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Abstrakt 

Predmetom tejto práce je vnímanie woke-washingových kampaní príslušníkmi 

generácie Z na Slovensku. Sústredí sa na vplyv na správanie, názory, myšlienkové procesy, 

ktoré kampane vyvolávajú, vnímanie autenticity týchto kampaní a kritéria podľa ktorých 

generácia Z na Slovensku hodnotí aktivistické kampane. Teoretická časť práce objasňuje 

definície pojmov, uvádza príklady, popisuje vnímanie realizovaných kampaní vo svete, 

kritériá, podľa ktorých sa kampane delia na brand activism a woke-washing a etický dopad 

problematiky, ako aj to, čo vieme o regionálnom kontexte problematiky. V praktickej časti 

sa venuje metodológii, priebehu a zisteniam realizovaného výskumu, ktorého cieľom bolo 

priblížiť vnímanie woke-washing kampaní u vybranej vzorky respondentov. Z výskumu 

vyplynulo, že autenticita brand-activism kampaní dokáže zavážiť pri formovaní konečného 

názoru na kampaň, avšak nedochádza k výraznej vedomej zmene v správaní. 

 

Abstract 

The subject of this thesis is the perception of woke-washing campaigns by members 

of Generation Z in Slovakia. It focuses on the influence on behavior, opinions, thought 

processes that such campaigns evoke, perception of the authenticity of these campaigns and 

the criteria according to which Generation Z evaluate activist campaigns in Slovakia.The 

theoretical part clarifies the definitions of terms, demonstrates examples, describes the 

perception of these campaigns internationally, the criteria according to which we distinguish 

brand activism and woke-washing and the ethical impact of the issue, as well as what we 

know about the regional context.The practical part explains the methodology, course and 

findings of the research, the aim of which was to find a deeper understanding of the 

perception of woke-washing campaigns in a selected sample of respondents. The research 

showed that the authenticity of brand-activism campaigns can be an important factor in 

shaping the final opinion of the campaign, but no significant conscious change in behavior 

was detected. 
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Úvod 

Čoraz častejšie sa v marketingových kampaniach komerčných značiek stretávame s 

tematickými smerovaniami, ktoré takým či onakým spôsobom reflektujú dianie v 

spoločnosti alebo na politickej scéne a zaoberajú sa otázkami hodnôt či spoločenských 

problémov. Používanie takéhoto marketingu má logické odôvodnenie. V prieskume 

agentúry Edelman až 64 % opýtaných z 35 krajín sveta potvrdilo, že ich brand activism pri 

nákupných rozhodnutiach ovplyvňuje. Konečný dôsledok však vždy závisí od kontextu 

(Edelman Group, 2018). A tak sa medzi aktivistickými kampaňami nájdu také, ktoré sú 

úspešné a sprevádzané konzistentnou činnosťou, rovnako ako také, ktoré sú odsúdené na 

neúspech a označené ako pokrytecké či povrchné.  

Výskumy taktiež ukazujú, že tento marketing má najbližšie k istej vekovej kategórii, 

a to ku generácii Z. Až 76 % respondentov z danej vekovej kategórie v prieskume Reach3 

Insights uviedlo, že majú sklon nakúpiť skôr u značiek, ktoré sa zaoberajú sociálnymi 

problematikami, na ktorých im záleží. Rovnaké percento dokonca považuje zaujať 

stanovisko v tejto sfére za povinnosť značiek (Reach3 Insights, 2020). Starší respondenti 

v prieskume preukázali nižší záujem o dané témy. 

Tak ako sú komplexné samotné témy, aj ich využitie v marketingu nie je čiernobiele 

a neznamená, že celá generácia začne značku automaticky favorizovať. Predsa len, mnohé 

kampane s aktivistickou tematikou si zaslúžili aj kritiku a bojkot. Cieľom tejto práce je preto 

preskúmať, aké myšlienky a pocity nastávajú u zákazníkov, keď sa stretnú s podobnou 

kampaňou. Ako vnímajú ich výskyt v svojom okolí? Aké kritériá určujú úspech alebo 

neúspech? Dokážu byť kampane, ktoré často nič o produkte nevypovedajú, natoľko vplyvné, 

aby zmenili nákupné správanie alebo emócie začínajú a končia na sociálnych sieťach? Do 

úvahy je pritom braný aj kontext regiónu, kde môže byť mentalita podstate odlišná, ako 

v krajinách, kde sa prieskumy verejnej mienky primárne realizovali. 

V teoretickej časti sa práca venuje vymedzeniu pojmov, kritériám, ktoré zaraďujú 

jednotlivé kampane do kategórií autentického brand activism marketingu alebo woke-

washingu, všeobecnému vnímaniu a možnému prínosu pre značky, etickému dopadu, 

príkladmi konkrétnych kampaní a ohlasom, ktoré si získali. Po naštudovaní literatúry 
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súvisiacej s témou sa autorka rozhodla mierne upraviť štruktúru teoretickej časti v porovnaní 

s jej podobou v schválenej téze, aby lepšie ukotvila teoretický rámec problematiky. 

V praktickej časti je následne opísaná metodológia, priebeh a výsledky výskumu, 

ktorého cieľom bolo odpovedať na výskumné otázky súvisiace s témou práce. Od schválenej 

tézy sa finálna podoba kvalitatívneho výskumu líšila najmä štruktúrou rozhovorov, ktorú 

autorka po zmene považovala za prínosnejšiu a komplexnejšiu. Práca si uvedomuje svoje 

limitácie a má slúžiť ako podnet k ďalšej diskusii. 
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Teoretická časť 

1. Brand activism marketing 

Pre konzumentov, a to najmä pre mladšie generácie, je v súčasnosti nastavenie 

komerčného subjektu v zmysle etických a spoločenských hodnôt častým kritériom, ktoré pri 

svojich nákupoch zvažujú (Reach3 Insights, 2020). Prostredníctvom svojej komunikácie 

preto spoločnosti frekventovane vyjadrujú, s akými hodnotami sa stotožňujú, aj aké skutky 

v súlade s týmito hodnotami vykonávajú. Prispievajú tým do aktivistických hnutí a nálad, a 

ako entita sa sami stávajú aktivistami, preto je toto dnes už časté marketingové smerovanie 

označované všeobecnými súhrnnými pojmami v angličtine, ktoré v svojom názve nesú výraz 

„activism“, či už sa jedná o „brand activism“ (Vredenburg, 2020) , alebo „corporate 

activism“ (Bhagwat, 2020). V slovenskom jazyku sa doslovný preklad dostatočne nevyužíva 

a nie je známy jeho zhodný ekvivalent, preto táto práca využíva anglický výraz „brand 

activism“. 

Rozdelený môže byť do niekoľkých kategórií – rozoznávame spoločenský 

aktivizmus, právny aktivizmus, biznis aktivizmus, ekonomický aktivizmus, politický 

aktivizmus alebo environmentálny aktivizmus. Všetky tieto oblasti spoločnosti využívajú 

pri svojej marketingovej komunikácii (Kotler & Sarkar, 2018). Do kontextu sociálne 

zameranej marketingovej a PR komunikácie patrí aj samotný fenomén woke-washingu, a 

preto je potrebné najskôr definovať rámec aktivít, do ktorých svojich podstatou spadá.   

1.1. Definícia pojmu 

Jessica Vredenburgová (2020, s. 1) pojem brand activism definuje ako „narastajúcu 

marketingovú taktiku, ktorou sa značky snažia odlíšiť v prostredí fragmentovaného trhu tak, 

že verejne vyjadria svoj postoj k sociálnej alebo politickej problematike“. Nadväzuje pritom 

na o dva roky staršiu definíciu Kotlera a Sarkara (2018, s. 219), podľa ktorej je brand 

activism „snaha subjektov biznisu promovať sociálnu, politickú, ekonomickú a/alebo 

environmentálnu reformu alebo stagnáciu či ju riadiť alebo jej oponovať s úmyslom 

podporiť alebo prekaziť posuny v spoločnosti“ (Kotler & Sarkar, 2018, s. 219). Pojmu sa 

približuje i Bhagwatová (2020, s. 1) s definíciou sociopolitical acitivism, ktorý popisuje ako 

„verejnú demonštráciu firmy (prostredníctvom vyjadrení a/alebo činov), ktorou podporuje 

jednu stranu alebo oponuje jednej strane problematiky“. 
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Definície brand activism, brand political activism, corporate activism aj 

sociopolitical activism (v kontexte marketingu) sa zhodujú v tom, že komerčný subjekt 

verejne prispieva svojím videním alebo činmi k diskusii o spoločenskej otázke. 

Komplexnosť tejto taktiky znamená, že príklady woke-washing kampaní podľa definície do 

brand activism patria aj napriek ich kontroverznej etike, ktorá by ich mohla odlíšiť. 

V teoretickej definícii brand activism sa však etické aspekty nezohľadňujú.  

1.1.1. Vymedzenie z CSR marketingu 

Corporate social responsibility marketing je definovaný ako marketingová filozofia, 

ktorá berie do úvahy najlepšie záujmy spoločnosti a jej budúcnosť (Kotler & Armstrong, 

2008). A hoci Kotler a Sarkar (2018) označujú brand activism ako evolúciu, ktorá z 

klasického CSR marketingu vzišla, Vredenburgová prichádza s dvojbodovou stupnicou 

kritérií, ktoré filozoficky podobné smery marketingu odlišujú. Rozdiel vidí v sprievodnej 

filantropickej alebo inej činnosti firmy, na ktorej sú CSR aktivity založené viac ako na 

stelesnení hodnôt subjektu, čo je prípad brand activism. Taktiež vidí odlišnosť medzi CSR 

a brand activism aj v prínose pre širokú verejnosť –  zatiaľ čo brand activism sa orientuje 

viac na jednu špecifickú stranu problematiky, CSR je orientované na širšie publikum. CSR 

a brand activism je preto potrebné ako marketingové taktiky vzájomne odlišovať 

(Vredenburg, 2020). 

1.2. Vnímanie brand activism zákazníkmi a prínos pre 

značky 

Zapadnutie a akceptácia v spoločnosti sú podmienené dodržiavaním morálnych 

noriem (Strohminger & Nichols, 2014). Vplyvom tohto faktu je pre jednotlivcov i 

organizácie nutné takýmto normám podliehať. Existujú však aj morálne normy, ktorých 

ponímanie nadobúda individuálny rozmer, v niektorých prípadoch opozičný. Rôzne 

stanoviská a prístupy k spoločenským témam znamenajú pre rôzne skupiny ľudí iný morálny 

status (Mukherjee & Althuizen, 2020). Predurčuje to subjektívne vnímanie dôležitosti 

princípov starostlivosti, spravodlivosti, lojality a vernosti skupine, poslušnosti voči autorite 

a nevinnosti, opísaných v teórii morálnych základov (ibid). Ľudia na opačných stranách 

spektra kontroverzných spoločenských debát na základe svojho vnútorného nastavenia 

potom teda vnímajú ten istý čin buď ako morálny alebo ako nemorálny. A teda napríklad ak 
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sa značka rozhodne podporiť protesty proti rasistickej diskriminácii spojené s niekoľkými 

výtržnosťami, pre osobu s hlbokou úctou voči princípu spravodlivosti môže ísť o morálne 

správny počin, zatiaľ čo pre niekoho, komu viac záleží na princípe rešpektovania autorít, to 

môže znamenať nemorálnosť. Značky tak svojimi brand activism kampaňami pre istú časť 

spoločnosti nadobudnú pozíciu akceptovateľnej a morálne zásady dodržiavajúcej inštitúcie, 

no pre ďalšiu sa stávajú nemorálnymi (Mukherjee & Althuizen, 2020). V závislosti od 

veľkosti daných skupín si potom udržiavajú „license to operate“ – úroveň podpory a 

schvaľovania aktivít spoločnosti jej stakeholdermi (Gehman, Lefsrud & Fast, 2017). 

Ak sa značke podarí stať sa pre skupinu ľudí morálne akceptovateľnou, napĺňa tým 

potrebu „consumer-brand identification“, čo je pocit, ktorý z vecí, ktoré kupujeme, 

konzumujeme a vlastníme, robí niečo, čo nás pred druhými aj samými sebou definuje a 

stelesňuje našu želanú identitu (Stokburger-Sauer, Ratneshwar & Senwhat, 2012). 

Konkrétne tu pôsobí princíp sociálnych benefitov. Značky sú výrazným a silným 

stelesnením tohto princípu. Preto ak podporujeme značku, s ktorej morálnym nastavením 

súhlasíme, pred ostatnými reflektujeme jej podporou aj samých seba a vlastné nastavenie. 

Podľa tej istej teórie je možné aj napodobňovanie morálnych vzorcov skupín, do ktorých 

chceme patriť. Pre značku to v takomto prípade znamená budovanie emočného vzťahu so 

zákazníkom, ktorý ho motivuje nielen nakupovať, ale tiež komunikovať o značke v 

pozitívnom zmysle (Mukherjee & Althuizen, 2020). 

V tomto ponímaní je potrebný aj generačný kontext – nie každá generácia vníma 

brand activism rovnako. Mileniáli ako spoločensky zodpovedná generácia a súčasne 

generácia vyrastajúca v presýtenom svete marketingu sa na komerčné spoločnosti a ich rolu 

vo svete dívajú kriticky, vplyvom čoho si potrpia aj na ich sociálnu zodpovednosť, mimo 

svojho vlastného nákupného záujmu. V tom sa ako generácia od svojich predchodcov líšia, 

keďže staršie generácie  týmto aktivitám takú váhu neprikladajú (Shetty, Venkataramaiah & 

Anand, 2019). V prieskume Reach3 Insights (2020) taktiež záujem o brand activism 

marketing klesal so stúpajúcim vekom a najintenzívnejšie ho vnímala a očakávala 

najmladšia zúčastnená skupina – generácia Z, a to dokonca viac ako mileniáli.  

Keď sa za asistencie brand activism kampaní dostaví želaná emočná reakcia, značka 

sa môže tešiť väčšiemu komerčnému úspechu. Jej marketingové investície sa podľa štúdií 
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vracajú v podobe konkurenčnej výhody pri rozhodovaní zákazníka, posilnenie kúpneho 

zámeru, a ochoty previesť tento zámer do reálneho nákupu, navyše v prieskumoch získa 

spoločnosť vyšší stupeň obľúbenosti a posilní svoj image (Shetty, Venkataramaiah & 

Anand, 2019).  

V realite však nič nezaručuje pozitívne výsledky, brand activism kampane závisia od 

konkrétneho podania a dosahu vo verejnej debate. Štúdie Mukherjeeho a Althuizena (2020) 

ukázali, že u známych aj menej známych značiek sa po prostom zaujatí spoločenských a 

aktivistických postojov celkový prístup konzumentov k značke v prípade súhlasu s jej 

aktivitami takmer nezmenil. Tomu odpovedali aj ich konzistentné činy ako nákupné 

správanie. K inému priebehu situácie však prispel stav, keď jej aktivizmus rozpútal verejnú 

debatu a kontroverziu. Až vtedy bola u podporovateľov postoja značky zaznamenaná ochota 

značku v jej aktivitách podporiť a došlo k pozitívnej zmene v správaní týchto zákazníkov. 

Iným prípadom však bol nekonzistentný postoj značky. Ak značka po kontroverzii 

ustúpila a verejne sa ospravedlnila, čím vzala späť deklarovaný postoj, došlo k negatívnemu 

efektu v oboch opozičných názorových táboroch – takýto čin konzumentov v oboch 

prípadoch odradil (Mukherjee & Althuizen, 2020). Negatívne vnímané ideové smerovanie 

značky môže napokon viesť aj k presne opačnému následku, než je cieľom brand acitivsm 

kampaní – a to k bojkotu značiek a ich produktov (Edelman Group, 2018). Práve preto záver 

veľmi závisí na konkrétnom prevedení kampane, dosahu aj jeho autenticite a vierohodnosti. 

Medzi faktory pri formovaní reakcií na aktivity značky patrí aj tzv. „company-cause 

fit“. Pojem označuje relevanciu komunikovanej témy pre zákazníka vzhľadom k službám či 

produktom spoločnosti alebo vzhľadom k povahe cieľovej skupiny. Ide o prepojenie, ktoré 

brand activism marketingu dodáva logiku a pochopenie zo strany zákazníka. Ovplyvňuje 

jeho správanie v troch dimenziách: 1. ako veľmi sa aktivitám spoločnosti ľudia myšlienkovo 

venujú, prípadne či nachádzajú istý konflikt s jej predošlými aktivitami, 2. akým spôsobom 

nad firmou začnú premýšľať, 3. ako vyhodnotia aktivitu celkovo (Abitbol & Sternadori, 

2016). Firma môže vyselektovať, či je téma vhodná pre jej marketingovú komunikáciu buď 

študovaním podobnosti vlastných hodnôt s hodnotami, ktoré sú blízke jej cieľovej skupine 

alebo preskúmaním súvislosti medzi témou a svojou vlastnou dlhodobou filozofiou (Becker-

Olsen, 2006). Štúdia Forehanda a Griera (2003) preukázala, že zákazníci následne pojmú 
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komunikáciu sociálnej témy značkou buď ako slúžiacu primárne spoločnosti (pozitívna 

asociácia) alebo slúžiacu samotnej firme (negatívna asociácia). 

1.3. Reakcie na sociálnych sieťach 

Názor konzumentov alebo zákazníkov je dnes veľmi citeľný a dostupný vďaka 

možnosti zdieľanej platformy sociálnych médií. Aj čo sa týka pocitov ohľadom brand 

activism kampaní, práve sem prichádzajú zdeliť pocity, ktoré v nich konkrétne kampane 

zanechali, prípadne názory, ktoré si po kampani vytvorili o samotnej značke. Tieto kanály 

využijú na vyjadrenie svojho názoru o kampaniach až dve tretiny mileniálov, ktorí sa 

zúčastnili prieskumu (Cone Communications, 2015). Preto sú okrem iného brand activism 

kampane spoľahlivou cestou, ako zvýšiť engagement na sociálnych sieťach značky a 

rozpútať diskusiu, ktorá zákazníkov interaktívne zapája. Až 70 %  konzumentov v danej 

vekovej kategórii je totiž ochotných navštíviť profil značky a vyjadriť svoj názor priamo tam 

(Cone Communications, 2015). So zvýšeným engagementom potom spoločnosti v 

algoritmoch aplikácií zvyšujú svoju viditeľnosť, následne povedomie o značke stúpa a ich 

zvyšný obsah prichádza k väčšiemu dosahu. Ak tento obsah zaujme väčšie množstvo 

užívateľov, môže sa to v konečnom dôsledku prejaviť aj komerčnou konverziou a zvýšeným 

predajom (Gray, 2019). 

1.4. Autentické brand activism kampane a ich príklady 

Autentický brand activism sa vyznačuje konzistentnosťou činnosti a inými 

špecifickými znakmi. Práve vtedy má potenciál byť skutočne efektívny aj z marketingového 

hľadiska (Vredenburg, 2020). Podľa štúdie Kantar Media1 (2019) sú totiž konzumenti 

kritickí a na autenticitu si pri brand activism dávajú pozor, čo ovplyvňuje ich nákupné 

správanie. Autenticitu značky zvažuje pri nákupe až 86 % opýtaných zo štúdie spoločnosti 

Stackla2 (2019). 

Vredenburgová vo svojej štúdii prichádza so štyrmi hlavnými faktormi, kľúčovými 

pre rozlíšenie autenticity aktivistických kampaní značiek, podľa ktorých je možné ich 

kriticky analyzovať: 1. Skutočná zmena v spoločnosti alebo oblasti záujmu by mala byť pre 

značku dôležitejšia, ako ekonomické benefity, ktoré dosiahne jej komunikáciou. Inými 

 
1 Prieskum vykonaný pri účasti 5000 respondentov z Brazílie, Francúzska, Číny, USA a Veľkej Británie 
2 Prieskum vykonaný pri účasti 2000 respondentov z Veľkej Británie, Austrálie a USA 
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slovami, jej pôsobenie v aktivizme vníma ako misiu zahrnutú v samotnej identite značky, 

nie ako nástroj pre účel zisku, 2. Značka si je vedomá, že istú časť potenciálnych zákazníkov 

môžu jej aktivity odradiť, no hodnotová vízia je u nej silnejšia, nesnaží sa nutne zapáčiť 

každému. Tým pádom sa nebojí púšťať aj do kontroverzných alebo nepopulárnych tabu tém, 

3. Hodnoty, ktoré značka prevezme za svoje, spadajú do kategórie spoločensko-politických 

hodnôt, či už na liberálnom alebo konzervatívnom spektre. Autentický brand activism teda 

označuje aktivity smerované k témam, ktoré sú interpretované ako témy v tejto kategórii 

a témy riešené v politickej sfére. 4. Brand activism zahŕňa skutočné činy súladné s 

prehlasovanými hodnotami značky alebo s nosnou myšlienkou jej hodnotovej kampane. O 

konanie v praxi môže byť potom osvetová mediálna kampaň opretá, nesmie však byť 

prázdna a povrchná (Vredenburg, 2020). Ak aktivity nespĺňajú tieto ukazovatele, je 

pravdepodobné, že brand activism značky nebude disponovať autenticitou.  

1.4.1. Pernod Ricard a #EngageResponsibly 

Americký alkoholový konglomerát Pernod Ricard svojou kampaňou z roku 2020 

reagoval na rastúcu polarizáciu spoločnosti na sociálnych médiách, kde sú často hranice 

kultivovanej diskusie prekročené a miesto toho sa diskusie stanú centrom šírenia 

dezinformácií a takzvaného „hate speech“.3 V čase zvýšenej aktivity a prítomnosti 

užívateľov online počas pandémie a dôsledkom polarizujúcich udalostí v USA, ktorými sa 

stali  napríklad rasové nepokoje, sa tieto úkazy znásobili. To motivovalo viac ako 1 200 

organizácií zo sveta biznisu aj neziskových inštitúcií sformovať hnutie Stop Hate For Profit, 

ktorého úlohou bolo vyzvať spoločnosť Facebook, aby online aktivity prísnejšie 

monitorovala a hate speech či dezinformácie filtrovala. Na problematiku sa rozhodli 

upozorniť prostredníctvom pozastavenia inzercie na platformách na celý mesiac, pričom 

práve tržby z inzercie sú pre profit Facebooku kľúčové (Statista, 2021). Spoločnosť Pernod 

Ricard sa nielen zapojila do tohto masového hnutia, ale vo vlastnej kampani sa rozhodla 

posunúť myšlienku danej sociálnej problematiky ďalej. Jej kampaň #EngageResponsibly, 

uvedená v roku 2020, je iniciatívou združujúcou vývoj vlastného užívateľského systému, 

ktorý umožní nenávistné prejavy online nahlásiť, spustenie programu, ktorý firmám pomôže 

 
3 Hate speech – verejný prejav, ktorý vyjadruje nenávisť alebo podporuje násilie voči inej osobe alebo 
skupine na základe charakteristík, akými sú pohlavie, rasa, náboženstvo alebo sexuálna orientácia 
(Cambridge Dictionary Online, 2021).   
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s monitorovaním ich vlastných online platforiem a finančnú podporu mnohých neziskových 

organizácií, ktoré sa venujú udržiavaniu bezpečného online prostredia. Motiváciu započať 

projekt videla spoločnosť v sile, akou oplývajú zadávatelia online kampaní pri chode 

sociálnych médií. Podľa Pernod Ricard je totiž sebecké čerpať výhody istej platformy, ak 

ignorujeme jej negatívne a škodlivé aspekty (Lundstrom, 2020).  

Vzhľadom na vyššie uvedené kritériá by táto iniciatíva mohla byť označená ako 

príklad autentického prevedenia brand activism, nakoľko neostala len pri účasti v krátkej 

združujúcej osvetovej kampani, ale do myšlienky za ňou investovala ľudské, finančné aj 

časové zdroje, ktoré nemajú primárne prinášať priamu návratnosť či dokonca profit. Navyše 

ide o spoločensky rozporuplnú tému, ku ktorej existuje spektrum rôznych stanovísk. Ako 

príklad autentickej kampane bola iniciatíva uvedená aj v hodnotení portálu Econsultancy 

(2021). 

1.4.2. Eileen Fisher a Good Goes On 

Kampaň od módnej značky Eileen Fisher s názvom Good Goes On z roku 2020 

zdôrazňuje prínos a aktivity žien, ktoré sa pri svojej práci sústredia na dizajn a ekologickú 

udržateľnosť a zdôrazňuje potrebu obsadzovania vedúcich pozícií ženami pomocou série 

portrétov (Dally, 2020). Spoločensko-politické prostredie poznačené štvrtou vlnou 

feminizmu je na kampane s tematikou podpory žien bohaté (Grady, 2018). Dokonca pre 

kategóriu existuje špeciálny názov – femvertising, definovaný ako „zobrazovanie žien v 

reklame, ktoré sa snaží o ich rôznorodú reprezentáciu s cieľom ženy podporiť, posilniť a 

zvýšiť im sebavedomie“ (Becker-Herby, 2016, s. 18). Femvertising je však obviňovaný z 

pokrytectva a povrchnosti, ktorá boj za ženskú rovnoprávnosť v istých kampaniach iba 

zneužíva (Jalakas, 2016). Tomu sa značke Eileen Fisher podarilo vyhnúť, keďže filozofiu 

podpory žien praktikuje dlhodobo na viacerých frontoch a vďaka tejto histórii je možné 

konštatovať, že nešlo o náhlu reakciu na trend. Počas svojej 37-ročnej existencie dlhodobo 

prispieva a vyvíja iniciatívy nápomocné ženám ako napríklad Women’s Business Grant 

Program, dotačný program podporujúci spoločnosti založené ženami, Activating Leadership 

Grant, ktorého cieľom je dotovať vzdelávacie programy pre ženy, ktoré chcú rozvíjať svoje 

pracovné schopnosti pre kariéru na vedúcej pozícii, alebo Green Eileen, recyklačný program, 
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z ktorého zisky sú venované projektom pre zlepšenie života žien, dievčat a podporu 

životného prostredia (Bcorporation.net, 2021).  

Kampaň značky teda vykazuje rovnako znaky autenticity v podobe dlhodobého a 

aktívne budovaného zámeru, ktorého cieľom je predovšetkým meniť podmienky v 

spoločnosti. Značku za brand activism ocenil aj portál Bcorporation.net (2021), ktorý sa 

venuje hodnoteniu sociálnych iniciatív firiem. 

1.4.3. Hey Girls a The Pad Ad 

Svetová dostupnosť hygienických produktov pre ženy je taktiež feministickou 

témou, či už z hľadiska formy zdanenia alebo návrhov zlepšenia politického prístupu k 

problematike (Hunter, 2016). Spoločnosť Hey Girls, zameraná na produkciu menštruačných 

hygienických pomôcok, sa vo svojej kampani The Pad Ad sústredila na informovanie 

spoločnosti o nedostatočnej dostupnosti týchto pomôcok pre britské ženy a dievčatá. Okrem 

toho dlhodobo vyvíja vlastné aktivity, ktorých cieľom je stav vo Veľkej Británii zlepšiť 

(HeyGirls.co.uk, 2021). Za každý predaný produkt spoločnosť daruje jeden rovnaký osobe 

v núdzi, ktorá si ho dovoliť nemôže. Okrem informačnej hodnoty tak priniesla reálne 

merateľnú materiálnu pomoc, ktorá s jej celkovou činnosťou a hodnotami korešponduje. 

Téma je totiž stavebným pilierom dlhodobej komunikácie a identity značky (HeyGirls.co.uk, 

2021). Táto kampaň tak podlieha menovaným kritériám autenticity a mohla by preto byť 

označená ako vhodný príklad. 

2. Woke-washing 

Pri stavaní marketingových kampaní na aktivistických ideách sa v rámci brand 

activism v poslednej dobe vyskytuje kritizovaný fenomén, ktorý spočíva v nedostatku 

autenticity takýchto kampaní. Deje sa to v prípade, že ide o povrchné vyjadrenia, ktoré 

nezrkadlia skutočné úmysly značky a komunikácia hodnôt nekorešponduje s jej históriou 

alebo zvyšnými praktikami naprieč jej činnosťou (Vredenburg, 2020). Do komerčného 

prostredia tak preniká trend virtue signalingu – potreby získať uznanie, zlepšiť svoju povesť 

a získať spoločenské benefity tým, že podporujeme isté želané ideály, pričom sa tým len 

pridávame k istej všeobecnej populárnej vlne bez skutočnej hĺbky a sebareflexie (Dilevko, 

2019). V kontexte komerčných spoločností bol takejto činnosti pridelený názov woke-
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washing alebo tiež performative activism marketing. Pre nedostatok ekvivalentných výrazov 

v slovenskom jazyku táto práca využíva anglickú verziu pojmu.  

2.1. Definícia woke-washingu 

Podľa definície Sobandovej (2019, s. 3) je woke-washing definovaný ako 

„vykazovanie neautentického brand activismu, v ktorom je aktivistická marketingová idea 

zameraná na spoločensko-politickú záležitosť nekonzistentná s cieľmi, hodnotami a praxou 

spoločnosti“. Definícia Vredenburgovej (2020, s. 2)  pojem chápe ako „nejasnú a neurčitú 

históriu značiek z hľadiska praktických spoločensky prospešných činností popri ich snahe 

prezentovať sa ako zaoberajúce sa sociálnymi nerovnosťami a nespravodlivosti“. Pojem sa 

pritom skladá z pôvodne slangového slova zaužívaného v komunitách Afroameričanov 

„woke“, ktoré je voľne interpretované ako „sociálne uvedomelý“ (Merriam-Webster, 2017), 

a prípony „-washing“, odvodenej od dlhšie používaných označení akými sú 

„whitewashing“4 alebo „greenwashing“5, kde táto prípona označuje prekrývanie, 

zahmlievanie a skresľovanie (Merriam-Webster, 2015). 

2.2. Etický dopad 

Etický problém pri využívaní praktík woke-washingu spočíva v jeho zavádzajúcom 

charaktere, ktorý môže konzumentov a zákazníkov mylne informovať a motivovať tak ku 

kúpe na základe falošných a klamlivých predstáv o hodnotách, ktoré takto zavádzaní 

zákazníci značke prisúdia a formujú si tak voči nej neoprávnene sympatie. Dokonca si 

zákazníci môžu podvedome nesprávne asociovať produkt aj s neodohrávajúcou sa 

benefičnou činnosťou, ktorú kúpou podporia (Delmas & Burbano, 2011). Taktika 

spoločnosti sa pritom o nijakú skutočnú činnosť opierať nemusí (Georgallis, 2017). V očiach 

zákazníkov neúprimný prístup k spoločenským témam a ich zneužitie môže navyše 

formovať aj negatívnu asociáciu, ktorá sa následne prenáša na vnímanie brand activism 

všeobecne, a to aj v prípade organizácií alebo jednotlivcov konajúcich s úprimným 

 
4 Whitewashing – definícia voľne preložená ako „metafora, ktorá označuje zahmlievanie alebo skrývanie 
zločinov či škandálov alebo očisťovanie sa od nich prostredníctvom zaujatej interpretácie dát alebo 
povrchného prešetrenia“ (Encyclopedia Brittanica, 2021) 
 
5 Greenwashing – definícia voľne preložená ako „aktivity spoločností a organizácií, ktoré majú zámer 
presvedčiť ľudí o svojom záujme o životné prostredie, a to dokonca aj vtedy, ak skutočné aktivity spoločností 
a organizácií životné prostredie poškodzujú“ (Oxford Learner's Dictionary, 2021) 
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záujmom. Tým woke-washing buduje všeobecný odpor k otvorenej debate o politicko-

spoločenských záležitostiach. Woke-washing poškodzuje aj dôveru zákazníkov v značky 

(Vredenburg, 2020).  

Kritiku si zaslúžil aj fakt, že woke-washing kampane často využívajú zobrazenie 

mnohých zraniteľných a marginalizovaných komunít, ktorým tak uberajú ich schopnosť 

kontrolovať tón svojej reprezentácie, a okrem toho ide aj o zneužívanie ich citlivej a osobnej 

témy pre účely profitu. Woke-washing kampane môžu ďalej prispievať aj k opakovaniu 

a zvýrazňovaniu zaužívaných stereotypov v súvislosti s týmito komunitami (Crockett, 

2008). 

2.3. Vnímanie woke-washingu 

Proklamáciou hodnôt je na značky vyvinutý istý tlak očakávaní verejnosti 

a podrobuje sa risku kritiky zo strany konzumentov, navyše sa pri citlivých témach 

využitých v kampani dostávajú pod drobnohľad (Holt, 2002). Pokiaľ komunikovaná téma 

nie je zákazníkmi akceptovateľná alebo nie je podaná formou, ktorá zákazníkov osloví, 

a naopak je vnímaná negatívne, môže na strane zákazníkov dôjsť aj k vyhýbaniu sa produktu 

alebo službe, ktorú značka ponúka (Hickman, 2018). Je to spôsobené aj predpokladom, že 

značky nesú v očiach verejnosti vysokú zodpovednosť a mnohí dokonca veria, že 

spoločnosti sú schopné započatia výraznejších zmien v spoločnosti než vládne inštitúcie 

(Edelman, 2018). Preto ak sa  značky rozhodnú politicko-spoločensky angažovať, musia to 

spraviť správne, inak riskujú kontroverziu a silnú vlnu negatívnych reakcií (Gray, 2019). 

V prípade, že je kampaň vnímaná ako woke-washing, sa tento risk môže ľahko naplniť.  

Po spustení kampane Live For Now od Pepsi z roku 2017, ktorá znaky woke-

washingu vykazuje a bola tak verejne označovaná, sa značka dočkala záplavy negatívnych 

reakcií na sociálnych sieťach, ktoré sa neskôr pretavili do negatívnych hodnotení aj 

v tradičných médiách. S kampaňou boli spájané slová ako „plytká“, „katastrofa“, 

„neprislúchajúca situácii“ (Dozé, 2017; Taylor, 2017). V prieskume verejnej mienky sa však 

následne pohoršilo vnímanie značky len u 25 % opýtaných, ktorí uviedli, že ich prístup 

k značke je negatívnejší, zatiaľ čo u 44 % opýtaných sa ponímanie značky dokonca zlepšilo 

a 31 % bolo indiferentných (Morning Consult Brand Intelligence, 2017). Negatívna spätná 

väzba na sociálnych sieťach, ktorá eventuálne primäla značku kampaň stiahnuť, teda 
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nemusela odrážať situáciu dostatočne komplexne. V skutočnosti mohol hrať rolu fakt, že 

negatívne ovplyvnená skupina bola v online prostredí jednoducho hlasnejšia a spoločnosť to 

brala ako najpodstatnejší ukazovateľ (Taylor, 2017). Existuje dôvod, prečo je to tak – 

negatívne reakcie nesú online vyšší potenciál ovplyvňovať iných v ich názoroch o značkách 

(Jalonen, 2014) a štúdie preukazujú aj to, že exekutíva firiem má motiváciu negatívne 

reagujúcim užívateľom vyhovieť. Emočné zafarbenie komentárov a spomenutí na profiloch 

značiek sa totiž v konečnom dôsledku môže prejaviť aj na celkovej obľube značky a tým 

ovplyvniť jej zisk (Hutter, 2013). No hoci dokážu sociálne médiá spustiť lavínu 

nabaľujúcich sa negatívnych príspevkov, kde jeden inšpiruje druhý viac, ako je tomu u tých 

pozitívnych, implikácia dôsledkov je v mnohom nelineárna a ťažko predvídateľná (Jalonen, 

2014). Pepsi však svojou reakciou na vzniknutý prešľap potenciál electronic word of mouth6 

nepodcenila. 

Detekcia woke-washingu zákazníkmi môže vyústiť v negatívny dôsledok a poškodiť 

zákaznícke vnímanie značky z viacerých dôvodov. Môže ísť o kultúrnu urážku alebo urážku 

inak definovanej skupiny (podľa etnicity, rasy, pohlavia, orientácie atď.), ak je kampaň 

necitlivá v zneužívaní opisných prvkov, ktorým dostatočne hlboko neporozumie a zle ich 

interpretuje (Hassan & Yazdanifard, 2019). Ďalším problémom môže byť využívanie 

stereotypov, ktoré sa k téme viažu, čo jej ďalšiemu rozvíjaniu škodí a brzdí ho, a čo opäť 

poukazuje na nedostatočný vhľad značky do problematiky, ktorú komunikuje (Hassan & 

Yazdanifard, 2019).  

Fenomén je zachytávaný už aj na odbornej rovine. Organizácia #wokewashing 

združuje od roku 2011 profesionálov z odboru, ktorí sa zaoberajú verejnou kritikou 

a zamedzovaním podobných praktík tak, že na ne privádzajú zvýšenú pozornosť, poskytujú 

konzultácie a prispievajú k povedomiu o probléme mediálnymi výstupmi. O misii 

informovali televízne stanice ako BBC alebo CNN a organizácia navyše spolupracuje aj 

s univerzitami ako Yale alebo NYU (Wokewashing.com, 2021). 

V marketingovej praxi sa autenticita stala zdôrazňovanou a rovnako upozorňované 

je aj na tenkú hranicu medzi brand activismom a woke-washingom, keďže až 56 % 

 
6 electronic word of mouth – pozitívne alebo negatívne ladená séria vyjadrení vyslovené potenciálnymi, 

reálnymi alebo bývalými zákazníkmi o produkte alebo spoločnosti, ktoré je verejné a vyjadrené online 

(Cheung & Thadani, 2010) 
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konzumentov vníma, že politicko-spoločenské sú v poslednej dobe v marketingu najmä 

zneužívané a patria tak do druhej menovanej kategórie (Edelman, 2019). 

2.4. Woke-washing kampane a ich príklady 

V súčasnosti sú kritériá pre jasnú definíciu toho, čo sa považuje za brand activism 

a čo už je jasne označiteľné ako woke-washing, pomerne nejasné. V odbornej komunite sa 

objavujú najmä otázky ako: 1. Akú konkrétnu činnosť spoločnosť praktizuje/praktizovala 

v rámci podpory témy, ktorú zobrazuje vo svojej kampani?, 2. V prípade, že sa jej téma 

dotýka istej spoločensky marginalizovanej komunity – snaží sa spoločnosť podporiť 

diverzitu aj vo vlastných radoch?, 3. Ako to je s praktickým dopadom činnosti spoločnosti 

vo svete mimo komunikácie? Neodporujú si tieto oblasti navzájom? Ak spoločnosť, ktorá 

prichádza s brand activism kampaňou, neposkytuje dostatočné odpovede na tieto otázky, 

vykazuje znaky woke-washingu a riskuje, že jej kampaň bude takto označená (Littleton, 

2019). Je však aplikovateľné aj preskúmať kampaň pomocou kritérií vymedzujúcich 

autentický brand activism (Vredenburg, 2020) a považovať za woke-washing všetky 

kampane, ktoré tieto kritériá nespĺňajú. 

Nasledujúce príklady boli vybrané pre opakované označovanie za woke-washing 

odbornou komunitou a naplnenie definície termínu.  

2.4.1. Pepsi a Live For Now 

Vyššie spomínaná kampaň spoločnosti Pepsi&Co. z roku 2017 patrí medzi 

najčastejšie uvádzané príklady woke-washingu, či už pre vysoký dosah kontroverzie alebo 

pomerne presne splnenú definíciu fenoménu. Cieľom kampane bolo predstaviť produkt 

Pepsi – sladký sýtený nealkoholický nápoj – ako kultúrny prvok, ktorý spája mladých ľudí 

v boji za mier (D'Addario, 2017). V spote trvajúcom dve a pol minúty účinkuje známa 

osobnosť, modelka Kendall Jenner, ktorá aktuálne pracuje na photoshootingu, kým nezbadá 

plejádu protestujúcich s transparentmi s nápisom „PEACE“7. Úkaz mladých ľudí na proteste 

v tomto prípade pripomína množstvo nepokojov, ktoré sa v danom období odohrávalo 

v Spojených štátoch na základe rôznych spoločensko-politických motívov. Kendall následne 

opúšťa scénu photoshootingu, zmyje si make-up a zloží parochňu a pripája sa 

 
7 Preklad – mier, pokoj, poriadok (Slovensko-anglický slovník, 2002) 
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k protestujúcemu davu. Medzitým zoberie plechovku nápoja Pepsi a podáva ju 

dozorujúcemu príslušníkovi polície, ktorý po ochutnaní Pepsi uvoľní svoj obranný postoj, 

usmeje sa a venuje Kendall objatie (Taylor, 2017). 

Kampaň bola verejnosťou odmietnutá z niekoľkých dôvodov. V prvom rade 

problematiku protestov príliš zjednodušovala a zľahčovala ich povahu, k čomu sa vyjadrila 

aj dcéra samotného Dr. Martina Luthera Kinga Jr.8, Bernice King. Príspevok na sociálnej 

sieti Twitter, ktorého obsahom bol text, voľne preložený z angličtiny ako: „Keby len ocko 

poznal silu #Pepsi.“, narážal na zobrazenie často smrtiaceho aktu protestu, akoby šlo len 

o jednoduchú, priateľskú záležitosť, ktorú produkt Pepsi dokáže vyriešiť (Hassan & 

Yazdanifard, 2019). Druhým problémom bola nápadná podobnosť s gestom, ktoré sa 

odohralo pri protestoch hnutia Black Lives Matter9 v Baton Rogue. Protestujúca Iesha Evans 

vtedy podišla k blokáde policajtov v zmierlivom postoji (Hassan & Yazdanifard, 2019). 

V neposlednom rade však išlo o emóciu, kultúrny význam a dosah, ktorý protesty 

znázornené v reklamnom spote prebrali pre komerčné účely bez toho, aby spoločnosť 

prispela k zmierneniu spoločensko-politických nespravodlivostí, proti ktorým protesty 

v krajine v tom čase bojovali (Dozé, 2017). 

Kampaň bola na základe reakcií ukončená a stiahnutá, pričom spoločnosť na situáciu 

reagovala ospravedlnením v znení: „Pepsi sa snažilo premietnuť globálny odkaz 

spolupatričnosti, mieru a pochopenia. Očividne sme netrafili a ospravedlňujeme sa. Našim 

zámerom nebolo zľahčovať závažnú problematiku“ (D'Addario, 2017).  

Svojim charakterom tak situácia predstavuje naplnenie definície tým, že 

spoločensko-politické prostredie iba zneužila na propagovanie vlastného produktu.  

2.4.2. Gillette a The Best a Man Can Get 

Ďalšou kampaňou obvinenou z woke-washing praktiky bola kampaň „The Best a 

Man Can Get“ od americkej spoločnosti Gilette spadajúcej pod konglomerát 

Procter&Gamble zo začiatku roka 2019. Kampaň bola spustená počas intenzívnej 

 
8 Dr. Martin Luther King Jr. – americký baptistický kazateľ, bojovník za občianske práva a nositeľ Nobelovej 
ceny za mier (Ling, 2002) 
9 Black Lives Matter – organizácia, ktorá bojuje za zlepšenia života a rovnoprávnosť afroamerických občanov 
(BlackLivesMatter.com, 2021) 
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spoločenskej diskusie o kampani #MeToo10 a zobrazuje momenty toxickej maskulinity, 

ktoré samotní muži môžu spoločne začať meniť. Zahŕňala zabránenie obťažovaniu ženy na 

ulici či otca, ktorí odmieta podporovať deti v bitke (The Guardian, 2019). Kampaň získala 

1,1 milióna spomenutí na sociálnych sieťach už počas prvých 24 hodín od spustenia a číslo 

v nasledujúcich dňoch po spustení ďalej rástlo. Až 63 % spomenutí bolo však ladených 

v negatívnom duchu a objavili sa i zmienky o bojkote značky (Sweeney, 2019). 

Kritika, ktorú značka zožala, stavala predovšetkým na fakte, že komunikované 

posolstvo prišlo až v období, keď sa feministické myšlienky stali trendom a to navyše bez 

toho, aby firma podnikla ďalšie výraznejšie kroky okrem zacieleného spotu, ktoré by prispeli 

k reálnym zmenám v komunitách (The Guardian, 2019). To podčiarkuje aj fakt, že 

medzinárodný korporát, ktorý sa sústredí na výrobu holiacich prístrojov a s komunikovanou 

sociálnou témou nemá veľa spoločného, v tomto kontexte pôsobí ako nechcená morálna 

autorita bez akéhokoľvek pozadia v problematike (The Guardian, 2019).  

Ďalšou výčitkou bola istá povrchnosť v skúmaní problematiky a nedostatok 

potenciálu identifikovať sa s posolstvom pre konzumentov, keďže mnohé zobrazené situácie 

nerezonovali s mužským publikom ako reálne, a na mnohých dokonca spot pôsobil, akoby 

primárne útočil aj na aktivity, stereotypne vnímané ako mužské, ktoré škodlivé samo o sebe 

nie sú (napr. grilovanie), čím zhadzoval maskulinitu ako takú (The Guardian, 2019). Tým 

pádom bolo istou skupinou komunikované posolstvo širšieho prevzatia feminizmu 

v mužských radoch vnímané ako útočné a negatívne a stavu to tak mohlo skôr uškodiť, ako 

pomôcť.  

Nedostatkom porozumenia a podpornej aktivity preto kampaň spĺňa znaky woke-

washingu. Napriek tomu získala okrem tých negatívnych aj množstvo pozitívnych ohlasov, 

v prieskume spoločnosti Toluna Insights 79,6 % respondentov uviedlo, že sa im kampaň 

páči (Sweeney, 2019). 

2.4.3. In the Style a #BeKind 

Nadväzujúc na samovraždu britskej televíznej moderátorky Caroline Flack, ktorá 

posilnila verejnú debatu o mentálnom zdraví v krajine, spustila írska módna značka In The 

 
10 #MeToo – hnutie, ktoré bojuje proti sexuálnemu obťažovaniu (Strause, 2018) 
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Style kampaň s názvom #BeKind. Centrom kampane bol predaj tričiek s nápisom „In 

a world where you can be anything... be kind“11, z ktorého 100 % zisku bolo venovaných 

charite Samaritans, špecializujúcej sa na pomoc pre ľudí v psychickej kríze (Ashton, 2020).  

Kampaň nakoniec vyzbierala viac ako 300-tisíc libier (Nazir, 2020). Podľa 

komentára spoločnosti bolo zámerom „šíriť lásku, zvyšovať povedomie a poskytnúť dary 

charitám, čo sa aj podarilo“ (Nazir, 2020). Navyše však spoločnosť získala aj zvýšenú 

návštevnosť svojho online obchodu a pozitívne zmienky o kampani, čo jej poslúžilo ako PR 

(Ashton, 2020). 

Problém, ktorý však aktivity značky predstavujú, spočíva v jej biznis modeli. Ide 

o predajcu rýchlej módy, odvetvia známeho nízkymi mzdami pre svojich pracovníkov 

a pracovníčky, ktorí nemajú žiadnu vyjednávaciu silu na zlepšenie svojich pracovných 

podmienok (Hammer & Plugor, 2019). Práca v textilných továrňach, ktoré predajcovia 

rýchlej módy na výrobu svojho tovaru využívajú, je navyše známa aj porušovaním ďalších 

ľudských práv a slobôd a ohrozovaním života (Bick, Halsey & Ekenga, 2018). Mentálne 

zdravie tak vo svojom vlastnom výrobnom procese do úvahy spoločnosť neberie, napriek 

tomu, že ho využíva ako tému komunikačnej a CSR stratégie (Ashton, 2020). Tým jej 

kampaň taktiež zapadá do ponímania woke-washingu. Kampaň však u zákazníkov, ktorí 

tričká kompletne vypredali, zožala úspech a nezaznamenala priveľa negatívnych reakcií 

(Nazir, 2020). 

3. Vnímanie politicko-spoločenských tém v marketingu na 

Slovensku 

 O spotrebiteľskom vnímaní brand activism aj fenoménu woke-washingu na 

Slovensku zatiaľ nie je dostupné  potrebné množstvo informácií či výskumov. Priblížiť 

jeho vnímanie však môžeme a dostupných dátach o reakciách na konkrétne kampane 

posledných rokov. 

 Značka alkoholických nápojov Absolut, súčasť konglomerátu Pernod Ricard 

Slovakia, v spolupráci s reklamnými agentúrami vyvinula viaceré politicko-spoločensky 

ladené kampane, ktoré sa dočkali výrazných ohlasov a súčasne boli špecificky cielené pre 

 
11 Voľný preklad –„Vo svete, kde môžeš byť čímkoľvek... buď milý.“ 
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slovenský trh. Kampaň Slovensko hrá všetkými farbami od agentúry Triad Advertising 

z roku 2018 pracovala s témou tolerancie a boja proti rasizmu. Nadviazala na globálnu tému 

kampaní značky a lokálne ju adaptovala použitím slovenských folklórnych prvkov, ktoré 

prezentovala modelka slovensko-afrického pôvodu. Kampaň zaznamenala organický zásah 

na sociálnych sieťach v počte 7,4 milióna používateľov s 200-tisíc reakciami, 30-tisíc 

zdieľaniami a 40-tisíc komentármi. Kampaň získala 250 neplatených výstupov a predajné 

výsledky sa v porovnaní období pred reklamou a po nej zvýšili o 117 %. A hoci 66 % reakcií 

všeobecne bolo po prieskume emočného zafarbenia pozitívnych, kategória komentárov 

zaznamenala celkovo až 80 % negatívnych až nenávistných komentárov (Cebrová, 2019).  

 Ďalšou výraznou kampaňou značky so spoločensko-politickou centrálnou témou je 

kampaň Každá láska je láska od agentúry JANDL z roku 2021, ktorej motívom je tolerancia 

voči príslušníkom skupín LGBTQI+. Okrem digitálnej podoby, v ktorej boli uvedené 

predošlé kampane značky, bol spustený aj televízny spot. Slovenská Rada pre reklamu po 

spustení obdržala niekoľko sťažností, ktoré boli Radou označené ako neopodstatnené. 

Reakcie zaznamenané na sociálnych sieťach boli opäť z oboch koncov emočného spektra 

s mnohými nenávistne ladenými komentármi aj podpornými slovami. Bližšie dáta o dosahu 

a reakciách na kampaň v čase písania tejto práce agentúra nezverejnila (O médiách, 2021). 

 O reakciách na kampane určené pre slovenský trh v súčasnosti nie je dostupný 

dostatok dát pre vytvorenie komplexného prehľadu, preto je aj cieľom tejto práce 

problematiku lepšie priblížiť. 
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Praktická časť 

Praktická časť sa na základe teoretických poznatkov ďalej zaoberá skúmaním 

vnímania woke-washing kampaní v rámci brand activism potenciálnymi zákazníkmi z radov 

mladých ľudí na Slovensku. Práve mladšie generácie sú totiž podľa štúdií cieľovou skupinou 

takéhoto marketingu (Reach3 Insights, 2020), a hoci bol v štúdiách zaznamenaný ich záujem 

o politicko-spoločenské témy, nie je jednoznačné, či sú poznatky z globálne zbieraných dát 

aplikovateľné aj v kontexte tohto regiónu.  

4. Metodológia výskumu 

Pre zodpovedanie výskumných otázok bol využitý kvalitatívny výskum vo forme 

hĺbkových pološtruktúrovaných rozhovorov. 

4.1. Kvalitatívny výskum 

 Hoci bol podľa Flicka (2007) pojem kvalitatívny výskum dlho používaný len ako istá 

alternatíva k výskumu kvantitatívnemu, jeho špecifický vývoj naznačuje, že ide o úplne inú 

kategóriu a neodporúča ich porovnávať. Využitie kvalitatívneho výskumu má významnú 

históriu najmä v sociálnych vedách. Práve vďaka dlhým rokom používania môžeme napriek 

jeho komplexnej charakteristike definovať niekoľko poznávacích znakov: 1. kvalitatívny 

výskum nehľadá primárne v texte čísla, 2. vychádza zo sociálnych konštruktov, 3. zaujíma 

ho perspektíva respondentov, 4. zaujímajú ho bežné, všeobecné vedomosti o skúmanej 

problematike. Napriek poznávacím znakom a všeobecnému porozumeniu o kvalitatívnom 

výskume však nepanuje jednoznačný konsenzus ohľadom toho, čo presne by malo spadať 

pod jeho definíciu (ibid). Denzin a Lincolnová (2005, s. 3). ho vidia ako „cielenú činnosť, 

ktorá výskumníka oboznámi so stavom sveta. Pozostáva zo série interpretačných 

a materiálnych činností, ktoré svet približujú. Tieto činnosti svet transformujú tak, že ho 

zobrazia sériou reprezentácií, akými sú poznámky z terénu, rozhovory, konverzácie, 

fotografie a nahrávky. Na tejto úrovni kvalitatívny výskum zahŕňa interpretačný 

a naturalistický prístup. To znamená, že výskumníci skúmajú veci v ich prirodzenom 

prostredí v snahe pochopiť alebo interpretovať fenomén v zmysle významu, ktorý mu ľudia 

dodávajú“. Flick (2007) však vidí aj v tejto definícii isté medzery, napríklad v opise 

naturalistického a interpretačného prístupu, keďže za možný považuje aj prístup 

rekonštrukčný alebo hermeneutický a svoje výhrady zdôvodňuje tým, že kvalitatívny 
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výskum je ťažké zhrnúť do generickej definície. Definícia, ktorá kladie dôraz na kontrast 

oproti kvantitatívnym metódam, pochádza od Straussa a Corbinovej (1990, s. 11): „Pod 

pojmom rozumieme akýkoľvek výskum, ktorého výsledky neboli dosiahnuté štatistickými 

postupmi alebo inými prostriedkami kvantifikácie. Môže označovať výskum, ktorý sa týka 

ľudského života, prežitia zážitkov, správania, emócií, pocitov, rovnako ako organizovaného 

fungovania, spoločenských dianí, kultúrnych fenoménov alebo interakcií medzi 

národnosťami“. 

Flick ďalej poznamenáva aj to, že využitie kvalitatívneho výskumu sa v štúdiách 

zvyšuje, a to hlavne v oblastiach ako sociológia, zdravotné vedy, psychológia či pedagogika 

(2007). Medzi jeho výhody patrí najmä získavanie detailného popisu pocitov, názorov 

a zážitkov respondentov, hlbšie pochopenie významu a vzťahu medzi informáciami a tiež 

posúdenie kontextu individuálnych okolností (Rahman, 2017). Nevýhody, ktoré sa 

s kvalitatívnym výskumom spájajú, spočívajú v riziku prílišnej generalizácie výsledkov 

získaných z malej vzorky a riziku nesprávneho pochopenia kontextu. Ďalej je tu aj  

nevýhoda,  že výsledky získané z malej vzorky v istých prípadoch nemusia byť dostatočne 

vplyvným podložením argumentu. Okrem toho je nevýhodou aj náročná a komplexná 

analýza (ibid).  

Medzi najčastejšie používané metódy kvalitatívneho výskumu patrí neštruktúrovaný 

a pološtruktúrovaný rozhovor, pozorovanie a popis získaného materiálu. Štruktúra výskumu 

sa vyznačuje tiež flexibilitou. (ibid). 

4.1.1. Kvalitatívny výskum vo forme 

pološtruktúrovaného hĺbkového rozhovoru 

 Pre účely tejto práce, ktorej cieľom nebolo potvrdiť ani vyvrátiť hypotézu, ale 

porozumieť predovšetkým pocitom a myšlienkam respondentov, bola zvolená metóda 

pološtruktúrovaného hĺbkového rozhovoru. Vo výskume je totiž oceňovaný najmä pre 

flexibilitu dizajnu otázok a možnosť dostať sa v konverzácii s respondentom do hĺbky jeho 

ponímania témy, pričom mu dáva možnosť ponúknuť výskumníkovi aj nové pohľady 

a významy, s ktorými predtým nebol oboznámený (Galletta & Cross, 2013). Dôležitým 

faktorom pri výbere bola aj prirodzenosť okolností a tónu rozhovoru, ktoré práve táto metóda 

umožňuje.  
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 Téma tejto práce je komplexná a závisí od mnohých individuálnych faktorov, ktoré 

v ponímaní respondentov môžu hrať rolu, preto sa autorka pomocou rozhovorov snažila 

priblížiť najautentickejšej možnej výpovedi bez toho, aby respondenti nadobudli pocit, že 

existuje správna či nesprávna odpoveď či želaný smer rozhovoru.  

5. Cieľ práce a výskumné otázky 

 Cieľom tejto práce bolo dostať sa čo najbližšie k pochopeniu zážitku, ktorý sa 

u respondentov dostaví pri kontakte s woke-washingovými kampaňami. Okrem toho bolo 

cieľom preskúmať dôvody, ktoré k takémuto zážitku vedú a následné implikácie v správaní. 

Centrálnou témou výskumu boli výskumné otázky: 

1. Ako príslušníci generácie Z na Slovensku vnímajú woke-washing v marketingu 

komerčných značiek? 

a. Akú rolu hrá pri formovaní názoru autenticita kampane? 

b. Ako ovplyvňujú kampane správanie respondentov?  

6. Výskumný súbor 

 Pre účely výskumu boli vybratí respondenti slovenskej národnosti, ktorí vekovo 

spadajú do hranice generácie Z, definovanej Skinnerovou, Sarpongom a Whitom (2018) ako 

ľudia narodení medzi rokmi 1995–2010. Vzorka obsahovala 6 žien a 4 mužov, žijúcich 

v troch rôznych regiónoch, a to konkrétne v Bratislave, Košiciach a Partizánskom. Z dôvodu 

nahrávania rozhovorov a nutnosti podpisu informovaného súhlasu sa výskum zameral len na 

časť generácie Z, ktorá je už plnoletá.  

 Kritériom výberu bola čiastočná heterogénnosť zameraní štúdia/profesií 

respondentov, a to aj odborov súvisiacich so skúmanou problematikou, kde môžu mať 

respondenti väčší prehľad v danej téme, ako aj nepríbuzných odborov.  

V Tabuľke 1 sú uvedené bližšie informácie o respondentoch.  

Tabuľka č.1: Zoznam respondentov 
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7. Priebeh výskumu a štruktúra rozhovorov 

Rozhovory s respondentami boli s ohľadom na prebiehajúcu epidemiologickú 

situáciu realizované buď pomocou online telefonátov cez platformu Google Meets, alebo, 

ak to situácia dovolila, prostredníctvom fyzických stretnutí v neutrálnom prostredí. Pred 

rozhovorom boli respondenti oboznámení s vytvorením nahrávky a poskytli svoj súhlas. 

Samotné rozhovory trvali v závislosti od rýchlosti dosiahnutia teoretickej saturácie aj 

rozsahu respondentovej orientácie v téme zhruba 10 až 20 minút. Získané rozhovory boli 

následne autorkou prepísané do textovej podoby, ktorá je dostupná v časti Prílohy. 

Označenie Pohlavie Vek Zamestnanie/Štúdium Bydlisko 

R1 M 24 Študent 

medzinárodného 

obchodu 

Bratislava 

R2 Ž 22 Študentka finančného 

manažmentu 

Bratislava 

R3 Ž 22 Študentka marketingu Košice 

R4 Ž 21 Študentka marketingu Košice 

R5  M 24 Študent trénerstva Partizánske 

R6 M 20 Študent podnikového 

manažmentu 

Partizánske 

R7 Ž 22 Študentka psychológie Partizánske 

R8 M 24 Policajt Partizánske 

R9 Ž 22 Študentka ekonómie Partizánske 

R10 Ž 23 Študentka marketingu Bratislava 
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Pred realizáciou rozhovorov bola autorkou vopred pripravená čiastočná štruktúra 

rozhovorov, ktorá sa pri jednotlivých respondentoch následne menila v závislosti od 

prirodzeného vývinu rozhovorov. Štruktúra pozostávala z troch tematických častí. 

Prvou témou bolo celkové vnímanie aktivizmu v kampaniach a štruktúra sa opierala 

o nasledovné otázky: 

• Zachytil/a si už kampane komerčných značiek, ktoré sa zaoberajú rôznymi 

politicko-spoločenskými témami – napríklad témou boja proti diskriminácii, 

rasizmu, podporou feminizmu, práv LGBTQI+ a iných marginalizovaných 

skupín a pod.? 

• Ako na teba tieto kampane pôsobia? 

• Čo konkrétne sa ti na týchto kampaniach páči/nepáči? 

• Čo považuješ za cieľ takýchto kampaní? 

• Dokážu nejakým spôsobom ovplyvniť tvoje celkové ponímanie značky, ktorá 

s touto kampaňou prišla? Ak áno, ako? 

• Prečo si myslíš, že ťa to ovplyvňuje práve týmto spôsobom? 

• Mohlo by sa toto tvoje vnímanie prejaviť aj nejakým konkrétnym činom – 

ovplyvniť tvoj nákup u značky, primäť ťa vyjadriť sa na sociálnych sieťach...? 

• Je tvoj pohľad na všetky kampane zaoberajúce sa spoločensko-politickými 

témami rovnaký, alebo sa líši kampaň od kampane, tému od témy? 

• Ak áno, od akých kritérií to závisí? 

• Ako vnímaš autenticitu takýchto kampaní? 

• Ako by si zhodnotil úspešnosť takýchto kampaní – stačí len pocitový odhad? 

V nasledujúcej časti sa ústrednou témou stalo prehratie prvej zvolenej kampane, 

ktorou bola kampaň Pepsi: Live For Now, plnej dĺžke a znení. Kampaň bola zvolená 

z dôvodu častého označovania odbornou komunitou ako presný príklad woke-washing 

kampane. Cieľom tejto časti výskumu bolo zistiť, ako respondenti vnímajú konkrétnu 

kampaň, aké pocity v nich vyvoláva, ako odhadujú motivácie a nastavenie značky, či mal na 

ich vnímanie nejaký vplyv všeobecný ohlas a ako sa následne pozerajú na danú značku alebo 

produkt. Bezprostredne po prehratí kampane sa rozhovor riadil nasledovnou štruktúrou 

otázok: 
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• Stretol/stretla si sa už niekedy s touto kampaňou? 

• Ak áno, v akej súvislosti? 

• Akým dojmom na teba pôsobí a prečo?  

• Ako vnímaš prezentovaný produkt? Prišlo k nejakej zmene oproti tvojmu 

predošlému postoju k nemu? 

• Ako vnímaš samotnú značku? A zmenilo sa to po prehratí kampane? 

• Čo podľa teba bolo cieľom značky, keď prišla s danou kampaňou? 

• Čo si si z tejto kampane odniesol/odniesla? Čo je najzapamätateľnejším 

odkazom? 

• Ako veľmi úspešná bola podľa teba kampaň a prečo? 

Keďže vnímanie prvej kampane mohlo byť ovplyvnené aj faktorom spracovania, 

vzťahom k ústrednej predstaviteľke, konkrétnej značke apod., autorka považovala za vhodné 

preskúmať aj reakcie na inú kampaň. Kampaň Gilette: The Best Men Can Be bola síce 

označovaná za woke-washing, no zďaleka sa nedočkala takého rozsahu verejnej kritiky, ako 

kampaň Pepsi, ktorá bola na základe ohlasov dokonca stiahnutá. Druhá zvolená kampaň sa 

po spustení dočkala viac heterogénneho ohlasu a preto bolo cieľom rozhovoru, ktorý 

nasledoval po prehratí, zistiť, ako vnímajú respondenti inak spracovanú kampaň 

s konkrétnejším zameraním. Taktiež boli skúmané všetky javy uvedené aj pri prvej kampani, 

a štruktúra rozhovoru bola založená na rovnakých otázkach.  

8. Analýza dát 

Získané dáta z rozhovorov boli ďalej analyzované metódou otvoreného kódovania. 

Otvorené kódovanie je analytický proces, ktorý pomáha výskumníkovi hlbšie preštudovať 

získaný materiál tak, že v dátach hľadá jednotlivé kódy súvisiace s predmetom výskumu. 

Takýmto kódom môže byť veta, slovo alebo zoskupenie slov, ktoré popisujú alebo označujú 

istý fenomén. Kódy sú potom rozdelené do významových kategórií, ktorým je ďalej 

priradený relevantný kontext. Hlavným cieľom otvoreného kódovania je získať lepšie 

pochopenie textu a segmentovať získané poznatky do zrozumiteľnej podoby (Strauss & 

Corbin, 1990). 

Vybrané kódy rovnakých či podobných významov v tomto výskume, nachádzané v 

získaných výpovediach, boli zaznačené, kategorizované do skupín pojmov a roztriedené 
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podľa relevancie vzhľadom k výskumu, kde špecifická pozornosť pripadla tým, ktoré sa 

týkajú výskumných otázok. Na základe súvislostí potom z kódových skupín vyplynuli 

jednotlivé kategórie kľúčových zistení, a to konkrétne: 

• Celkové vnímanie využitia politicko-spoločenských tém v 

komerčných marketingových kampaniach 

o  Dojmy z kampaní 

o  Vnímané ciele a motivácie značiek 

o  Vnímaný ohlas a úspešnosť kampaní 

• Zohľadňovanie autenticity 

• Vplyv na správanie 

Následne boli ku každej téme medzi kódmi hľadané súvisiace výpovede a citácie, ktoré 

pomohli dotvoriť celkový obraz. Ďalším krokom bola formulácia zistení, ktoré sa k téme 

viažu a vyplývajú z odpovedí respondentov.  

9. Výsledky 

9.1. Celkové vnímanie využitia politicko-spoločenských 

tém v komerčných marketingových kampaniach 

Všetci zúčastnení respondenti potvrdili, že kampane s politicko-spoločenskými témami 

u komerčných značiek už niekedy zachytili. V niektorých prípadoch dokonca prišli 

s vlastnými príkladmi kampaní, až trikrát boli spontánne spomenuté slovenské kampane 

značky Absolut:  

R1: „Teraz mi napadla tá kampaň s vodkou Absolut, ona to mala asi také najsilnejšie, podľa 

mňa veľa ľudí o tom hovorí, je okolo toho rozruch...“ 

R4: „Napríklad teraz som zachytil niečo od Ikey k rozdeleniu domácich prác...“ 

R7: „...problém je, že si asi neviem žiadnu konkrétnu vybaviť okrem reklamy na Absolut...“ 

R10: „...napríklad mi napadá Absolut...“ 

R1: „...myslím, že Nike malo niečo také...zamerali to na feminizmus...“ 

Niektorí respondenti dokonca poznamenali, že v nedávnom období evidovali veľké 

množstvo takto ladených kampaní. 
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R1: „...bolo ich v poslednej dobe veľmi veľa...“ 

R5: „...v poslednej dobe ich mala/má skoro každá značka a firma.“ 

R6: „Zároveň je týchto 'zodpovedných' kampaní v poslednej dobe príliš veľa, a preto mnohé 

z nich ostanú bez povšimnutia a na značku nemajú nejaký signifikantnejší dopad.“ 

9.1.1. Dojmy z kampaní 

Respondenti opisovali svoj postoj k aktivistickým kampaniam komerčných značiek 

ako negatívny, pozitívny, indiferentný aj ambivalentný. Najväčšie zastúpenie mal pritom 

práve ambivalentný postoj, kde respondenti opisovali dôležitosť ďalších kritérií, napríklad 

konkrétneho spracovania a použitej témy. Špecifické vlastnosti konkrétnych kampaní brali 

ako rozhodujúci faktor v tom, či ich kampaň nakoniec osloví alebo nie.  

R2: „(moje vnímanie kampaní, pozn. autorky) asi záleží od rozličných tém, aj v akej situácii 

je to použité...“ 

R4: „(moje vnímanie kampaní, pozn. autorky) záleží dosť od spracovania.“ 

R10: „Závisí od toho, ako sú podané, či to nie je moc pretláčané. Niekedy mám pocit, že je 

to nasilu a umelo... určite ale bola aj nejaká, ktorá sa mi páčila.“...„Závisí, čo je konkrétne 

v tej reklame rozoberané a pokiaľ je to téma, ktorá si podľa môjho názoru zaslúži pozornosť, 

tak to bude mať na mňa pozitívny dopad, a zas ak je to téma, ktorá je už moc omieľaná alebo 

moc pretláčaná, tak vtedy mám taký negatívnejší pocit, príde mi to zbytočné.“  

Vyslovene pozitívny postoj mali najmä respondenti, ktorý majú k 

spomínaným témam všeobecne blízko a vítajú ich väčší dosah v spoločnosti aj formou 

marketingu.  

R9: „(Brand activism kampane, pozn. autorky) na mňa pôsobia pokrokovo, veľmi sa mi to 

páči, že sa to rieši aj takouto cestou a dostáva sa to do povedomia. Páči sa mi, že to 

normalizuje tie témy a asi nemám nič, čo by sa mi nepáčilo, pretože som týmto témam 

otvorená.“  

R7: „Bez ohľadu na to, aký tam môže byť zámer, či je to iba nejaké naskočenie na trend 

alebo je to úprimne myslené, určite som za, lebo sú to veci, o ktorých sa musí hovoriť, lebo 
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sa o nich hovorilo málo... a nemalo to takú pozornosť, ako to má teraz. Takže za mňa 

jednoznačne pozitívne.“ 

A naopak, negatívny postoj ku kampaniam bol zdôvodnený negatívnym postojom aj 

k samotným témam a kontroverzii okolo nich.  

R1: „Mňa celkovo irituje, keď sa v spoločnosti rozoberajú tieto témy, lebo zvyčajne – teda 

mám takú asociáciu – že keď sa tieto témy rozoberajú, vždy to vyvoláva konflikt, nikdy to nič 

nevyrieši, nikdy to dajme tomu pre tie marginalizované skupiny nič nevyrieši, nijak im to 

nepomôže, práve naopak, vždy im to pohorší, vyvolá to vlnu nenávisti, atď. Čiže celkovo 

mám na tieto témy negatívny pohľad.“ 

V prípade respondentov, ktorý vedome opisovali svoj postoj ako negatívny, však bol 

prítomný nesúlad s týmto názorom po prehratí konkrétnej kampane, a to konkrétne Gilette: 

The Best Men Can Be, kedy sa dostavila pozitívna reakcia.  

Dvaja respondenti nezaznamenali rozdiel vo svojom ponímaní aktivistických 

kampaní a akéhokoľvek iného marketingu.  

R3: „Pôsobia na mňa neutrálne, ako každá iná reklama, nevnímam to nejak špeciálne 

pozitívne ani negatívne.“ 

R8:„Neprekážajú mi.“ 

9.1.2. Vnímané ciele a motivácie značiek 

Pri otázkach o tom, čo si respondenti myslia o zámere značiek, ktoré sa rozhodnú 

realizovať kampaň zameranú na spomenuté témy, sa objavovali prevažne dva druhy 

odpovedí. Prvou bola motivácia zo strany značky komunikovať samotnú tému ako niečo, 

o čom chce jednoducho zvýšiť povedomie, prípadne iniciovať zmenu. 

R3: „(Za cieľ kampaní považujem, pozn. autorky)...zvýšiť nejaké povedomie o tom probléme 

alebo na niečo upozorniť.“ 

R4: „...poukázať na nejakú problematiku.“ 

R5: „...zvýšiť povedomie o danej téme, zaujať stanovisko, docieliť zmenu, upozorniť na 

problém.“ 

R6: „V ideálnom prípade je cieľ sprevádzaný aj snahou o reálnu pozitívnu zmenu.“ 
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R8: „Chcú poukázať na konkrétny problém a dostať ho medzi ľudí.“ 

Cieľ poukázať na konkrétnu tému sa objavoval aj pri rozhovoroch o motivácii k tvorbe 

konkrétnych kampaní, ktoré boli respondentom prehraté. Ako najčastejšia predpokladaná 

motivácia kampane Gilette: The Best Men Can Be bol uvádzaný zámer poukázať na 

problémy zobrazované vo videu. 

R3: „(Cieľ je) poukázať na to, ako sa muži správajú k ženám, že sa nesprávajú dobre.“ 

R7: „Možno som naivná, ale príde mi to reálne tak, že chceli prezentovať veci, za ktorými 

tá značka stojí a za ktoré treba bojovať... Myslím, že sa naozaj snažili dať von len ten odkaz, 

že o tom treba hovoriť a oni s tým konceptom súhlasia.“ 

R8: „Asi chceli poukázať na rovnosť pohlaví.“ 

R10: „Cieľom bolo dosiahnuť zamyslenie sa ľudí nad tou problematikou, že kde všade tie 

problémy nastávajú. Niektorí ľudia to možno vnímajú tak, že o nič nejde, ale oni tam veľmi 

pekne na to poukázali...nechali priestor tej myšlienke.“ 

Druhou často spomínanou bola motivácia využiť kontroverziu okolo tém na získanie dosahu 

a pozornosti, ktorá sa objavila aj ako predpokladaná motivácia tvorby konkrétnych 

prehraných kampaní.  

R1: „Cieľom je upútať pozornosť a vyvolať kontroverziu. Veľa ľudí o tom hovorí, je okolo 

toho rozruch... a to asi predáva, nie? Keď veľa ľudí o tom hovorí, povedomie o značke 

stúpa.“  

R4: „...spropagovať svoj produkt, lebo je to nejaká populárna téma a ľudia sa tým 

zaoberajú.“ 

R9: „Asi to značkám prinesie väčší dosah, ľudia o tom budú viac rozprávať, lebo je to 

kontroverzné.“ 

R10: „Cieľom je rozvíriť vzduch, šokovať, docieliť to, aby ľudia o tom viac rozprávali. 

Značky vedia, že téma je nejak kontroverzná...“ 

R6: „...Veľkolepým spracovaním a obsadením Kendall Jenner mala spôsobiť rozruch a pritiahnuť 

pozornosť.“ ... „...Vyvolať rozruch, rozprúdiť diskusiu...“ 

R9: „Určite (je cieľom, pozn. autorky) to, aby mali väčší dosah.“ 
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9.1.3. Vnímaný ohlas a úspešnosť kampaní 

 Pri téme úspešnosti kampaní výskum ukázal, že keď si boli respondenti vedomí 

všeobecného ohlasu na kampaň, ich vlastný názor sa zachyteným ohlasom často približoval. 

Kampaň Gilette bola hodnotená bez výhrad pozitívne u všetkých okrem dvoch 

respondentiek, ktoré sa s ňou už predtým stretli, a to konkrétne v súvislosti s negatívnym 

ohlasom. To, čo zachytili v ohlasoch, spomenuli aj vo vlastnom zhodnotení videa. 

U kampane Pepsi boli zaznamenané negatívne reakcie aj u tých, ktorí ju predtým nepoznali, 

avšak uvádzali odlišné dôvody od tých, ktorí ohlas na kampaň zachytili.  

 Negatívne hodnotenie kampane Pepsi od tých, ktorí ju videli prvý krát: 

R1: „Nevyvolala vo mne absolútne žiadne pocity, nepochopil som ju.“ 

R2: „Tá reklama mi prišla taká suchšia, nezaujímavá, miestami ma strácali.“ 

R3: „Pôsobila na mňa takým zmäteným dojmom, že som vlastne nevedel, o čo im ide.“ 

 Negatívne hodnotenie kampane Pepsi od respondentov, ktorí zachytili negatívny 

ohlas online: 

R10: „Pôsobila na mňa takým nasilu dojmom, snažili sa pretlačiť tú ideu, že Pepsi ich spojí 

a teraz sa nebudú konať protesty a polícia bude s nimi. Také trápne.“ 

R6: „Pôsobí na mňa umelo, keďže je odtrhnutá od reality.“ 

R5: „Zlé herecké výkony a celkovo veľmi zlý dojem. Prišlo mi to totálne neautentické 

a povrchné. Obsadenie Kednall Jenner do hlavnej úlohy je celkom výsmešné 

a nepochopiteľné. Je z toho jasné, že chceli vzbudiť rozruch a obsadili osobu, ktorá je síce 

mediálne známa, ale s témou nemá vôbec nič spoločné.“ 

R7: „Problém, čo tam vidím, je asi po prvé to, že človek, ktorý celý tento konflikt vyriešil, je 

práve Kendall Jenner, ktorá aspoň v mojom ponímaní nie je žiadne aktivistka ani bojovníčka 

za ľudské práva ani rovnosť. Viem, že tam chceli dať známu tvár, ale mohli tam dať známu 

tvár, ktorá sa tým zaoberá...“ 

Respondentka 7 sama priznala, že ohlas na ňu mohol mať pri formovaní názoru vplyv. 
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R7: „Je pravda, že pokiaľ by som možno nebola už takto na Instagrame naočkovaná, asi 

nemám taký ujasnený názor a vnímam to prevažne pozitívne, lebo myšlienka za tým bola 

určite dobrá, že všetci sme si rovní, všetky rasy, bojujeme za mier a proti násiliu polície...“ 

Na kampani Gilette oceňovali respondenti najmä myšlienku, neprítomnosť produktu 

a originálnosť spracovania, no respondentky, ktoré kampaň zachytili, jej vytkli umelosť, 

stereotypy, zlé prevedenie a nekonzistentosť. 

R6: „...niektoré zobrazené situácie mi prídu umelé.“ ... „Viem, že vzbudila aj odpor, keďže 

vykresľuje mužov v stereotypných situáciách, ktoré nemusia byť pre všetkých pravdivé.“ 

R5: „Celkovo na mňa pôsobí ako trochu zle prevedená s fajn myšlienkou.“... „Gilette je 

známy tým, že predáva dámske produkty drahšie ako pánske. Neviem úplne, či je šťastné 

pripojenie sa k tomuto movementu, keď nemajú interne vyriešené takéto základné veci.“... 

„Na základe ich reklám, kde roky presadzujú dominanciu mužov, to vnímam pokrytecky.“... 

„Nepodarilo sa im veľmi to stereotypné zobrazovanie a celkovo to vyznelo, že muži sú 

problém spoločnosti.“ 

Respondenti vnímajú aktivistické kampane ako úspešné, keďže zachytávajú v okolí o nich 

diskusie a považujú to za faktor zvýšenia povedomia o značke. Zároveň takmer jednohlasne 

spomínajú riziko negatívnych asociácii, ktoré sa môžu u publika vytvoriť, ak tému značka 

nevhodne spracuje.  

R1: „Tak asi sú (kampane s využitím politicko-spoločenských tém, pozn. autorky) pre tie 

značky prospešné, inak by to nerobili. Vzbudzuje to veľa ohlasov, ľudia to komentujú...“ 

R3: „Určite niektoré sú úspešné, keď to má dobrú myšlienku a je robené inak v porovnaní 

s trápnymi reklamami na štýl 'Povedz nie rasizmu'.“ 

R6: „V prípade kontroverzných kampaní môže značka ľahko stratiť mnohých verných 

zákazníkov. Na druhej strane jej zvýšená publicita môže priniesť nových.“  

R8: „Myslím si, že to má skôr pozitívne ohlasy.“ 

R9: „Myslím si, že sú úspešné, lebo sa o tom veľa hovorí, má to väčší dosah, viac ľudí si to 

všimne a potom si to viac ľudí aj kúpi.“ 
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R10: „Použila by som také to 'aj zlá reklama je reklama'. Určite sa viac o tom produkte 

hovorí, ale mnoho ľudí to môže odvrátiť od tej značky.“ 

9.2. Zohľadňovanie autenticity 

Autenticita sa počas výskumu ukázala ako najdôležitejšie kritérium toho, či bude 

kampaň prijatá pozitívne alebo negatívne alebo či zaujme, a to vo všeobecnom opise svojho 

postoja ku kampaniam, ako aj pri reakciách na konkrétnu kampaň. V tejto súvislosti 

respondenti prihliadali najmä na vnímanú úprimnosť, prirodzenosť, prepojenosť myšlienky 

a značky alebo produktu a vytýkali kampaniam najmä to, ak pôsobili „umelo“, „nasilu“ 

alebo „neúprimne“, alebo ak nevideli súvislosť medzi produktom a komunikovanou témou. 

R1: „Napríklad téma LGBTQI+, čo konkrétne použila Absolut, podľa mňa to nemá 

nič s tým produktom, ... nevidím tam nijaký súvis. Ale napríklad som zachytil Nike ... to sa 

mi páčilo a to ma tak pozitívne ovplyvnilo. Zamerali to na feminizmus a povedal som si, že 

super reklama. .... Z toho som nemal pocit, že sa to chce priživiť na kontroverznej 

spoločenskej téme, ale mal som z toho taký príjemný, nenútený pocit. ... okej, podporujú 

nejaké ženské športovkyne, super... ale tá ďalšia kombinácia – vodka a homosexuálne páry, 

nevidím tam dôvod, prečo, príde mi to nasilu. To je ten rozdiel, či mi to príde nútené alebo 

nenútené. To u mňa hrá rolu.“... „Vnímam to tak, že pokiaľ je to úplne 'odveci' ... , tak asi 

sa mi to nepáči. Ale keď dajú .... , že robíme niečo, snažíme sa niečo podporiť, má to zmysel 

a má to nejaké prepojenie s naším produktom, tak super.“ 

R3: „Niektoré sú asi také, že si na tom naberajú body, ale niektoré to asi myslia dobre.“ 

R5: „Príde mi fajn, keď značka komunikuje svoje hodnoty. Musí to byť ale autentické, lebo 

mnoho značiek len sleduje a kopíruje trendy v spoločnosti. Potom vyprodukujú jednu 

kampaň, na ktorej sa snažia získať sympatie.“... „Páči sa mi, že značka využíva svoj vplyv 

a silu na komunikáciu toho, čomu verí. Nepáči sa mi, ak je to jednorazová záležitosť alebo 

veľmi okatá marketingová stratégia bez hlbšieho zmyslu.“... „Je to pre mňa podobné ako 

zavádzanie od značky. Hlavne ak v minulosti tvrdila alebo sa správala úplne opačne.“... „Ak 

je napr. značka známa tým, že podporuje LGBTI+ komunitu z historického hľadiska, 

spolupracuje s organizáciami, podporuje ich, má kolekciu, z ktorej idú percentá na Pride, 

aktívne pracuje s komunitou, je to za mňa v pohode. Pretože je značka reálne spojená s touto 
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témou, verí v ňu, podporuje aj organizácie a neschováva sa len za jednu dúhovú kolekciu. 

Dnes sa ale snaží každá značka vyjadriť ku všetkému, všetko podporovať a to je príliš.“  

R6: „Je fajn, že sa značky týmto dôležitým témam venujú, ale myslím si, že je tenká hranica 

medzi tým, kedy to myslia úprimne a kedy si na týchto témach len naháňajú sympatie 

a kredit.“... „Páči sa mi, že značky prostredníctvom takýchto kampaní vedia svoj vplyv 

využiť na dobrý účel a podporiť tak nejakú pozitívnu zmenu. Nepáči sa mi, ak sa nasilu 

pripoja k téme, ktorá s ich činnosťou nesúvisí, len preto, že je 'trendy' a chcú sa na nej 

priživiť.“ 

R8: „Keď to na mňa pôsobí úprimne, vnímam (kampane, pozn. autorky) pozitívne.“ 

R9: „Napríklad keď je to nejaká kozmetika, kde sa to môže týkať aj tých spotrebiteliek, tak 

to na mňa pôsobí úprimnejšie ako napríklad alkohol, kde si poviem, že tam to nasilu tlačia.“ 

R10: „Niekedy mám pocit, že je to nasilu a umelo, nie, že sa snažia naozaj niekde pomôcť.“... 

„Je možné, že sú nejaké značky, ktoré sú tej téme verné a pokračujú v myšlienke ďalej... ale 

aj také, ktoré to proste len využijú vo svoj prospech, aby sa riešil ich produkt.“ 

 Tieto kritériá však hodnotili najmä pocitovo a prevažná väčšina priznala, že do 

samostatného pátrania po konzistentnosti značky alebo jej aktivitách v spoločnosti by nešli.  

R2: „Určite to zaváži, či značka pre to niečo robí. Ale neviem, či by som to šla vyšetrovať, 

nevenovala by som tomu toľko záujmu. Pozrela by som si tú kampaň, pomyslela by som si 

o nej svoje a to by bolo asi tak všetko.“ 

R3: „Nejak to neskúmam.“ 

R7: „Neskúmam to, aj keď asi by som mala.“ 

  Celkovo je tak autenticita pri kampaniach pozorovaná, nie však nutne do miery, aby 

filtrovala woke-washing od autentického brand activism. Bola vnímaná najmä v zmysle 

kreativity a prirodzenosti naratívu kampaní. Kreatívne spracovanie, ktoré vnímali 

respondenti ako prirodzené a autentické, ich dokázalo zaujať aj v prípade, že predtým 

označovali svoj postoj k politicko-spoločenským aktivitám ako negatívny. Autenticitu 

v zmysle úprimnosti, relevancie myšlienky a nenútenosti vnímali aj ako to, čo spôsobilo 

rozdiel medzi reakciou na kampaň Pepsi a na kampaň Gilette, hoci predmetom otázok 

porovnanie samé o sebe ani nebolo. 
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R10: „Spája sa mi s (Pepsi, pozn. autorky) taký komerčný zážitok, a využívajú aspekty, ktoré 

sú možno dôležité vo svete, ale nemajú nič s tou značkou.“... „...pôsobilo to tak lacno. Možno 

je to aj tým, že nejak nepokračovali v tej téme, že Pepsi nijak inak nepodporovala tú 

komunitu.“... „(Kampaň od Gilette na mňa pôsobila, pozn. autorky) úplne opačným dojmom 

ako Pepsi. Veľmi emotívna a presne poukázala na ten problém, ktorý tam je v ponímaní 

mužov a žien. ... Tam ten moment toho holenia a použitia toho produktu vlastne ani nebol, 

nechali priestor tej myšlienke.“ 

R3: „(Kampaň od Gilette na mňa pôsobila, pozn. autorky) lepším dojmom, ako tá 

predchádzajúca. Také veci sa vo svete dejú a treba na ne poukázať. Nebo tam ten produkt 

veľmi výrazný, napríklad tá Pepsi bola oveľa výraznejšia. A bolo to tak podľa mňa oveľa 

krajšie.“ 

R7: „O 100 % pozitívnejšie ako Pepsi kampaň. Nevnútili tam síce ten produkt, ale dávalo 

mi to zmysel, páčil sa mi ten odkaz za tým, páčilo sa mi to spracovanie tej reklamy. Tu mi to 

príde, že značka sa nesnažila predať svoj produkt, ale snažila sa predať tú myšlienku, tým, 

že tam ten produkt tam nedali a plus na konci tam bolo, že majú nejakú .org stránku, kde sa 

angažujú mimo reklamy, takže za mňa super.“ 

R8 „Páčilo sa mi to, možno aj viac ako tá prvá reklama. Prišlo mi to úprimnejšie.“ 

9.3. Vplyv na správanie 

Predmetom výskumu bolo získať aj lepší prehľad o tom, či sa pozitívne alebo negatívne 

pocity, ktoré sa po kampaniach objavujú, dokážu preniesť aj do konkrétnych činov – či už 

do zmeny v nákupnom správaní alebo ochoty vyjadriť sa na sociálnych sieťach. Respondenti 

zatiaľ u seba nezaznamenali vyslovenú motiváciu kúpiť si nejaký produkt po aktivistickej 

kampani, našli sa však zmienky o odradení od produktu aj o tom, že možno by ich 

aktivistická kampaň vedela ovplyvniť, ale nevedeli uviesť, ako. 

R1: „Čo sa týka nákupu, zatiaľ to na mňa malo negatívny vplyv. Minule som pozeral na 

vodky a tá Absolut sa mi stále spájala s nejakými kampaňami, a potom tam bola nejaká 

normálna vodka, ktorá žiadnu kampaň nemá a bolo to príjemné. Bola to lepšia voľba.“ 

R2: „Tieto kampane ma dokážu ovplyvniť, a povedala by som, že väčšinou k horšiemu. Viem 

si predstaviť, že by to mohlo ovplyvniť kúpu výrobku, ale záleží od toho, aký je to výrobok. 
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Ak to je napríklad obyčajný šampón, kde mi to je viac-menej jedno, aký použijem, tak si 

kúpim radšej nejaký bez takejto reklamy. Ak je to produkt, ktorý je ťažké nahradiť a mám ho 

rada, tak vtedy by som to nezmenila.“ 

R3: „Nechcem podporovať niečo, čo sa ma snaží oklamať cez nejakú citlivú tému, ktorú 

využije pre svoj benefit.“ 

U mnohých však takéto kampane na ich nákupy nemali podľa vlastných slov žiadny 

vplyv, či už všeobecne alebo po pozretí konkrétnych kampaní, a to bez ohľadu na to, ako 

kampaň vnímali. 

R9: „Čo sa týka nákupov, nejdem silou-mocou kúpiť niečo len kvôli propagácii takejto 

témy.“ 

R8: „Neprikladám tomu váhu pri nákupe produktov.“ 

R7: „Kupujem si väčšinou niečo, čo skrátka potrebujem.“ 

Vyjadrenie na sociálnych sieťach nepovažovali respondenti u seba väčšinou za 

štandard, niektorí by však k nemu pristúpili, ak by boli veľmi rozhorčení, čiže vyjadrenie by 

písali skôr kvôli negatívnym pocitom.  

R1: „Ja som taký špecifický v tom, že sa nevyjadrujem na sociálnych sieťach, tam by som sa 

asi nevyjadril.“ 

R2: „Do vyjadrovania sa na sociálnych sieťach by som ja osobne určite nešla.“ 

R3: „Vyjadrenie by som písala, asi až ak by to bolo veľmi za hranicou.“ 

R9: „Na sociálnych sieťach by som asi nemala problém sa vyjadriť, ak by ma to nútilo, lebo 

občas ma nahnevá to, čo hovoria ostatní.“ 
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10. Diskusia  

 Výskum v tejto práci sa sústredil na fenomén woke-washingu, pri získavaní 

teoretického základu a výskumných dát však vyplynulo jednoznačné zistenie, že fenomén 

nemožno oddeliť od brand activism ako takého. Pri rozhovore s respondentmi teda nebol 

skúmaný len samotný woke-washing, ktorý respondenti spontánne nerozlišujú, ale aj 

celkovo aktivisticky ladené komerčné kampane – brand activism. Sústredenie prešlo v tomto 

prípade na to, či sa vnímanie woke-washingu prejaví na tom, ako veľmi respondenti 

zohľadnia autenticitu spomenutých kampaní. Na základe zistení z výskumu sa ukázalo, že 

autenticita je respondentami intenzívne vnímaná, či už toto kritérium vedome označia, alebo 

len podvedome identifikujú znaky úprimnosti či kontextu kampane. Autenticita v tomto 

prípade však neslúži na odlíšenie woke-washingu a aj kampaň, ktorá vykazuje znaky woke-

washingu môže byť vnímaná ako dobre spracovaná a autentická a získať pozitívny ohlas, ak 

je jej súčasťou príbeh, čitateľná myšlienka alebo originalita. Woke-washing nie je fenomén, 

na ktorí by sa respondenti sústredili, ak sa s ním vyslovene nestretávajú pri svojom štúdiu či 

práci. Ak však zaznamenajú neprirodzenú a neautentickú kampaň, bez ohľadu na orientáciu 

v problematike sa dostaví negatívna reakcia. Ukazuje sa teda, že autenticita je určite faktor, 

na ktorý by značky mali dbať, ak nie kvôli etike, tak pre reakcie potenciálnych zákazníkov. 

To korešponduje aj so zisteniami Hassana a Yazdanifarda (2019), ktorí v svojej práci opísali 

riziko zlej interpretácie aktivistickej témy, ktorá môže znamenať, že kampaň bude publikom 

vnímaná negatívne. Zároveň je tak zodpovedaná výskumná otázka 1.a  Akú rolu hrá pri 

formovaní názoru autenticita kampane?. 

 Na pocity vyvolané kampaňou nadväzuje výskumná otázka 1.b Ako ovplyvňujú 

kampane správanie respondentov? Výskum zaznamenal najmä sklon k negatívnemu vplyvu 

na zákaznícke správanie, napriek mnohým negatívnym rekaciám na kampaň Pepsi však ani 

jeden respondent neprejavil náznak akejkoľvek zmeny postoja k značke alebo k nákupu 

produktu, podobne, ako ukázali štúdie Mukherjeeho a Althuizena (2020). Ochotu vyjadriť 

sa na sociálnych sieťach, čo môže mať pre značku taktiež signifikantný dopad na úrovni 

popularity, prejavili respondenti len pri negatívnych dojmoch z kampaní, čo nadväzuje na 

zistenia Taylora (2017), ktoré ukazujú, že negatívne ohlasy sú hlasnejšie v online prostredí. 

Výskum zároveň odráža aj jej zistenie, že takéto online vyjadrenie majú väčšiu silu formovať 

postoj tých, ktorí s nimi prídu do kontaktu. To sa prejavilo odchýlkami v odpovediach 
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respondentiek, ktoré zachytili negatívny ohlas na skúmané kampane. Výskum nezaznamenal 

žiadne pozitívne vplyvy na správanie, ktoré by si respondenti uvedomovali, hoci priznali 

možnosť, že kampane môžu pozitívne ovplyvniť ich myšlienkový postoj k značke. Nie je 

teda jasné, či zmena správania nemôže byť neuvedomeným a nepriamym dôsledkom, 

ktorého si síce aktuálne respondenti nie sú vedomí, no prejavil by sa až z dlhodobého 

hľadiska favorizovaním značky. Tento jav môžeme pozorovať aj pri nesúlade množstva 

negatívnych reakcií po slovenskej kampani od značky Absolut a výrazného nárastu predaja 

po jej spustení (Cebrová, 2019. 

Výskumná otázka 1. Ako príslušníci generácie Z na Slovensku vnímajú aktivizmus 

v marketingu komerčných značiek? by na základe výskumu mohla byť zodpovedaná 

z rôznych hľadísk. Nepopierateľné je, že respondenti sú s týmito témami v marketingu 

spoločností často v kontakte a témy sa tak stávajú veľmi frekventovaným reklamným 

nástrojom, o čom svedčí aj fakt, že v mnohých odpovediach sa opakovali slová súvisiace 

s omieľaním a pretláčaním. Ďalšie hodnotenie bolo potom pomerne závislé od 

individuálneho vzťahu k jednotlivým témam. Výrazne pozitívne a v niektorých prípadoch 

až emotívne reakcie na kampaň od Gilette ukázali, že respondenti reagujú najmä na témy, 

ktoré sú súčasťou ich životov a sami v nich zastávajú podobný názor. Všetci respondenti 

dokázali aj jasne interpretovať myšlienku a odkaz kampane svojimi slovami a podporiť 

ju svojim vlastným pohľadom na vec. Naopak výhrady ku kampani Pepsi ukazovali najmä 

pocit nepochopenia, neschopnosti identifikovať sa s témou a sústrediť sa na odkaz kampane, 

čo bolo zdôvodnené najmä jej spracovaním, scenárom a obsadením. Kampane, ktoré 

spomínali respondenti sami od seba v pozitívnom zmysle, mali taktiež spoločnú 

jednoznačnú myšlienku súvislú s produktom značky (IKEA – deľba práce v domácnosti, 

NIKE – ženy športovkyne, FIFA – boj proti rasovej diskriminácii v športe). Naopak 

kampane spomínané v negatívnom zmysle väčšinou neoplývali jasným naratívom 

a prepojením s produktom (ABSOLUT – LGBTQI+). Spojitosť témy so značkou 

a konzistentnosť taktiež patrí medzi kritériá woke-washingu podľa Vredenburgovej, a tak je 

evidentné, že tieto kritériá sú generáciou Z na Slovensku podvedome evidované a často aj 

rozhodujú o tom, ako zákazník v tejto cieľovej skupine kampaň prijme. Abitbol & 

Sternadori (2016) taktiež zdôrazňujú potrebu naplnenia faktoru „company-cause fit“ pre 

úspech kampane, čo sa so zisteniami zhoduje. 
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Respondenti si boli vedomí aj vnímania kampaní verejnosťou a dvojakých ohlasov, ktoré 

môžu byť výsledkom. Je možné, že k tomuto dojmu dospeli aj vplyvom generácie, do ktorej 

patria a reakcie zaznamenali vo svojom okolí, keďže podľa prieskumu Reach3 Insights 

(2020) práve Generácia Z je skupina konzumentov, ktorá sa danými témami u značiek 

zaoberá a podľa Cone Communications (2015) disponuje ochotou rozoberať kampane aj na 

sociálnych sieťach. Respondenti si teda uvedomujú kontroverznú povahu tém a rozsah 

diskusií aj to, že pre značky práve to môže byť motiváciou venovať sa téme, skôr než 

úprimný záujem. Táto vedomosť sa však výrazne neprejavila na následnom hodnotení 

kampaní a spochybňovaní motivácie. Pri otázkach, aké hodnoty konkrétne značky podľa 

respondentov vyznávajú, sa zväčša sústredili na to, čo videli v kampaniach a ako sa samotná 

značka v kampaniach prezentovala a nie na spoločenskú činnosť značky. Respondenti 

neprejavili takmer žiaden záujem si niečo samostatne zistiť. Kampane by teda podľa zistení 

mohli byť najviac vnímaným podnetom, podľa ktorého respondenti formujú svoj názor 

o politicko-spoločenských hodnotách značiek. 

 Limity tejto práce spočívajú najmä v obmedzenej vzorke respondentov. Respondenti 

sú takmer všetci študenti vysokoškolského štúdia, čo sa mohlo prejaviť na ich prehľade 

v kultúrnych témach. Ďalej pochádzajú iba z troch regiónov Slovenska, čo nemusí odrážať 

odľahlejšie a vzdialenejšie oblasti a pohľad v týchto regiónoch. Žiadny respondent nie je 

súčasťou menšiny, ktorej sa tieto témy môžu dotýkať výraznejším spôsobom. Získané 

poznatky treba preto interpretovať s vedomím, že nie je možné ich generalizovať na celú 

populáciu v danej vekovej kategórií. Cieľom tejto práce bolo poskytnúť len náhľad do 

myšlienkových pochodov za vnímaním fenoménu v kampaniach. 

 Okrem toho pre teoretickú časť práce nebolo dostupné dostatočné množstvo zistení 

o regionálnom vnímaní problematiky, čo svedčí o potrebe ďalej sa témou zaoberať a skúmať 

ju. 
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Záver 

 Táto práca sa sústredila na tému woke-washingových kampaní a ich vnímania 

potenciálnou cieľovou skupinou zákazníkov – príslušníkmi generácie Z na Slovensku. Jej 

cieľom bolo zistiť,  ako kampane vplývajú na správanie, aké aspekty kampaní sú vnímané 

ako pozitívne alebo negatívne a podľa akých kritérií konzumenti formujú svoj názor.  

 Teoretická časť práce opísala teoretický kontext brand activism kampaní, ktoré tvoria 

základ pre existenciu fenoménu woke-washingu. Brand-activism marketing bol najskôr 

definovaný a vymedzený a následne priblížený na konkrétnych príkladoch, ktoré spĺňali 

teoretické kritériá jeho správneho a etického prevedenia. Potom bolo vysvetlené, prečo 

značky v poslednej dobe tento druh kampaní tvoria a aký to má na ne dopad. 

 V ďalšej časti sa autorka sústredila na samotný fenomén woke-washignu, ktorý je 

relatívne novým termínom. Opäť bola stanovená definícia a kritériá pre označenie kampane 

ako woke-washingovej, a následne bolo vysvetlené, prečo je tento fenomén považovaný za 

eticky kontroverzný aj s akým ohlasom sa stretáva. Aplikácia woke-washingových praktík 

bola vysvetlená na príkladoch reálnych kampaní, ktoré spĺňali vopred určené kritériá a 

z ktorých niektoré boli použité v samotnom výskume.  

Posledný segment teoretickej časti opísal regionálny kontext, ktorý pri výskume 

zohral rolu. Táto časť preukázala tiež fakt, že téma na Slovensku zatiaľ nie je dostatočne 

skúmaná a existuje k nej minimum zozbieraných dát. 

V praktickej časti práce autorka najskôr podrobne priblížila použitú metodológiu 

výskumného šetrenia. Neskôr prešla k vytýčeniu cieľa výskumu a výskumných otázok, ktoré 

má práca zodpovedať. Následne zdôvodnila výber výskumného súboru, ktorý bližšie opísala 

a zdokumentovala priebeh samotného výskumu vrátane štruktúry rozhovorov. Posledná časť 

metodológie opísala priebeh analýzy zozbieraných dát. 

Výsledky prevedeného výskumu ukázali to, ako príslušníci generácie Z na Slovensku 

vnímajú kampane s aktivistickou tematikou, akými kritériami sa respondenti riadia pri 

formovaní svojho názoru na kampane aj to, či evidujú znaky samotného woke-washingu 

a ako to ovplyvní ich vnímanie. Výskum tiež priblížil vplyv tohto názoru na samotné 

správanie respondentov. Obmedzený výskumný súbor  znamená, že výsledky nie je možné 
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generalizovať. Napriek tomu výskum poskytuje náhľad do emócií, myšlienok a názorov 

mladých ľudí, ku ktorým politicko-spoločenské kampane často smerujú a ponúka 

odporúčanie marketingovým pracovníkom o tom, ako sa vyhnúť negatívnej percepcii. 

Dôležitým kritériami, ktoré často rozhodnú o konečnom výsledku, sú najmä autenticita, 

konzistentnosť a súvis myšlienky so samotnou značkou a jej produktami. Ďalej sú to 

myšlienky, s ktorými sa zákazníci dokážu identifikovať a sú jasne zrozumiteľné.  

Cieľom tejto práce bolo tiež prispieť do verejnej diskusie o využití často osobných, 

komplexných a vplyvných tém v komerčnej sfére, čo môže dopadnúť nielen neúspechom 

kampane, ale v prvom rade neetickým a povrchným zaobchádzaním s témou hlbokého 

významu. Tejto diskusii totiž v danom regionálnom kontexte nie je venovaný dostatok 

pozornosti, napriek tomu, že tak, ako ukázal aj samotný výskum, sú podobné témy 

v marketingu využívané veľmi frekventovane. Etika v marketingu je krehkým a zložitým 

faktorom, ktorý by sa mal podrobiť preskúmaniu vždy pri objavení nového fenoménu, akým 

je v poslednom období práve woke-washing. Inak môže dôjsť k poškodeniu mnohých 

dôležitých hnutí a ideí, nielen k poklesu profitu komerčných značiek. 
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Summary 

 This bachelor thesis focuses on the topic of woke-washing campaigns and the 

perception of such campaigns by a potential target market – Generation Z members in 

Slovakia. The main aim was to examine how such campaigns influence consumer behavior, 

what aspects are perceived as positive and negative and what criteria the consumers consider 

while forming their opinions.  

 The theoretical part described the theoretical context of brand activism campaigns, 

which are the basis for the existence woke-washing. Brand-activism marketing was firstly 

defined and then explained by using examples, which met all the criteria of true and ethical 

brand activism marketing practice. Then the reason why brands are creating this kind of 

campaigns as of late was explained and what impact it imposes on them. 

 In the following part the author focused on the woke-washing phenomenon itself, 

which is relatively a new term. Again, the definition and criteria for determining a campaign 

as woke-watching were explained. Then, the ethical controversy and response were 

described. The application of woke-washing practice was demonstrated on real campaing 

examples. They met previously mentioned criteria and some of them were even used in the 

following research.  

The last theoretical segment described the regional context that played a part in the 

research. This part also proved that the topic has not been examined enough in Slovakia so 

far and only a minimal amount of collected data is available for the time being. 

In the practical part, at first the author described the used research methodology in 

detail. Followingly she determined the aim of the research and the research questions that 

the thesis is meant to answer. Then she argumented the choice of participants that she later 

introduced and then documented the course of research including interview structure. Lastly, 

she described the data analysis. 

The results of the research carried out showed how Generation Z members in 

Slovakia perceive campaigns with an activist message, what criteria they consider while 

forming their opinion, whether they register the signs of woke-washing and how that 

influences their perception. The research also showed how these opinions influence 



 

 

 43 

participants' behavior. The limited research file means that the results are not to be 

generalized. In spite of that, the results provide insight into the emotions, thoughts and 

opinions of young people, at whom politically and socially oriented campaigns are often 

aimed and offers recommendations to marketing specialists about how to avoid negative 

perception. Important criteria, that often determine the final results, are mostly authenticity, 

consistency and the connection of the message with the brand and products themselves. Then 

the message needs to be possible to identify with for customers and easy to understand. 

The aim of this thesis was also to contribute to the public debate about using often 

personal, complex and influential topics in commerce, which can not only result in the failure 

of a campaign, but manily in unethical and superficial treatment of a topic with a deeper 

meaning. This discussion, in the regional context, is not given enough attention even though 

that, as the research itself showed, such topics are frequently used in marketing. Ethics in 

marketing is a fragile and complex factor that should be scrutinized every time a new 

phenomenon emerges, as is the case now with woke-washing. Otherwise damage can be 

done to many important movements and ideas, not only to profit of commercial brands.  
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Príloha č. 1 – Informovaný súhlas respondentov k nahrávaniu 

rozhovoru (Vzor dokumentu)  

 

Informovaný súhlas s poskytnutím rozhovoru a ďalších informácií pre bakalársku 

prácu  „Vnímanie woke-washingu v marketingu spoločností príslušníkmi generácie 

Z na Slovensku“ 

 

  

Držiteľ súhlasu:   Veronika Rybárová, Gumárenská 468/3, Partizánske 958 01, 

Slovensko 

Predmet a prevedenie: Výskum sa zameriava na vnímanie kampaní komerčných značiek , 

ktoré využívajú politicko-spoločenské témy, implikácie tohto vnímania a zdôvodnenie 

tohto vnímania.  

Výskum je uskutočňovaný v rámci spracovania bakalárskej práce na Katedre 

marketingovej komunikácie a public relations Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v 

Prahe.  

Výskum bude vedený formou rozhovoru. Priebeh rozhovoru bude nahrávaný a zo 

zvukového záznamu bude následne vytvorený prepis, ktorý bude ďalej analyzovaný a 

interpretovaný. Zvukový záznam bude slúžiť len pre potrebu prepisu. Prepis bude dôsledne 

anonymizovaný tak, aby bola zaručená anonymita a ochrana všetkých osôb zmienených v 

priebehu rozhovoru.  

Doslovné citácie časti anonymizovaného doslovného prepisu môžu byť použité v 

záverečnej bakalárskej práci.  

  

Prehlásenie:  

Súhlasím s poskytnutím rozhovoru a ďalších súvisiacich informácií.  

Rozumiem vyššie uvedenému textu a súhlasím s jeho obsahom.  

Rozumiem tomu, že nemusím odpovedať na obtiažne nebo nepríjemné otázky.  

Rozumiem tomu, že môžem úplne zrušiť moju účasť na výskume.  

  

Meno a priezvisko: 
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Dátum a podpis:  

  

 

 

Príloha č. 2 – Rozhovor s respondentom R1 

Tento rozhovor je zameraný na to, aby priblížil tvoje vnímanie woke-washingových 

marketingových kampaní. Zachytil si už kampane, ktoré sa zaoberajú rôznymi 

politicko-spoločenskými témami – napríklad témou boja proti diskriminácii, rasizmu, 

podporou feminizmu, práv LGBTQI+ a iných marginalizovaných skupín a pod.? 

Určite som zachytil, bolo o tom aj mnoho článkov, ale teraz by som si z hlavy asi 

nespomenul na žiadnu konkrétnu kampaň. Nespojím si konkrétnu kampaň so značkou. Ale 

viem, že sú dosť kontroverzné a že ich v poslednej dobe bolo veľmi veľa.  

Ako na teba tieto kampane pôsobia? 

Asi tak, že chcú upútať zbytočne a nasilu na seba pozornosť vytvorením nejakej 

kontroverzie. 

Čo považuješ za cieľ takýchto kampaní? 

Upútať pozornosť a vyvolať kontroverziu. 

A prečo si myslíš, že chcú značky vyvolať kontroverziu? 

Teraz mi napadla tá kampaň s vodkou Absolut, ona to mala také asi najsilnejšie, a podľa 

mňa veľa ľudí o tom hovorí, je okolo toho rozruch... a to asi predáva, nie? Keď veľa ľudí 

o tom hovorí, povedomie o značke stúpa... 

Dokážu nejakým spôsobom ovplyvniť tvoje celkové ponímanie značky, ktorá s touto 

kampaňou prišla? Ak áno, ako? 

Asi nie... aj keď niekedy ma to vie trošku naštvať. Čiže zatiaľ to malo na mňa asi iba 

mierne negatívny účinok. Aj keď možno iba vedome, ale podvedome sa možno napríklad 

zvýšilo moje povedomie o napríklad Absolutke.  

Prečo si myslíš, že sa k tomu staviaš negatívne? 

Mňa celkovo irituje, keď sa v spoločnosti rozoberajú tieto témy, lebo zvyčajne – teda mám 

takú asociáciu – že keď sa tieto témy rozoberajú, vždy to vyvoláva konflikt, nikdy to nič 

nevyrieši, nikdy to dajme tomu pre tie marginalizované skupiny nič nevyrieši, nijak im to 

nepomôže, práve naopak, vždy im to pohorší, vyvolá to vlnu „hejtu“, atď. Čiže celkovo 

mám na tieto témy negatívny pohľad, nemám rád ani keď sa to rozoberá v parlamente. 

Mohlo by sa toto tvoje vnímanie prejaviť aj nejakým konkrétnym činom – ovplyvniť 

tvoj nákup u značky, primäť ťa vyjadriť sa na sociálnych sieťach...? 
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No ja som taký špecifický v tom, že ja sa nevyjadrujem na sociálnych sieťach, čiže do 

týchto komentárov sa ja až tak nezapájam, na sociálnych sieťach by som sa asi nevyjadril. 

Čo sa týka toho nákupu, na mňa, teda zatiaľ, čo tak vnímam, to malo negatívny vplyv. 

To znamená, že keď si zapamätáš tú kampaň, tak by si si niečo kvôli nej nekúpil? 

Je to možné. Ťažko povedať, ale stále sa mi vynára tá Absolutka – minule som sa pozeral 

na vodky a čo ja viem, tá Absolutka sa mi spájala stále s nejakými kampaňami, a potom 

tam bola nejaká normálna vodka, ktorá žiadnu kampaň nemá a bolo to príjemné. Bola to 

lepšia voľba. 

Je tvoj pohľad na všetky kampane zaoberajúce sa spoločensko-politickými témami 

rovnaký, alebo sa líši kampaň od kampane, tému od témy? 

Záleží to veľmi od témy, napríklad táto téma LGBTQI+, čo konkrétne použila teda tá 

Absolutka, podľa mňa to nemá nič s tým produktom, dali tam síce niečo, že „láska 

zbližuje“, ale nevidím tam nejaký súvis. Ale napríklad som asi zachytil... myslím si, že 

Nike malo niečo také ako „ženy a šport“ – Nike ma inak podľa mňa veľmi dobré kampane 

– a to bolo fajn. To sa mi páčilo a to ma tak pozitívne ovplyvnilo. Zamerali to na 

feminizmus a povedal som si, že super reklama. Kúpil by som si ten produkt.  

Od akých kritérií to záviselo – téma, štýl reklamy...? 

No asi ten štýl reklamy, z toho som nemal pocit, že sa to chce priživiť na kontroverznej 

spoločenskej téme, ale mal som z toho taký príjemný, nenútený pocit. Čiže ide o toto – 

okej, podporujú nejaké ženské športovkyne, super, fajn, zvýši to, ja neviem, povedomie. 

Ale tá ďalšia kombinácia – vodka a homosexuálne páry, nevidím tam dôvod, prečo, príde 

mi to nasilu. To je ten rozdiel, či mi to príde nútené alebo nenútené. To u mňa hrá rolu. 

Čiže sústredíš sa aj na autenticitu tých kampaní? Riešiš, či tá značka aj niečo robí 

v rámci tej témy  v realite? 

Zjavne áno. Neuvedomoval som si to, ale na základe toho, čo som povedal, zjavne áno. 

Vnímam to tak, že pokiaľ je to úplne „odveci“, že super, homosexuáli, kúp si vodku... tak 

asi sa mi to nepáči. Ale keď dajú niečo, že robíme niečo, snažíme sa niečo podporiť, má to 

zmysel a má to nejaké prepojenie s naším produktom, tak super. 

Ako by si zhodnotil úspešnosť takýchto kampaní? 

Tak asi sú pre tie značky prospešné, inak by to nerobili. Vzbudzuje to veľa ohlasov, ľudia 

to komentujú, čiže nemám šajnu, ale asi áno.  

Prehratie kampane 1 

Stretol si sa už niekedy s touto kampaňou? 

Nie. 

Tak teraz, keď si si ju pozrel, aké pocity v tebe vyvolala?  

Absolútne žiadne, nepochopil som ju.  
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Ako vnímaš prezentovaný produkt? Prišlo k nejakej zmene oproti tvojmu 

predošlému postoju k nemu? 

Nulová zmena. Vyzeralo to tak príjemne, išli po ulici, bola tam tá Pepsi, ale vôbec.  

Ako vnímaš samotnú značku? Zmenilo sa to po prehratí kampane? 

Vôbec. Táto kampaň u mňa –  nula bodov, nič nezmenila, žiadnu „message“ mi nedala, 

nepochopil som ju. 

Čo podľa teba bolo cieľom značky, keď prišla s danou kampaňou? 

Pepsi zbližuje? Neviem.  

Čo si si z tejto kampane odniesol? Čo je najzapamätateľnejším odkazom? 

Že keby sa ľudia pohádali, dajú si Pepsi a je to v pohode. 

Vidíš tam možno nejaký etický problém? 

Nie. 

Ako veľmi úspešná bola podľa teba kampaň a prečo? 

Nemyslím si, že bola úspešná, lebo nevyvolala vo mne žiadne emócie, bola pomerne 

nudná. 

Prehratie kampane 2  

Stretol si sa už niekedy s touto kampaňou? 

Nestretol. 

Teraz, keď si ju videl, aké pocity v tebe vyvolala? 

Zaujímavá, pekná myšlienka, páči sa mi. 

Ako vnímaš prezentovaný produkt? Prišlo k nejakej zmene oproti tvojmu 

predošlému postoju k nemu? 

Neviem, či prišlo zrovna k zmene, ale príjemne som ho teraz vnímal. Je to pre mužov, bolo 

to o mužoch, fajn, pozitívne. 

Ako vnímaš samotnú značku? A zmenilo sa to po prehratí kampane? 

Pôsobí na mňa teraz modernejšie. 

Čo podľa teba bolo cieľom značky, keď prišla s danou kampaňou? 

Pôsobiť modernejšie? Neviem, chcela upútať mladšiu generáciu mužov a zapôsobiť na ňu? 

Teda hlavne asi staršia generácia používala žiletky, podľa mňa zistili, že majú viac starších 

zákazníkov, a chceli zvýšiť povedomie o svojej značke hlavne u mladej generácie a preto 

prišli s touto kampaňou, ktorá to teda asi bude mať za úlohu. 

A ako sa v bežnom živote staviaš k tej hodnote prezentovanej v kampani? Rozumej 

mužom v roli feministov? 

Asi pozitívne, je to také pekné. 
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Čo si si z tejto kampane odniesol? Čo je najzapamätateľnejším odkazom? 

Mne sa páčilo, že to bolo poňaté z iného uhla. Bola to teoreticky trochu taká feministická 

kampaň, ale nebolo to poňaté z toho uhla, že ženy sú silné, ale bolo to o tom, že muži by 

mali byť najlepší, akí vedia byť. Čo je fajn, lebo Gilette je čisto značka pre mužov, 

príjemné.  

Ako veľmi úspešná bola podľa teba kampaň a prečo? 

Myslím si, že bola úspešná. Tak na mňa zapôsobila príjemne, čiže to mala asi za cieľ – 

zapôsobiť na mladých ľudí príjemne. Na druhej strane, žiletky sú taký produkt, čo buď 

potrebuješ alebo nie, takže nepôjdem sa teraz kvôli tej kampani oholiť, neviem, či sa im 

zrovna zvýšia predaje. To asi nie, ale možno to povedomie o značke medzi mladými 

ľuďmi, ktorí až tak nepoužívajú žiletky, vzrastie. 

 

Príloha č. 2 – Rozhovor s respondentkou R2 

Tento rozhovor je zameraný na to, aby priblížil tvoje vnímanie woke-washingových 

marketingových kampaní. Zachytil/a si už kampane, ktoré sa zaoberajú rôznymi 

politicko-spoločenskými témami – napríklad témou boja proti diskriminácii, rasizmu, 

podporou feminizmu, práv LGBTI+ a iných marginalizovaných skupín a pod.? 

Určite áno. Asi najviac témy LGBTI a feminizmus. 

Ako na teba tieto kampane pôsobia? 

Záleží od kampane, ale keď je to v spojitosti s nejakým produktom, príde mi to 

prvoplánové, a... nechcem povedať slizké, ale proste ako vtieranie sa pod kožu s cieľom 

predať. Ale príde mi to aj odvážne od firiem, že využívajú takéto témy, lebo väčšinou 

ľudia reagujú tak, že sú buď jeden extrém alebo druhý. Buď za alebo proti.  

Čo považuješ za cieľ takýchto kampaní? 

Asi chcú firmy ukázať nejaké spolucítenie, aby ľudia videli, že sa o to zaujímajú a že majú 

svoj názor v rámci tej debaty. A keď je to napríklad podpora homosexuálov – tak chcú si 

prilákať zákazníkov z tej skupiny, chcú aby si tí zákazníci povedali, že okej, títo uznávajú 

naše názory. Ale nemyslím si, že to potom tak funguje. 

Dokážu nejakým spôsobom ovplyvniť tvoje celkové ponímanie značky, ktorá s touto 

kampaňou prišla? Ak áno, ako? 

Dokážu, a povedala by som, že väčšinou k horšiemu.  

Prečo si myslíš, že ťa to ovplyvňuje práve týmto spôsobom? 

Lebo mám rada, keď si môžem slobodne vybrať a utvoriť si názor o značke sama v rámci 

faktov. Keď nejaký takýto smer podporujú, tak je to okaté, ak si pritom prezentujú produkt. 

Mohlo by sa toto tvoje vnímanie prejaviť aj nejakým konkrétnym činom – ovplyvniť 

tvoj nákup u značky, primäť ťa vyjadriť sa na sociálnych sieťach...? 
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Do vyjadrovania sa na sociálnych sieťach by som ja osobne určite nešla. Ale viem si 

predstaviť, že by to mohlo ovplyvniť kúpu výrobku, ale záleží od toho, aký to je výrobok. 

Ak to je napríklad obyčajný šampón, kde mi je to viac menej jedno, aký použijem, tak si 

kúpim radšej nejaký bez takejto reklamy. Ak je to produkt, ktorý je ťažké nahradiť a mám 

ho rada, tak vtedy by som to nezmenila.  

Je tvoj pohľad na všetky kampane zaoberajúce sa spoločensko-politickými témami 

rovnaký, alebo sa líši kampaň od kampane, tému od témy? 

Asi záleží od rozličných tém, aj v akej situácii je to použité.  

Vedela by si uviesť príklad, kedy to vnímaš pozitívne a kedy negatívne? 

Neviem to asi takto uviesť. 

Ako vnímaš autenticitu takýchto kampaní? Vnímaš, či značka pre tému robí niečo 

ďalšie okrem jej využitia v reklame? 

Určite to veľmi zaváži, či značka pre to niečo robí. Ale neviem, či by som to šla 

vyšetrovať, nevenovala by som tomu toľko záujmu. Pozrela by som si tú kampaň, 

pomyslela si o nej svoje a to by bolo asi tak všetko.  

Ako by si zhodnotila úspešnosť takýchto kampaní? 

Myslím si, že je to veľmi tesné. Lebo určite sú ľudia, ktorí na to hneď skočia. Napríklad 

možno takí starší ľudia si pomyslia, že to je zlaté, že niečo tie značky robia. Možno je to 

o tom, akí sú ľudia ovplyvniteľní. A ako veľmi si utvárajú svoj vlastný názor. Myslím, že 

je to tak 50/50. 

Prehratie kampane 1 

Stretla si sa už niekedy s touto kampaňou? 

Nie. 

Akým dojmom na teba pôsobí a prečo?  

Nemám rada, keď celkovo reklamy takto používajú slávne osobnosti, lebo mi to príde 

zbytočné. Tá reklama mi prišla taká suchšia a nezaujímavá, strácali ma chvíľami.  

Ako vnímaš prezentovaný produkt? Prišlo k nejakej zmene oproti tvojmu 

predošlému postoju k nemu? 

Neprišlo k zmene, vôbec. A produkt vnímam tak, že keď mám chuť, tak si ho dám.  

Čo podľa teba bolo cieľom značky, keď prišla s danou kampaňou? 

Vzbudiť nejakú emóciu. Že skrátka svet môže byť lepším miestom a že aj niekto taký ako 

Kendall Jenner má ľudskú stránku, a že každý sme len človek na konci dňa. 

Čo si si z tejto kampane odniesla? Čo je najzapamätateľnejším odkazom? 

Neviem, či som si z tohto niečo odniesla, neprišlo mi to nejaké prelomové. V podstate sa 

tam riešilo to, že ľudia rôznych rás a všetci chcú byť jednoducho pokope, v pokoji, v mieri. 
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Ako veľmi úspešná bola podľa teba kampaň a prečo? 

Myslím si, že bola úspešná. Lebo tá téma – rovnosť medzi ľuďmi – je veľmi rozoberaná 

v posledných rokoch a myslím si, že veľa ľudí to ocenilo. Ale neviem.  

Prehratie kampane 2  

Stretla si sa už niekedy s touto kampaňou? 

Nie, ani s touto. 

Akým dojmom na teba pôsobí a prečo? 

Tá na mňa zapôsobila viac, pretože tam bolo hovorené slovo a pretože keď sa hovorí 

o sexuálnom násilí, vždy sa hovorí o mužoch ako o tých zlých, a tu chceli ukázať práve to, 

že nie všetci sú takí, teda väčšina taká ani nie je a v podstate je to aj ich zodpovednosť, 

majú možnosť prispieť k tomu, aby sa to zmenilo. Jeden druhého zastaviť alebo zastať si tú 

ženu... A myslím si, že to bolo veľmi dobre urobené, lebo možno mnohým samotným 

mužom toto ani nenapadne, že mohli niečo povedať a možno by to zmenilo situáciu. 

Prišlo k nejakej zmene oproti tvojmu predošlému postoju k produktu? 

Nie. Pri takýchto reklamách si poviem, že fajn reklama, ale celkový názor na ten produkt, 

nemyslím si že sa niekedy nejak výrazne zmení.  

Čo podľa teba bolo cieľom značky, keď prišla s danou kampaňou? 

Vyvolať emócie spolupatričnosti, súcitu  

Čo je pre teba na kampani najzapamätateľnejšie? 

Tá myšlienka. A páčilo sa mi, že neminuli veľa peňazí na niekoho slávneho, kto sa tam 

ukázal, ale dali tomu hlbšie hľadisko, povedala by som. 

Ako veľmi úspešná bola podľa teba kampaň a prečo? 

Určite si myslím, že bola úspešná, lebo asi každý normálny človek súhlasí s tým, čo 

povedali. 

Príloha č. 4 – Rozhovor s respondentom R3 

Zachytil si už kampane, ktoré zahŕňajú rôzne politicko-spoločenské témy – napríklad 

tému boja proti diskriminácii, rasizmu, podporu feminizmu, práv LGBTQI+ a iných 

marginalizovaných skupín a pod.? 

Áno. 

Ako na teba tieto kampane pôsobia? 

Neutrálne, ako každá iná reklama, nevnímam to nejak špeciálne pozitívne ani negatívne. 

Čo považuješ za cieľ takýchto kampaní? 

Zvýšiť nejaké povedomie o tom probléme alebo na niečo upozorniť. Alebo ten istý ako 

klasická reklama. 
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Dokážu nejakým spôsobom ovplyvniť tvoje celkové ponímanie značky, ktorá s touto 

kampaňou prišla? Ak áno, ako? 

Asi áno. Záleží od toho, aká by bola reklama. Neviem, nenapadne mi nejaký príklad. 

Napríklad na Slovensku boli veľmi riešené kampane Absolut. Ak si zachytil tie, to ťa 

ovplyvnilo ako? 

Zachytil som, ale nič to vo mne nevyvolávalo. Skôr vo mne vyvolala negatívne pocity taká 

tá „anti-kampaň“, čo sa spustila potom. Že niekde ju prestali dokonca predávať 

a niektorým ľuďom to skrátka vadilo.  

Je tvoj pohľad na všetky kampane zaoberajúce sa spoločensko-politickými témami 

rovnaký, alebo sa líši kampaň od kampane, tému od témy? 

Skôr ich tak hádžem do jedného vreca. 

Ako vnímaš autenticitu takýchto kampaní? 

Myslím si, že keď to býva nejaká politická téma, väčšinou to nebýva úprimné. Keď to ale 

býva niečo ako FIFA proti rasizmu, myslím si že naozaj niečo preto robia a chcú s tým 

bojovať. 

Ako by si zhodnotil úspešnosť takýchto kampaní? 

Určite niektoré sú úspešné, keď to má dobrú myšlienku a je to robené inak v porovnaní 

s trápnymi reklamami na štýl „povedz nie rasizmu“. 

Prehratie kampane 1 

Stretol si sa už niekedy s touto kampaňou? 

Nie. 

Akým dojmom na teba pôsobí a prečo?  

Takým zmäteným, že som úprimne vlastne nevedel, o čo im ide. 

Ako vnímaš prezentovaný produkt? Prišlo k nejakej zmene oproti tvojmu 

predošlému postoju k nemu? 

Nie, vnímam ho tak isto ako predtým. 

Ako vnímaš samotnú značku? A zmenilo sa to po prehratí kampane? 

Nemám k tomu žiadny vzťah, ani nemám rád Pepsi ako nápoj. 

Čo podľa teba bolo cieľom značky, keď prišla s danou kampaňou? 

To neviem, lebo som ju nepochopil. 

Čo bolo pre teba na kampani najzapamätateľnejšie? 

Symbol Peace. 

Ako veľmi úspešná bola podľa teba kampaň a prečo? 

Neviem to odhadnúť, ale asi nebola moc úspešná. 
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Prehratie kampane 2  

Stretol si sa už niekedy s touto kampaňou? 

Nie. 

Akým dojmom na teba pôsobí a prečo? 

Lepším, ako tá predchádzajúca. Také veci sa vo svete dejú a treba na ne poukázať.  

Ako vnímaš prezentovaný produkt? Prišlo k nejakej zmene oproti tvojmu 

predošlému postoju k nemu? 

A čo to bolo? Aká značka? 

Gilette. 

Nebol tam ten produkt veľmi výrazný, napríklad tá Pepsi bola oveľa výraznejšia. A bolo to 

tak podľa mňa oveľa krajšie. 

Ako vnímaš po prehratí samotnú značku?  

Asi tak isto ju vnímam aj predtým. 

Čo podľa teba bolo cieľom značky, keď prišla s danou kampaňou? 

Poukázať na to, ako sa muži správajú k ženám, že sa nesprávajú dobre.  

A čo si myslíš, že to prinesie tej značke? 

Možno im to prinesie aj nejaký kredit u žien. 

Čo bolo pre teba najzapamätateľnejšie? 

Boys will be boys. 

Ako veľmi úspešná bola podľa teba kampaň a prečo? 

Myslím si, že táto bola úspešná, lebo to bolo ľahko zapamätateľné, pekná myšlienka, 

pekný príbeh, čitateľné. 

Príloha č. 5 – Rozhovor s respondentom R4 

Zachytil si už kampane, ktoré sa zaoberajú rôznymi politicko-spoločenskými témami 

– napríklad témou boja proti diskriminácii, rasizmu, podporou feminizmu, práv 

LGBTQI+ a iných marginalizovaných skupín a pod.? 

Áno. 

Ako na teba tieto kampane pôsobia? 

Ako ktoré. Niektoré sú asi také, že si na tom naberajú body, ale niektoré to asi myslia 

dobre. 

Čo konkrétne sa ti na týchto kampaniach páči/nepáči? 

Napríklad teraz som zachytil niečo od Ikey k rozdeleniu domácich prác, a tá myšlienka sa 

mi páčila. 
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Čo považuješ za cieľ takýchto kampaní? 

Poukázať na nejakú problematiku, ale samozrejme aj spropagovať svoj produkt, lebo je to 

nejaká populárna téma a ľudia sa tým zaoberajú. 

Dokážu nejakým spôsobom ovplyvniť tvoje celkové ponímanie značky, ktorá s touto 

kampaňou prišla? Ak áno, ako? 

Čiastočne. Mám napríklad lepší pohľad potom na tú spoločnosť. Keby to ale bolo zle 

spracované alebo tá kampaň bola nevhodná, tak ma to vie ovplyvniť aj negatívne. 

Ako vnímaš autenticitu takýchto kampaní? 

Záleží dosť od spracovania. Ale nejak to neskúmam. 

Ako by si zhodnotil úspešnosť takýchto kampaní? 

Môže to niečo značke aj priniesť, ale môže to veľa ľudí aj naštvať. 

Prehratie kampane 1  

Stretol si sa už niekedy s touto kampaňou? 

Nie. 

Akým dojmom na teba pôsobí a prečo?  

Taká povzbudzujúca, pekná, radostná, aj čo sa týka spracovania, veľmi sa mi páčila. 

Ako vnímaš prezentovaný produkt? Prišlo k nejakej zmene oproti tvojmu 

predošlému postoju k nemu? 

Úplne takisto ako predtým, ale dal by som si teraz Pepsi. 

Ako vnímaš samotnú značku a jej hodnoty po tejto reklame?  

Vyzerá, že asi nebude mať úplne pokrivené hodnoty ale značku vnímam tak neutrálne. 

Čo podľa teba bolo cieľom značky, keď prišla s danou kampaňou? 

Neviem úplne povedať, že či boj proti rasizmu, alebo ľudí len tak nejako povzbudiť alebo 

nakopnúť. 

Čo bolo pre teba najzapamätateľnejšie? 

Kendall Jenner. 

Ako veľmi úspešná bola podľa teba kampaň a prečo? 

Myslím si, že trošku, ale ešte som o nej nepočul, tak asi nie až tak ako keď mali nejaký boj 

s Coca-Colou a test chuti. 

Prehratie kampane 2  

Stretol si sa už niekedy s touto kampaňou? 

Nie. 

Akým dojmom na teba pôsobí a prečo? 
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Dobrým, s dobrým úmyslom, pre mňa to je taký dosť veľký problém, nemám rád takýchto 

slizkých ľudí, čo sexuálne obťažujú. 

Vnímaš to teda aj ako osobnú tému? 

Áno. 

Ako vnímaš prezentovaný produkt? Prišlo k nejakej zmene oproti tvojmu 

predošlému postoju k nemu? 

V pohode, nijak to nezmenilo môj názor. 

Ako vnímaš samotnú značku? Aké si myslíš, že má hodnoty? 

Neviem to povedať podľa tejto jednej kampane. 

Čo podľa teba bolo cieľom značky, keď prišla s danou kampaňou? 

Poukázať na ten problém. 

Čo bolo pre teba najzapamätateľnejšie? 

Boys will be boys. 

Ako veľmi úspešná bola podľa teba kampaň a prečo? 

Povedal by som, že tak, ako tá predtým. 

Príloha č. 6 – Rozhovor s respondentkou R5 

Tento rozhovor je zameraný na to, aby priblížil tvoje vnímanie woke-washingových 

marketingových kampaní. Zachytila si už kampane, ktoré sa zaoberajú rôznymi 

politicko-spoločenskými témami – napríklad témou boja proti diskriminácii, rasizmu, 

podporou feminizmu, práv LGBTQI+ a iných marginalizovaných skupín a pod.? 

Áno, v poslednej dobe ich má/mala už skoro každá značka a firma. 

Ako na teba tieto kampane pôsobia? 

Príde mi fajn, keď značka komunikuje svoje hodnoty. Musí to byť ale autentické, lebo 

mnoho značiek len sleduje a kopíruje trendy v spoločnosti. Potom vyprodukujú jednu 

kampaň, na ktorej sa snažia získať sympatie.  

Čo konkrétne sa ti na týchto kampaniach páči/nepáči? 

Páči sa mi, že značka využíva svoj vplyv a silu na komunikáciu toho, čomu verí. Nepáči sa 

mi, ak je to jednorazová záležitosť alebo veľmi okatá marketingová stratégia bez hlbšieho 

zmyslu.  

Čo považuješ za cieľ takýchto kampaní? 

Zvýšiť povedomie o danej téme, zaujať stanovisko, docieliť zmenu, upozorniť na problém.  

Dokážu nejakým spôsobom ovplyvniť tvoje celkové ponímanie značky, ktorá s touto 

kampaňou prišla? Ak áno, ako? 
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Skôr v negatívnom zmysle. Ak vycítim neautentickú reklamu, tak už aj pri ostatných 

reklamách danej značky mám pocit, že to len hrá. Asi by som aj prehodnotila svoj nákup. 

Je to pre mňa podobné ako zavádzanie od značky. Hlavne ak v minulosti tvrdila alebo sa 

správala úplne opačne.  

Prečo si myslíš, že ťa to ovplyvňuje práve týmto spôsobom? 

Pretože nechcem podporovať niečo, čo sa ma snaží oklamať cez nejakú citlivú tému, ktorú 

využije pre svoj benefit.  

Mohlo by sa toto tvoje vnímanie prejaviť aj nejakým konkrétnym činom – ovplyvniť 

tvoj nákup u značky, primäť ťa vyjadriť sa na sociálnych sieťach...? 

Určite nákupom. Vyjadrenie by som písala asi až ak by to bolo veľmi za hranicou. 

Minimálne by som o tom v rozhorčení povedala svojim blízkym.  

Je tvoj pohľad na všetky kampane zaoberajúce sa spoločensko-politickými témami 

rovnaký, alebo sa líši kampaň od kampane, tému od témy? 

Určite je to individuálne.  

Od akých kritérií to závisí? 

Ak je napr. značka známa tým, že podporuje LGBTQ+ komunitu, z historického hľadiska, 

spolupracuje s organizáciami, podporuje ich, má kolekciu z ktorej idú percentá na Pride, 

aktívne pracuje s komunitou, je to za mňa v pohode. Pretože je značka reálne spojená 

s touto témou, verí v ňu, podporuje aj organizácie a neschováva sa len za jednu dúhovú 

kolekciu. Dnes sa ale snaží každá značka vyjadriť ku všetkému, všetko podporovať a to je 

príliš. Nedá sa 100% venovať všetkému a podporovať každého. Potom to častokrát skončí 

práve pri jednej kolekcii alebo poste na sociáýlnych sieťach. Je to zložitá téma, má to 

určite viac pohľadov.   

Ako vnímaš autenticitu takýchto kampaní? 

Snažím sa hľadať čo je za kampaňou. Či sú to len prázdne slová alebo to firma myslí 

vážne.  

Ako by si zhodnotila úspešnosť takýchto kampaní? 

Myslím si, že veľa ľudí stále nemá záujem odlišovať autentickosť kampaní. Venujú tomu 

minútu svojho času, možno si aj povedia, že to tej značke neveria, ale aj tak tú tému potom 

majú s ňou spojenú. Potom už závisí, či pozitívne alebo negatívne.  

Prehratie kampane 1 

Stretla si sa už niekedy s touto kampaňou? 

Áno. 

V akej súvislosti? 

Ukážkový príklad woke-washingu.  

Akým dojmom na teba pôsobí a prečo?  
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Podľa mňa je smiešna, ale to asi nebol cieľ. Je až ironické, ako je spracovaná.  

Ako vnímaš prezentovaný produkt? Prišlo k nejakej zmene oproti tvojmu 

predošlému postoju k nemu? 

Nevnímam ho nijako, je to pre mňa značka bez nejakej výraznej identity. 

Ako vnímaš samotnú značku? A zmenilo sa to po prehratí kampane? 

Nevnímam ju nijako špeciálne, nezmenilo sa to ani po prehratí kampane. Nemám nijako 

v láske túto značku, nepríde mi autentická.  

Čo podľa teba bolo cieľom značky, keď prišla s danou kampaňou? 

Myslím si, že cieľom bolo prikloniť sa k „správnemu“ názoru a deklarovať hodnoty 

značky.  

Čo si si z tejto kampane odniesla? Čo je najzapamätateľnejším odkazom? 

Zlé herecké výkony a celkovo veľmi zlý dojem. Prišlo mi to totálne neautentické a 

povrchné. Obsadenie Kendall Jenner do hlavnej úlohy je celkom výsmešné 

a nepochopiteľné. Je z toho jasné, že chceli vzbudiť rozruch a obsadili osobu, ktorá je síce 

mediálne známa ale s témou nemá vôbec nič spoločné. Celkovo neviem, čo tým chceli 

povedať okrem toho, že podporujú protesty.   

Ako veľmi úspešná bola podľa teba kampaň a prečo? 

Asi to splnilo ich cieľ, čo sa týka dosahu. O tejto kampani sa naozaj dlho hovorilo. Reakcie 

ale neboli veľmi pozitívne.  

Prehratie kampane 2 

Stretla si sa už niekedy s touto kampaňou? 

Áno. 

V akej súvislosti? 

Bol okolo nej celkom rozruch. Veľa sa o nej písalo.  

Akým dojmom na teba pôsobí a prečo? 

Po tejto reklame mám zmiešané pocity. Celkovo na mňa pôsobí ako trochu zle prevedená 

s fajn myšlienkou.  

Ako vnímaš prezentovaný produkt? Prišlo k nejakej zmene oproti tvojmu 

predošlému postoju k nemu? 

Gilette je známy tým, že predáva dámske produkty drahšie ako pánske. Neviem úplne, či je 

šťastné pripojenie tomuto movementu, keď nemajú interne vyriešené takéto základné veci.  

Ako vnímaš samotnú značku? A zmenilo sa to po prehratí kampane? 

Na základe ich reklám, kde roky presadzujú dominanciu mužov to vnímam pokrytecky. 

Nezmenilo.  
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Čo podľa teba bolo cieľom značky, keď prišla s danou kampaňou? 

Vyvolať dojem, že chce mužov motivovať k lepšiemu správaniu a ukázať im, čo by mali 

zmeniť.  

Čo si si z tejto kampane odniesla? Čo je najzapamätateľnejším odkazom? 

Že by sa mali muži navzájom motivovať k lepšiemu správaniu a dať najavo, čo je už za 

hranicou. Mali by si ísť vzájomne príkladom.  

Ako veľmi úspešná bola podľa teba kampaň a prečo? 

Z hľadiska dosahu bola úspešná, dlho sa o nej hovorilo. Reakcie boli zmiešané, dokonca 

bol myslím bojkot Gilette a silné vyjadrenia celebrít a ľudí na sociálnych sieťach, ktorí 

verejne ohlasovali prechod k inej značke. Nepodarilo sa im veľmi to stereotypné 

zobrazovanie a celkovo to vyznelo, že muži sú problém spoločnosti. To asi na mužskú 

cieľovú skupinu dojem neurobilo.  

Príloha č. 7 – Rozhovor s respondentkou R6 

Tento rozhovor je zameraný na to, aby priblížil tvoje vnímanie woke-washingových 

marketingových kampaní. Zachytila si už kampane, ktoré sa zaoberajú rôznymi 

politicko-spoločenskými témami – napríklad témou boja proti diskriminácii, rasizmu, 

podporou feminizmu, práv LGBTQI+ a iných marginalizovaných skupín a pod.? 

Áno. 

Ako na teba tieto kampane pôsobia? 

Závisí od spracovania. Je fajn, že sa značky týmto dôležitým témam venujú, ale myslím si, 

že je tenká hranica medzi tým, kedy to myslia úprimne a kedy si na týchto témach len 

naháňajú sympatie a kredit.  

Čo konkrétne sa ti na týchto kampaniach páči/nepáči? 

Páči sa mi, že značky prostredníctvom takýchto kampaní vedia svoj vplyv využiť na dobrý 

účel a podporiť tak nejakú pozitívnu zmenu. Nepáči sa mi, ak sa nasilu pripoja k téme, 

ktorá s ich činnosťou nesúvisí, len preto, že je „trendy“ a chcú sa na nej priživiť.  

Čo považuješ za cieľ takýchto kampaní? 

Cieľom je posilnenie značky a predaj jej produktov. V ideálnom prípade je cieľ 

sprevádzaný aj snahou o reálnu pozitívnu zmenu.   

Dokážu nejakým spôsobom ovplyvniť tvoje celkové ponímanie značky, ktorá s touto 

kampaňou prišla? Ak áno, ako? 

Pokiaľ je kampaň súčasťou nejakej dlhodobejšej komunikácie, ktorá mi je sympatická 

a zastávam jej názory, tak si k značke dokážem vytvoriť pozitívny vzťah a uprednostniť ju 

na základe jej pozitívneho dopadu pred inou. To sa však často nedeje.  

Prečo si myslíš, že ťa to ovplyvňuje práve týmto spôsobom? 

Ak značku podporím kúpou jej produktu, mám pocit, že som súčasťou jej aktivít.  



 

 

 69 

Mohlo by sa toto tvoje vnímanie prejaviť aj nejakým konkrétnym činom – ovplyvniť 

tvoj nákup u značky, primäť ťa vyjadriť sa na sociálnych sieťach...? 

Áno, najmä pri nákupe.  

Je tvoj pohľad na všetky kampane zaoberajúce sa spoločensko-politickými témami 

rovnaký, alebo sa líši kampaň od kampane, tému od témy? 

Líši sa od kampane.  

Od akých kritérií to závisí? 

Od toho, do akej miery daná téma súvisí s produktom alebo aktivitami značky a od 

konkrétneho spracovania kampane.  

Ako vnímaš autenticitu takýchto kampaní? 

Pomerne kriticky, najmä v prípade virálnych kampaní, ktoré sú zväčša veľmi kontroverzné 

a už zo samotného spracovania je jasné, že boli navrhnuté tak, aby pútali veľkú pozornosť.  

Ako by si zhodnotila úspešnosť takýchto kampaní? 

Myslím si, že to veľmi závisí od kampane. V prípade kontroverzných kampaní môže 

značka ľahko stratiť mnohých verných zákazníkov. Na druhej strane jej zvýšená publicita 

môže priniesť nových. Zároveň je týchto „zodpovedných“ kampaní v poslednej dobe príliš 

veľa, a preto mnohé z nich ostanú bez povšimnutia a na značku nemajú nejaký 

signifikantnejší dopad.     

Prehratie kampane 1 

Stretla si sa už niekedy s touto kampaňou? 

Áno. 

V akej súvislosti? 

Ako príklad nevydarenej kampane. 

Akým dojmom na teba pôsobí a prečo?  

Umelo, keďže je odtrhnutá od reality.  

Ako vnímaš prezentovaný produkt? Prišlo k nejakej zmene oproti tvojmu 

predošlému postoju k nemu? 

K produktu nemám vo všeobecnosti významný vzťah, keďže pred ním uprednostňujem 

produkty iných značiek a nezmenila to ani táto kampaň.  

Ako vnímaš samotnú značku? A zmenilo sa to po prehratí kampane? 

K značke mám neutrálny vzťah a kampaň to nezmenila.  

Čo podľa teba bolo cieľom značky, keď prišla s danou kampaňou? 

Myslím si, že kampaň mala docieliť, aby ju zákazníci vnímali ako zodpovednú značku, 

ktorá má správne hodnoty a ide jej aj o vyššie úmysly než je predaj sladeného nápoja. 
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Veľkolepým spracovaním a obsadením Kendall Jenner mala spôsobiť rozruch a pritiahnuť 

pozornosť.   

Čo si si z tejto kampane odniesla? Čo je najzapamätateľnejším odkazom? 

Niekoľko absurdných momentov. Odkaz je podľa mňa celkom mätúci a široký, no 

povedala by som, že značka podporuje rôznorodosť a slobodu.  

Ako veľmi úspešná bola podľa teba kampaň a prečo? 

Myslím si, že kampaň si zaslúžila viac kritiky než pozitívnych reakcií, keďže bola príliš 

vzdialená od reality.  

Prehratie kampane 2  

Stretla si sa už niekedy s touto kampaňou? 

Áno. 

V akej súvislosti? 

Je pomerne nová, pamätám si ako ju značka zverejnila a reagovalo na ňu mnoho ľudí.  

Akým dojmom na teba pôsobí a prečo? 

Pôsobí na mňa pozitívne ale trochu dramaticky, keďže niektoré zobrazené situácie mi prídu 

umelé.  

Ako vnímaš prezentovaný produkt? Prišlo k nejakej zmene oproti tvojmu 

predošlému postoju k nemu? 

Môj postoj k produktu sa nezmenil. 

Ako vnímaš samotnú značku? A zmenilo sa to po prehratí kampane? 

So značkou som si predtým nespájala žiadnu snahu o spoločenský dopad, no myslím si, že 

sa jej táto téma hodí.  

Čo podľa teba bolo cieľom značky, keď prišla s danou kampaňou? 

Vyvolať rozruch, rozprúdiť diskusiu, vyvolať v očiach zákazníkov dojem, že sa snaží 

o pozitívnu zmenu a chce mužov vychovávať k lepšiemu.  

Čo si si z tejto kampane odniesla? Čo je najzapamätateľnejším odkazom? 

Že otcovia majú ísť svojim synom príkladom, pretože oni sa učia z ich správania.  

Ako veľmi úspešná bola podľa teba kampaň a prečo? 

Myslím si, že kampaň celkovo úspešná bola, keďže otvorila dôležitú diskusiu. Zároveň 

viem, že vzbudila aj odpor, keďže vykresľuje mužov v stereotypných situáciách, ktoré 

nemusia byť pre všetkých pravdivé.  

Príloha č. 8 – Rozhovor s respondentkou R7 
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1. Zachytila si už kampane, ktoré sa zaoberajú rôznymi politicko-spoločenskými 

témami – napríklad témou boja proti diskriminácii, rasizmu, podporou feminizmu, 

práv LGBTQI+ a iných marginalizovaných skupín a pod.? 

Áno. 

Ako na teba tieto kampane pôsobia? 

Bez ohľadu na to, aký tam môže byť zámer, či to je iba nejaké „hopnutie“ na trend alebo je 

to úprimne myslené, určite som za, lebo sú to veci, o ktorých sa musí hovoriť, lebo sa 

o nich hovorilo málo a keď už, tak väčšinou to bolo nejak utíšené, a nemalo to takú 

pozornosť, ako to má teraz. Takže na mňa jednoznačne pozitívne. 

Čo konkrétne sa ti na týchto kampaniach páči/nepáči? 

Problém je, že si asi neviem žiadnu konkrétnu vybaviť okrem reklamy na Absolutku, 

každopádne tú som hodnotila tiež 100% pozitívne, páčilo sa mi ako to bolo zobrazené, ak 

sa nemýlim, boli v tom folklórne prvky a celá tá myšlienka bola, že Slovenka ako 

Slovenka, všetci sme si rovní bez ohľadu na farbu pleti. A to je asi jedná reklama, čo si 

viem k tomu vybaviť a na nej nie je nič, čo by sa mi nepáčilo. Jediné, čo sa mi nepáčilo, 

bol ohlas ľudí. 

Čo považuješ za cieľ takýchto kampaní? 

Teraz, keď sa značka neprezentuje takto „liberálne“ a progresívne, už sa vytvára určitá 

komunita ľudí, ktorá aj keď je značka ticho a nevyjadrí sa vlastne proti, tak už to je zle, že 

sa nevyjadruje za, lebo o tom treba hovoriť. Takže to je prvá vec, že to je možno taký tlak 

spoločnosti sa k tomu vyjadriť a druhá vec je, že to v tých spoločnostiach tak naozaj aj 

začínajú vnímať a chcú podľa toho prezentovať svoju značku.  

Dokážu nejakým spôsobom ovplyvniť tvoje celkové ponímanie značky, ktorá s touto 

kampaňou prišla? Ak áno, ako? 

Je to určite plus, keď to robia, ale asi nie som taký zarytý liberál, že keď to značka 

nespraví, prestala by som ju nakupovať. Vnímam to pozitívne, keď to tam je a keď to tam 

nie je, nevnímam to negatívne. 

Mohlo by sa toto tvoje vnímanie prejaviť aj nejakým konkrétnym činom – ovplyvniť 

tvoj nákup u značky, primäť ťa vyjadriť sa na sociálnych sieťach...? 

Asi nie, kupujem si väčšinou niečo, čo skrátka potrebujem. 

Je tvoj pohľad na všetky kampane zaoberajúce sa spoločensko-politickými témami 

rovnaký, alebo sa líši kampaň od kampane, tému od témy? 

Asi mám k tomu viac-menej rovnako pozitívny postoj. 

Ako vnímaš autenticitu takýchto kampaní? 

Neskúmam to, aj keď asi by som mala. 

Ako by si zhodnotila úspešnosť takýchto kampaní? 
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Určite sú populárne v liberálnom publiku, v slovenskom publiku celkovo je to 

diskutabilné, aj keď je pravda, že ľudia, čo sú proti sú hlučnejší ako tí, čo sú za, takže to 

neviem asi takto posúdiť. 

Prehratie kampane 1  

Stretla si sa už niekedy s touto kampaňou? 

Stretla. 

V akej súvislosti? 

Myslím si, že to bolo na Instagrame pomocou sarkastických meme alebo na Twitteri, kde 

k tomu boli nejaké vlákna, že je to asi celkom problematická reklama, ale nikdy som ju 

nevidela celú. 

Akým dojmom na teba pôsobí a prečo?  

Je pravda, že pokiaľ by som možno nebola už takto na Instagrame „naočkovaná“, asi 

nemám taký ujasnený názor a vnímam to prevažne pozitívne, lebo myšlienka za tým bola 

určite dobrá, že všetci sme si rovní, všetky rasy, bojujeme za mier a proti násiliu polície... 

Problém, čo tam vidím, je asi po prvé to, že človek, ktorý celý tento „konflikt“ vyriešil, je 

práve Kendall Jenner, ktorá aspoň v mojom ponímaní nie je žiadna aktivistka ani 

bojovníčka za ľudské práva ani rovnosť. Viem, že tam chceli dať známu tvár, ale mohli 

tam dať známu tvár, ktorá sa tým zaoberá, nemusela to byť zrovna modelka zo sestier 

Kardashianových. A celá ta pointa, že podala policajtovi Pepsi a tým všetko vyriešila, tam 

mi uchádza, že čo bolo cieľom. 

Ako vnímaš prezentovaný produkt? Prišlo k nejakej zmene oproti tvojmu 

predošlému postoju k nemu? 

K zmene určite neprišlo. Stále sa snažím pochopiť, prečo tam tá Pepsi bola, čo to s ňou 

malo, nedáva mi to zmysel. 

Ako vnímaš samotnú značku? Aké hodnoty podľa teba vyznáva?  

Netuším, aké má hodnoty, beriem to ako nápoj. 

Čo podľa teba bolo cieľom značky, keď prišla s danou kampaňou? 

Asi toto mi príde ten prípad, čo som spomínala, že naskočili na trend. Respektíve neviem 

posúdiť tie úmysly, ale tým, že to celé nedáva hlavu ani pätu a postavili Pepsi-colu do role, 

že rieši celosvetové konflikty medzi ľuďmi, mi nepríde vôbec logické, takže koncept 

nevhodne zvolený. 

Čo si si z tejto kampane odniesla? Čo je pre teba najzapamätateľnejšie? 

Asi ten moment, keď Kendall Jenner podala Pepsi policajtovi. 

Keďže si už videla tie ohlasy, prečo si myslíš, že nastali? 

Pretože to nedáva konceptuálne žiadny zmysel, pretože je tam pomerne neobľúbená 

Kendall Jenner – aspoň u určitej časti, ktorá s rovnoprávnosťou nič nemá, a potom pretože 
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s tym nemá nič ani Pepsi. Pokiaľ by sa tá značka v týchto veciach angažovala aj mimo tej 

reklamy, asi by mi to dávalo zmysel, o tom neviem, či to robia, alebo nerobia. 

Myslíš, že sa tieto ohlasy nejak odrazili aj na poklese obľuby alebo predajov značky? 

U nás asi nie, ale v Amerike možno, myslím, že tam to berú serióznejšie. 

3. Prehratie kampane 2 – Gilette: The Best a Man Can Get 

Stretla si sa už niekedy s touto kampaňou? 

Nie. 

Akým dojmom na teba pôsobí a prečo? 

O 100% pozitívnejšie ako Pepsi kampaň. Hoci tam tiež možno nevidím to prepojenie 

a zakomponovanie produktu... ale možno to je aj lepšie, že nevidela som tam asi žiletku. 

Ak to teda bol Gilette...? 

Áno, bol. 

Nevnútili tam síce ten produkt, ale dávalo mi to zmysel, páčil sa mi ten odkaz za tým, 

páčilo sa mi spracovanie tej reklamy. Tu mi to príde, že tá značka sa nesnažila predať svoj 

produkt, ale snažila sa predať tú myšlienku, tým že tam ten produkt nedali a plus na konci 

tam bolo, že majú nejakú .org stránku, kde sa angažujú mimo reklamy, takže za mňa super. 

A mimo kampane, aký máš postoj celkovo k tej téme, MeToo, toxickej maskulinite...? 

Veľmi silný, zaujímam sa o túto tému, preto aj tieto témy, ktoré tam zahŕňali, riešim a je 

veľmi dôležité, aby sa o tom nehovorilo len v komunite žien, ale aj u mužov a keďže toto 

je prevažne mužská značka a boli tam prevažne muži, tak sa mi páčilo, že aj tam sa to 

prelína a je dôležité, aby o tom aj oni hovorili, aby sa to zmenilo. 

Ako vnímaš prezentovaný produkt? Prišlo k nejakej zmene oproti tvojmu 

predošlému postoju k nemu? 

A možno aj prišlo. Dosť sa ma to tak pozitívne dotklo. 

Čo podľa teba bolo cieľom značky, keď prišla s danou kampaňou? 

Možno som naivná, ale príde mi to reálne tak, že chceli prezentovať veci, za ktorými tá 

značka stojí a za ktoré treba bojovať. Plus tým, že tam nepretlačili žiadny produkt, o to 

lepšie. Myslím, že sa naozaj snažili dať von len ten odkaz, že o tom treba hovoriť a oni 

s tým konceptom súhlasia.  

Čo si si z tejto kampane odniesol/odniesla? Čo je najzapamätateľnejším odkazom? 

Asi „Boys will be boys“. A ešte „men need to hold other men accountable“ 

Ako veľmi úspešná bola podľa teba kampaň a prečo? 

Myslím, že bola, a presne pre tieto dôvody, ktoré som spomínala, myslím, že to malo 

dobrý ohlas, lebo na tom si asi málokto môže nájsť niečo zlé.  

Príloha č. 9 – Rozhovor s respondentom R8 
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Zachytil si už kampane, ktoré sa zaoberajú rôznymi politicko-spoločenskými témami 

– napríklad témou boja proti diskriminácii, rasizmu, podporou feminizmu, práv 

LGBTQI+ a iných marginalizovaných skupín a pod.? 

Áno. 

Ako na teba tieto kampane pôsobia? 

Neprekážajú mi a asi je dobré, že sa o takých veciach hovorí. 

Čo považuješ za cieľ takýchto kampaní? 

Chcú poukázať na nejaký konkrétny problém a dostať ho medzi ľudí. 

Akú si myslíš, že majú na to motiváciu? 

Zvýšenie predaja produktov napríklad. 

Dokážu nejakým spôsobom tieto kampane ovplyvniť tvoje celkové ponímanie 

značky? Ak áno, ako? 

Nie. 

Prečo si myslíš, že ťa to ovplyvňuje práve týmto spôsobom? 

Asi preto, že neprikladám tomu váhu pri nákupe produktov. 

Ako vnímaš autenticitu takýchto kampaní? 

Keď to na mňa pôsobí úprimne, vnímam to pozitívne. 

Ako by si zhodnotil úspešnosť takýchto kampaní? 

Myslím si, že to má skôr pozitívne ohlasy. 

Prehratie kampane 1 

Stretol si sa už niekedy s touto kampaňou? 

Nie. 

Akým dojmom na teba pôsobí a prečo?  

Pôsobila na mňa dojmom, že asi chcú poukázať na nejaké celosvetové problémy, čo sa 

týkajú asi rasizmu alebo rovnosti. Mal som z nej neutrálne pocity, reklama celkom dobre 

spracovaná, akurát som nepochopil tú súvislosť s tou Pepsi, či to má byť nejaký marketing 

pre ňu. 

Ako vnímaš prezentovaný produkt? Prišlo k nejakej zmene oproti tvojmu 

predošlému postoju k nemu? 

Neviem, neprišlo k zmene. 

Ako vnímaš po pozretí samotnú značku a jej hodnoty? 

Že zastávajú rovnosť. 

Čo podľa teba bolo cieľom značky, keď prišla s danou kampaňou? 



 

 

 75 

Asi chceli poukázať na to, čo som aj povedal, na tú rovnosť. 

Čo bolo pre teba najzapamätateľnejšie? 

Asi huslista a podanie Pepsi policajtovi. 

Ako veľmi úspešná bola podľa teba kampaň a prečo? 

Myslím, že bola úspešná, možno si ľudia budú viac zastávať značku, o ktorej vedia, že 

prezentuje tie hodnoty, na ktoré poukázali. 

Prehratie kampane 2 

Stretol si sa už niekedy s touto kampaňou? 

Nie. 

Akým dojmom na teba pôsobí a prečo? 

Ak som to dobre pochopil, asi chceli poukázať na problém so sexuálnym obťažovaním 

žien. Aj keď tam dávali prevažne mužov, čo nevidím ako problém. Páčilo sa mi to, možno 

aj viac ako tá prvá reklama.  

Prečo? 

Prišlo mi to úprimnejšie. 

Ako vnímaš prezentovaný produkt? Prišlo k nejakej zmene oproti tvojmu 

predošlému postoju k nemu? 

Asi sa neviem k tomu vyjadriť, keďže ten samotný produkt tam nebol nejako 

prezentovaný. 

Po pozretí kampane, aké hodnoty myslíš že značka vyznáva? 

Že je proti sexuálnemu obťažovaniu a asi značku k tomu viedla aj kampaň MeToo. 

Čo podľa teba bolo cieľom značky, keď prišla s danou kampaňou? 

Asi poukázať na to, čo je problém, že sa to deje. 

Čo bolo pre teba najviac zapamätateľné? 

Asi to väčšie percento mužov v kampani. 

Ako veľmi úspešná bola podľa teba kampaň a prečo? 

Myslím si, že bola úspešná, ale neviem definovať prečo. 

Príloha č. 10 – Rozhovor s respondentkou R9 

Zachytila si už kampane, ktoré sa zaoberajú rôznymi politicko-spoločenskými 

témami – napríklad témou boja proti diskriminácii, rasizmu, podporou feminizmu, 

práv LGBTQI+ a iných marginalizovaných skupín a pod.? 

Áno. 

Ako na teba tieto kampane pôsobia? 



 

 

 76 

Pôsobia na mňa pokrokovo, veľmi sa mi to páči, že sa to rieši aj takouto cestou a dostáva 

sa to do povedomia. 

Čo konkrétne sa ti na týchto kampaniach páči/nepáči? 

Páči sa mi, že to normalizuje tie témy a asi nemám nič, čo by sa mi nepáčilo. 

Čo považuješ za cieľ takýchto kampaní? 

Asi to značkám prinesie väčší dosah, ľudia o tom budú viac rozprávať, lebo je to 

kontroverzné. 

Dokážu nejakým spôsobom ovplyvniť tvoje celkové ponímanie značky, ktorá s touto 

kampaňou prišla? Ak áno, ako? 

Ja som na tom tak, že na mňa to zapôsobí len v dobrom. 

Prečo si myslíš, že ťa to ovplyvňuje práve týmto spôsobom? 

Pretože som otvorená týmto témam. 

Mohlo by sa toto tvoje vnímanie prejaviť aj nejakým konkrétnym činom – ovplyvniť 

tvoj nákup u značky, primäť ťa vyjadriť sa na sociálnych sieťach...? 

Čo sa týka tých nákupov, nejdem si silou-mocou kúpiť niečo len kvôli propagácii takejto 

témy, ale na sociálnych sieťach by som asi nemala problém sa k tomu vyjadriť, ak by ma 

to nútila, lebo občas ma nahnevá to, čo hovoria ostatní. 

Je tvoj pohľad na všetky kampane zaoberajúce sa spoločensko-politickými témami 

rovnaký, alebo sa líši kampaň od kampane, tému od témy? 

Rovnaký. 

Ako vnímaš autenticitu takýchto kampaní? 

To záleží od produktu. Lebo napríklad keď to je nejaká kozmetika, kde sa to môže týkať aj 

tých spotrebiteliek, tak to na mňa pôsobí úprimnejšie ako napríklad alkohol, kde si poviem, 

že to tam asi nasilu tlačia.  

Ako by si zhodnotil úspešnosť takýchto kampaní? 

Myslím si, že sú úspešné, lebo sa o tom veľa hovorí, má to väčší dosah, viac ľudí si to 

všimne a potom si to viac ľudí aj kúpi. 

Prehratie kampane 1 

Stretla si sa už niekedy s touto kampaňou? 

Nie. 

Akým dojmom na teba pôsobí a prečo?  

Tak spolupatrične. Páčila sa mi. 

Prišlo k nejakej zmene oproti tvojmu predošlému postoju k tomu produktu? 

Nie. 
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Ako vnímaš samotnú značku? Aké si myslíš, že vyznáva hodnoty?  

Po tejto reklame si myslím že vyznáva hodnoty spolupatričnosti a že im je jedno, kto alebo 

čo si, ich produkt je tu pre všetkých rovnako.  

Čo podľa teba bolo cieľom značky, keď prišla s danou kampaňou? 

Určite to, aby mali väčší dosah. 

Čo bolo pre teba najviac zapamätateľné? 

To, ako si Kendall Jenner uvedomila, že aj ona ich ide podporiť. 

Ako veľmi úspešná bola podľa teba kampaň a prečo? 

Myslím si, že bola úspešná pre predtým uvedené dôvody. 

Prehratie kampane 2  

Stretla si sa už niekedy s touto kampaňou? 

Nie. 

Akým dojmom na teba pôsobí a prečo? 

Podobne, ako tá predtým, ale táto sa ma asi viac dotýka. Tak to vo mne vyvolalo takú 

väčšiu emóciu.  

Čiže zaoberáš sa touto témou všeobecne? 

Áno. 

Ako vnímaš prezentovaný produkt? Prišlo k nejakej zmene oproti tvojmu 

predošlému postoju k nemu? 

Vnímam ho dobre, predtým som ten produkt veľmi nevnímala, ale asi prišlo, lebo sa mi 

páči, že sa zaoberajú aj niečím takýmto. 

Aké hodnoty po prehratí reklamy podľa teba vyznáva značka? 

Rovnosť. 

Čo podľa teba bolo cieľom značky, keď prišla s danou kampaňou? 

Asi podobne, ako v tom prvom prípade. 

Čo bolo pre teba najzapamätateľnejšie? 

Boys will be boys. 

Ako veľmi úspešná bola podľa teba kampaň a prečo? 

Áno, myslím si že bola úspešná. Poznám tu značku a pamätám si jej predošlé reklamy, 

ktoré boli taká klasika, a toto bolo také niečo iné a opäť si myslím, že sa viac o tom 

hovorilo.  

Príloha č. 11 – Rozhovor s respondentkou R10 



 

 

 78 

Zachytila si už kampane, ktoré sa zaoberajú rôznymi politicko-spoločenskými 

témami – napríklad témou boja proti diskriminácii, rasizmu, podporou feminizmu, 

práv LGBTQI+ a iných marginalizovaných skupín a pod.? 

Áno. 

Ako na teba tieto kampane pôsobia? 

Rôzne, závisí od toho, ako sú podané, či to nie je moc pretláčané. Niekedy mám pocit, že 

je to nasilu a umelo, nie, že sa naozaj snažia niekde pomôcť. Určite ale bola aj nejaká, 

ktorá sa mi páčila. 

V čom vnímaš ten rozdiel? 

Asi v nápade. Tým, ako je podaná tá téma. 

Čo považuješ za cieľ takýchto kampaní? 

Rozvíriť vzduch, šokovať, docieliť to, aby ľudia o tom viac rozprávali. Vedia, že téma je 

nejak kontroverzná... napríklad mi napadá Absolutka z takéhoto dôvodu. 

Dokážu nejakým spôsobom ovplyvniť tvoje celkové ponímanie značky, ktorá s touto 

kampaňou prišla? Ak áno, ako? 

Asi áno. Závisí, čo je konkrétne v tej reklame rozoberané a pokiaľ je to téma, ktorá si 

podľa môjho názoru zaslúži pozornosť, tak to bude mať na mňa pozitívny dopad, a zas ak 

je to téma, ktorá je už moc omieľaná alebo moc pretláčaná, tak vtedy mám taký 

negatívnejší pocit, príde mi to zbytočné. 

Mohlo by sa toto tvoje vnímanie prejaviť aj nejakým konkrétnym činom – ovplyvniť 

tvoj nákup u značky, primäť ťa vyjadriť sa na sociálnych sieťach...? 

Asi áno, ovplyvnilo by to moje celkové správanie, tiež asi aj nákup, môj spotrebiteľský 

postoj.  

Ako vnímaš autenticitu takýchto kampaní? 

To je zase to, čo som spomínala. Závisí, ako často sa tá téma opakuje. 

Riešiš aj to, či sa značky tej téme venujú nejak ďalej popri reklame, spolupracujú 

s komunitami a podobne? 

Nejak som to zatiaľ nezaregistrovala, aj keď je možné, že sú nejaké značky, ktoré sú tej 

téme verné a pokračujú v myšlienke ďalej... ale aj také, ktoré to proste len využijú vo svoj 

prospech, aby sa riešil ich produkt. 

Ako by si zhodnotil úspešnosť takýchto kampaní? 

Použila by som také to „aj zlá reklama je reklama“. Určite sa viac o tom produkte hovorí, 

ale mnoho ľudí to môže odvrátiť od tej značky. Neviem si úplne predstaviť úspešnosť 

kampane, ktorá sa da dotýka týchto citlivých tém.  

Prehratie kampane 1 

Stretla si sa už niekedy s touto kampaňou? 
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Áno. 

V akej súvislosti? 

Náhodne, cez ironické články, ale nevidela som ju nikde ako kampaň. Len s tým ohlasom. 

Akým dojmom na teba pôsobí a prečo?  

Takým nasilu, snažili sa pretlačiť tú ideu, že Pepsi ich spojí a teraz sa nebudú konať 

protesty a polícia bude s nimi. Také trápne.  

Ako vnímaš prezentovaný produkt? Prišlo k nejakej zmene oproti tvojmu 

predošlému postoju k nemu? 

Nepijem Pepsi, a nepresvedčilo by ma to začať ho kupovať, ale keby som ho kupovala, asi 

by som sa zacítila trocha trápne. Nevyvoláva to emóciu ani pocit hrdosti, že nakupujem 

tento produkt alebo že stojím za správnou vecou. 

Ako po pozretí kampane vnímaš hodnoty značky? 

Komerciu. Spája sa mi s nimi taký komerčný zážitok, a využívajú aspekty, ktoré sú možno 

dôležité vo svete, ale nemajú nič s tou značkou.  

Čo podľa teba bolo cieľom značky, keď prišla s danou kampaňou? 

Myslím si, že nedosiahli to, čo chceli dosiahnuť, ale chceli dosiahnuť asi taký postoj ľudí, 

že... vlastne ani neviem, čo tým chceli povedať. Som zmätená, bolo tam toho veľmi veľa. 

Veľa takých „šokujúcich“ momentov, nerozumela som ani tomu protestu, o čom mal byť, 

prišlo mi to chaotické, rasizmus, vojna, láska? Taký mix populárnych tém, ktoré nedávali 

spolu veľmi zmysel. A potom tam bola Kendall, ktorá si zmyla mejkap a utekala za nimi... 

Čo bolo pre teba najviac zapamätateľná? 

Asi ten moment, keď sa policajt napil a ona ho odfotila. To bolo taký ten moment, že aj 

keď sú na opačných stranách pomyselných barikád, tak tam bol stret. Možno keby sa držali 

tejto témy, a nebola by tam Kendall, ale úplne bežný človek, možno by som to vnímala 

úplne inak. Tu sa hrali s príliš veľa rôznymi témami a to mi vadilo, za každú cenu. 

Prečo si myslíš, že nastal ten ohlas, ktorý si zachytila? 

Myslím si, že práve pre toto, že to pôsobilo tak lacno. Možno je to aj tým, že nejak 

nepokračovali v tej téme, že Pepsi nijak inak nepodporovala tú komunitu 

Prehratie kampane 2  

Stretla si sa už niekedy s touto kampaňou? 

Nie. 

Akým dojmom na teba pôsobí a prečo? 

Úplne opačným dojmom. Veľmi emotívna a presne poukázala na ten problém, ktorý tam je 

v ponímaní mužov a v podstate žien. Že to nie je len o tom sexizme, ale aj o tom celkovom 

pohľade mužov a na mužov, a že by sa to malo zlepšiť. Č i už tam šlo o tú bitku chlapcov, 

o otravovanie žien, o šéfa, ktorý potľapkal ženu po pleci... 
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Ako vnímaš po pozretí kampane produkt? 

Pozitívne. 

Prečo? 

Neviem to sformulovať. 

Aké hodnoty podľa teba po pozretí kampane vyznáva značka Gilette? 

Rovnosť medzi pohlaviami. Nevníma mužov len ako tých drsných, ale ako bytosti, ktoré 

vedia, ako sa majú správať k ženám a chcú byť pochopené. 

Čo podľa teba bolo cieľom značky, keď prišla s danou kampaňou? 

Zamyslenie sa ľudí nad tou problematikou, že kde všade tie problémy nastávajú. Niektorí 

ľudia to možno vnímajú tak, že o nič nejde, ale oni tam na to veľmi pekne poukázali. 

Takmer tam nezapojili produkt, možno niekde na začiatku, kde ukázali nejakú starú 

reklamu, kde tá rola tej ženy bola len byť unesená z muža, keď sa oholí a to sa celé 

zmenilo. Tam ten moment toho holenia a použitia toho produktu vlastne ani nebol, nechali 

priestor tej myšlienke.  

Čo je pre teba najzapamätateľnejšie? 

Veľmi veľa momentov, ale asi ten záver, kde to začali vysvetľovať, ako sa to dá zlepšiť, 

ako tam vždy pribehlo tých pár mužov, ktorí vedeli, ako sa majú v tých situáciách správať, 

či už to bolo, keď to dievča prešlo okolo tej kaviarne, či to bolo na tej party, alebo ten otec, 

ktorý prišiel oddeliť bitku. Ten moment toho, ako by sa tie veci mali diať, tá ukážka toho, 

ako to zlepšiť. To je ten rozdiel medzi týmto a Pepsi, tam neukázali nijaké riešenie.  

Ako veľmi úspešná bola podľa teba kampaň a prečo? 

Ťažko povedať, ale myslím si že mala úspech, určite sa o tom hovorilo, myslím si, že 

mnoho ľudí sa aj nejak zapojilo. 

 

 


