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Tradičné prístupy marketingového riadenia orientované na zákazníka boli od počiatku
charakterizované uspokojovaním zákazníckych potrieb takým spôsobom, aby bol na jednej
strane spokojný zákazník a na strane druhej, aby organizácia dosiahla stanovený stupeň
ziskovosti. Hyperkonkurenčný trh, ktorý dnes funguje na úrovni národných a nadnárodných
ekonomík je typický tým, že v snahe marketingových manažérov pri obsluhe trhov pribúda
stále viac nekalých, neetických a zavádzajúcich praktík. Zavádzajúce, klamlivé a neetické
prístupy marketingového manažmentu sa stali predmetom spoločenskej kritiky, pričom aj v
akademickej sfére sa tento problém stáva postupne zreteľnejším. V príspevku sa preto
zaoberáme vnímaním a hodnotením marketingových aktivít v rámci marketingovej
komunikácie zo strany konečných zákazníkov v podmienkach Slovenskej republiky (na
základe reprezentatívneho prieskumu na vzorke 1 650 respondentov).

1 Úvod
Marketingové riadenie v súčasnosti predstavuje zodpovednosť za to, že všetky podnikové aktivity
uskutočňované v trhovom priestore sú orientované na podnikové ciele a spejú k súladu v otázke
uspokojovania potrieb cieľových trhov, čo znamená citlivosť k potrebám trhu chápanú efektívnym a
ziskovým spôsobom (Horáková a Švarcová 2014, Lenhard a Greguš 2015, Samáková, Šujanová a
Koltnerová 2013). Integrálnou súčasťou marketingových aktivít je marketingová komunikácia ako
nástroj, ktorý organizácie využívajú k dosahovaniu pomerne veľkého množstva vytýčených cieľov
(medzi ktoré patri napríklad informovanie, presviedčanie a pripomínanie). Marketingová
komunikácia prostredníctvom kombinácie nateraz využívaných nástrojov komunikačného mixu
zohráva výraznú úlohu v procesoch ovplyvňovania nákupných rozhodnutí spotrebiteľskej verejnosti
(k trendom spotrebiteľského správania pozri napríklad Solarová 2014, Vilčeková 2014, Olšavský
2013, Vilčeková, Štarchoň a Sabo 2013). Charakteristickou črtou súčasnej marketingovej
komunikácie je skutočnosť, že na jednej strane nápadne podporuje spotrebu konečných zákazníkov a
spolupodieľa sa na tvorbe neudržateľných vzorcov spotrebiteľského správania, avšak na strane
druhej môže byť marketingová komunikácia (resp. jej nástroje) rozhodujúca v procese šírenia
myšlienok udržateľného životného štýlu (Pajtinková Bartáková a Gubíniová 2012).
Marketingová komunikácia (resp. komunikačný mix alebo integrovaná marketingová komunikácia)
tvorí dôležitý prvok marketingovej stratégie organizácie (Hesková a Štarchoň 2009, Kubičková

2009). Nástroje marketingovej komunikácie využívajú organizácie pri zohľadnení časového a
miestneho hľadiska na dosiahnutie rôznych cieľov, za ktoré nesú zdieľanú zodpovednosť nielen
marketingoví manažéri, ale aj manažéri na ostatných úrovniach riadenia (Treľová 2014, Papula,
Papulová a Papula 2014, Rózsa 2008):
• budovať povedomie produktu,
• vzdelávať alebo poskytovať informácie o produktoch, značke a/alebo organizácii,
• upozorniť (pripomenúť) alebo znovu uistiť zákazníkov o značke,
• presvedčiť potenciálneho zákazníka, aby vyskúšal daný produkt,
• odmeniť zákazníkov, ktorí si obstarali produkt,
• zlepšiť imidž značky alebo organizácie,
• zlepšiť alebo udržiavať morálku zamestnancov.
Napriek uvedenej širokej škále cieľov, ktoré môžu byť dosiahnuté s využitím jednotlivých nástrojov
marketingovej komunikácie, predmetom spoločenskej kritiky marketingu je vo výraznej miere
marketingová komunikácia, v mnohých prípadoch aj napriek legislatívnej úprave mnohých jej prvkov
(Škrinár, Nevolná a Kvokačka 2009, Krošlák, Nevolná a Olšovská 2014). Príspevok sa zaoberá práve
týmito (negatívnymi) aspektmi marketingovej komunikácie, resp. ich vnímaniu hodnoteniu zo strany
konečných zákazníkov.

2 Problematika
V súčasnom dynamicky sa meniacom prostredí manažéri organizácií čoraz ťažšie hľadajú odpovede
na otázky, ako si udržať alebo zlepšovať pozície v náročnom konkurenčnom súperení (Papulová,
Papula a Oborilová 2014), pričom v mnohých prípadoch je konkurenčné súperenie „na hrane
etickosti“. Predstavitelia spoločenskej kritiky marketingu zastávajú názor, že marketingová
komunikácia sa v značnej miere podieľa na týchto klamlivých praktikách:
• klamanie, ktoré pramení zo starostlivého výberu slov, viet, pričom tvrdenia, ktoré sa tým deklarujú,
nie sú pravdivé,
• výrazné digitálne úpravy fotografií, videí a ďalších vizuálnych prvkov,
• klamanie prostredníctvom číselných údajov, výpočtov, štatistických informácií a výsledkov rôznych
prieskumov,
• dômyselné vynechanie, zastieranie alebo mätenie informácií,
• klamanie prostredníctvom veľkého množstva (rozptýlených) informácií,
• aktivity, ktoré pôsobia dojmom, že sa prostredníctvom nich vytvárajú vzťahy so zákazníkom,
• prejavenie falošných emócií pri predaji a poskytovaní služieb,
• neúplné alebo zavádzajúce rámcové porovnávania produktov,
• neadekvátne požiadavky na vyhľadávanie informácií návody, ako používať produkty,
• kopírovanie produktov a značiek a dômyselné reklamy využívajúce zámeny takýchto produktov s
originálmi,
• vykonštruované charaktery zákazníkov prostredníctvom imidžu značky,
• predstierané umiestňovanie produktov vo filmoch, televíznych reláciách a internetových stránkach,
• zveličovanie, prehnané reklamy a nezmyselné obsahy správ nástrojov marketingovej komunikácie,
• očividné otvorené zavádzanie týkajúce sa atribútov, vlastností produktov a konzekvencií
vyplývajúcich z užívania produktu (Boush, Friestad a Wright 2009).
Marketingová komunikácia je v centre pozornosti spoločenských kritikov marketingu z dôvodu, že v
mnohých prípadoch nápadne podporuje spotrebu konečných zákazníkov a spolupodieľa sa na tvorbe
neudržateľných vzorcov spotrebiteľského správania (Southerton, Warde a Hand 2004). Z uvedeného
dôvodu je riadenie marketingovej komunikácie pomerne zložité. Na reklamu ako jeden z
najfrekventovanejších nástrojov marketingovej komunikácie bolo smerované masívne množstvo

kritiky vyvolanej predovšetkým sociálnymi a environmentálnymi vplyvmi reklamy. Mnoho
spoločenských kritikov (medzi najvýznamnejších zaraďujeme autorov Boush, Friedstad a Wright
2009, ktorí vypracovali metodiku hodnotenia miery klamlivosti jednotlivých marketingových aktivít)
sa (veľakrát oprávnene) pýta, či reklama verne zobrazuje skúsenosti, ktoré s produktom zákazník
môže mať, resp. má (napríklad Cohen 1974, Gneezy 2005, Crawford 2003). Široká škála aktivít
marketingovej komunikácie vyvoláva otázky, akým spôsobom sú s ohľadom na účinnosť a efektívnosť
využívané jednotlivé nástroje (zdroje investované do nástrojov vs. ich návratnosť v rôznych formách –
napríklad uskutočnená transakcia, zapamätanie si obsahu správy) – týka sa to predovšetkým
nástrojov priameho marketingu, podpory predaja a (televíznej, printovej) reklamy (Pajtinková
Bartáková a Gubíniová 2012).
Sociálne konzekvencie marketingovej komunikácie sú neustále v centre pozornosti mnohých
subjektov – či už kritikov, ale aj akademickej obce. Niektorí argumentujú, že nástroje marketingovej
komunikácie (resp. reklama) sú všadeprítomné a sú natoľko rušivé, že sú schopné masívne
ovplyvňovať a tvarovať hodnoty a túžby spoločnosti, a tým z jednotlivcov (spolu)vytvárať
materialistických, cynických, egoistických a povrchných ľudí (Parsons a Maclaran 2011). V
konečnom dôsledku sa z takých jednotlivcov stane homogénna globálna kultúra, ktorá bude
reprezentovaná zákazníkmi s nerealistickými stereotypmi (Pollay 1986). Ďalším, pomerne
frekventovaným argumentom je skutočnosť, že kým marketing ako taký sa snaží zabezpečiť a vytvoriť
spokojnosť na strane zákazníka, marketingová komunikácia vytvára často neúmyslne jeho značnú
nespokojnosť (Pajtinková Bartáková a Gubíniová 2012).
Efektívna marketingová komunikácia vytvára dlhodobé vzťahy so zákazníkmi (ktoré sa ďalej
upevňujú v rôznych fázach – napríklad vo fáze používania produktu, vo fáze po ukončení životného
cyklu produktu). Výzvou pre marketingových manažérov, ktorí riadia komunikačnú stratégiu
organizácie je, aby kampane marketingovej komunikácie rešpektovali charakter zákazníkov, a aby
využívali silu jednotlivých nástrojov marketingovej komunikácie takým spôsobom, aby neboli spájané
s negatívnymi sociálnymi a ekologickými aspektmi komunikácie (Lindstrom 2012).

3. Metodika
Cieľom príspevku je na základe zrealizovaného primárneho marketingového prieskumu identifikovať
klamlivé praktiky využívané v súčasnej marketingovej komunikácii z pohľadu konečných zákazníkov
v priestore Slovenskej republiky a tieto komparovať s už zrealizovanými prieskumami, resp.
sekundárnymi zdrojmi informácií. Výsledky prezentované v príspevku vychádzajú z primárneho,
reprezentatívneho kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu, pričom v rámci kvalitatívneho
zohrávajú hlavnú úlohu motivačné faktory, ktoré majú koneční zákazníci od v súčasnosti využívaných
nástrojov marketingovej komunikácie (k motivácii pozri napríklad Blašková 2010, Vetráková 2011,
Hitka a Balážová 2015, Linhartová a Urbancová 2012, Zámečník 2007, Paška a Albert 2010,
Stachová a Stacho 2013). Výskum sa uskutočnil v období od septembra do novembra 2016 na vzorke
1 650 respondentov. Spoľahlivosť výsledkov realizovaného výskumu bola stanovená na úrovni 95
percent, s presnosťou na úrovni troch percent, pričom veľkosť vzorky bola určená počtom 1 650
respondentov. Vzorka bola reprezentatívna pre dospelú populáciu Slovenska z hľadiska pohlavia,
veku, vzdelania, národnosti, regionálneho zastúpenia a veľkosti sídla. Výsledky prieskumu sú naďalej
aktuálne, v rámci časového odstupu troch rokov však bude potrebné tento opätovne overiť.
Dotazník použitý pri reprezentatívnom prieskume obsahoval súbor otázok, ktoré komplexne
pokrývajú problematiku klamlivých praktík využívaných marketingovom riadení z pohľadu konečných
zákazníkov. Na naplnenie cieľa príspevku sme vyhodnocovali časť, v centre ktorej bola marketingová
komunikácia. V prípade prvej otázky mali respondenti priestor na uvedenie príkladov dvanástich
klamlivých praktík v marketingovej komunikácii, a teda analýza tejto otázky bude tvoriť kvalitatívnu
časť prieskumu. V ďalšej otázke mali respondenti označiť tie nástroje, ktoré považujú za
dôveryhodné, pričom k dispozícii mali štrnásť nástrojov, voči ktorým mali zaujať postoj úplná dôvera

vs. úplná nedôvera. Výsledky tejto otázky sú konfrontované s výsledkami sekundárneho prieskumu z
prostredia rôznych zahraničných štátov, a teda porovnáme postoje slovenských a zahraničných
respondentov. V poslednej analyzovanej otázke mali respondenti k dispozícii škálu odpovedí/postojov
„dodržiava sa – nedodržiava sa – neviem posúdiť“ k tvrdeniam Rady pre reklamu, týkajúcich sa
základných požiadaviek na reklamu.
Z hľadiska jednoznačnej porovnateľnosti dát, resp. výsledkov je možné identifikovať určitý problém
súvisiaci s realizáciou spomenutých prieskumov v rámci rôznych rokov (primárny prieskum bol
zrealizovaný v roku 2016, jeho interpretácia začala v roku 2017 a ďalej pokračuje), z webového sídla
Rady pre reklamu sme pracovali s poslednou dostupnou/publikovanou výročnou správou (za rok
2014), rovnaké platilo o sekundárnom prieskume Agentúry Nielsen (rok 2012).

4 Výsledky a diskusia
Pri skúmaní postojov k uplatňovaným klamlivým praktikám v súčasnosti z pohľadu konečných
zákazníkov sme ich rozdelili do dvoch rovín: kvantitatívnej a kvalitatívnej. Z hľadiska kvantitatívneho
uvádzame percentuálny podiel respondentov, ktorí označili, že s uvedenou (klamlivou)
marketingovou praktikou súhlasia, resp. boli s ňou konfrontovaní. V Tabuľke 1 uvádzame výpočet
uvedených praktík s absolútnym a percentuálnym vyjadrením postojov respondentov.

Tabuľka 1: Vnímanie klamlivých praktík využívaných v marketingovej komunikácii z pohľadu
respondentov, resp. konečných zákazníkov (percentuálne vyjadrenie, pričom respondenti mali
možnosť označiť viacero možností)
Zdroj: vlastné spracovanie
Na základe výsledkov analýzy klamlivých praktík sme identifikovali, že z pohľadu respondentov sú
najfrekventovanejšie tieto (klamlivé praktiky): klamanie, ktoré pramení zo starostlivého výberu slov,
viet, pričom tvrdenia, ktoré sa tým deklarujú, nie sú pravdivé (63 percent respondentov); výrazné
digitálne úpravy fotografií, videí a ďalších vizuálnych prvkov (59 percent respondentov) a
zveličovanie, prehnané reklamy a nezmyselné obsahy správ nástrojov marketingovej komunikácie
(57 percent respondentov). Na základe percentuálnych rozdielov medzi týmito tromi praktikami je
možné konštatovať, že rozdiely medzi nimi nie sú veľmi významné. Rozpätie medzi vnímaním praktík
zo strany respondentov na prvej priečke a dvanástej priečke je 52 percentuálnych bodov, čo je
pomerne výrazný rozdiel (na poslednej priečke sa umiestnila praktika týkajúca sa neadekvátnych
požiadaviek na vyhľadávanie informácií a návodov, ako používať produkty – označilo ju 11 percent
respondentov).
V ďalšom kroku analýzy odpovedí respondentov sme pristúpili ku kvalitatívnej evaluácii uvedených
príkladov, nakoľko mali v druhej časti uviesť príklady klamlivých praktík, s ktorými boli v praxi

konfrontovaní. V Tabuľke 2 uvádzame príklady klamlivých praktík tak, ako ich uviedli respondenti,
pričom je možné ich rozčleniť do niekoľkých kategórií – produktová kategória, spôsob distribúcie,
konkrétny nástroj marketingovej komunikácie, odvetvie, resp. predmet činnosti, v rámci ktorého
organizácia pôsobí. Pri formulácii jednotlivých klamlivých praktík sme vychádzali z prác
zahraničných autorov Bousha, Friedstada a Wrighta 2009, ktorí vypracovali metodiku hodnotenia
miery klamlivosti jednotlivých marketingových aktivít. Tieto sme modifikovali s ohľadom na
osobitosti domáceho trhu.

Tabuľka 2: Príklady klamlivých praktík využívaných v marketingovej komunikácii z pohľadu
respondentov, resp. konečných zákazníkov (respondenti mali možnosť uviesť ľubovoľný počet
príkladov)
Zdroj: vlastné spracovanie
Pri vyhodnotení kvalitatívnej časti prieskumu sme dospeli k niekoľkým záverom, pričom podrobný
popis venujeme praktikám, ktoré sa umiestnili na prvých troch priečkach. Pri klamlivých praktikách,
ktoré využívajú klamanie, ktoré pramení zo starostlivého výberu slov, viet, pričom tvrdenia, ktoré sa
tým deklarujú, nie sú pravdivé, je možné odpovede respondentov rozčleniť do niekoľkých kategórií. V
prvom rade sa týkajú zvoleného spôsobu distribúcie produktov a služieb (napríklad telefonický
predaj, predaj cez internet, teleshopping, predvádzacie akcie). Skutočnosť, že tieto praktiky patria
medzi „problémové“, je možné demonštrovať aj sprísňujúcejšou legislatívou, ktorej cieľom je
posilňovanie ochrany spotrebiteľa. Ako príklad je možné uviesť oznamovaciu povinnosť organizátorov
predajných a prezentačných akcií (podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov) na webovom
sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie, spolu so zverejnením zmlúv, ktoré budú na akcii uzatvárané).
Druhá skupina je tvorená rôznymi kategóriami produktov, pri propagácii ktorých sa tieto klamlivé
praktiky z pohľadu respondentov najčastejšie vyskytujú (potraviny – pri tejto kategórii respondenti
uviedli príklady biopotravín, mrazených potravín, cereálií; lieky a výživové doplnky, pri ktorých sa
komunikujú benefity, ktoré produkty v skutočnosti nemajú – produkty na redukciu hmotnosti;
kozmetika, a v rámci nej kategória, ktorej výskyt sme zaznamenali najčastejšie, krémy na vrásky, pri
ktorých výrobcovia deklarujú nereálne očakávania). Dôležitosť kozmetického priemyslu vyplýva zo
skutočnosti, že vo vyspelých západných demokraciách je to odvetvie s výrazným kultúrnym a
finančným vplyvom. Výdavky na marketingovú komunikáciu sú podstatne vyššie ako v iných
odvetiach a predmetoch činnosti, zároveň je toto odvetvie konfrontované dvoma etickými
komponentmi – klamlivou reklamou a manipuláciou zákazníkov (Parsons a Maclaran 2011). Tretia

skupina najčastejšie sa vyskytujúcich príkladov využívania tejto skupiny praktík bola tvorená
podnikmi služieb – komerčnými bankami, komerčnými poisťovňami, finančnými sprostredkovateľmi a
mobilnými operátormi a ich propagácia poskytovaných služieb (napríklad v reklame deklarovaná
jednoduchosť vybavenia úveru, pričom v skutočnosti je tento proces podstatne komplikovanejší).
Posledná skupina, ktorú respondenti uviedli, sa týka uplatňovaných cenových úprav a zliav, pri
ktorých organizácie často využívajú slovné spojenia ako napríklad „dnes zľava až 50%“, „zadarmo“,
prípadne malé písmo, ktorým sú upravené podmienky predaja za zvýhodnenú cenu.
Klamlivá praktika, ktorá sa v kvantitatívnom prieskume umiestnila na druhej priečke, sa týkala
výrazných digitálnych úprav fotografií, videí a ďalších vizuálnych prvkov. Príklady, ktoré respondenti
uviedli, je možné rozčleniť do troch kategórií – kategória propagovaných produktov; spôsob predaja
produktov konečnému zákazníkovi a využívané nástroje marketingovej komunikácie. V prípade
kategórií produktov respondenti uviedli nasledovné: potraviny (žiarivejšie ovocie), reštauračné
zariadenia (retušovanie ponúkaných jedál v prípade reštaurácií rýchleho občerstvenia), kozmetika
(odpoveď respondenta, že „s reálnymi fotografiami by produkt nikto nekúpil“), lieky, výživové
doplnky, oblečenie a produkty cestovných kancelárií (výrazne upravené fotografie v katalógoch). Aj v
prípade tejto praktiky sme zaznamenali výskyt spôsobu predaja produktov, resp. distribučného
kanálu, prostredníctvom ktorého sa produkt dostane ku konečnému zákazníkovi. Respondenti uviedli
predaj cez internet a zásielkový predaj, kde si všímajú (upravené) fotografie a skutočný produkt,
ktorý obdržia (z hľadiska kategórie produktov tu uviedli najmä oblečenie). Konkrétnym nástrojom
marketingovej komunikácie, v rámci ktorého sme zaznamenali najväčší počet príkladov, bola
reklama – televízna a printová.
V rámci klamlivých praktík, ktorých charakteristickou črtou je zveličovanie, prehnané reklamy a
nezmyselné obsahy správ nástrojov marketingovej komunikácie, sme v rámci otvorenej otázky
zaznamenali päť skupín odpovedí, ktoré sa vo svojej podstate opakovali v predchádzajúcich
praktikách. V rámci produktových kategórií sa tu vyskytovali tieto produkty: osobné automobily,
potraviny, drogistický tovar (konkrétne čistiace prostriedky a pracie prostriedky), lieky a výživové
doplnky. Z hľadiska poskytovateľov služieb, respondenti v tejto kategórii uviedli mobilných operátov
a komerčné banky (v rámci nich akcentovali predovšetkým úverové produkty). Z hľadiska spôsobu
distribúcie produktov respondenti negatívne hodnotili teleshopping a predajné akcie (v konkrétnom
vyjadrení napríklad „emotívne falošné prejavy na prezentáciách“). Maloobchodné reťazce, ktoré
ponúkajú predovšetkým potravinársky tovar, respondenti taktiež hodnotia z negatívneho uhla
pohľadu. V rámci nástrojov marketingovej komunikácie dominovali dva – televízna reklama a
vonkajšia reklama, aj keď respondenti uviedli aj odpovede typu „všetky súčasné reklamy v televízii
zveličujú atribúty ponúkaných produktov“, „90% reklám je takýchto“.
Záverom hodnotenia kvalitatívnej časti reprezentatívneho prieskumu je možné konštatovať, že
respondenti v prípade takmer všetkých klamlivých praktík identifikovali identické kategórie
produktov (potraviny, lieky), odvetvia/predmety činnosti (komerčné bankovníctvo, telekomunikačné
odvetvie), spôsob distribúcie produktov (teleshopping, prezentačné akcie, podomový predaj) a
konkrétne nástroje marketingovej komunikácie (reklama – osobitne televízna). Tento poznatok by
mohol byť využitý zo strany niekoľkých subjektov – jednak organizácií (aby si uvedomili, ako
pozitívne vs. negatívne hodnotia koneční zákazníci ich marketingové aktivity – nielen v rámci
marketingovej komunikácie), ale predovšetkým zo strany štátu, aby vytvoril taký legislatívny rámec,
ktorý bude takéto praktiky eliminovať, prípade korigovať.
Ďalším čiastkovým cieľom príspevku je uskutočniť komparáciu medzi dôverou, resp. relevantnosťou
jednotlivých nástrojov marketingovej komunikácie v prostredí Slovenskej republiky a zahraničí (ako
sekundárny prieskum, s ktorým budeme výsledky reprezentatívneho prieskumu konfrontovať, sme si
zvolili prieskum agentúry Nielsen s názvom Global Trust in Advertising and Brand Messages z roku
2012, ktorého sa zúčastnilo viac než 28 tisíc respondentov v priestore internetu na území 56 štátov).
V Tabuľke 3 uvádzame údaje zo spracovaného sekundárneho prieskumu agentúry Nielsen.

Tabuľka 3: Dôvera a relevantnosť nástrojov marketingovej komunikácie z globálneho hľadiska
(percentuálne vyjadrenie)
Zdroj: Nielsen.com (2012)
Z vyššie uvedenej tabuľky jednoznačne vyplýva, že respondenti v zahraničí označili ako najviac
dôveryhodný, a zároveň najviac relevantný nástroj marketingovej komunikácie odporúčania od
niekoho známeho, na opačnej strane spektra nedôveryhodnosti sa umiestnili tradičné, resp. masové
nástroje marketingovej komunikácie, ako napríklad reklamné SMS správy, reklama v online
priestore, televízna a rozhlasová reklama a ďalšie.
Uvedený sekundárny prieskum nám slúžil ako východisko pri skúmaní situácie v Slovenskej
republiky, nakoľko jednotlivé nástroje sme zvolili rovnaké (resp. podľa potreby sme ich precizovali)
respondenti mali na dichotomickej škále označiť nástroje, ktoré považujú za „úplne dôveryhodné“ a
za „úplne nedôveryhodné“. V Tabuľke 4 sumarizujeme získané výsledky.

Tabuľka 4: Dôvera nástrojov marketingovej komunikácie z pohľadu respondentov, resp. konečných
zákazníkov (percentuálne vyjadrenie)
Zdroj: vlastné spracovanie
Z výsledkov reprezentatívneho prieskumu uskutočneného v priestore Slovenskej republiky vyplýva,
že respondenti najviac dôverujú odporúčaniam – a jednak od ostatných zákazníkov na internete
(napríklad recenzie, blogy), ako aj od niekoho známeho (v tomto aspekte sú výsledky prieskumov
identické), najmenej dôvery majú voči reklamám na sociálnych sieťach, online banerom a ostatným
nadlinkovým nástrojom marketingovej komunikácie. Rovnako ako v prípade výsledkov kvalitatívneho

prieskumu, aj tieto by mohli byť využiteľné pre organizácie, aby dokázali modifikovať/inovovať
jednotlivé nástroje marketingovej komunikácie.
V naznačenom kontexte totiž paradoxne vyznievajú údaje najväčších zadávateľov reklamy v
Slovenskej republike o finančných nákladoch investovaných práve do nadlinkových nástrojov
marketingovej komunikácie – viď. Tabuľka 5.

Tabuľka 5: Najväčší zadávatelia reklamy v Slovenskej republike v roku 2016 (monitorovaná inzercia
podľa oficiálnych cenníkov, tis. EUR)
Zdroj: Trend (jún 2017)
Posledným komponentom kvantitatívnej analýzy reprezentatívneho prieskumu bolo určenie, do akej
miery sa tvrdenia Rady pre reklamu týkajúce sa základných požiadaviek na reklamu podľa
respondentov dodržiavajú. Škála, na ktorej mali možnosť označiť odpovede, bola nasledovná:
dodržiava sa – nedodržiava sa – neviem posúdiť. Uvedený subjekt sme zvolili z dôvodu, že v
podmienkach Slovenskej republiky ide o orgán etickej samoregulácie reklamy, ktorého hlavným
cieľom je zabezpečovať a presadiť, aby sa na území Slovenskej republiky šírila čestná, slušná,
decentná, legálna a pravdivá reklama. Respondenti sa mali na príklade štyroch tvrdení rozhodnúť, či
tento stav uvedeným spôsobom vnímajú, a teda či sa Rade pre reklamu darí vytýčené ciele
dosahovať. V Tabuľke 6 je obsiahnuté percentuálne zastúpenie odpovedí k jednotlivým tvrdeniam.

Tabuľka 6: Hodnotenie všeobecných požiadaviek na reklamu z pohľadu respondentov, resp.
konečných zákazníkov (percentuálne vyjadrenie)
Zdroj: vlastné spracovanie
Pomerne pesimistické postoje respondentov, ktoré sme zaznamenali v prípade hodnotenia
klamlivých praktík v marketingovej komunikácii sa v prípade hodnotenia všeobecných požiadaviek
na reklamu opätovne potvrdili. Vzhľadom na vysoký podiel respondentov, podľa ktorých sa
nedodržiava všeobecná požiadavka na reklamu týkajúca sa zneužívania dôvery spotrebiteľa, resp.
využívania nedostatku jeho skúseností, znalostí alebo dôverčivosti, môžeme dedukovať, že dôvera
voči reklame ako tradičnému nástroju marketingovej komunikácie nie je na požadovanej úrovni
(opätovne potvrdený poznatok – viď. Tabuľka 4).
Na objektivizáciu subjektívneho hodnotenia odpovedí respondentov sme využili poznatky z Výročnej
správy Rady pre reklamu 2014. V roku 2014 Arbitrážna komisia Rady pre reklamu posudzovala spolu
97 reklám, na ktoré bolo podaných celkom 156 sťažností, pričom vo vzťahu k predchádzajúcim
rokom činnosti nemá celkový počet posudzovaných reklám výrazne stúpajúcu tendenciu. Z hľadiska

kvalitatívnych dôvodov sťažností je možné konštatovať, že v roku 2014 bolo najfrekventovanejším
dôvodom podania sťažností porušenie ustanovení súvisiacich so slušnosťou a spoločenskou
zodpovednosťou v reklame. Sťažovatelia vytýkali posudzovaným reklamám zobrazenie prezentácií,
ktoré porušujú všeobecné normy mravnosti a slušnosti, samoúčelné zobrazenie ľudského tela (najmä
ženského), ktoré nemá súvis s propagovaným produktom/službou a cieľom reklamy, a to najmä s
ohľadom na zvolené komunikačné médium, jeho dostupnosť a viditeľnosť všetkými vekovými
kategóriami, vrátane detí a mladistvých. V súvislosti so spoločenskou zodpovednosťou reklamy,
mnohí sťažovatelia namietali voči reklamám, ktoré podľa nich urážali náboženské cítenie spotrebiteľa
a dehonestovali kresťanskú vieru. Najväčší počet reklám bol posudzovaný z dôvodu námietok
sťažovateľov, ktoré poukazovali na porušenie ustanovení súvisiacich s pravdivosťou reklamy.
Sťažovateľom prekážala predovšetkým reklama, ktorá sprostredkúva informácie nejasným,
nezrozumiteľným, prípadne viacvýznamovým spôsobom, obsahuje údaje, ktoré môžu zákazníka
zavádzať, alebo naopak, absentujú v nej informácie, ktoré spotrebiteľ potrebuje na to, aby uskutočnil
kvalifikované rozhodnutie.
Na základe vyššie uvedeného môžeme konštatovať, že výsledky primárneho prieskumu korešpondujú
so zisteniami Rady pre reklamu, zvýraznili by sme skutočnosť, že koneční zákazníci v nedostatočnej
miere využívajú iniciatívnu možnosť sťažovať sa, bolo by preto vhodné vytvoriť povedomie o tomto
ich práve.

5 Záver
Napriek tomu, že na svetovej úrovni existuje čoraz viac trhových hybných síl a priestor trhu sa stal
hyperkonkurenčný, marketing je v mnohých prípadoch prehliadaný a odsúvaný „na vedľajšiu koľaj“.
Jednou z príčin môže byť skutočnosť, že „vedľajšie efekty“ marketingu zvíťazili nad určenými
hlavnými efektmi. Je možné napraviť tento stav? Na kompenzáciu je potrebné prehodnotiť niekoľko
premenných v rámci vzťahu zákazník – organizácia – spoločnosť. Marketing vyhlasoval, že je
zástupcom zákazníkov v organizácii, avšak v skutočnosti predstavoval (mnohokrát aj nečestnými
praktikami) organizáciu zákazníkov – prostredníctvom nekonečných inovácií, agresívnej
marketingovej komunikácie atď. Marketing v jeho tradičnom ponímaní už nefunguje, a preto je
potrebné stotožniť sa s novým pohľadom naň. Podľa Kotlera prínosom marketingu bolo, že zvýšil
kvalitu života, zohrával významnú úlohu pri tvorbe trhov, produktov, náraste pohodlia, obohatení
života vo všeobecnosti (Sheth a Sisodia 2005). Otázne je, kde je hranica medzi zdravým,
racionálnym, zodpovedným a udržateľným prístupom k marketingu a tým, kedy tento prístup sa
stáva škodlivý.
Cieľom príspevku bolo identifikovať na základe zrealizovaného primárneho prieskumu klamlivé
praktiky využívané v súčasnej marketingovej komunikácii z pohľadu konečných zákazníkov v
priestore Slovenskej republiky a tieto komparovať s už zrealizovanými prieskumami, resp.
sekundárnymi zdrojmi informácií. Závery, ku ktorým sme dospeli, majú charakter pomerne
negatívneho vnímania súčasnej marketingovej komunikácie. Respondenti identifikovali ako
najfrekventovanejšie klamlivé praktiky tie, ktoré sa týkajú sofistikovaného výberu slov, viet, pričom
tvrdenia, ktoré sa tým deklarujú, nie sú pravdivé, ďalej výrazné digitálne úpravy vizuálnych prvkov a
nakoniec zveličovania a nezmyselných obsahov správ marketingovej komunikácie. Na základe týchto
poznatkov sme ďalej vyhodnocovali klamlivé praktiky z kvalitatívneho hľadiska, pričom sme zistili, že
respondenti ich najvýraznejšie vnímajú v prípade vybraných produktových kategórií (napríklad
potraviny, lieky, výživové doplnky), podnikov služieb (mobilní operátori, komerčné banky),
konkrétnych nástrojov marketingovej komunikácie (televízna reklama) a zvolených distribučných
kanálov (osobný predaj, teleshopping). Z hľadiska dôvery smerom k jednotlivým nástrojom
marketingovej komunikácie sme dospeli k záveru, že slovenskí respondenti najviac dôverujú
odporúčaniam, tradičné nástroje marketingovej komunikácie sa umiestnili na spodných priečkach
(pri komparácii sme zaznamenali rovnaký stav ako v podmienkach zahraničia). Uvedené je

paradoxné vzhľadom na skutočnosť, že najväčší zadávatelia reklám v Slovenskej republike sa
sústredia práve na tradičné nástroje marketingovej komunikácie. Pesimistické postoje respondentov
sme zaznamenali aj v prípade hodnotenia všeobecných požiadaviek na reklamu vypracovaných
Radou pre reklamu, pričom výsledky nášho prieskumu korešpondujú s jej zisteniami, nakoľko
respondenti nemajú pocit, že všeobecné požiadavky na reklamu (napríklad jej čestnosť, slušnosť,
dôveryhodnosť) sú v požadovanej miere dodržiavané a ich nedodržiavanie adekvátne sankcionované.

Poznámky/Notes
Príspevok vznikol vďaka podpore v rámci projektu KEGA č. 030STU-4/2018 – Elektronická platforma
na zefektívnenie spolupráce medzi vysokými školami a priemyselnými podnikmi v oblasti
vzdelávania.
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Résumé
Practices used in current marketing communication and comparison of their evaluation
from the point of view of customers in the Slovak Republic and abroad
Satisfying customer needs in order for an organisation to achieve a defined profitability on the one
hand and to have satisfied customers on the other has been characteristic of traditional customeroriented approaches to marketing management. Hypercompetitive market, which is currently
functioning at the level of both national and multinational economies, is characterised by the fact
that in an effort of marketing managers to operate in markets, more and more deceptive, unethical
and misleading practices are appearing. Misleading, deceptive and unethical approaches of
marketing management have become a subject of social criticism, while this issue is gradually
becoming more and more notable also in academic sphere. Therefore, perception and evaluation of
the marketing activities in marketing communication by ultimate customers under the conditions of
the Slovak Republic (on the grounds of a research with the participation of a representative sample
size of 1 650 respondents) are dealt with in this paper.
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