok 10). Ocenenie QUDAL ® zdôrazuj ce naj
iu mo n ro e k alit pon kaných produkto na trhu pod a spolo nosti
QUalit meDAL . al ie ocenenie sa
ahuje
k titulu Mastercard
Obchodník roka.
Kliknutím na jednotlivé ocenenia ako na
interaktívne prvky dôjde k presmerovaniu
str nk na pr slu n ocenenie.

Z oblasti predajn ch ebo ch str nok u ili
faktor podobnosti man elia Pa ol Dudrik
a Zuzana Dudriková, ktorých intenciou bol
predaj t . pokec karti iek in m man elsk m
párom
prostredníctvom
e-shopu
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spolunasbavisvet.sk. Ich snaha o vzbudenie
pozitívnych emócií a sympatií na strane
ebo ho u ate a sa preta uje do prezentovaného digitálneho obsahu s pútavou naráciou o man elskom spolu it a komunikácii
s akcentom na n pad t ori pokec karti k ,
ktoré sú predmetom predaja. Celý príbeh
dotvára emocionálne nabitá fotografia zobrauj ca subjekt p e na na uj cej o ak anie
pr chodu die a a do ich rodiny (Obrázok 11).

utvorené starostlivo naplánovaným dizajnom
prekra uj cim mieru estetik k vytvoreniu
prem slen ho a praktick ho rie enia lo it ho
a iacstrann ho ro ho oru u ate a so stránkou (Silver, 2007). Zd ra ujeme ak, e ide
skôr o interaktívne funkcie alebo prvky dizajnu
potenciálne pou ité vlastníkom webovej
platformy ako argumenty na uplatnenie
persuazívneho vplyvu. Na výsledok vzniknut ho pres ed enia vplývajú aj iné, najmä
osobnostné premenné na strane o pl ujúceho i recipienta, ako aj premenné sociálneho
a psychologického kontextu komunikácie.

Obrázok 11: Princ p ob benosti uplatnen pri predaji pokec
karti iek na ebo ej str nke spolunasba is et.sk

To namen , e stroh aplik cia Cialdiniho
persuazívnych princípov do prostredia webových a iných platforiem ne aru uje dostavenie
po ado an ho sledku, na ktor pl aj aj
ink
ie u eden ch premenných. Príkladom je princíp reciprocit , ktor m e b
ovplyvnený osobnostnými charakteristikami ako
je tedros alebo sk pos recipienta, d sledku
oho komer n alebo in spolo nos implementujúca daný princíp prostredníctvom poskytnutia darma asti s ojich slu ieb na
webovej platforme, nemus ska o ak an
kompen ciu a posk tnut slu bu.

Zdroj: DUDRIK, P., DUDRIKOV , Z. 2019. Pokec karti k . [online]. 2019. [cit. 2019-03-14]. Dostupné na internete:
<https://spolunasbavisvet.sk/pokeckarticky/?fbclid=IwAR39f6sNOqC8dqkroycZDRIDznjzcKpwfqflDa
OTduGe3K_SEpMtMShkLA4>.)

Z merom die ania pr behu o radostnej i otnej
situ cii s o ak an m i naroden die a a a probl mami s t m s isiacimi je pripodobni sa
a pribl i k potenci lnemu kupuj cemu, ktor
die a podobn i otn situ ciu alebo sk senos . In mi slo ami, intenciou predkladaného
obsahu je budi s mpatie u recipienta správy
a podpori tak persua n princ p ob benosti.

Na e je d le it am slie sa nad jednotli mi
determinovanými Cialdiniho princípmi v konte te pou it ch argumento a osobnostných
charakterist k inite o persu ie. To znamená,
e na ur it princ p je mo n na era ako na
argumenty (napr. princíp nedostatku alebo
sociálny dôkaz), ktoré prostredníctvom správy
inne formuj pres ed enie, atia o in
(princíp autority a ob benosti) p sobia na
strane inite o persu ie a ich charakterist k.
Autoritat ne lastnosti toti Gr c (1985) radí
medzi osobnostné charakteristiky persuadéra
p sobiace sile pres ed i osti. Zd ra uje, e
existuje rozdiel medzi výrokom autority
a neautority . Vyjadruje sa, e to, o st in ch
ud prij mame ako mienku alebo n or,
st
autority nadobúda hodnotu argumentu. V tomto
zmysle webová platforma pôsobiaca ako

2. PROBLEMATIKA CIALDINIHO
PERSUAZ VNYCH PRINC POV V IR OM
KONTEXTE
Implementáciou Cialdiniho princípov do
webového prostredia dôjde k tvorbe
tzv. pres ed i ho di ajnu, ktor sa eobecne
koncentruje na o pl o anie
udsk ho
spr ania prostredn ct om ur it ch charakteristík produktu. Tieto charakteristiky sú
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persuad r nieked m e neefekt ne pou i
Cialdiniho princ p autorit (2009), nako ko sama
nepôsobí v danom prostredí ako autorita a jej
subjektívne názory postoje a mienky nemajú
hu argumentu, atia i in konkuren n
platformy touto váhou disponujú.

osobnostné charakteristiky a iné premenné.
Tieto persuazívne princípy, ktor maj pod a
Cialdiniho (2009) eobecn platnos , konfrontujeme s pr stupom na rtnut m publik cii od
Gráca (1985), v r mci ktor ho mo no ud
ro deli do d och skup n, a to t , ktor s ahko
prístupní k pres ed o aniu, a tí ktorí odolávajú
pres ed o aniu alebo protikladne reaguj . Práve
v prípade druhej skupiny recipientov existuje
ur it predispo cia da sa o pl ni len ur it m
pecifick m sp sobom. pecifik na strane
recipienta v zmysle osobnostných vlastností
alebo pr stupu da sa o pl ni len ur it m
sp sobom m u ma r n efekt na sledok
presved o acieho procesu niknut ho aj na
pozadí aplikácie Cialdiniho persuazívnych
princ po . In mi slo ami, pokia niektor
z determinovaných Cialdiniho princípov (2009)
ovplyvnia recipienta viac, iné naopak nebudú
ma na
sledok pres ed o acieho procesu
dohromad
iadn efekt. Miera pl u na
recipienta tak
le
nielen od aplik cie
Cialdiniho princípov, ale op
aj od
osobnostných charakteristík jednotlivca i od
predispo cie da
sa o pl ni
ur it m
pecifick m sp sobom. To namen , e
aplikácia daného persuazívneho princípu by sa
mala ide lne dosta i a po po nan pecifických charakteristík recipienta.

Podobne m eme na era aj na princ p
ob benosti, resp. atraktívnosti, ktorá je
identifiko an
ako
lastnos
na strane
persuad ra. Pod a Gr ca (1985, s. 120)
atrakt nos posk tuje „nositeľovi možnos úspešne
ovplyvňova druhých, a to najmä preto, že ľudia sa radi
stotožňujú (identifikujú) s názormi, postojmi ba
i správaním a konaním tých, ktorí sú pre nich prí ažliví
(atraktívni)“. Identifik cia pritom m e prebieha nielen s osobami ako jednotli cami, ale aj
s celými skupinami a organizáciami. Grác (1985)
dod a, e ak chce pres ed o ate recipienta
ovpl ni , mal b b o pl o an mu s mpatick . V opa nom pr pade d jde k a er ii,
ktor sa pod a
ie u eden ho autora m e
sp ja s a er iou k vypovedaným názorom
alebo preja en m postojom. Zauj ma je, e
inten itu atrakt nosti a a er ie si m e
komunikátor u t ch ist ch posluch o
merne
meni (Gr c, 1985, s. 121). To namen , e
atrakti ita a a er ia nie s nemenite n
osobnostné danosti. V tomto zmysle sa princíp
ob benosti (angl. liking) determinovaný
Cialdinim (2016) prel na s atrakt nos ou
persuad ra
ako
osobnou
lastnos ou
pres ed o ate a. Z ist ho h adiska tak nemus
s o eobecne apliko ate n princ p persu ie,
vychádzajúc z toho, e “človek sympatický ľuďom
v jednej skupine, nemusí by sympatický ľuďom v inej
skupine” (Grác, 1985, s. 121). Napriek tomuto
kritick mu pr stupu k princ pu ob benosti
ost a k o , e te rii persu ie ide o jeden
d le it ch aspekto pl aj cich na recipienta
a na pres ed i os persua nej komunik cie
medzi persuadérom a recipientom.

V etk
ie u eden t rdenia a konfront cie
pod iarkuj d le itos u en ho pr stupu
k aplikácii Cialdiniho persuazívnych princípov
do prostredia digitálnych webových platforiem,
na ktor pl aj
ink aj in ch osobnostn ch,
sociálnych a psychologických premenných
o pl uj cich
sledok sformo an ho pres ed enia. Tieto premenn m u
ir om
konte te mierni aj inok determinovaných
persua n ch princ po , o namen , e na
persu iu ako na proces pres ed o ania
i sledok pres ed o acieho procesu je potrebn na era ako na komplexný rámec. Jednostrann poh ad na problematiku persu ie b
iedol k splo teniu tak lo it ho a komplexného
konceptu.

Uvedenými tvrdeniami sa tak naskytuje otázka
eobecnej platnosti determinovaných persuazívnych princípov be oh adu na na rtnut
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3. ZÁVERY
Z kladom komunika n ho procesu u ate a so
stránkou i základom digitálneho marketingu je
interakcia, ktorá je s persuazívnym procesom
úzko spätá. Rozhodnutie o plánovaní interakcie
a implementácii interaktívnych prvkov do
prostredia world wide web je preto do na nej
miery aspektom digitálneho marketingu i teórie
persuázie.
Princ p na rhnut Robertom Cialdinim m u
b dostato ne siln mi moti tormi na
enie
pres ed enia a anga o anosti pou ate o
na webových platformách. Výsledkom takéhoto
enia m e b
dosiahnutie spolo n ch
cie o
ujme oboch
astnen ch str n.
Na strane komer nej spolo nosti je sledkom
presved enie recipienta preja en aj o
ej
miere konverzie (Walters, Rose, 2016) v zmysle
ieho po tu predan ch kuso to aru,
stiahnutých e-booko
alebo odberate o
ne slettera. U ate asa napln s oj mer
a získava produkt alebo personalizované výsledky.
Je preto na mieste eno a sa determino an m
persua n m princ pom,
aka ktor m m e
spolo nos
prostred digit lneho marketingu
plni s oje marketingo o-komunika n ciele na
webových alebo iných platformách. Súhrne
pre mer komer nej spolo nosti m u b
u it nasledovné persuazívne princípy:

•

Reciprocita ak spolo nos na ebo ej
platforme poskytne recipientom ako prvá
ur it
slu bu alebo dar be
ruk
kompen cie, m e tým recipro ne ska
e te
ie hod
podobe
ia mier
kon er ie, budo ania d er alebo
enia
klade loj ln ch u ate o . Praktick
pr klad
ako
naplni
stano en
marketingovo - komunika n
ciele
prostredníctvom persuazívneho princípu
reciprocit ah aj posk tnutie cenn ch
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reporto , ebooko , trial er i , free
pr stupo a i.
Záväzok a konzistencia
odkazujú
na udsk tendenciu ro hodo a sa a spráa sa sp sobom, ktor je kon istentn
s predchádzajúcimi rozhodnutiami a správaním. Inými slovami, ak persuadér pres ed participanta, ab urobil nejak men
krok,
i sa t m pra depodobnos ochot
urobi
sadnej krok ro nak m smerom
(Cialdini, 2016). V kontexte webových
stránok s prihliadnutím na podmienky
jednoduchosti a
enia ri ika (Fessenden,
2018b) sa nároky webdizajnu kladú na
minimalizáciu interakcie (praktickým príkladom je mo nos prihl senia sa ce
Facebook alebo Gmail, i automatick
plnenie formul ra skr u ra
skan
inform cie od u ate a) a na
enie
n kupnej cest u ate a a mier ri ika
poskytnutia osobných informácií danej
spolo nosti.
Princíp sociálneho dôkazu - reflektuje
fenomén, v rámci ktorého si osoba
pra depodobne a ne nie o m slie , c ti
alebo robi , pokia tak m slia, c tia a robia
in , jemu podobn udia (Cialdini, 2016).
V praxi je princíp sociálneho dôkazu
odzrkadlený odpor an m k p dan ho
produktu ostatnými zákazníkmi, recenziami
umiestnenými na stránkach elektronických
obchodo
a u erej o an m r n ch
hodnotení.
Nedostatok Na recipienta taktie mo no
p sobi
aj prostredníctvom princípu
nedostatku alebo
cnosti, nako ko
„plánovaný nedostatok vytvára dopyt“ (Spálová,
2016, s. 345). Persuazívny princíp poukauj ci na tendenciu pripiso a
iu
hodnotu tomu, o je n man ako menej
dostupné, sa na webový platformách
uplat uje prostredn ct om princípu nedostatku (k dispozícii iba v obmedzenom
mno st e, k dispo cii len po obmedzenú
dobu, limitovaná séria alebo edícia,
peci lne produkt , nedostupn
be n ch
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•

•

predajniach). Prakticky je na webových
sídlach princíp nedostatku implementovaný
informa n m nedostatkom (spr stupnenie
obsahu len obmed en mu mno st o
itate o
napr. poberate o ne slettera,
predplaten m itate om a pod.), mno stevným nedostatkom (posledných 16 ks na
sklade) alebo
aso m nedostatkom
( idget odpo ta aj ce as do ukon enia
registrácie, kurzu, akcie a pod.)
Autorita - koncentruje sa na osobnos
persuad ra. Praktick pre
enie persuaneho inku a efekt nej ieho dosiahnutia marketingovo - komunika n ch cie o
je mo n
prostred ebo ch str nok
u i 1/ obra enie n mej osobnosti
alebo odborníkov ako doporu o ate o , 2/
ich citácie, 3/symboly autority a logá
renomo an ch organi ci (napr. na ka
kvality)
Ob benos
intenciou je
budi
po it ne em cie u komunika n ho participanta, a to a pou itia komplimentu
alebo poukázania na podobnosti. V prostredí
ebo ch str nok m e tak to
pouk anie
na
podobnosti
ies
k ro reniu
po tu
racaj cich
sa
n te n ko , k
eniu mier kon er ie
(Cardello, 2014b) a
ir om konte te jeho
aplik ciou m u etablo an firm podpori
lojalitu zákazníkov. Princíp sa uplat uje
aplikáciou narácie s dôrazom na vlastnosti
podobn cie o ej skupine, i fotografiami
ud podobn ch recipientom, teda ud ako
sme m

ako s initele persu ie (persuad r a recipient)
a ich osobnostné charakteristiky (sila, úprimnos , atrakti ita na strane persuad ra a miera
o pl nite nosti spolu s in mi charakteristikami
na stane recipienta) (Grác, 1985). Výsledok je
taktie
isl aj od psychologického a sociálneho kontextu komunikácie, o podporuje
od odnenos venova sa hlb ie kontextu
komunikácie na webových platformách.
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ABSTRAKT
Odborná t dia sa zameriava na analýzu vybraných aspektov efektivity sociálnej siete Instagram ako novodobého marketingového
nástroja v segmente interiérového dizajnu. Na základe teoretickej charakteristiky zmien v sociálnej interakcii
ka n kov/spotrebite ov reflektuje fungovanie marketingových aktivít a marketingových stratégií na vybranej sociálnej sieti
Instagram. Met dou pr padovej t die sme overovali efektivitu sociálnej siete Instagram ako novodobého marketingového
nástroja, pomocou implementácie a následnej analýzy vlastnej marketingovej stratégie, vytvorenej na základe teoretických
po natkov, prostredn ctvom firemn ho tu vybranej spolo nosti mewas industrial s.r.o so zameraním na interiérový dizajn.
V sledky na na uj vysok mieru efektivity Instagram-u ako novodobého marketingového nástroja v stratégii integrovanej
marketingovej komunikácie.
K

ov slov : Instagram, sociálne siete, marketing sociálnych sietí, hashtag

ABSTRACT
The study focuses on the analysis of selected aspects of the effectiveness of the social network Instagram as a modern
marketing tool in the segment of interior design. Based on the theoretical characteristics of changes in the social
interaction of customers/consumers reflects the functioning of marketing activities and marketing strategies on a selected
social network Instagram. Using the case study method, we verified the effectiveness of the Instagram social network as
a modern marketing tool, through the implementation and subsequent analysis of our own marketing strategy, based on
theoretical knowledge, through a company account selected by mewas industrial Ltd with a focus on interior design. The
results indicate a high degree of effectiveness of Instagram as a modern marketing tool in the integrated marketing
communication strategy.
Key words: Instagram, social networks, social networks marketing, hashtag

predstavuje novú formu marketingu, ktorej
cie om je ska
ujem ka n kov o produkt
prostredníctvom interaktívnej, obojsmernej
komunikácie, ktorá poskytuje pridanú hodnotu.
Jej cie om je abavi alebo v del va , pri om jej
efektivita je alo en na iniciat ve ka n ka
vyh ada si konkr tne inform cie prostredníc-

1. ÚVOD
V roku 2005 Brian Halligan, spolu akladate
Hubspot-u, prv kr t pou il pojmy inbound
a outbound marketing (Hubspot Academy,
2016, in Nieminen, 2017). Inbound marketing
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tvom vyh ad va ov, recen i alebo soci lnych
sietí. Trend disponova neobmed en m mno stvom informácií sa odzrkadlil v enormnom
n raste u vate ov internetu a posledn ch
20 rokov.

tzv. sp tnej v by . Soci lne siete umo nili
svoj m u vate om kontrolu nad t m, o im je
pon kan , omu chc nao aj venova svoju
po ornos , ale rove m u vytv ra svoj
vlastný obsah (Livingstone, 2008). Prvýkrát
v hist rii nie s u vatelia len kon umentmi
obsahu médií, ale jeho aktívnymi tvorcami
(Sundar a Limperos, 2013). Efektivita marketingových aktivít na Instagram-e je podmienená
vyu vaním tzv. content marketingu (Loomer,
2019). V s asnosti je a najob benej n stroj
Instagram-u pova ovan form t stories, ktoré
G. Loomer (2019) a J. Gray (2019) radia medzi
trendy Instagram-u pre rok 2020.

V roku 1995 nepresahoval po et u vate ov
internetu hranicu 20 miliónov. K 1. januáru 2018
disponovalo pripojením na internet takmer
4,2 mili rd ud , pri om v tomto ase bolo
evidovan ch pribli ne 7,6 mili rd ud na svete.
Z tohto obrovsk ho mno stva a 3,2 miliardy
ud rove boli, aj s , u vate mi niektorej o
soci lnych siet a ich po et ka d m d om st pa
(www.mojandroid.sk). Med i najpo etnej ie sociálne siete patrí jedno na ne Facebook s vy e
2 miliardami u vate ov, a hne na druhom
mieste Instagram s vy e 1 miliardou u vate ov
a stále rastúcou tendenciou. Na Slovensku bolo
k 1. janu ru 2018 evidovan ch vy e 2,5 mili na
u vate ov soci lnych siet s tendenciou rastu
takmer 50 tis c nov ch u vate ov ro ne
(www.statista.com). Sociálne siete pre marketingov
ely sa dnes pova uj a jeden vysoko
efektívnych nástrojov spomedzi novodobých
trendov v marketingu (Ellison 2011; Miles,
2013; Lin a Yazdanifard, 2014, a al ). Vyu itie
Instagram-u ako marketingového nástroja sprev d alo nejedno na n odpor anie odborníkov hlavne v a iatkoch tohto trendu v slovenských podmienkach (2017-18), diskusie sa viedli
z viacer ch uh ov poh adu, spome me niektoré: miera a limity Instagram marketingu ako
samostatn ho n stroja ver us jeho s asti
v aspekte integrovanej marketingovej komunikácie, kredibilita influencerov, natívny rozmer
komunikácie verzus nekalé praktiky, efektivita
marketingovej komunikácie
zásah komunikácie verzus predaj a pod. Sociálne siete sú
obvykle trukt rovan na klade soci lnych
väzieb reálneho sveta, pre u vate ov sa stáva
rovnako d le it die anie
itkov a ich ohodnotenie v rámci sociálnej internetovej komunity
(Ellison, 2011). Správa publikovaná prostredníctvom soci lnych siet k u vate om je okamit , rove v nik priestor na renie recen i ,

Na klade vy ie uveden ho n s auj mala
efektivita marketingových aktivít prostredníctvom sociálnej siete Instagram pre vybranú
komer n spolo nos p sobiacu v segmente
výroby nábytku. Na pr klade pr padovej t die
prezentujeme aplikáciu vlastnej marketingovej
stratégie implementovanej prostredníctvom
firemn ho
tu vybranej spolo nosti mewas
industrial s.r.o zameranej na realizáciu interiérov ho di ajnu. Na e istenia preto ko pecifikujeme pre prezentáciu firiem na Instagram-e
v segmente interiérový dizajn v období nástupu
vyu vania Instagram-u na Slovensku ako
v namn ho komunika n ho n stroja v rokoch
2018, 2019.

2. METODOLÓGIA VÝSKUMU
PR PADOV T DIA VYBRANEJ
SPOLO NOSTI MEWAS INDUSTRIAL S.R.O
Pri výbere metód a metodologického postupu
sme pre na e potreby zvolili kvalitatívny prístup
- met du pr padovej t die. Hendl (2005)
uv d a dve v orov defin cie pr padov ch t di
pre kvalitatívny výskum. Stake (1995) definuje
pr padov
t diu ako silie o pochopenie
ur it ho soci lneho objektu v jeho jedine nosti
a celosti. Sociálny objekt je pre neho ohrani en m syst mom, o namen , e predstavuje
systém s ur it mi soci lnymi hranicami. Pr pad
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je integrovan syst m. Jeho asti nemusia dobre
pracova , jeho el m e by iracion lny, ale
jedn sa o syst m. Tak e udia alebo program
m u by kandid tmi pre pr padov t diu.
Udalosti a procesy na ej defin cii vyhovuj
menej. (Stake 1995, s. 2) (In: Hendl, 2005). Yin
(2008) definoval pr padov t diu ako strat giu
pre sk manie vopred ur en ho javu v prítomnosti v r mci jeho re lneho kontextu, a to vl
vtedy, ke hranice medzi javom a kontextom sú
rejm . Pod a Hendla (2005) v pr padovej t dii
ide o detailnú analýzu jedného prípadu alebo
nieko ko m lo pr padov. Zatia o v tatistickom etren hroma ujeme relat vne obmedzené mno stvo d t od v ieho mno stva
pr padov, v pr padovej t dii bierame ve k
mno stvo d t od jedn ho alebo nieko ko m lo
jedincov. V pr padovej t dii ide hlavne
o achytenie
lo itosti dan ho pr padu
(prípadov), o popis dan ch v ahov v ich
celistvosti. Predpokladáme, e d kladn m
presk man m jedn ho pr padu lep ie poro umieme iným podobným prípadom. V na om
pr pade vyu ijeme pr stup single study intrinsitná (h bkov alebo holistick ) pr padov
t dia, ktorá sa venuje jedinému problému, no
na rozdiel od in trument lnej, sa ameriava na
pr pad, ktor potrebujeme po na do h bky
a n js expertn rie enie (Stake, 1995 in
Vasi ov , 2013).

a minul rok. Pre nav enie po tu sleduj cich
na platforme Instagram sme aktívne pridávali
dopredu pripraven posty . Tie predstavovali
zverejnený obsah na Instagram-e: fotka/video
plus popis a hashtag s prihliadnutím na kvalitné
prevedenie fotografií alebo videí (Diamond,
2013). V priebehu realizácie sme typy obsahu
obmie ali z dôvodu sledovania efektivity jednotlivých postov. Príspevky sme pridávali v priebehu t d a v celkovom po te dva a tri a
ka d t de , o odpovedalo optimálnemu
po tu pod a J.G. Miles (2013). Pre abe pe enie
kontinu lnej informovanosti u vate ov sme po
dobu 24 hod n, prostredn ctvom funkcie pr beh d a , ka d de sleduj cich priebe ne apájali do procesu výroby, a tým sa sna ili o aktivovanie viacer ch sp a ov pre vyvolanie pozitívnych emócií s cie om preh bi a rove
upevni v ah zákazníka k na ke (McGilvrey,
2017). Ako obsah pre túto aktivitu sme vytvárali
rôzne videá, fotografie, gif súbory z procesu
navrhovania, pl novania, v roby a samotnej
reali cie (mont e). Po as sledovan ho obdobia troch mesiacov, od zavedenia marketingovej
strat gie ku d u 01.01.2019, sme pridali 2 aktivity pre u vate ov v podobe s a e alebo v vy, ktoré boli vyhodnoten pod a vopred stanovených kritérií priamo v publikovanom odkaze (vi Obr ok 1).

2.1 Ciele
Cie om t die bolo overi efektivitu soci lnej
siete Instagram, pomocou implementácie vlastnej marketingovej stratégie pre vybran spolo nos , ktor v roku 2019 nedisponovala firemn m tom na Instagram-e. Tvorbou zaujímav ho obsahu sme sa sna ili lep i povedomie
o na ke vybranej spolo nosti mewas industrial
s.r.o, a to pr ve v en m po tu sleduj cich na
firemnom Instagram te. Tým sme sa sna ili pril ka nov ch potenci lnych ka n kov.
Po it vny dopad v sledkov na ej strat gie sme
o ak vali aj v nav en tr ieb v sledovanom
období v porovnaní s tr bami v tomto období

Obrázok 1: Mediálny plán
Zdroj: vlastné spracovanie

Ke e aplik cia Instagram sa jav ako ve mi
flexibilný marketingový nástroj, v priebehu
realizácie sme obsah upravovali pod a aktu lnych informácií z anal u pridan ch odkazov,
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z komunikácie s u vate mi, pod a najnov ch
trendov a ponúkaných nástrojov v rámci aplikácie Instagram alebo in ch nepredv date n ch
okolnost , i po iadaviek spolo nosti mewas
industrial s.r.o.

te ov. Ke e et spolo nosti na Instagram-e
bol po as spustenia marketingovej strat gie
prakticky neaktívny a disponoval len 1 fotografiou a 1 sleduj cim, nemo no na e v sledky
porovna s obdobím minulého roka. Napriek
tomu v ak m eme kon tatova , e systematická tvorba obsahu navrhnutá v r mci na ej
marketingovej strat gie, priniesla spolo nosti,
v sledovanom období troch mesiacov, 81
nov ch akt vnych u vate ov s takmer nulovou
finan nou invest ciou, a to 5 eur na propagáciu
s a e, organi ovanej v r mci na ej marketingovej stratégie. Tvorbou zaujímavého obsahu
s neust lym odka ovan m na firemn
et na
Facebook-u a ofici lnu str nku spolo nosti
mewas industrial s.r.o, sa n m po as kampane
podarilo nav i po et fan ikov str nky na
Facebook-u, v sledovanom období, o 289
akt vnych u vate ov, o v porovnaní s minulým
rokom predstavuje n rast a o 5680%. Tento
obrovsk ro diel m eme prip sa k systematickému budovaniu obsahu, ktorý sme koncipovali na základe overených teoretických
po natkov a doteraj ch sk senost s platformou
Instagram a Facebook. Po it vny dopad na ej
marketingovej stratégie m eme vidie aj
v nav en n v tevnosti webu spolo nosti
mewas industrial s.r.o, ktorá v sledovanom
obdob dosiahla 5137 n v tev, o v porovnaní
s minulým rokom predstavuje nárast o 29,2%.
Zv en m po tu u vate ov a n v tevn kov
oficiálnych str nok sme mali a cie zvidite ni
spolo nos mewas industrial s.r.o v konkurennom prostred , a t m pril ka nových potenciálnych zákazníkov.

3. VÝSLEDKY
Na základe zberu a analýzy výstupných inform ci uv d ame v sledky na ej marketingovej
stratégie v rámci nasledujúcej infografiky
(Obrázok 2).
Obrázok 2: Infografika - výsledky vstupných informácií

Obrázok 3: Infografika - porovnanie tr ieb
Zdroj: vlastný výskum

Infografika n or uje nárast aktívnych u vate ov firemn ho
tu spolo nosti mewas
industrial s.r.o na platforme Instagram,
Facebook a frekvenciu n v tevn kov ofici lnej
domény www.mewas.sk. V prípade Instagram-u
sa n m po as marketingovej stratégie podarilo
nav i po et sleduj cich o 81 akt vnych u va-

Zdroj: vlastný výskum
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Uvedená infografika na Obrázku 3 doka uje, e
v obdob trvania na ej marketingovej strat gie
evidujeme n rast tr ieb spolo nosti a o 102%
v porovnaní s tr bami v danom období za
minulý rok. Na základe uvedených výsledkov
m eme kon tatova , e na a marketingov
stratégia, vytvorená pre
ely tejto t die,
naplnila na e stanoven ciele a m eme sa
domnieva , e na e v sledky m u s visie
s prezentáciou firmy na Instagram-e. Ke e ide
o ov eobecnenie jedn ho pr padu, v sledky
platia obmedzene, a to najmä pre vybraný
segment interiérový dizajn. Kon tatujeme, e
Instagram je v dne nej dobe plnohodnotn m
marketingovým nástrojom s vysokou mierou
efektivity, a to najm pri budovan na ky,
pri vy ovan povedomia o na ke, i presadzovaní sa v konkuren nom prostred . V sledky
tie doka uj , e s prihliadnutím na tvorbu
správneho zaujímavého obsahu, platforma pon ka vysok v nosnos be nutnosti investovania vy ieho mno stva finan n ch prostriedkov do marketingových aktivít, ako je to
v pr pade tradi n ch m di alebo dokonca aj
bratskej platformy Facebook. Fakt, e Instagram je relevantným marketingovým nástrojom
s asnosti, doka uj v sledky na ej t die najmä
v nav en u vate ov a n v tevn kov ofici lnych str nok spolo nosti. Z d vodu v enia
povedomia o na ke sa upevnila po cia spolo nosti na konkuren nom trhu, a tým sa výrazne v il aj dopyt po jej pon kan ch produktoch
a slu b ch, o sa n sledne od rkadlilo na výslednom zisku.

t vnych u vate ov na firemn ch toch vybranej spolo nosti, na platform ch Instagram
a Facebook, a taktie v v en n v tevnosti oficiálnej domény. M eme sa domnieva , e n rast u vate ov sa v kone nom d sledku odzrkadlil aj v prísune nových zákazníkov, a teda aj
vy ovan v sledn ch tr ieb s minimálnou invest ciou finan n ch prostriedkov. Na e istenia
kore ponduj so zisteniami rôznych marketingov ch pecialistov ako R. Roberts (2019), i
R. Taroni (2019), ktorí ako jedni z mnohých vo
svojich publikáciách opisujú Instagram ako ve mi inn marketingov n stroj pre podporu
predaja rôznych produktov a slu ieb. J. Gray
(2019) tie uv d a ako jeden hlavných trendov
pre rok 2020 video príspevky doplnené o titulky.
Pod a Graya sú príspevky s fotografiou u nedosta uj ce a v roku 2020 sa v aka tomuto
trendu a ne vy ova dopyt po aplik ci ch,
ktor dok u efekt vne editova vide . Spravi
pútavé video doplnené o rôzne efekty, obrázky,
i titulky bude ot kou p r min t a zvládne to
ka d jeden u vate Instagram-u. R. Taroni
(2019) vidí trend v influenceroch. Tvrd , e
vyu vanie influencerov bude st le st pa .
Taroni
alej uvádza, e investovanie do
spolupráce s influencermi je ove a v nosnej ie
ako utr canie ve k ho mno stva finan n ch
prostriedkov do platenej reklamy. Ako al
trend m eme pova ova pod a G. Loomera
(2019) vyu vanie oby ajn ch ud a nie profesionálnych modelov, pre prezentáciu produktov.
Taktie pripom na zásadnú zmenu, a to fakt, e
Instagram a Facebook a n skr va po ty takzvaných lajkov. V tatistik ch firmy tieto sla
samozrejme zostanú pre vyhodnocovanie kampan , no pre be n ch u vate ov bud tieto tatistiky utajené.

4. ZÁVER
Na základe výsledkov sme dospeli k veru, e
systematickou tvorbou a pridávaním zaujímavého obsahu pod a vytvorenej koncepcie, je
platforma Instagram dostato ne efektívnym
marketingovým nástrojom, a to najmä pri budovan na ky, v bud ovan povedomia o na ke,
i upev ovan postavenia na ky v konkurennom prostred . V sledky na ej marketingovej
stratégie sa pozitívne odzrkadlili v náraste ak-

Uveden kore ponduje aj s výsledkami dopl ujúcej metódy ne trukt rovan ho interview
(Miovský, 2006), ktor sme uskuto nili s majite om spolo nosti mewas industrial s.r.o
Marekom Sulanom. Nako ko bol pri prvej
kon ult ci skeptick vo i samotnej platforme
a jeho marketingové aktivity boli zamerané
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JANOUCH, V. 2010. Internetový marketing. Prosa te se na webu
a sociálních sítích. Brno: Computer Press. 304 s. ISBN
9788025127957.

hlavne na Facebook, ktorý pod a jeho slov je
preh adnej a doslova neho ta ako knihy,
neboli jeho o ak vania pr ve po it vne. Z rozhovoru vypl va, e do spolupr ce i iel najm pre
jeho vedavos a v podstate nulov invest ciu.
Fungovanie Instagram-u si predstavoval ako
aplik ciu umo uj cu prid vanie mno stva
vizuálneho obsahu, s nekonkrétnym zameraním,
ktor je ur en pre mlad iu gener ciu s nevýznamným marketingovým potenciálom. Jeho
po ornos v budila platforma a po as samotn ho av d ania marketingovej strat gie, ke sa
v sledn m ren m povedomia o na ke a ali
akt vne prid va u vatelia na firemn ch toch
in ch platforiem, v ila sa n v tevnos str nky
a v neposlednom rade sa ka n ci a ali dopytova po pon kan ch produktoch a slu b ch
spolo nosti pr ve prostredn ctvom Instagram-u.
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orientuje na digit lny marketing na soci lnych sie ach, a najmä
na tvorbu kreatívnych marketingových kampaní v rámci
platformy Instagram a Facebook.

Doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD. - venuje sa problematike
persuazívnej efektivite marketingových a mediálnych
komunik tov so pecifick m obsahom (sexu lny mot v, satira,
etnocentrická a genderová diskriminácia a pod.) s akcentom
na spolo ensk odpovednos marketingovej a medi lnej
komunikácie. Vo výskumnej oblasti aplikuje transdisciplinárny
pr stup (psychol gia, lingvistika a medi lne t di ) pri aplik cii
psychosémantických metód a diskurzívnej analýze komunik tov s cie om identifik cie medi lne ren ch soci lnych
reprezentácií.
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AKO ZÁSTUPCOVIA GENERÁCIE Z VNÍMAJÚ VPLYV SOCIÁLNYCH SIETÍ
NA PROCES VYTVÁRANIA ICH NÁZOROV A PREFERENCIÍ
(KVANTITATÍVNY VÝSKUM)
HOW THE MEMBERS OF GENERATION Z PERCEIVE THE INFLUENCE
OF SOCIAL MEDIA ON THEIR OPINIONS AND PREFERENCES
(QUANTITATIVE RESEARCH)

Patrik Lenghart
Filozofická fakulta, Univerzita Kon an na Filo ofa Ni e
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovenská republika
+421 903 665 862, patrik.lenghart@gmail.com

ABSTRAKT
Na a t dia sa s stredila na vlastn percepciu respondentov o tom, ako pod a nich sociálne siete p sobia na nich samotn ch. Pre
ná v skum sme si zvolili kvantitatívny metodologický prístup, konkrétne metódu dopytovania, v ktorej nám zodpovedalo spolu
100 respondentov, z toho 64 diev at a 36 chlapcov vo veku 15 a 19 rokov, pri om priemern vek respondentov bol 17 rokov.
Kolekciu dát sme realizovali na partnerskej strednej kole na západnom Slovensku. Z v skumu vypl va, e respondenti v tejto
vekovej kategórii si vä inou myslia, e ich názory a preferencie boli sociálnymi sie ami ovplyvnen len v malej miere, pri om
na i respondenti pod a vlastn ch slov v priemere aktívne na internete trávia 5,19 hodiny. Identifikovali sme aj nieko ko
pecifick ch trendov v ich správaní. V dotazníku sme sa taktie p tali, ktor sociálne siete pou vaj naj astej ie a i cez svoje
sociálne siete cielene odoberajú aj humoristické a mienkotvorné médiá.
K

o

lo : vlastná percepcia, vplyv, sociálne siete

ABSTRACT
Our study was focused on the respondents perception of how social media influence them. We used quantitative methodological
approach in our research, specifically the survey, which was answered by 100 respondents, 64 girls and 36 boys aged 15-19 years,
the average age of the respondents was 17 years. The data was collected on a partner high school in western Slovakia. Our research
indicates that the respondents of this age group mostly think that social media have had only a small impact on their opinions and
preferences, while, according to the data submitted by them, on average, they daily spend 5.19 hours actively on the internet. We
were also able to identify several specific trends in their behavior. In our survey, we also asked which social media they use the
most and if they intentionally follow humoristic and mainstream news media via their social media accounts as well.
Key words: respondents perception, influence, social media

1. ÚVOD

siete vyvíjajú technologicky aj obsahovo.
Rovnako sa mení aj ve kos ich publika, pri om
i demografick rozlo enie u vate ov sociálnych
siet za ilo v znamn posuny. V ostatných
rokoch sa k pou vate om sociálnych sietí
pridali i státis ce ud v post-produktívnom

Vplyv sociálnych sietí na jedincov, ktorí ich
pravidelne pou vaj , sa u roky nachádza
v centre pozornosti psychologických i mediálnych t di . U od svojho vzniku sa sociálne
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veku, ktor vo v etk ch modern ch krajinách
kontinuálne zlep uj
svoju technologick
gramotnos (Fox, 2001), ale e te v znamnej m
m nikom by mohol by fakt, e u i celá jedna
generácia od narodenia ije v realite ovplyvnenej
sociálnymi sie ami.

ove a vä ia as det sledovala audio-vizuálne
produkty cez slu by VoD (video-on-demand)
cez streamingov slu by, ktor si tieto deti vedia
samy obsluhova . V sledky celkovej t die
z Ve kej Británie z roku 2019 uvádzajú, e 25%
det u telev zne vysielanie nepozerá v bec
(Ofcom, 2019).

Generácia Z (tie naz vaná generáciou postmilleniálov alebo aj jednoslovným výrazom
Zoomers) sa pova uje za prv generáciu, ktorá
e te vyrastá a ktorej star lenovia u dospeli
v kontexte reality ovplyvnenej sociálnymi sie ami. Hovoríme o de och naroden ch v období
rokov 1997 a 2007 (Dimock, 2019). Pre zachovanie jednotnej terminológie ich v na ej práci
ozna ujeme ako post-milleniálov, ktor spolo ne
tvoria kohortu známu ako generácia Z. Sú
priamymi nástupcami predo lej generácie Y,
ktorej predstavitelia bývajú adresovaní ako
milleniáli.

Generácia Z v mnoh ch oh adoch preberá
postoje a pokra uje v trendoch stanovených
predchádzajúcou kohortou. Aj v otázkach spolo nosti, civilizácie a napríklad aj v environmentálnych t mach sa pripodob uje k predo lej
generácii (Parker, Graf a Igielnik, 2019).
Napriek tomu, e vysoká miera pou vania
technologických vynálezov a nástrojov je
u predstavite ov generácie Z známa, ich vlastné
vnímanie a ich vlastné domnienky o dopadoch
t chto prakt k pod a nás e te nie s dostato ne
adresované, a preto sa iadalo otvori tematiku
vplyvu sociálnych m di na predstavite ov
generácie Z v dialogickej rovine
v zmysle
opytovania sa mláde e na ich osobn názory
a postoje k tomu, ako si oni sami myslia, e ich
ivotn t l vpl va na ich vn torn procesy.

Generácia Z je vo svojich pecifikách spoloensky v znamn m javom, ktor nazna uje
nástup civilizácie tretieho tis cro ia. Jej predstavitelia s do ve kej miery ovplyvnen sociálnymi a technologickými zmenami, ktorými bola
ovplyvnená u i predo lá generácia Y (Vogels,
2019), ale pre generáciu Z ide u o integrálnu
s as osobn ho v voja, nako ko sa vä ina
z nich u narodila do funguj ceho prostredia,
ktor generácia Y svoj m vz ahom k technológiám pripravila.

2. METODOLÓGIA VÝSKUMU
Cie om ná ho v skumu bolo zisti , i si op tan
zástupcovia generácie Z uvedomujú vplyv
sociálnych sietí na ich preferencie a názory a i
tento vplyv pova uj za signifikantn .

Relevantným pod a nás zostáva aj fakt, e
generácia Z dlhodobo preukazuje vysokú miery
afinity k technologickým nástrojom a vymo enostiam, pri om aj ich kontrola a schopnos
efekt vne pracova s t mito nástrojmi sa za ala
vyv ja v ranom detstve, a preto je u od
obdobia puberty u mnoh ch predstavite ov
tejto kohorty na relatívne vysokej úrovni. V roku
2019 mala vo Ve kej Británii polovica detí vo
veku 10 rokov svoj vlastn smartf n. Zárove
Uvedomujeme si ur it vágnos kategorizácie na humoristick a
nesk r mienkotvorn m diá, pri om by pod a niektor ch ánrol gov
toto delenie ani nemuselo pokr va v etky dostupn mediálne v stupy,
av ak sme toto delenie zvolili v záujme dosiahnutia o najlep ieho
porozumenia zo strany na ich respondentov. Brali sme do vahy, e ani

al m cie om, ktor nám iasto ne sl il
na potvrdenie relevantnosti odpovedí na na e
otázky, bolo zisti , ko ko asu op tan zástupcovia generácie Z trávia akt vnym vyu van m
internetov ho pripojenia a i cez svoje sociálne
siete odoberajú aj humoristické a mienkotvorné
médiá1, ktoré by sme mohli pova ova za
vhodné príklady internetových obsahov
jeden z na ich respondentov nemal ukon en stredo kolsk vzdelanie, a
tak sme potrebovali do ur itej miery predchádza nedorozumeniam,
ktor by mohli vznikn pri akademicky presnej trukturalizácii m di
pod a ich pr slu n ch, terminologicky presn ch skup n.

1
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pracujúcich s osobnými preferenciami a vnútornými postojmi.

v skumn ka. Po as kolekcie dát v ak neboli
zaznamenan iadne odch lky, ktor by ak mko vek sp sobom diskvalifikovali niektor ho
z respondentov alebo jeho odpovede. Osobné
údaje respondentov zostávajú utajené v zmysle
zásad legislatívy o ochrane osobných informácií.

2.1 Výskumný problém
Aký význam pripisujú post-milleniáli, teda
zástupcovia generácie Z, vplyvu sociálnych sietí
na ich osobné preferencie a vnútorné postoje?

3. ANALÝZA A INTERPRETÁCIA

2.2 Výskumný súbor a metóda

VÝSLEDKOV VÝSKUMU

Pre ná v skum sme si zvolili kvantitat vny
metodologický prístup. Pre získanie jasných
odpovedí na konkrétne otázky od výskumného
súboru o ve kosti 100 respondentov sme sa
rozhodli zvoli anonymn dotazn k, nako ko
nám táto met da umo nila pokry tematicky
relat vne irok priestor a z ska o najjasnej ie
odpovede na konkrétne otázky s dôrazom na
zachovanie ur itej miery objektivity.

V etky daje, ktor sme dotazn kom z skali, sme
premietli do grafov a tabuliek a ich d le itos
a význam interpretovali v logickej postupnosti.
Najv znamnej ie z nich sme uviedli v tejto
publikácii. K aritmetickým priemerom, ktoré
sme museli vyráta pri priemernom veku
respondentov a pri uvedenom priemernom
dennom ase strávenom na internete, sme
uviedli smerodajn odch lku, ktorá by do ur itej
miery mohla korigova relevantnos uveden ch
dajov. Ove a d le itej ie ako pri samotnom
veku bolo uvies
smerodajnú odchýlku
pre potreby posúdenia údajov o priemernej
d ke asu denne stráveného internetovými
aktivitami, preto e v tomto prípade sme
zaznamenali signifikantne v raznej rozptyl
medzi uvedenými hrani n mi hodnotami.

Kolekcia dát prebehla v januári 2020, pri om
výskumný dotazník sme podali presne 100
respondentom. Po získaní 100 vyplnených
dotazn kov sme najprv skontrolovali, i s
vyplnen správne, preto e v pr pade nepou ite nosti niektor ho exemplára sme mali
v mysle oslovi al ch (náhradn ch) respondentov za elom doplnenia stavu na presne
stanovený relevantný výskumný súbor o ve kosti 100 respondentov. Po prvotnej kontrole sa
v ak ukázalo, e v etk ch 100 respondentov
spe ne zodpovedalo v etky polo ky v dotazn ku bez ak chko vek nedorozumen alebo snáh
o sabotovanie výskumnej aktivity.

Tabuľka 1: Priemerný vek respondentov a priemerný denný
as stráven na internete.
názov
AM
sd
premennej
vek
17,00
1,37
priemerný as
strávený
internetovými
aktivitami
5,19
2,70

Výskumný súbor tvorila stovka náhodne
vybraných gymnazistov zo západného Slovenska vo veku 15 a 19 rokov, pri om 64 z nich
boli diev atá a 36 chlapci. Priemerný vek
respondentov bol 17 rokov, o zodpovedá
stredovej hodnote intervalu veku generácie Z
(jedinci narodení medzi rokmi 1997 2007, teda
jedinci aktuálne vo veku 12
22 rokov).
Respondenti mali ubovo n as na zodpovedanie v etk ch polo iek dotazn ka (spolu 14
otázok) a po as odpovedania mali mo nos sa
v prípade nedorozumen op ta dozeraj ceho

Legenda: AM= aritmetický priemer, sd= smerodajná odchýlka
Zdroj: vlastný výskum (dotazník)

Priemerný vek respondentov bol presne 17
rokov, o je stredová hodnota intervalu veku
teraj ej generácie Z (ich vek v roku 2020 sa
uvádza v intervale 12 22 rokov). Výskumný
s bor tvorilo 64 diev at a 36 chlapcov, pri om
ich priemern denn as stráven internetov mi
aktivitami bol aritmetickým priemerom vypo-
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tan na 5,19 hodiny denne, o zodpovedá
d ke 5 hod n a 11 min t ka d de .

funkci v etk ch osobných prístrojov, ktoré boli
dovtedy pou van oddelene, pri om si zachoval
relat vne vysok v dr bat rie, a to aj v neustálom pripojení na internet cez mobilné dáta.

Pri uvá en , e adolescenti v priemere denne
spávajú 7 hodín a 15 minút (Mindell-Owens,
2003), by to znamenalo, e takmer tretinu svojej
dennej aktivity trávia pripojení na internet.

Kontinuálne internetové pripojenie cez mobilné
zariadenia je jeden z k ov ch technologick ch
trendov, ktoré ovplyvnili vývoj online prostredia
v druhom desa ro
dvadsiateho prvého
storo ia. Tento v voj v znamn m sp sobom
ovplyvnil aj celosvetov mediálne dianie, ke e
odberate om poskytuje nepretr it pr stup
k mediálnemu ivotu, a to bez oh adu na ich
momentálnu lokáciu. V roku 2011 malo viac ako
90% domácností moderných civilizácií minimálne jedno smart zariadenie, ktoré bolo
schopn
by
t mto sp sobom neustále
pripojené na internetovú sie (Ofcom, 2011).

Pod a nezávisl ho v skumu, ktorý magazín The
Economist realizoval v roku 2010 na výskumnom
s bore zlo enom z mileniálov (generácie Y), bol
priemern denn as stráven surfovan m na
internete pre generáciu milleniálov v moderných
západn ch spolo nostiach asi hodinu denne,
spolu asi 7 hod n t denne (2010). V na om
výskume v ak post-milleniáli indikovali, e
v priemere denne prekonávajú túto hodnotu
v nieko konásobnom meradle oproti predo lej
generácii.

Nástup tohto trendu pova ujeme za jeden
z k ov ch d vodov, pre o u mlad ch ud
priemern denn
as stráven na internete
zaznamenal takýto signifikantný nárast.

The Economist vo výsledkoch svojho výskumu
nane astie neuviedol priemern vek svojich
respondentov, av ak by sme mohli predpoklada stredov hodnotu veku generácie Y
v roku 2010. Ak berieme do vahy, e
generáciou Y sa ozna uj jedinci naroden
v rokoch 1981-1996 (Fry, 2018), priemerný vek
milleniálov, ktorých sa prieskum periodika The
Economist v roku 2010 týkal, bol ilustra ne
pribli ne na úrovni 21 rokov (ak zanedbáme
rozdielne natality v ka dom z predpokladaných
rokov narodenia).

V na om v skume sme sa preto respondentov
p tali aj na to, i maj akt vnu slu bu mobiln
internet, ktorá pre svoju finan n a technologick dostupnos poskytla nepretr it pr stup
k internetov mu pripojeniu irokej verejnosti
a predstavite om v etk ch vekov ch a spoloensk ch kateg ri .
Graf 1: Vyu vanie slu by mobiln internet

Ná v skum a nezávislý výskum periodika The
Economist sú od seba vzdialené presne 10 rokov
s oh adom na v menu generáci , ktorá za ten as
pre la. Expozícia generácie Z vo i internetov m
vplyvom sa teda javí výrazne vy ia, ne bola na
za iatku predo l ho desa ro ia pre generáciu Y.
Táto zmena bola pod a nás sprevádzaná cel m
spektrom spolo ensko-technologických zmien,
ktor sa za posledn desa ro ie udiali v západn ch spolo nostiach. Za jeden z rozhodujúcich
momentov by sme mohli pova ova 29. j n
2007, kedy spolo nos Apple vydala svoj prv
iPhone (Dolan, 2008). Tento telefón sa do
dne n ch ias pova uje za archetyp modern ho
smartf nu, nako ko priniesol konvergenciu

Graf 1
Slu bu mobiln
internet...

73%

27%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
mám aktívnu

nemám aktívnu
Zdroj: vlastný výskum

64

Na i respondenti vo svojich odpovediach
uviedli, e a 73% z nich má slu bu mobiln
internet aktívnu (Graf 1), a teda ich prístup na
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internet je po as cel ho d a nepretr it . Tento
daj pod a nás s asti vysvet uje aj signifikantn
nárast d ky asovej expozície internetovému
dianiu.

Graf 2
Na svojich sociálnych
sie ach sledujem aj
niektoré humoristické
médiá (stránky
pecializuj ce sa na
vtipy, memes, gify...)
Na svojich sociálnych
sie ach sledujem aj
niektoré mienkotvorné
médiá (napríklad
denn ky, t denn ky,
spolo ensk a

Graf 1 znázor uje percentuálne zast penie
respondentov, ktor v ase kolekcie dát mali
alebo nemali akt vnu slu bu mobiln internet vo
svojich zariadeniach. Polo ka v dotazn ku bola
formulovaná ako nedokon en tvrdenie, ku
ktorému bolo potrebn vybra vhodnej
z dvoch záverov.
V al ch otázkach sme sa ich pýtali, ako svoje
internetov pripojenie vyu vaj , aby sme si
mohli postavi sty n body na finálne otázky
zaoberajúce sa ich domnienkami o tom, ako
na nich ich sociálne siete pôsobia.

95%

65%

5%

35%

0% 20%40%60%80%100%
áno, sledujem

nie, nesledujem
Zdroj: vlastný výskum

V neskor ch polo kách dotazn ka sme sa
sústredili na identifikáciu obsahov, ktoré by
mohli ma vplyv na preferencie a vnútorné
postoje na ich respondentov, a na tento el
sme vybrali dve konkr tne asto sa vyskytuj ce
kategórie mediálnych obsahov, ktor s pod a
ná ho názoru typick pre sociálne siete
humoristické obsahy a mienkotvorn (agita n )
obsahy.

Kategória 1 zobrazuje pomer odpovedí na
otázku, i na i respondenti cez svoje sociálne
siete odoberajú aj humoristické médiá. Tieto
sme v dotazn ku pecifikovali ako stránky, ktor
ponúkajú vtipy, memes a gify. Na t to polo ku
v na om dotazn ku odpovedalo 95% respondentov kladne, o indikuje, e sociálne siete s
jedným z primárnych zdrojov humorne-kultúrneho obohatenia pre na ich respondentov.

Na nasledujúcom grafe (Graf 2) zobrazujeme
odpovede na dve polo ky v dotazn ku, ktor sa
zaoberali povahou konkrétnych obsahov
odoberan ch na imi respondentmi. Prvá
kategória grafu zobrazuje odpovede na otázku,
i respondenti odoberaj humoristick m diá na
svojich sociálnych sie ach, a druhá kateg ria
grafu zobrazuje odpovede na otázku, i
respondenti odoberajú mienkotvorné médiá na
svojich sociálnych sie ach. Polo ky v dotazn ku
boli vo forme nedokon en ho tvrdenia, ku
ktor mu bolo potrebn vybra vhodnej záver
z dvoch mo nost .

Kategória 2 zobrazuje pomer odpovedí na
otázku, i na i respondenti cez svoje sociálne
siete odoberajú aj mienkotvorné médiá. Tieto
sme v dotazn ku pecifikovali ako denn ky,
t denn ky, politicky a spolo ensky orientovan
médiá, a taktie sme do tejto kateg rie zaradili aj
spolo ensk satiru. Na t to polo ku v na om
dotazníku odpovedalo 65% respondentov
kladne, z oho vypl va, e vä ina nami op tan ch predstavite ov generácie Z svoje sociálne
siete vyu va aj na pr stup k mienkotvorným
a agita n m obsahom.
Nepýtali sme sa, ktoré konkrétne humoristické
a mienkotvorn m diá na i respondenti sleduj ,
preto e táto dimenzia v skumu nebola d le itá
pre zodpovedanie na ej v skumnej otázky.
Poznamenávame v ak, e aj táto tematika by
mohla by zauj mavá pre bud ce t die.

Graf 2: Sledovanie m di na sociálnych sie ach
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al ou polo kou v na om dotazn ku bola otázka, v ktorej mohli na i respondenti vybra
a vymenova v etky sociálne siete, na ktor ch
majú aktívne ( iv ) ty, a teda ich pravidelne
pou vaj (Graf 3).

a pon kaj im obsah, ktor je pre ka d ho
pou vate a do zna nej miery personalizovaný.
Zárove maj v etky tieto sociálne siete
vo svojej ponuke aj kultúrne obsahy so
zvlá tnym dôrazom na humor, a takisto pracujú
aj s agita nými a mienkotvornými obsahmi, na
ktoré aj tretím stranám predávajú reklamný
a vysielací priestor.

Graf 3: Pou vanie sociálnych siet

Graf 3

Po et respondentov pou vaj cich...

100

94

92

Po as v skumu sme sa na ich respondentov
pýtali aj na rove personalizácie obsahov, ktorú
im sociálne siete poskytuj . al mi polo kami
v dotazn ku boli otázky, i u niekedy na základe
odpor ania svojich sociálnych siet , a to
napríklad formou sponzorovaných reklám,
za ali odobera nov humoristick a mienkotvorné médiá.
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Humoristick m diá sme pova ovali za vhodn
dimenziu pre adresovanie preferencií zástupcov
generácie Z, preto e humor predstavuje irok
spektrum emocionálnych odpoved odzrkad ujúcich vnútorné preferencie a chápanie vlastné
pre ka d ho jedinca.

0

Zdroj: vlastný výskum

Mienkotvorn m diá sme pova ovali za vhodn
dimenziu pre adresovanie názorov zástupcov
generácie Z, preto e mienkotvorn (agita n )
m diá sa primárne sna ia apelova na tieto
vnútorné pohnútky jedinca.

Polo ka v dotazn ku bola uvedená ako zoznam,
z ktor ho bolo potrebn vybra v etky vhodn
odpovede, pr padne doplni in . Ve ká vä ina
na ich respondentov odpovedala, e medzi
sociálne siete, ktor akt vne pou vaj , stále
patria Instagram, Facebook, tie spolo ne
zastre uje jeden mediálny koncern, a potom
streamingová slu ba YouTube, ktorá vo vlastn ckej trukt re podlieha spolo nosti Google.
Prevalencia týchto troch sociálnych sietí sa
pova uje za v eobecne uznan a ná v skum ju
svojimi výsledkami potvrdzuje.

Na nasledujúcom grafe (Graf 4) zobrazujeme
odpovede na dve polo ky dotazn ka, ktor sa
priamo týkajú personalizovaného obsahu ponúkaného sociálnymi sie ami a reakci na . Prvá
kateg ria ukazuje, ak pomer na ich respondentov u niekedy v minulosti za al sledova
al ie humoristick m dium potom, o mu ho
odporu ila jeho sociálna sie napr klad formou
sponzorovanej reklamy. Druhá kategória ukazuje, ak pomer na ich respondentov u niekedy
v minulosti za al sledova al ie mienkotvorné
m dium potom, o mu ho odporu ila jeho
sociálna sie napr klad formou sponzorovanej
reklamy. Polo ky v dotazn ku boli vo forme
tvrden , ku ktor m bolo potrebn zauja
súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko. Kategória

Ostatné sociálne siete, ktor na i respondenti
pou vaj , sú spomínané v signifikantne ni ej
miere, ale relatívne vysoké zastúpenie získali aj
etovacie slu by Whatsapp a Snapchat. Zvy n
sociálne siete boli spomenuté ojedinele.
Za v znamn jav pova ujeme pretrvávaj cu
prevalenciu Instagramu, Facebooku a slu by
YouTube. V etky tieto tri sociálne siete zbieraj
o svojich pou vate och ve k objem údajov
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1 sa týka humoristických médií, kategória 2 sa
odvoláva na mienkotvorné médiá.

prezentujúce vtipný a zábavn obsah asto
spravujú i mediálni amat ri, napr klad blogeri i
mladistv autori h adaj ci si publikum, a teda
i rka ponuky t chto obsahov je ove a rozsiahlej ia v porovnaní s mienkotvornými médiami,
ktor s vä inou v sledkom práce profesionálov.

Graf 4: Miera akceptácie odpor an sociálnych siet na
sledovanie humoristických a mienkotvorných médií

Graf 4
Niekedy v minulosti
som na základe
odpor ania svojej
sociálnej siete
(napríklad formou
sponzorovaných
reklám) za al/a
sledova nov
mienkotvorné médiá.
Niekedy v minulosti
som na základe
odpor ania svojej
sociálnej siete
(napríklad formou
sponzorovaných
reklám) za al/a
sledova nov
humoristickú stránku.

58%

36%

Tieto dáta by v ak spolo ne mohli indikova aj
mo nos , e teraj mlad udia sú náchylnej
reagova na zábavu a humornú komunikáciu
ako na snahu o seri znu informa n , publicistickú alebo inými spôsobmi nocionálnu
komunikáciu. Hlavným z d vodov, pre o s
relat vne otvorenej nov m humorn m m diám
ako mienkotvorn m m diám, je pod a nás
jednoduchá t ba po zábave a uvo nen na
sociálnych sie ach, nie záujem o nové spolo ensky záva né posolstvá.

42%

64%

al ie polo ky v na om dotazn ku sa priamo
pýtaj na subjekt vne dojmy na ich respondentov o úrovni personalizácie, ktorú im ich
sociálne siete ponúkajú, a o ich subjektívnych
pocitoch o tom, s ak m cie om im sociálne siete
ponúkajú vybrané komunikáty.

0% 20% 40% 60% 80%100%

áno, súhlasím

nie, nesúhlasím

Graf 5: Personalizácia reklamných obsahov

Zdroj: vlastný výskum

Graf 5

Vä ina na ich respondentov v otázke, i na
odpor anie svojich sociálnych siet za ali
sledova nov humoristick m dium, odpovedala kladne. Tento údaj hovorí o ur itej afinite
a otvorenosti k novým kultúrnym podnetom
u zástupcov generácie Z, zvlá
pokia ide
o m diá, ktor pova uj za zábavn .

Reklamy na produkty,
ktoré sa mi zobrazujú
na mojich sociálnych
sie ach...

71%

29%

0% 20% 40% 60% 80%100%
odzrkad uj moje záujmy

Na druhej strane, v otázke o sledovaní mienkotvorn ch m di odpovedala vä ina respondentov záporne. Dôvody pre tieto záporn sla sa
pod a nás m u r zni . V prvom rade ide
o jednoduch fakt, e klasick mienkotvorn
m diá vo vä ine pr padov nemo no pova ova
za primárne oddychový alebo zábavný obsah
(s v nimkou napr klad politickej satiry). Taktie
poukazujeme na fakt, e humoristick stránky

neodzrkad uj moje záujmy
Zdroj: vlastný výskum

Graf 5 zobrazuje odpovede na polo ku v dotazníku týkajúcu sa presnosti personalizácie
reklamných obsahov, ktoré sociálne siete
pon kaj na im respondentom. Polo ka bola
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formulovaná ako nedokon en tvrdenie, ku
ktor mu bolo potrebn vybra vhodnej záver
z dvoch mo nost .

Graf 6
Ak m sp sobom si mysl te, e sociálne siete
pracuj s va m vkusom?

Na túto polo ku odpovedala preva ná as
na ich respondentov kladne, o by mohlo
nazna ova ur it uvedomovanie si faktu, e
sociálne siete o svojich pou vate och zbieraj
informácie a sna ia sa ich vyu va vo svoj
prospech. V tejto t me sme pokra ovali do
vä ej h bky aj v nasledovných polo kách.

21% 16%
63%

V al ch dvoch otázkach sme sa p tali, akým
spôsobom si na i respondenti myslia, e sa im
sociálne siete sna ia prisp sobova a svojím
obsahom aj vpl va
na ich vn torn
rozpolo enie. Otázky boli subjektívne ladené
a sna ili sme sa nimi zisti vn torn pocity
respondentov tak, aby sme sa vyhli sugescii
ná ho vlastn ho stanoviska.

nepoznaj m j vkus, ob as sa len náhodou trafia
poznajú môj vkus a prispôsobujú mu zobrazovaný
obsah
akt vne sa sna ia vpl va na moje preferencie
Zdroj: vlastný výskum

Graf 6 zobrazuje odpovede na polo ku v dotazníku týkajúcu sa uvedomovania si povahy
skrytých aktivít sociálnych sietí, ktorými
vpl vaj na svojich pou vate ov konkrétne na
ich preferencie. Polo ka v dotazn ku bola
formulovaná ako otázka, na ktorú bolo potrebné
vybra najvhodnej iu z troch pon knut ch
mo nost .

Najmen ia as (16%) na ich respondentov na
t to otázku odpovedala, e sociálne siete pod a
nich nepoznajú ich vkus a prípadný vhodný
obsah je im pon kan náhodne. Najvä ia,
druhá, skupina na ich respondentov (63%)
v tomto prípade odpovedala v zmysle, ktorý
zodpovedá uvedomovaniu si personalizácie
obsahov ich sociálnych sietí. Posledná skupina
(21%) na ich respondentov uviedla odpove ,
ktorá nazna uje, e si t to u vatelia sociálnych
sietí uvedomujú i aktívny záujem sociálnych sietí
ovplyv ova ich preferencie.

V etky tri z ponúknutých odpovedí by mohli
by pova ovan za relat vne pravdiv , ke e
ka dá poukazuje na technologicko-analytickú
realitu prostredia sociálnych sietí z iného uhla
poh adu. Sna ili sme sa v ak poukáza na to, e
schopnos uvedomova si jednotlivé úrovne
týchto procesov, ktoré boli v jednotlivých
mo nostiach odpoved odstup ovan , si
vy aduj aj r zne rovne uvedomovania si
skrytých dôsledkov pôsobenia v internetovom
prostredí.

V tomto pr pade pova ujeme za ve mi zauj mavý jav, e ve kos ou s si prvá a posledná
skupina ve mi bl zko. Porovnate n po et
na ich respondentov sa domnieva, e o nich
sociálne siete nemajú dostatok informácií, ako
ver , e sociálne siete sa akt vne sna ia o zmenu
ich vnútorného nastavenia.
Tieto informácie aj na alej zostávajú relevantnými v stále aktuálnej dimenzii, v ktorej je
priemern denn as stráven na internete na
rovni presahuj cej pä hod n.

Graf 6: Vplyv sociálnych sietí na preferencie u vate a
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Z t chto seln ch dát by nám teda mohlo
vyplyn , e tí, ktor maj pocit, e sociálne siete
ich nepoznajú, majú aj pocit, e priemerná
pä hodinová denná doba strávená internetovými aktivitami nesta na to, aby o nich sociálne
siete pozbierali dostatok relevantných informáci . Zárove v ak existuje mo nos , e keby
sme sa na priemernú dennú dobu strávenú na
internete p tali len tejto skupiny, mo no by
odpovedala v ove a ni om priemernom po te
hodín denne strávenom internetovými aktivitami, o by do ur itej miery mohlo vysvet ova
ich skepsu vo i kvantite a kvalite informácií,
ktoré o nich sociálne siete m u ma . Práve
z týchto dôvodov by pod a nás bolo pre konkr tnej iu identifikáciu kauzálnych a korela n ch vz ahov potrebn tento v skum zopakova na ove a vä om výskumnom súbore,
m by sme nadobudli lep iu flexibilitu pri
interpretácii iastkov ch v sledkov.

sociálnych siet na preferencie svojich u vate ov, zatia , o Graf 7 na mutáciu s vplyvom
sociálnych sietí na názorové spektrum svojich
u vate ov. Na tomto grafe zobrazujeme odpovede na polo ku v dotazn ku t kaj cu sa
uvedomovania si povahy skrytých aktivít
sociálnych sietí, ktorými vplývajú na svojich
pou vate ov
konkrétne na ich názory.
Polo ka v dotazn ku bola formulovaná ako
otázka, na ktor bolo potrebn vybra
najvhodnej iu z troch pon knut ch mo nost .
Pod a nás porovnanie t chto dvoch grafov
priná a dva zauj mav javy.
Po prvé, skupina skeptikov, ktor maj pocit, e
ich sociálne siete nepoznajú, zostáva virtuálne
rovnaká (v Grafe 6 ide o 16%, v Grafe 7 ide
o 17%). Obidve mno iny skeptikov teda pravdepodobne zah aj bu t ch ist ch jedincov,
alebo jedincov s ve mi podobn mi my lienkovými pochodmi o tematike fungovania sociálnych sietí.

Graf 7: Vplyv sociálnych sietí na názory u vate a

Graf 7

Po druhé, z najvä ej skupiny, ktorá má pocit,
e sa im ich sociálne siete aktívne prispôsobujú,
pre la as respondentov na Grafe 7 do skupiny,
ktorá má pocit, e sa ich názory sociálne siete
akt vne sna ia ovplyv ova . Tento pokles v druhej skupine na Grafe 7 je virtuálne toto n
s nárastom v tretej skupine.

Ak m sp sobom si mysl te, e sociálne siete
pracuj s va imi názormi?

28%

17%

55%

Z ná ho v skumu nám teda vypl va, e nami
opýtaní zástupcovia generácie Z si intenz vnej ie
uvedomujú snahy sociálnych sietí o vplyv na ich
vnútorné postoje a názory, ne si uvedomuj
vplyvy sociálnych sietí na ich preferencie, a to
i napriek tomu, e vä ia as na ich respondentov odoberá humoristické médiá ako
mienkotvorné médiá.

nepoznaj moje názory, ob as sa len náhodou trafia
poznajú moje názory a prispôsobujú im
zobrazovaný obsah
akt vne sa sna ia vpl va na moje názory

Pod a nás teda existuje predpoklad, e je
generácia Z na postojovo agita n aktivity,
s ktorými sa stretáva na sociálnych sie ach,
citlivej ia a zauj ma vo i nim opatrnej ie stano-

Zdroj: vlastný výskum

Graf 6 a 7 spolo ne adresuj ten ist probl m,
pri om Graf 6 nará a na mutáciu s vplyvom
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visko ako vo i preferen ne orientovan m
obsahom.

V prvom prípade pri otázke doteraj ieho vplyvu
na preferencie bola skupina skeptikov rovnako
ve ká ako skupina t ch, ktor sociálnym sie am
pripisujú významný vplyv.

V posledn ch dvoch polo kách dotazn ka sme
sa na ich respondentov p tali na ich subjekt vne
odpovede na otázky, do akej miery sa c tia by
u teraz ovplyvnen p soben m sociálnych siet ,
a to v oboch dimenziách, preferen nej i názorovej. Polo ky boli formulované ako nedokon en tvrdenia, ku ktor m bolo potrebn
vybra najvhodnej z troch pon knut ch záverov (Graf 8).

V druhom prípade v otázke o názorovej dimenzii najvä ia skupina znovu zaznamenala odklon
od pripustenia malého doteraj ieho vplyvu
v prospech skupiny významnej miery vplyvu.
V tomto prípade bol zaznamenaný pokles
druhej skupiny v prospech tretej skupiny e te
signifikantnej ako v Grafoch 6 a 7, o povaujeme za d kaz trendu nazna uj ceho, e na i
respondenti, zástupcovia generácie Z, sú podstatne citlivej na názorov agitácie ako na
kultúrne vplyvy sociálnych sietí, lep ie si uvedomujú ich existenciu a vnímajú ich dôsledky
výrazne intenz vnej ie.

Graf 8: Vplyv sociálnych sietí na preferencie a názory
u vate a

Graf 8
ur ite neboli ovplyvnen
pôsobením sociálnych
sietí

14%
22%

mo no boli ovplyvnen
sociálnymi sie ami, ale len
v malej miere
pravdepodobne boli do
významnej miery
ovplyvnen p soben m

V sledky ná ho v skumu na v skumnom s bore
o ve kosti 100 respondentov nazna uj , e aj
napriek zv enej citlivosti na názorov agitáciu
v priestore sociálnych siet vä ina zástupcov
generácie Z stále podce uje vplyvy sociálnych
sietí na ich preferencie a vnútorné postoje.
Zárove v ak poukazujeme na fakt, e objem
asu, ktorý zástupcovia generácie Z trávia
aktívne pripojení v online svete, m e by
pravdepodobne bezprecedentný s odkazom na
predo l generácie.

72%
50%
14%

28%

M j teraj vkus a moje preferencie...
Moje teraj ie názory...

4. ZÁVERY

Zdroj: vlastný výskum

Odpovede na posledn dve polo ky ná ho
dotazn ka nazna uj , e vä ina na ich respondentov v otázke vkusu a preferenci prip a, e
vplyv sociálnych siet na ich vkus bol dosia
prítomný len v malej miere. Podobne, najvä ia
skupina respondentov pripustila, e sociálne
siete len do malej miery ovplyvnili ich názory.

Cie om na ej práce bolo pop sa , akým spôsobom zástupcovia generácie Z vnímajú vplyv
sociálnych sietí na nich samých.
Výskum sme realizovali kvantitatívnym
metodologickým prístupom, s vyu it m met dy
dopytovania, ktorá v ak bola limitovaná nieko k mi okolnos ami. V prvom rade i lo o ve kos v skumn ho s boru, konkr tne 100
respondentov, ktorá nemus by dostato ná
pre presn identifikáciu v etk ch kauzálnych
a korela n ch vz ahov. al m limitom ná ho
v skumu by mohla by lokalizácia v skumn ho

V odpovediach na tieto polo ky ná ho dotazn ka sa nám v ak potvrdili trendy, ktor naznaovali Grafy 6 a 7.
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s boru, nako ko v etci na i respondenti
pochádzali zo západného Slovenska, ktorého
obyvatelia by mohli ma celkovo in mentalitu
ako obyvatelia ostatných regiónov krajiny.
Medzi limity mus me uvies aj povahu na ej
publikácie, ktorá je v mnoh ch oh adoch
argumenta ná, nako ko nadväzuje na na e
vlastné závery. Práve z týchto dôvodov
odpor ame na u publikáciu a na e závery
konfrontova aj s budúcimi prácami iných
autorov, m by relevantnos na ej vlastnej
práce mohla vzrás , pr padne by nepresnosti
mohli by dodato ne korigované. Posledným
limitom ná ho v skumu by mohla by povaha
zvolenej metódy, a to dopytovania formou
dotazníka, ktorá nie je schopná dokonale
pred s nedorozumeniam alebo poskytn
ideálnu mo nos vyjadri svoj názor, a teda
v niektor ch pr padoch mohli by na i respondenti donútení k vo be medzi mo nos ami,
z ktorých s ani jednou nemuseli plne s hlasi .

so sústredením sa na jednotlivé javy, s trianguláciou vedeckých metód a pravdepodobne na
vä ch v skumn ch s boroch, ne sme mali
v tomto výskume k dispozícii my.
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ABSTRAKT
Pr spevok mapuje problematiku enskej a mu skej podstaty, ako aj rodov ch stereotypov; predstavuje printové médiá ako nástroj
emancipa n ch sn h v slovenskej spolo nosti a initele formuj ce obraz eny v printových médiách. Prostredníctvom výskumu
analyzuje sp sob zobrazovania ien a mu ov vo vybran ch t denn koch prim rne orientovan ch na ensk publikum a princípy
stereotypizácie v rámci nich.
Kľúčové slová: emancip cia, mu , printov m di , rod, ena.

ABSTRACT
The paper primarily focuses on women's and men's issues as well as gender stereotypes, also presents print media as a tool for
emancipatory efforts in Slovak society and factors shaping the image of woman in print media. Through the survey research of
chosen weeklies targeted on female audience, the study analyses how women and men are depicted and what are the principles of
stereotyping in them.
Key words: emancipation, gender, man, print media, women.

1. ÚVOD

k sociálnym skupin m.
eny a mu i teda
predstavujú diferencované skupiny, ale v rámci
rovnakej spolo enskej vrstvy ich sp jaj
spolo n
podmienky ur ovan
soci lnou
stratifik ciou (pr slu nos ou k sociálnej triede,
vrstve, stavu) (Dudeková, 2011).

Defin cia mu a a eny v tej-ktorej spolo nosti,
ako aj identifikácia a sebaidentifik cia udsk ho
indivídua podliehajú
podobne ako ostatné
zlo ky identity
irokospektr lnym zmenám,
a to v rámci jednotlivých historických epoch
i v priebehu ivota jednotlivca. So soci lnoekonomickými podmienkami sa modifikuje
spolo ensk
poz cia jednotlivca a skupín,
s v vojom ide sa nanovo kon truuj rodov
roly a normy. V dôsledku týchto zmien
a osobnostného vývoja jedinca sa vyvíja jeho
osobná sebaidentifikácia a pocit pr slu nosti

Identifik cia eny a jej role v hist rii pre la
dlh m v vojom, pri om ka d z týchto období
mu prepo i ala pecifick r mec. Pod a
G. Lernerovej (2003 2004, s. 21) hist ria ien
„sleduje vzorec neustálych opakovaní cyklov, v ktorom
každá generácia žien opakovala to, čo iné už urobili.
Tak bol vývoj historického vedomia žien dvojito s ažený
a spomalený – znevýhodnením vo vzdelávaní

73

Dot.comm. Vol. 7. 2019, No. 1-2, ISSN 1339-5181

a nedostatočnými vedomos ami o tom, čo už predchádzajúce generácie žien dosiahli.“

prekro il aj hranice antropol gie, kulturol gie,
psychol gie a sociol gie. Stal sa s as ou
fungovania spolo nosti vo v etk ch jej rovin ch,
vr tane medi lnej sf ry, kde nadobudol pecifickú formu a obsah.

ena je spolo nos ou vn man a posudzovaná
pod vplyvom viacerých determinantov: sociálneho statusu, rodinnej anamnézy, ale aj stereotypov, ktoré vyplývajú z kultúrneho kontextu
(vplyv n bo enstva, trad ci at .). V tejto
s vislosti m eme spomen
napr klad vz jomn vz ah mu a a eny, ktor v kres anskej
kultúre vychádza z prvotného vzoru man elsk ho ide lu rodinn ho spolu itia na základe
kres anskej mor lky (Mongu, 2011).

1.1. Printové médiá a emancipácia
v slovenskej spolo nosti
Proces emancip cie ien ako s as procesu
demokratiz cie spolo nosti, v ktorej sa zrovnopr v ovali viacer spolo ensk skupiny a vrstvy,
prebiehal u nedominantných národov habsburskej monarchie, t.j. aj slovenského, paralelne
s národnou emancipáciou, pri om v dobových
výkladoch a v prv ch historick ch n rtoch
emancipa n ch sn h dominovala nedelite nos
emancipácie od národného hnutia. Matkám sa
pripisovala d le it funkcia pri upev ovan
konfesionálnej a etnickej identity pri východe
detí. A práve táto úloha otvorila a roz rila
pr stup ien k vzdelaniu ako predpokladu ich
al ej spolo enskej emancip cie a verejnej
realizácie (Dudeková, 2011).

A hoci v voj spolo nosti pos va zn mu mytologickú charakteristiku o stvorení Adama a Evy
do alegorickej roviny, v na ej kult re zvl
hlboko zakorenená viera v diametr lnu odli nos mu ov a ien m e interpret ciu empirick ch d kazov v razne ovplyvni . Veda
vlastne podporuje vieru v to, e rozdiely medzi
mu om a enou, ktor vid me na prv poh ad,
sú dôsledkom biológie, namiesto toho, aby sme
priznali, e s podmienen soci lne (Bútorová,
2016).

Mnohí teoretici, ktorí sa zapájajú do gendrov ch diskurzov, pova uj feminitu a maskulinitu za komplementárne opozitá. Ide o kultúrne vzorce, ktoré si osvojujeme v procese socializácie a ktor ch interioriz ciou sa st vame mu mi alebo enami v spolo enskom zmysle slova.
V tomto procese (výchova v rodine, vzdelávanie
sa, vz ahy v zamestnan at .) sme konfrontovaní so vzorcami správania, ktoré determinuje
kultúrne prostredie, na pozadí ktorého sa socializácia odohráva (Bútorová, 2016).

Významnú úlohu v tomto procese zohrávali aj
ensk spolky, ktor sa za ali rozv ja v prvej
polovici 19. storo ia, av ak eny v týchto
spolkoch museli eli mnoh m stereotypom
a normám. Uvedené normy boli v spolo nosti
nato ko v it , e e te aj v prípade spolku, ktorý
niesol v n zve pomenovanie ensk , boli
funkcion rmi mu i, zohr vaj ci lohu autor t,
ktor spolok zastre ovali a spolo ensky kontrolovali. Do tejto kategórie patril aj spolok
slovensk ch ien
ivena, ktor vznikol v roku
1869 v Tur ianskom Sv. Martine. Jeho
inici tormi boli mu i, ktor sa anga ovali
v národnom hnutí (najmä A. Pietor, V. PaulínyT th, M. Ferien k, P. Mudro , A. Pivko a al )
a prv mi funkcion rkami sa stali ich man elky
(Kodajová, 2011).

Snahy o vysvetlenie pr in kvalitat vnych rozdielov v správaní sa a pre van oboch pohlav
evidujeme v r mci biologick ch aj spolo enských vied, ale výskum feminity a maskulinity u

Spektrum aktiv t iveny bol irok a zameriaval
sa predov etk m na vzdel vanie ien a osvetu,
organizovanie národných slávností, propagáciu
slovenskej spisby pre eny (aj navzdory kritike

Pod a anglickej feministickej sociologi ky
A. Oakleyovej (2000, s. 100) takéto vysvetlenie
v s asne industriálno-elektronickej spolo nosti
neobstojí, „ospravedl uje však rozdiely, ktoré
pretrvávajú aj v modernej spoločnosti.“
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a antifeministick mu postoju mu ov), organizovanie v stav (napr. slovensk ho udov ho
v ivk rstva) at . Po opakovanom sklaman
a stroskotan projektov na zalo enie koly pre
diev at sa ivena zamerala na druh sf ru
svojej innosti
na vydávanie vzdelávacej
a osvetovej literat ry pre eny a diev at : v rokoch 1872
1885 vy iel Almanach Živeny
a v rokoch 1896, 1898 a 1902 Letopis Živeny.
V roku 1898 za ala genera ne mlad ia skupina
ensk ho hnutia vyd va mesa n k Dennica –
Ženský a rodinný list pre poučenie a zábavu, ktorého
redakciu viedla Terézia Vansová. Zakrátko
dosiahol ve mi slu n n klad 3 000 kusov.
Spolku ivena trvalo trin s rokov, k m na
podobný podnet zareagoval a v roku 1910 za al
vyd va svoj mesa n k Živena (Kodajová, 2011).
V rokoch 1919
1920 sa snahy o vydávanie
enskej tla e za ali prejavova e te v raznej ie.
Prv periodik pre eny boli orientovan najm
na tému národného povedomia a zameriavali sa
na enu-gazdinku a domácu paniu. V neskorom obdob za ali vych dza mesa n k Gazdiná
s podtitulom Časopis kres anských dievok a žien
(vych dzal ako pr loha asopisu Slovenský gazda),
ilustrovan pra sk t denn k List paní a dívek so
slovenskou mutáciou Slovenka, Dennica, Nová
žena alebo výrazne politicky orientovaný
dvojt denn k Proletárka, ktorý pôvodne vychádzal ako príloha Hlasu ľudu a od roku 1927
samostatne. Po februári 1948 sa tla musela
formova v súlade s po iadavkami komunistick ho re imu. Stran cke org ny zasahovali do
t tnych informa n ch prostriedkov aj do tla e
iných strán a kult rnych asopisov. T to situ cia
mala negat vny vplyv aj na v voj ensk ch
asopisov. Napriek tomu m eme febru r 1948
pova ova za v znamn medzn k v histórii
enskej tla e na Slovensku, preto e za al
vych dza t denn k Slovenka, ktorý je na
mediálnom trhu prítomný dodnes ( ef k
Duhajová, 1999).

titulov i nákladu), ale aj personálnymi (zmena
v zlo en redakci a vyma ovanie sa spod vplyvu mu ov), obsahov mi (tematické zameranie
a spôsob spracovania novinárskych prejavov)
i form lnymi (modernej ia grafick
prava).
Od témy vlastenectva a budovania proletárskej
identity a socialistickej spolo nosti prechádzali
(aj) novovznikaj ce asopisy pre eny k témam
ako ensk kr sa, interi rov dizajn, umenie,
spolo ensk probl my, emancip cia at .
Osemdesiate a dev desiate roky boli charakteristické aj prudkým nárastom a následným
zánikom nových titulov printových médií na
slovenskom trhu. Situácia sa stabilizovala a po
roku 2000, ke za ali asopisy pre eny
vych dza vo v ej miere a v dlhodobom
asovom horizonte, a to z d vodu iasto n ho
pokrytia nákladov na vydanie reklamou
pecifick ch tovarov pre eny. V roku 1989
vychádzalo na Slovensku 8 asopisov pre eny,
kým v roku 1994 ich u bolo 16 a al ie stále
prib dali ( ef k, 1998).
V jednotlivých etapách vývoja sa v týchto
m di ch formoval a modifikoval obraz eny
a mu a, ktor odzrkad oval spolo enskopolitický charakter danej doby, vypovedal
o postaven ien v r mci spolo nosti (a emancipa n ch procesoch v nej), ale aj o trukt re
rodiny a o medzi udsk ch vz ahoch ako tak ch.
Vplyv masových médií na definovanie sociálnej
reality je nepopierate n a v s asnosti e te
v raznej : spoluvytv raj
r zne diskurzy,
reprodukujú ich a v ahuj do nich aj tie asti
spolo nosti, ktor predt m neboli v ka dodennom ivote s konkrétnou témou diskurzu
konfrontované. Triedia a klasifikujú mediálne
diskurzy, vylu uj a uprednost uj ur it prvky
kult ry, m vytv raj zhustený a selektívny
obraz kultúry. Sú jedným z významných faktorov, ktor z rove ovplyv uj situ ciu ien na
trhu práce i v ir ej spolo nosti (Bos
Minarovi Sekulová, 2008).

V al ch desa ro iach pre iel v voj printov ch m di pre eny v razn mi zmenami, a to
nielen kvantitat vnymi (st paj ci po et nov ch

M di sl ia nielen na uspokojovanie z ujmov
a potrieb cie ovej skupiny, ale boli/s z rove
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ur itou permanentne prebiehajúcou a meniacou
sa sociologickou t diou, ktor na rt va o. i. aj
vývoj a formovanie mu sk ch a ensk ch rol
a rodových stereotypov v spolo nosti.

dôležitým cieľom vyspelého sveta, keď každá spoločnos
v rámci vlastného kontextu reaguje aj na potreby
jazyka.“

Charakter novinárskych prejavov v printových
m di ch ovplyv uje irok spektrum inite ov,
v r mci ktor ch zohr vaj k ov lohu jazyk
a osobnos pr jemcov medi lnych obsahov.
Tieto nasto uj osobit komunika n r mec aj
v printových médiách prim rne ur en ch en m
predstavite k m pecifick ho typu publika.

Ak hovoríme o jazyku z h adiska mu skoensk ho vn mania, je namieste spomen
novinársky text ako priestor na prezentovanie
rodových rolí v kontexte doby, sociálneho
statusu a spolo enskej atmosf ry, a to v rovine
autorskej (mu -novin r, ena-novinárka), i itate skej (mu - itate , ena- itate ka). Ka d
z vy ie uveden ch aspektov v raznou mierou
vplýva na percepciu novinárskeho prejavu
i jazyka v rámci neho z h adiska rodu a súvisiacich vzorov a stereotypov.

Jazyk m eme pova ova za jeden z najv znamnej ch kult rnych atrib tov. Ide o syst m znakov, ktor sl i na verb lnu komunikáciu ud a ako jeden z najd le itej ch
n strojov socializ cie loveka, t.j. jeho formovania a integr cie do spolo nosti, sa v raznou
mierou podie a na vytv ran rodovej identity.
Vz ah (stereotypn ch) rodov ch rol a jazyka
opisuje a reflektuje feministická lingvistika,
ktor sk ma irok k lu t m a problémov:
analyzuje konverza n t ly, lohu jazykov pri
budovaní osobnosti, mechanizmy presadzovania moci prostredníctvom jazyka at .
Americká lingvistka D. Tannerová (1994) tvrdí,
e eny a mu i patria k odli n m jazykov m
spolo enstv m, vyzna uj sa odli n m t lom aj
cie mi komunik cie, pou vaj odli n genderlekty. Te riu genderlektov v ak mnoho feministických lingvistiek a lingvistov neuznáva, pretoe si uvedomuj aj in aspekty (biologick a sociálne determinanty), ktoré formujú vyjadrovanie (Bútorová, 2016). Ako E. Bútorová (2016,
s. 58-59) alej kon tatuje, „rodová príslušnos
a rodová identita predstavujú kultúrne veličiny a jazyk
ako jeden z prejavov kultúry významne prispieva k ich
formovaniu. Niektoré kultúrou vpísané a následne
reprodukované príznačnosti konkrétnych jazykových
systémov v sebe obsahujú vnímané negatívne nuansy,
ktorých eliminovaním sa môže vytvori priestor na
účinnejšie odstra ovanie prejavov rodovej nerovnosti
v spoločnostiach. Snaha o dosiahnutie rodovej rovnosti je

Okrem jazyka predstavuje k ov prvok
masovokomunika n ho procesu osobnos
príjemcu, ktorý rozhoduje o prijatí/neprijatí
konkrétnej výpovede, o spôsobe jej vnímania
a spracovania i vplyve na jeho al ie spr vanie
a pre vanie. Bari ru, cez ktor prech dzaj
jednotliv vonkaj ie vplyvy, tvoria prvky
trukt ry osobnosti (vlastnosti, z ujmy, potreby, hodnoty, postoje, poznatky a pod.), pri om
aj mediálny obsah ako jeden z týchto vonkaj ch vplyvov p sob sprostredkovane cez
osobnostn
trukt ru pr jemcu. Pr jemca sa
s stre uje na inform cie a výpovede, zodpovedajúce jeho záujmom a potrebám, spracováva ich na úrovni vlastného poznania,
inteligencie, predchádzajúcich mediálnych skúseností a z rove odmieta v povede, ktor do
jeho poznatkovej a n zorovej trukt ry nezapadaj .
inok medi lnych v poved priamo
súvisí nielen s osobnos ou ich pr jemcu, ale aj
so vz ahmi ur uj cimi a formujúcimi jeho
osobnos a so soci lnymi skupinami, do ktor ch
patrí (rovesníci, priatelia, kolegovia) (Hradiská,
2009). Ako v tejto súvislosti pripomína
S. Bre ka (2009, s. 204), „pri tvorbe mediálnych
produktov vstupujú do hry vz ahové aspekty
komunikátora voči ostatným prvkom masovej
komunikácie – vz ah voči výpovedi (mediálnemu
produktu), vz ah voči médiu a vz ah voči recipientovi.
To znamená, že pri tvorbe mediálneho produktu musí
bra komunikátor do úvahy samotný produkt – jeho

1.2 Aspekty prezent cie ensk ch
a mu sk ch rol v printových médiách
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obsah, formu a funkciu, ale aj médium, pre ktoré je tento
mediálny produkt určený, a recipientov (publikum),
ktorí majú by jeho ‚konzumentmi‘.“

nos ou Median v 2. 3. a 3. 4. kvartáli roku
2019, sa v tanosti posledn ho vydania t denn kov umiestnili na popredn ch prie kach aj
3 z nami analyzovan ch asopisov: Báječná žena
obsadila 3. prie ku so 6% itate ov, Nový čas pre
ženy 4. prie ku s 5% a Slovenka 5. prie ku so 4%
(Median.sk, 2020, online). V etky 4 tituly asopisov maj okrem rovnakej t dennej periodicity aj podobné obsahové zameranie. Osobitné
miesto v tomto smere zaujíma Slovenka, ktorá
za ala vych dza v roku 1948, je teda pova ovan za najstar doteraz vych dzaj ci asopis
pre eny na slovenskom medi lnom trhu. V aka
tejto pozícii, ale aj dobovej filozofii redakcie
a vydavate a bola Slovenka synonymom printového média s tradíciou, vyzna uj ceho sa jedine nos ou a kvalitou. Komercializácia mediálneho trhu, rast ca konkurencia a aktu lne po iadavky cie ovej skupiny viedli k zmenám v obsahovej aj vizu lnej podobe asopisu. V s asnosti
sa Slovenka od in ch slovensk ch t denníkov
pre eny nel i.

Pri medi lnych produktoch ur en ch en m
vychádzajú ich autori, resp. vydavatelia
z charakteristiky cie ovej skupiny, z jej záujmov, probl mov, ivotn ho t lu at ., ktor m
prisp sobuj obsahov trukt ru m dia.

2. METODOLÓGIA VÝSKUMU
Po as výskumu, ktorý sme realizovali v mesiacoch január apríl 2016 a január apríl 2019
sme podrobili kvalitatívnej obsahovej analýze
tyri tituly asopisov, ktor deklaruj prim rnu
orient ciu na ensk cie ov skupinu: Báječná
žena ( . 1 15/2016; . 1 15/2019), Nový čas pre
ženy ( . 1 15/2016; . 1 15/2019), Slovenka ( .
1 15/2016; . 1 15/2019) a Šarm ( . 1
15/2016; . 1
15/2019). Okrem cie ovej
skupiny a tematick ho zamerania bola al m
krit riom v beru t denn periodicita asopisov, ktor umo uje vytv ra v
priestor na
publikovanie irok ho a variabiln ho nrov ho
i tematického spektra mediálnych obsahov
(Nov ikov , 2012).

Po as výskumu nás primárne zaujímali:
spektrum rodových rolí, zastúpených v obsahoch printových médií, miera a charakter rodových stereotypov, ako aj prípadné zmeny, ktoré
v tomto smere nastali s odstupom troch rokov.
Z anal zy sme vyl ili reklamn komunik ty
a PR l nky, nako ko tieto s prim rne
s as ou marketingovej komunik cie a predstavujú samostatnú výskumnú problematiku.

Cie om n ho výskumu bolo zisti , ak obraz je
vytváraný o en ch a mu och v publikovaných
novinárskych výpovediach, aké úlohy im v kontexte daného novinárskeho prejavu autori prisudzujú a aké rodové stereotypy prezentujú (ak ich
prezentuj ), resp. porovna tento obraz v rôznych asov ch obdobiach (v rokoch 2016
a 2019).

3. ANALÝZA A INTERPRETÁCIA
VÝSLEDKOV VÝSKUMU

Výsledky výskumu pouk zali na pr tomnos
identick ch ensk ch a mu sk ch rol vo v etkých analyzovaných periodikách.

Na za iatku výskumu sme zhroma dili výskumný materi l (spolu 120 sel t denn kov pre
eny) a následne sme pristúpili k analýze ich
obsahov, v rámci ktorých sme sledovali
pr tomnos
ien a mu ov, sp sob ich
stvárnenia, ako aj nimi prezentovanú rolu v tomktorom mediálnom obsahu. Jedným z kritérií
v beru titulov asopisov pre eny bola aj ich
poz cia na medi lnom trhu (pod a Národného
prieskumu MML-TGI, organizovan ho spolo -

V t denn koch Báječná žena, Nový čas pre ženy,
Slovenka a Šarm sme zaevidovali nasledovné
ensk roly a ich prepojenie na mediálne obsahy:
Matka: materstvo a jeho vnímanie v minulosti
a v s asnosti, zdravie a ivotn
t l po as
tehotenstva a po om, psychologick aspekty
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materstva, neplodnos , starostlivos o die a,
v chova det , report e z n v tev netradi n ch
rodín (viacdetné rodiny, rodiny s postihnutým
die a om at .), rozhovory s odborníkmi

významných firiem, rozhovory s spe nými
mu mi
Otec: medi lne zn mi mu i a ich pre vanie
otcovstva, pr behy
oby ajn ch
otcov
v atypických rodinách

Manželka/partnerka: problémy v partnerskom
vz ahu a sp soby ich rie enia aj s pomocou
prizvaného odborníka (sexuológa, psychológa,
pr vnika at .), rady pre dobre funguj ci
man elsk /partnersk vz ah, pecifik cia enskej a mu skej podstaty a jej prejavov v partnerských vz ahoch, pr behy zo ivota medi lne
známych i nezn mych man elsk ch p rov
a partnerských dvojíc

Manžel/partner: partnersk vz ahy medi lne
zn mych mu ov, pr behy zo ivota mu ov, ktor
sa v man elskom/partnerskom vz ahu prejavili
v nimo n m, netradi n m sp sobom
Hrdina: rozhovory s mu mi vykon vaj cimi
profesie spojen so z chranou ivota a majetku
(z chran ri, hasi i, policajti) i s bojom za
vy ie princ py (politici, astn ci vojensk ch
misi ), skuto n pr behy s mu om-hrdinom
v hlavnej úlohe

Gazdinka: rubriky o gastron mii, tipy na dr bu
dom cnosti, starostlivos o kvety a záhradu,
nápady na zútulnenie domu a bytu, tvorivé
dielne pre eny

Zvodca: medi lne obsahy analyzuj ce mu a ako
lovca , a to z h adiska odborn ho (n zory
sexuológa, psychológa) i bulv rneho (zo ivota
celebrít), príbehy slávnych zvodcov

Úspešná žena: rady pre spe n kari ru, rozhovory s spe n mi enami z oblasti umenia, vedy,
politiky, podnikate skej sf ry at ., tipy na
zosúladenie rodinného a pracovn ho ivota,
príbehy mediálne známych i nezn mych spe n ch ien

Výsledky analýzy vybraných titulov printových
m di uk zali, e ich tematick zameranie je
v podstate identické, rovnako ako spôsob
prezentácie rodových rolí v rámci nich.

Bojovníčka: pr behy ien, ktor dok zali eli
nepriazni osudu a a k m ivotn m situ ciám (choroba, zdravotný hendikep, problémy
v rodine at .), vzoprie sa im a n js rie enie
a cestu, v aka omu m u by vzorom,
in pir ciou a povzbuden m pre in eny

Rola matky, man elky/partnerky a gazdinky je
výrazne prítomná a permanentne zastúpená aj
v s asnej dobe a len dop a, modifikuje po
st ro ia pretrv vaj ci stereotypný obraz o ene
a jej úlohe v rodine a spolo nosti. Na druhej
strane sa v ak oraz intenz vnej ie prezentuje aj
model sebavedomej, vzdelanej a spe nej eny,
ktorá si
samozrejme, popri starostlivosti
o rodinu a dom cnos
buduje kariéru, riadi
firmu alebo vykon va profesiu, ktor bola e te
doned vna dom nou mu ov (pri om nezab da
ani na dokonal pravu zov aj ku).

„Bohy a“: starostlivos o telo a krásu, tipy na
udr anie zdravia, kond cie a na dosiahnutie
t hlej postavy, inform cie z oblasti estetickej
chirurgie, módne novinky
Zvodky a: informácie bulvárneho charakteru,
medi lne obsahy vykres uj ce enu ako objekt
z ujmu mu a

V tejto s vislosti je zauj mav zistenie, e pre
m di je zachovanie enskosti, schopnosti by
enou d le itej ie ne samotn pracovn v kon
ien. Mu i nemusia vynaklada
silie na
obhájenie svojej prítomnosti vo svete práce.
Navy e vz ah verejnej a privátnej sféry neznamen to ist pre mu ov a eny: mu i nie s do

Mu i v analyzovaných printových médiách
reprezentovali nasledovné role:
Úspešný muž: pr behy mu ov, ktor dosiahli
úspechy v zamestnaní (umelci, vedci, vynálezcovia, politici, portovci at .) alebo stoja na ele
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tej miery ako eny postaven pred ot zku
vo by medzi rodinou a kariérou, k m eny sa
s ou vyrovn vaj cel ivot. Pod t to situ ciu
sa v razne podpisuje stereotypn obraz spe nej
eny ako karieristky, ktor mysl len na seba, za
o ju ak n le it trest
samota a ivot bez
lásky (Bosá Minarovi Sekulová, 2008).

mužov. Hlavnou vlastnos ou ženskosti a žien má by –
a je – ich atraktívnos pre mužov. Atraktívnos
zahrnuje fyzický zjav, povzbudzovanie ega mužov,
výlučnú heterosexualitu, sexuálnu dostupnos bez
sexuálnej asertívnosti, starostlivos o deti, potlačenie
‚silných emócií‘, ako je hnev, a sociabilitu – mužom sa
páčia ženy, ktoré sú ‚milé‘.“

Obraz eny-bojovn ky nepodlieha stereotypizácii, akú zaznamenávame v prípade médiami
asto prezentovanej role bohyne a zvodkyne.
Pr tomnos ien-bojovn ok v masových médi ch m eme hodnoti pozit vne, ke e ich
skuto n pr behy maj potenci l oslovi iné
eny rôzneho veku, sociálneho statusu, profesijn ho zamerania at . v r znych ivotn ch
situ ci ch a poskytn im radu, nádej, motiváciu
vyrovna sa s nimi, resp. n js rie enia.

V pr pade mu ov, naopak, dominoval taktie
po st ro ia pretrvávajúci
obraz spe n ho,
siln ho mu a, ktor mu sa dar v práci, zastáva
d le it funkciu a buduje si kariéru bez toho,
aby musel eli o ak vaniam spolo nosti, e
bude popritom plnohodnotne nap a aj rolu
otca a man ela (ako sa to o ak va od ien).
Navy e ide asto o finan ne zabezpe en ho
mu a atrakt vneho vzh adu so zauj mav mi
kon kami (golf, adrenal nov porty, cestovanie), ktor sa te z ujmu ien.

Tradi nou a aj v dne nej spolo nosti (a n sledne i v m di ch) v itou predstavou je spájanie
ien s kr sou (a dokonalos ou), s mladistv m
v zorom, t hlos ou at . Sved ia o tom aj
ust len spojenia ako kr sne pohlavie
i
kr sna polovi ka , ktor predznamen vaj , e
kr sa sa pova uje za prirodzen charakteristiku ien, za jeden z typick ch atrib tov
enskosti (Bos Minarovi
Sekulová, 2008).
Od ien sa dokonca o ak va, e bud s touto
rolou bohyne i estetick ho objektu stoto nené a bud ju povinne nap a .

Na druhej strane pozit vne hodnot me skuto nos , e aj v m di ch sa za na venova viac
priestoru kateg rii mu a-otca a mu a-man ela/partnera, ktorý nachádza naplnenie nielen
v práci, v kariére, ale aj v rodine. Na rozdiel od
minulosti u nie je v nimkou mu , ktor sa
akt vne podie a na v chove det a chode
domácnosti.
pecifick miesto patr mu ovi-hrdinovi, ktorý
m e by pr tomn v rámci iných kategórií, ale
aj samostatne ako vykon vate hrdinsk ch
skutkov (z chrana ivota, boj proti zlo inu at .).

pecifickou kateg riu je ena-zvodky a, ktor
m vzh adom na silnej ce bulvariza n tendencie v m di ch oraz silnej ie zast penie. Predstavuje preva ne v negatívnych konotáciách
typ eny, ktor svoju fyzick kr su vyu va na
z skanie ist ch v hod (finan n ch, soci lnych,
pracovn ch, spolo ensk ch) po boku solventného a spe n ho mu a. ena sa v ak m e sta
sexu lnym objektom mu a aj bez toho, aby sa
o to vedome sna ila
asto sa vn manie eny
ako sexuálneho objektu odvíja od hlboko
zakorenených, no stále aktívne prítomných
stereotypov (pozri vy ie). Pod a V. Ba ovej
(2005, s. 180) je enskos aj dnes asto
definovaná a chápaná „ako prispôsobenie sa moci

V pr pade ensk ch aj mu sk ch kateg ri sme
vo v etk ch analyzovan ch periodikách zaznamenali pr tomnos bulv rnych prvkov, o len
potvrdzuje trend sprev dzaj ci v voj dne nej
slovenskej aj zahrani nej medi lnej sf ry. Ako
kon tatuje V. Veverkov (2014, s. 115), v s asnosti „dochádza k prieniku prvkov charakteristických
pre bulvár práve aj do nebulvárnych médií a nastáva tak
situácia, ktorá je označovaná ako bulvarizácia či
tabloidizácia.“ A. Chlebcov He kov (2015,
s. 76) dodáva: „Ak by sme sa snažili striktne oddeli
mienkotvorné a bulvárne médiá, narazíme na čoraz väčší
prienik zábavnej formy do serióznych novín spestrovaním
obsahu bulvárnymi rubrikami zo spoločnosti,
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komentármi v podaní mediálne známych osôb
a podobne.“

kultúre. Bratislava: Aspekt, 2005. s. 173-191. ISBN 978-80855-4950-8.

Pri kompar cii vybran ch sel asopisov pre
eny z roku 2016 a 2019 sme nezaznamenali
iadne rozdiely v rámci prezentovania obrazu
ien a mu ov. Vy ie uveden kateg rie boli
zastúpené v oboch ro n koch period k. Uveden z ver sved o pretrvávajúcej stereotypiz cii vo vn man ensk ch a mu sk ch rol
v rodine a spolo nosti, resp. v spôsobe ich
spracovania a prezentácie v masových médiách.

BOSÁ, M. MINAROVI , M SEKULOVÁ, M. 2008.
Obrazy ien v slovenských médiách. In Ona a on na Slovensku.
Zaostrené na rod a vek. Bratislava: In tit t pre verejn ot zky,
2008. s. 291-341. ISBN 978-80-89345-10-6.
BRE KA, S. 2009. Pretváranie informácií
tvorba. In
Psychológia médií. Bratislava: Eurokódex, 2009. s. 203-223.
ISBN 978-80-89447-12-1.
BÚTOROVÁ, E. 2016. Rodová stereotypizácia v reklame. Nitra:
Univerzita Kon tant na Filozofa v Nitre Filozofická fakulta,
2016. 126 s. ISBN 978-80-558-1035-5.

4. ZÁVERY

DUDEKOVÁ, G. 2011. Diskurz o poslan vzdelan ch ien
pred a po roku 1918. In Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín
rodových vz ahov na Slovensku. Bratislava: Veda, 2011. s. 94-116.
ISBN 978-80-224-1189-9.

Dobové predstavy a normy, ktoré determinujú
odli nosti mu a a eny, ich pecifick vlastnosti
a rozdielne postavenie a poslanie v spolo nosti, vyvíjajú výrazný vplyv na sociálnu realitu,
pri om stereotypné normatívne predstavy
vykazuj ove a v iu zotrva nos ne meniace
sa sociálne podmienky: spätne reagujú na zmenu
a asto je ich cie om konzervova tzv. star
poriadok, ktorý si vo svojom obraze idealizujú
(Dudeková, 2011).

DUDEKOVÁ, G. 2011. Záver. In Na ceste k modernej žene.
Kapitoly z dejín rodových vz ahov na Slovensku. Bratislava: Veda,
2011. s. 705-717. ISBN 978-80-224-1189-9.
HRADISK , E. 2009. inky m di na psychiku pr jemcu. In
Psychológia médií. Bratislava: Eurokódex, 2009. s. 327-380.
ISBN 978-80-89447-12-1.

Je prirodzen , e isté role sú a aj na alej zostan
prim rne sp t viac so enami ako s mu mi (a
naopak), av ak pova ujeme za d le it , aby sa
existujúce hranice v bud cnosti stierali ove a
intenz vnej ie
aj prostredníctvom médií
a obrazu, ktorý v súvislosti s rodovými stereotypmi vytvárajú.

CHLEBCOV HE KOV , A. 2015. RESpublika. Politická
komunikácia v mediálnej spoločnosti. Nitra: Univerzita Kon tant na
Filozofa v Nitre Filozofická fakulta, 2015. 150 s. ISBN 97880-558-0961-8.
KODAJOV , D. 2011. ivena spolok slovensk ch ien. In
Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vz ahov na
Slovensku. Bratislava: Veda, 2011. s. 215-232. ISBN 978-80224-1189-9.

V sledky v skumu pouk zali na skuto nos , e
zmeny v tomto smere nast vaj len ve mi
pomaly (a situ ciu s a uje aj silnejúca globalizácia a bulvarizácia v mediálnej sfére) a vy aduj si ove a viac z ujmu a anga ovanosti
v danej problematike, a to nielen zo strany
médií, ale aj odbornej a laickej verejnosti.

LERNEROVÁ, G. 2003
2004. Vznik feministického
vedomia. Sebavyjadrenie tvorivos ou. In Aspekt. 2003 2004,
ro . 11, . 1, s. 21-31. ISSN 1336-099X.
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A IVOTN HO T LU. Market & Media & Lifestyle-TGI.
2020. In Median.sk. Zverejnené 03.02.2020. Dostupné online
na:
<www.median.sk/pdf/2019/ZS194SR.pdf>
[cit.
06.03.2020].
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