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2 reklama

Reklama je krátke posolstvo. Poskytuje nám informáciu o nejakom tovare alebo 
službe, respektíve sa snaží pritiahnuť našu pozornosť na konkrétnu vec.

Reklama nás sprevádza na každom kroku. V nákupných centrách nás často oslovia 
ľudia, ktorí sa nám snažia odprezentovať nejaký produkt - či už formou rozhovoru 
alebo formou letáčika daného do ruky. Na ulici môžeme vidieť billboardy, citylighty 
(reklamné panely, ktoré sú podsvietené) či reklamy na budovách. Doma nás reklama 
sprevádza v rádiu, v televízii, v schránkach si často nájdeme tlačené propagačné 
materiály. Všetky spomenuté formy reklamy patria medzi otvorené druhy reklamy.

Existuje však aj mnoho foriem takzvanej skrytej reklamy. Niekedy je veľmi ťažké 
skrytú reklamu odhaliť. V našich končinách, ale aj v mnohých štátoch sveta, je skrytá 
reklama zakázaná. Napríklad v seriáloch a filmoch zvyknú hrdinovia piť nápoje určitých 
značiek alebo používať určité produkty. Pokiaľ toto konanie nie je označené ako 
reklama, môžeme to považovať za skrytú reklamu. Existuje však aj nebezpečná forma 
skrytej reklamy, takzvaná podprahová reklama. Podprahová reklama pracuje s našimi 
zmyslami. Takúto reklamu nevnímame, no pôsobí na nás a ovplyvňuje naše správanie. 
Viac si o nej povieme v kapitole Etika v reklame.

Reklama je bežnou súčasťou našich životov. 
Informuje nás o tom, aké produkty sú na trhu, čo 

je na trhu nové. Výrobcovia a predajcovia sa nás cez 
reklamu snažia nalákať, aby sme kúpili produkt práve 
od nich. Existujú aj reklamy, ktoré sa nesnažia priamo 
predávať produkty. Snažia sa nás upozorniť na koncert, 
akciu alebo na určitú tému. Politici sa nás snažia vo 
svojich reklamách pred voľbami presvedčiť o tom, 
prečo ich máme voliť. 

Rôzne organizácie upozorňujú formou reklamy na 
rôzne témy, ktorým sa venujú. Reklama preto môže byť 
pre náš život prospešná a obohacujúca, ak ju prijímame 
v rozumnej miere. Reklama však má aj svoje riziká. 
Ovplyvňuje naše správanie a snaží sa nás presviedčať o 
faktoch bez toho, aby sme o nich museli sami premýšľať. 
Vytvára nám nové hodnoty. Vie nás dokonca aj ohroziť.

Motto:
Spoločenské komunikačné 
prostriedky sa môžu veľmi 
pričiniť o jednotu medzi 
ľuďmi.

Ján Pavol II

REKLAMA AKO 
POJEM  

Čo je to reklama?
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Ceny za reklamu v televízii sa vedia pohybovať až do 
mnohých tisícov eur za jednu minútu.

Mnohé športové odvetvia zaviedli rôzne prestávky 
a pauzy, aby umožnili vysielať reklamy (napríklad 
každá hokejová tretina je predelená dvoma 
reklamnými prestávkami).

Prvá reklama na slovenskom území pochádza z roku 
1783. Objavila sa v novinách Pressburger Zeitung.

  Viete, že...?  Viete, že...?

Málokto vie, že už starovekí Rimania 
používali reklamu. Obchodníci vyrábali 

rôzne pútače, prípadne využívali hlásičov.

Veľký posun v reklame spôsobil rozvoj 
novín. Zrazu bolo možné dať vedieť o svojich 
produktoch omnoho širšej vrstve ľudí.

Zaujímavý bol rozvoj reklamy v rádiu. 
Najskôr si mnohí mysleli, že pokiaľ ľudia 
produkt neuvidia, nikto si ho nebude chcieť 
kúpiť. Veľa obchodníkov preto využívalo iba 
obrázkové reklamy v novinách. Nakoniec sa 
však ukázalo, že sa mýlili a reklama v rádiách 
sa využíva dodnes.

Televízia a internet opäť posunuli vývoj 
reklamy viac smerom k ľuďom. Vďaka nim 
sa stala našou každodennou súčasťou. Často 
si tak už ani neuvedomujeme, koľko rôznych 
reklám sa na nás valí.

Krátko z histórie 

Spýtajte sa rodičov, ako si vyberali produkty v minulosti, 
keď bolo reklamy omnoho menej ako dnes.

Vyhľadávate reklamy zámerne? Ak áno, aké reklamy a 
prečo ich vyhľadávate?

Spočítajte, koľko minút zabrala reklama pri večernom 
filme (vysielanom okolo ôsmej večer). Bolo to viac ako 
20% z času vysielania filmu?

Na koľko reklamných sloganov si spomeniete?

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Kameňák:
Sedím si tak v sobotu večer pred 
telkou, pozerám v kľude reklamy a ... 
zrazu mi tam hodia nejaký film!!!
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Medzi najčastejších nositeľov reklamy patria televízia, rádio, tlač, internet a 
vonkajšie plochy.

Reklama v televízii – ide o krátke video-príbehy. Snažia sa nám ukázať produkt a 
ľudí, ktorí ho používajú. Títo ľudia sú často spokojní vďaka používaniu vecí, ktoré sa 
nám reklama snaží predať.

Reklama v rádiu má formu hovoreného slova, ktoré je často spojené s výraznou 
zvučkou alebo singlom, ktorý sa viaže k danej firme.

Reklama v časopisoch a novinách (nazývaná aj inzercia) - ide o reklamu s 
obrázkami, prípadne s krátkym textom. Poznáme taktiež reklamu formou článku. V 
takomto reklamnom článku môžu autori povedať o danom produkte viac. Niekedy 
sa dokonca snažia, aby článok vôbec nevyzeral ako reklama.

Internetová reklama má rozmanité formy. Najčastejšie ide o obrázok (banner), na 
ktorý keď klikneme, prehrá sa nám video, prípadne sa dozvieme ďalšie informácie.

Vonkajšia reklama – billboardy, citylighty, plagáty – na nás vyskakuje pri cestách a 
chodníkoch, na zastávkach autobusov a aj na autobusoch samotných, na stenách 
domov či vo výkladoch obchodov. Vonkajšiu reklamu nazývame aj „Out of Home“ (v 
skratke OOH) reklama. V preklade to znamená reklama mimo domu. Najznámejšou 
formou vonkajšej reklamy sú billboardy (veľké reklamné panely), najčastejšie 
umiestnené pri cestách. Okrem takejto plagátovej reklamy sa môžeme stretnúť aj 
s nainštalovanými obrazovkami, ktoré vysielajú rôzne reklamy, ale aj s hovoreným 
slovom z reproduktorov.

Aký je váš vzťah k reklame? 
Kupujete si veci podľa reklám?

Aj reklamy majú svoje ocenenia 
a súťaže. Pokúste sa nájsť nejaké 
ocenenie udeľované za reklamu.

Zistite, koľko stojí jedna strana 
reklamy v novinách. Zvoľte pri tom 
noviny, ktoré vychádzajú na celom 
Slovensku. Porozprávajte sa o 
výsledku. Aké ceny ste čakali a aké 
boli v skutočnosti?

AKÉ TYPY REKLAMY 
POZNÁME? 

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Každá reklama nesie so sebou posolstvo. Väčšina 

reklám sa snaží o to, aby sme si niečo kúpili. Z 

toho dôvodu sa v nás reklama snaží vzbudiť pocit, 

že niečo potrebujeme. Mnohokrát tak kúpime 

veci, o ktorých sme ešte pred pár dňami nemali 

ani poňatie. 

Reklamy však majú v skutočnosti aj ďalšie 

posolstvá. Ovplyvňujú naše správanie - určujú, 

čo je „in“ a čo nie. Vytvárajú rôzne skupiny ľudí a 

formujú dokonca naše správanie. Často dokážu 

ovplyvňovať naše názory na rôznu problematiku. 

Reklamy tak majú aj rôzne skryté posolstvá. Je 

preto veľmi dôležité, aby ste vnímali reklamu z 

nadhľadu. Reklama vie totiž aj klamať, nie vždy 

priamo, no vie v nás navodiť pocity a domnienky, 

ktoré nie sú pravdou.
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Každá reklama nesie so sebou posolstvo. Väčšina 

reklám sa snaží o to, aby sme si niečo kúpili. Z 

toho dôvodu sa v nás reklama snaží vzbudiť pocit, 

že niečo potrebujeme. Mnohokrát tak kúpime 

veci, o ktorých sme ešte pred pár dňami nemali 

ani poňatie. 

Reklamy však majú v skutočnosti aj ďalšie 

posolstvá. Ovplyvňujú naše správanie - určujú, 

čo je „in“ a čo nie. Vytvárajú rôzne skupiny ľudí a 

formujú dokonca naše správanie. Často dokážu 

ovplyvňovať naše názory na rôznu problematiku. 

Reklamy tak majú aj rôzne skryté posolstvá. Je 

preto veľmi dôležité, aby ste vnímali reklamu z 

nadhľadu. Reklama vie totiž aj klamať, nie vždy 

priamo, no vie v nás navodiť pocity a domnienky, 

ktoré nie sú pravdou.

Motto:
Reklama je poslednou dobyvačnou technológiou. 

Oliviero Toscani

Posolstvá reklamy  

AKÉ POSOLSTVÁ  
MÁ REKLAMA?

Mnohé reklamy sa tvoria za účelom šokovať. Riadia sa pri 
tom pravidlom, že aj zlá reklama je reklama.

Na tvorbu reklamy sa často využívajú poznatky z 
psychológie.

Prvá reklama v novinách na svete sa objavila v roku 1704 
v USA.

  Viete, že...?
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Neustále sa objavujú nové témy v reklamách, ktoré rozvíria 
mienku ľudí. Kým niektorým nevadí ani tá najšokujúcejšia 

forma reklamy, iných pobúri už aj relatívna drobnosť. Z toho 
dôvodu nie je vôbec jednoduché určiť, kde sa nachádzajú hranice 
etiky. Napríklad taká reklama, ktorá sa snaží upozorniť na týranie 
zvierat, často týrané zviera aj ukáže. Obrázky zúbožených zvierat 
môžu pôsobiť príliš šokujúco a niektorým ľuďom môžu privodiť 
traumu.

Na svete existuje mnoho krajín s veľmi rozdielnymi pravidlami, 
čo vyplýva aj z rôznych spoločenských noriem a pravidiel. V 
niektorých krajinách napríklad nejedia hovädzie mäso, inde 
zase bravčové. Niekde zas nie je prípustné ukazovať alkoholické 
nápoje. Preto, keď rozoberáme etiku v reklame, musíme vždy 
vziať do úvahy aj spoločenské normy krajiny, v ktorej sa reklama 
prezentuje.

Vo všeobecnosti však existujú určité základné pravidlá, ktoré 
by nemala žiadna reklama prekročiť. Medzi ne, napríklad, patrí 
navádzanie k trestným činom, rasizmus, prípadne podnecovanie 
nenávisti k niekomu alebo niečomu. Takéto konanie by reklama 
nemala ani schvaľovať. Ďalším pravidlom je, že reklama nesmie 
úmyselne klamať. Klamlivá reklama je vo väčšine vyspelých krajín, 
vrátane Slovenska, zakázaná.

Zakázaná je aj podprahová reklama. Názov prezrádza, že ide o 
signály vysielané pod prahom (limitom) nášho vnímania. Aby 
sme si tento typ reklamy vysvetlili, najprv by sme mali vedieť, že 
video je rýchly sled obrázkov nasledujúcich za sebou (približne 
24 obrázkov za 1 sekundu). Človek nedokáže zachytiť každý 
obrázok zvlášť, vidí ich ako celok, film. Ak sa medzi snímky vloží 
jeden obrázok, ktorý tam nepatrí, prejde obsah tejto informácie 
priamo do nášho podvedomia. Predstavme si, že pozeráme film 
o prírode, do ktorého niekto zámerne vloží obrázok čokolády. 
Odrazu dostaneme chuť na čokoládu bez toho, aby sme si boli 
schopní uvedomiť dôvod tohto popudu. 

ETICKÁ 
REKLAMA

Je podľa vás etické, ak reklama upozorňuje 
na vážny problém, i keď urážajúcim, či inak 
kontroverzným spôsobom?

Stanovte si kritériá etiky reklamy. Aké hranice 
by reklama nemala prekročiť? Na základe 
vami stanovených kritérií vykonajte prieskum. 
Monitorujte tlač a televíziu po dobu jedného 
týždňa. Koľko neetických reklám ste v rámci 
monitoringu objavili?

 

 

Pri diskusiách o etike v reklame by sme mali brať do úvahy aj jej spoločenské dopady. Jedným z hlavných spoločenských problémov, ktoré má reklama na svedomí, je deformovanie spotrebiteľského správania. Ako sme už spomenuli, reklama nám predkladá určité vzory a predstavy o tom, čo je dobré a čo nie. Ľudia v reklamách prežívajú pocity šťastia a úspechu, ak sa chovajú určitým spôsobom, alebo ak nakupujú určité produkty či predmety. Tento obraz je však často iba ilúzia. 

Mnohí z nás si to neuvedomia a začnú prijímať reklamou predkladané vzory a svoje spotrebiteľské správanie zmenia. Zmenené správanie je často spojené s míňaním peňazí na veci, ktoré v skutočnosti až tak nepotrebujeme, alebo ktoré nás šťastnými, úspešnými či zdravými neurobia. Preto je potrebné dobre sa zamyslieť. Naozaj danú vec potrebujeme, alebo ide iba o pocit, ktorý sme nadobudli vďaka dobre mierenej reklame?

Ďalší problém môže vzniknúť, keď sa kvôli kúpe produktu z reklamy zadĺžime. Reklama totiž nikoho neupozorní na možné riziká takéhoto správania. Nesprávne odhadnuté finančné možnosti potom ľudí dostávajú pri splácaní pôžičiek do ťažkostí.

Nemalým spoločenským problémom je aj množstvo samotnej reklamy. Vo svete je už toľko reklamy a reklamných podnetov, že ich prestávame vnímať. Stávame sa odolnými a samotná reklama stráca aj svoj prvotný význam – informovať nás. Z toho dôvodu sa robia omnoho väčšie kampane, len aby sme si reklamu všimli. Do reklamy sa tak investujú veľké finančné prostriedky, čo v konečnom dôsledku rapídne zvýši cenu predávaného produktu.

  

Otázky:

 

Úlohy:



reklama 7 

Motto:
Morálne je to, čo aj s odstupom času považujeme za dobré. 
Nemorálne je to, čo s odstupom času považujeme za zlé.

Ernest Hemingway 

Na etiku v reklame na Slovensku dohliada Rada 
pre reklamu. Každodenne rieši mnoho sťažností od 
drobných až po závažné.

Mali by sme si dávať veľký pozor na lákavé slová 
„zadarmo“, „zľava“, „akcia“. Veľmi často sa za nimi 
skrývajú rôzne podmienky, ktoré sú pre nás nie vždy 
výhodné.

Do dnešných dní sa aj v reklame využíva systém 
drobných písmen. Lákavý text je zobrazený viditeľne. 
Ostatné obchodné podmienky sú zobrazené malým 
písmom, ktoré človek ľahko prehliadne.

  Viete, že...?

Pri diskusiách o etike v reklame by sme mali brať do úvahy aj jej spoločenské dopady. Jedným z hlavných spoločenských problémov, ktoré má reklama na svedomí, je deformovanie spotrebiteľského správania. Ako sme už spomenuli, reklama nám predkladá určité vzory a predstavy o tom, čo je dobré a čo nie. Ľudia v reklamách prežívajú pocity šťastia a úspechu, ak sa chovajú určitým spôsobom, alebo ak nakupujú určité produkty či predmety. Tento obraz je však často iba ilúzia. 

Mnohí z nás si to neuvedomia a začnú prijímať reklamou predkladané vzory a svoje spotrebiteľské správanie zmenia. Zmenené správanie je často spojené s míňaním peňazí na veci, ktoré v skutočnosti až tak nepotrebujeme, alebo ktoré nás šťastnými, úspešnými či zdravými neurobia. Preto je potrebné dobre sa zamyslieť. Naozaj danú vec potrebujeme, alebo ide iba o pocit, ktorý sme nadobudli vďaka dobre mierenej reklame?

Ďalší problém môže vzniknúť, keď sa kvôli kúpe produktu z reklamy zadĺžime. Reklama totiž nikoho neupozorní na možné riziká takéhoto správania. Nesprávne odhadnuté finančné možnosti potom ľudí dostávajú pri splácaní pôžičiek do ťažkostí.

Nemalým spoločenským problémom je aj množstvo samotnej reklamy. Vo svete je už toľko reklamy a reklamných podnetov, že ich prestávame vnímať. Stávame sa odolnými a samotná reklama stráca aj svoj prvotný význam – informovať nás. Z toho dôvodu sa robia omnoho väčšie kampane, len aby sme si reklamu všimli. Do reklamy sa tak investujú veľké finančné prostriedky, čo v konečnom dôsledku rapídne zvýši cenu predávaného produktu.

Spoločenská zodpovednosť v reklame  
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OOH reklama vie úplne zmeniť 
obraz mesta alebo prírody 

a rušiť náš zážitok z pozorovania 
okolia. Rôzne vonkajšie reklamy, 
okrem toho, že môžu pôsobiť rušivo, 
sú dokonca nebezpečné. Pútače a 
billboardy pri cestách môžu totiž 
odpútať pozornosť vodičov. Za jazdy 
máme iba málo času na to, aby sme 
si naštudovali, čo nám billboard 
hovorí. Z toho dôvodu sa takéto 
reklamy snažia byť čo najvýraznejšie. 
Bohužiaľ práve takýto prístup môže 
ohroziť bezpečnosť a plynulosť 
premávky a zvýšiť nehodovosť na 
cestách.

OOH REKLAMA A REKLAMNÝ 
OOH SMOG

Motto:
Jediný spôsob, ako udržať dlhodobý dopyt po 
vlastných produktoch, je nikdy úplne neuspokojiť 
dopyt po vlastných produktoch. 

Jack Trout

Televízie, rádiá, noviny a aj mnohé internetové portály 
dokážu finančne existovať práve vďaka reklame.

Jedna z najsledovanejších udalostí v USA je finále amerického 
futbalu – tzv. Super Bowl. Reklamy vysielané v prestávkach 
hry majú veľmi veľkú sledovanosť. Dokonca sa každoročne 
vyhlasujú najlepšie a najhoršie reklamy v rámci tohto 
podujatia.

Už v roku 1855 existovali v Nemecku predchodcovia 
dnešných moderných reklamných agentúr. Išlo o poradcov 
pre zadávanie reklamy.

  Viete, že...?
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Škodlivé sú aj svietiace a blikajúce vonkajšie pútače 
v blízkosti obytných domov. Takéto svetlo môže 

výrazne rušiť spánok a večerný život ľudí. Dokonca to 
môže viesť aj k rôznym chorobám a úrazom z únavy.

Kvôli billboardom musí ísť niekedy bokom aj príroda. 
Aby bola reklama čo najviditeľnejšia, reklamné firmy 
neváhajú vyrúbať v okolí stojanov vonkajšej reklamy 
stromy, prípadne zrealizujú iné úpravy terénu.

Slovensko patrí medzi krajiny, v ktorých sa vonkajšej 
reklame darí. Dá sa povedať, že je všade. Ak je vonkajšej 
reklamy na určitom mieste priveľa, označujeme takúto 
reklamu za vizuálny smog. Odpovedať na otázku „Koľko 
je priveľa?“ je veľmi ťažké. Vo všeobecnosti by sme 
však mohli povedať, že priveľa je vtedy, ak nahustené 
reklamy otravujú, nevhodne zakrývajú fasády domov, 
či ničia výhľad alebo opomínajú ľudské zdravie či 
prírodu. Navyše všetky takéto reklamy deformujú náš 
vzťah k mestu, v ktorom žijeme.

Vedeli by ste si predstaviť svet bez reklám? Ak áno, 
skúste opísať, ako by ste si vyberali z ponuky produktov. 
Ako by ste si zháňali informácie?

Skúste nájsť vo svojom okolí najzaujímavejšiu vonkajšiu 
reklamu. Čím vás oslovila?
 

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Škodlivý vplyv reklamy
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Táto publikácia je súčasťou projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska. Vaše výsledky môžete zaznamenať aj 
do elektronických záznamových kariet na www.sombio.sk. Na stránke prebehne automatické vyhodnotenie 
a vy sa môžete spolu s vašou samosprávou zapojiť do celoslovenského vyhodnocovania bioprofilov miest a 
obcí.

PROJEKT: REKLAMNÝ SMOG 
V NAŠOM OKOLÍ

Reklama sa nás snaží sprevádzať na každom jednom kroku, a tak sa prechádzka mestom často mení na odolávanie 
množstvu reklamných sloganov a pútačov. Mnoho ľudí im už ani nevenuje pozornosť, avšak podvedome nás 
rušia. Pokúste sa teda zmapovať, aká je miera vizuálneho smogu vo vašom meste či obci.

V rámci projektu budete robiť výskum v teréne. Navštívite kompetentných ľudí na samospráve, ktorí by vám 
mali vedieť povedať viac ohľadom systému umiestňovania vonkajšej reklamy a taktiež ohľadom boja proti 
nelegálnej reklame.

Cieľom projektu je zistiť aktuálny stav v rámci vašej obce – koľko vonkajšej reklamy a v akej forme sa tam 
nachádza a a ako rušivo pôsobí.

Druhým cieľom je zistiť, ako reagujú na túto tému kompetentní ľudia, či majú záujem vypočuť prípadné 
sťažnosti ľudí a aj ich riešiť. Taktiež budete zisťovať ich postoj k riešeniu nelegálnej vonkajšej reklamy. Otázky pre 
samosprávu nájdete na strane 12. Odpovede zaznačte do priloženej karty, kde jednotlivé odpovede obodujete 
– 1 = najhoršia a 5 = najlepšia.

Predtým, než začnete, chceme vás upozorniť, aby ste pri prieskume na uliciach dávali pozor na možné riziká 
a pri pohybe pri frekventovaných cestách boli ostražití. Miesto vášho prieskumu pred začatím monitorovania 
konzultujte s vaším učiteľom.

Lokálny bioindikátor - vizuálny smog
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Pre výskum v teréne si ako miesto a štartovací bod zvolíte centrum vášho mesta/obce. Vaším cieľom bude v 
časovom limite pätnástich minút zaznačiť, koľko a akej reklamy sa vám podarilo objaviť v okolí centra vášho 
mesta/obce. Vaše výsledky zaznačte do záznamovej karty.

Reklamu budete hodnotiť podľa dvoch kritérií – veľkosť a rušivosť.

Veľkosť reklamy: bodovať ju budete od 1 do 5. Ak je nájdená reklama malá (malé plagátiky vo formáte A4), 
dávate jej hodnotenie 5. Väčšie plagáty a reklamné pútače, vo veľkosti A3 až A1, dostanú hodnotenie 4. 
Reklamy, ktoré sú v rozmeroch tzv. citilightov (reklama, ktorá je napríklad na zastávkach autobusov), dostanú 
už hodnotenie 3. Reklamy na domoch a billboardy dostanú hodnotenie 2. Veľké reklamy – megaboardy na ulici, 
umiestnené často na vysokých stožiaroch, dostanú hodnotenie 1.

Rušivosť reklamy: okrem rozmeru budete hodnotiť aj to, či je reklama rušivá. Každú reklamu musíte hodnotiť 
z tohto ohľadu individuálne. Pri hodnotení berieme napríklad do úvahy, ak reklama svojou prítomnosťou kazí 
vzhľad ulice či miesta, kde je umiestnená, ak zakrýva výhľad alebo nebodaj znehodnocuje nejakú historickú 
alebo významnú budovu. Veľmi rušivá je aj reklama, ktorá v noci neúmerne svieti. Rušivosti reklamy priraďte 
taktiež bodovanie od 1 do 5. K hodnoteniu môžete pridať aj informáciu, podľa čoho konkrétne ste rušivosť 
reklamy hodnotili. 

Ak reklama svojou prítomnosťou nezakrýva výhľad na okolie, neruší vodičov pri ceste a svojím vzhľadom 
neznehodnocuje okolie (alebo tieto faktory napĺňa iba veľmi málo), dostáva dobré hodnotenie, 5 alebo v 
najhoršom prípade 4. Ak reklama tieto faktory napĺňa do miery, kedy už svojím vzhľadom na seba výrazne 
strháva pozornosť, ale ešte stále svojou prítomnosťou nezatláča svoje okolie do úzadia, dostáva hodnotenie 3. V 
prípade, že reklama svoje okolie zakrýva, zatláča, musí sa jej podriadiť a znehodnocuje ho, dostáva hodnotenie 
2. Hodnotenie 1 dostáva v prípade, ak je reklama agresívna, prípadne aj nebezpečná – odlákava pozornosť 
vodičov, pôsobí silne a rušivo na obyvateľov (napríklad svietiace reklamy v noci do okien obyvateľov) alebo 
zakrýva nejakú dominantu mesta/obce.

Každá reklama tak bude mať dve bodovania, ktoré spočítate. Čím nižšie číslo nám vyjde, tým je reklama 
väčším problémom. Spočítajte a spriemerujte všetky body za veľkosť aj rušivosť reklamy a dosaďte hodnoty do 
prílušných políčok tabuľky - Priemerné hodnoty. Tým dostanete výsledné číslo prítomnosti a rušivosti reklamy v 
centre vášho mesta. Opäť platí, že čím je číslo bližšie k hodnote 1, tým je reklama väčším problémom, nakoľko 

jej musia ustupovať iné dominanty mesta a aj život obyvateľov.

S výsledkom výskumu v teréne navštívte kompetentných ľudí v rámci vašej samosprávy. Konzultujte s nimi 
výsledky výskumu a snažte sa predovšetkým zistiť ich postoj k získaným výsledkom prostrednctvom troch 
otázok, ktoré im položíte. Odpovede obodujte podľa tabuľka záznamovej karty. V ďalšej časti ohodnoťte 
kritériá, ako s vami samospráva komunikovala.

Odpoveď na túto otázku nehodnotíme číslom, ale slovne – nakoľko situácia v niektorých mestách môže 
byť veľmi dobrá a skutočne nebude potrebovať zmenu. Na záver sčítajte dve priemerné hodnoty a body za 
odpovede na 7 otázok. Maximálny počet bodov, ktorý sa dá dosiahnuť, je 45 = 100% a predstavuje najlepší 
výsledok. Prerátajte vami dosiahnutý počet bodov na percentá a o výsledku diskutujte. Je podľa vás výsledok 
výskumu v poriadku – myslíte si, že je nutné niečo zmeniť?

Praktický výskum v teréne

Výskum na samospráve
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