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Abstrakt 

Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vnímania produktov zahrievaného 

tabaku príslušníkmi Generácie Z. Práca sa snaží priblížiť spotrebiteľské správanie, 

motiváciu a vnímanie marketingových stratégií najmladšej generácie voči moderným 

produktom tabakových firiem, ktoré sa svojim technologickým zameraním snažia osloviť 

nové cieľové skupiny.  

Prvá, teoretická časť, si kladie za cieľ preniknúť do nákupného správania a 

charakteristiky Generácie Z. Následne približuje produkty zahrievaného tabaku, ich princíp 

fungovania a možné zdravotné riziká spojné s užívaním. Pre charakter práce je zdôraznená 

aj legislatíva a etické kódexy vzťahujúce sa na tabakovú reklamu. Ďalej práca rozoberá 

konkrétne značky  zahrievaného tabaku dostupné v Českej republike, IQOS a glo 

a približuje ich marketingové stratégie.  

Druhá, praktická časť, skúma pomocou kvalitatívneho výskumu formou 

pološtrukturovaných rozhovorov postoje Generácie Z s vekovým ohraničením 18 až 25 

rokov, ktorí majú skúsenosť s IQOS alebo glo. Títo účastníci výskumu zodpovedali otázky 

týkajúce sa spotrebného správania, motivácie k užívaniu a vnímaniu marketingových 

stratégií. Práca nevyvodzuje žiadne zovšeobecniteľné závery, ale poskytuje vhľad do 

zmýšľania a názorov Generácie Z.   

 

Abstract 

This bachelor thesis examines the perception of heated tobacco products by members 

of Generation Z.   

The first, theoretical, part aims to scrutinise the shopping behaviour and key 

characteristics of Generation Z. It then introduces the products of heated tobacco, the 

principle on which they function and possible health risks associated with their use. For the 

purposes and nature of this paper, it also emphasises the legislation and ethics codes, which 

deal with the issue of tobacco advertising. The work then focuses on the analysis of 



 
 

 

marketing strategies of specific brands of heated tobacco available in the Czech Republic - 

IQOS and glo.   

The second, practical, part examines the attitudes towards heated tobacco, using the 

methods of qualitative research in the form of semi-structured interviews. Researcher 

participants - members of Generation Z, aged 18 to 25, who have had previous experience 

with IQOS or Glo - answered questions about consumer behaviour, their motivation to use 

heated tobacco products and perceptions of marketing strategies.  The work does not draw 

any generalisable conclusions but provides insight into the thinking and opinions of 

Generation Z. 
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Úvod 
 

Táto bakalárska práca sa zameriava na vnímanie alternatívnych tabakových výrobkov, 

konkrétne produktov zahrievaného tabaku príslušníkmi Generácie Z. Cieľom práce je pomocou 

hĺbkových rozhovorov preskúmať vnímanie týchto nových produktov zástupcami Generácie 

Z. Mladí ľudia, ktorí patria do tzv. internetovej generácie sa stávajú novou cieľovou skupinou 

pre tabakové firmy, ktoré sa snažia uviesť nové a atraktívne tabakové produkty. Tabakové 

firmy čelia poklesu záujmu a spoločenskej akceptácie fajčenia, čo spôsobilo pokles aktívnych 

fajčiarov. Firmy preto prišli s alternatívnymi výrobkami na báze nahrievania, pri fajčení 

ktorých neprebieha proces spaľovania. Tieto produkty propagujú ako technologické, 

inovatívne, zdravšie a dizajnové, čím sa stávajú atraktívne pre najmladšiu cieľovú skupinu.  

Motiváciou k výberu tejto témy boli dva rozhodujúce faktory. Svojim vekom sama 

spadám pod Generáciu Z, čím sa cítim byť zacielená tabakovými spoločnosťami a ich 

stratégiami. Počas štúdia som prišla do kontaktu s novými formami tabakovej reklamy, čo ma 

osobne veľmi zaujalo ich sofistikovanosťou a presunom do online prostredia. Sama nie som 

užívateľkou HTP, a preto ma zaujímali postoje a motivácie rovesníkov, ktorí sú aktívnymi 

konzumentmi.  

V nasledujúcich kapitolách sa táto práca pokúsi nahliadnuť do problematiky 

zahrievaného tabaku, identifikovať možné zdravotné riziká a legislatívne nedostatky. Ďalej sa 

práca zaoberá etickými kódexami, nariadeniami Facebooku a tendenciami fajčenia v Českej 

republike. V neposlednom rade sú priblížené marketingové stratégie HTP v Českej republike, 

IQOS a glo.  

Kvalitatívny výskum sa zameriava na užívateľské vzorce, motivácie k užívaniu 

a vnímaniu marketingových stratégií na vybranej vzorke dvanástich respondentov v rozmedzí 

veku 18 až 25 rokov. Výskum prebiehal formou pološtrukturovaných rozhovorov podľa 

predom určenej osnovy s otázkami.  

Výsledkom a možným prínosom je rozkľúčovanie dôležitých tém, názorov 

a preferencií, podľa ktorých je znateľné, že tabakové firmy sa svojim uvedením HTP snažia 

osloviť najmladšiu cieľovú skupinu, pre ktorú sú dôležité dizajnové, technologické a zdravé 
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produkty. Mladí ľudia sú vystavení reklame na HTP na sociálnych médiách pomocou 

influencerov, na eventoch a vo verejnom priestore.  

 
 

TEORETICKÁ ČASŤ 

1. Generácia Z 

Pojmom generácia sa pôvodne označovalo obdobie medzi narodením rodičov 

a narodením ich dieťaťa. Podľa tejto definície sa generácie vymedzovali na 20 až 25 rokov, po 

ktorých jednu generáciu vystriedala druhá. V dnešnej dobe nemôžme brať túto definíciu 

doslovne. Vplyvom technológií, vzniku nových povolaní a zmeny sociálnych hodnôt sa 

generácie líšia, menia a rozvíjajú oveľa rýchlejšie. Dnes by sa generácia dala definovať 

nasledovne: „Generácia označuje skupinu ľudí narodenú v približne rovnakom časovom 

období (maximálne v rozpätí 15 rokov), ktorí majú porovnateľný vek, životnú fázu, a ktorí sú 

ovplyvnení a formovaní rovnakými udalosťami, trendmi a rozvojom“ (McCrindle, 2014, s.1 – 

2). 

Generácia Z je súčasná generácia mladých ľudí, ktorí sa narodili na konci 2. tisícročia. 

Ich veková hranica nie je presne stanovená a viaceré publikácie používajú rôzne časové 

ohraničenia. S. Wood (2013, s. 1) uvádza, že sa jedná o ľudí narodených od polovice 90. rokov 

20. storočia do roku 2005. Seemiller a Grace uvádzajú explicitný časový úsek od roku 1995 do 

roku 2010. Pripúšťajú však, že vedci uvádzajú začiatky medzi rokmi 1995, 1996 a 1997 

a končia v rokoch 2010 až 2012 (Seemiller a Grace, 2018, s. 33). Do roku 2025 bude Generácia 

Z celosvetovo najväčšou vekovou skupinou na svete tvoriacou 29% celkovej populácie (Gros, 

2019).  

1.1 Základné vlastnosti a charakteristika Generácie Z 

Generácia Y a Generácia Z zdieľa mnoho spoločných charakteristík. Medzi 

najvýznamnejšie patria porozumenie technológiám a komfort s globalizáciou (Woord, 2013, s. 

1). Generácia Z vyrastala v technologickom svete, ktorý je pre nich samozrejmosťou, a preto 

sú prezývaní aj „instatant online“, teda neustále online. Medzi hlavné charakteristiky patria 

ontologické faktory (vek), sociologické faktory (doba a technológie) a historické faktory 

(udalosti). Zaujímavosťou je, že Generácia Z bola vo všeobecnosti vychovávaná staršími 
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rodičmi (medián veku prvorodičky príslušníka Generácie Z je 31 rokov) a vzdelávaní staršími 

učiteľmi než generácie pred nimi. Generácia Z rýchlejšie dospieva, rýchlejšie sa vzdeláva, skôr 

je vystavovaná marketingovým stratégiám a je zvyknutá robiť viacero vecí súčasne 

(Levickaité, 2010, s. 173).  

1.2 Generácia Z ako spotrebitelia 

Generácia Z je špecifická svojim spotrebným správaním, ktoré by sa dalo 

charakterizovať do 4 kategórií: 1) Dôraz na inovácie 2) Nutnosť pohodlia 3) Potreba istoty 4) 

Eskapizmus (Wood, 2013, s.1).  

Pod pojmom „dôraz na inovácie“ chápeme komfort vo virtuálnom svete a vysoké 

očakávania od technológií. Dôraz kladú na neustále zlepšovanie a nové verzie technologických 

produktov. Generácia Z je ochotná investovať vyššie sumy peňazí do produktov, ktoré sú 

technologické a ktorých inovácia je znateľná na prvý pohľad v dizajne produktu (Wood, 2013, 

s. 1). Technológie zohrávajú obrovskú úlohu v živote tejto generácie, ktorá sa zaraďuje do 

najaktívnejších užívateľov internetu. Ich najpoužívanejším zariadením je mobilný telefón, na 

ktorom podľa výskumu IBM Institute for Business Value (2018, s. 6) trávi štvrtina príslušníkov 

Generácie Z viac než 5 hodín denne.  

Pohodlie je jedným z kľúčových faktorov pri rozhodovacom procese príslušníka 

Generácie Z.  Na rozdiel od starších generácii má Generácia Z pozitívny prístup 

k technológiám, pokiaľ im zjednodušujú každodenný život. Neboja sa veľkých organizácií 

a možnému sledovaniu, čo je typické pre Baby Boomers a Generáciu X, naopak oceňujú 

ponuky vytvorené na mieru (Wood, 2013, s. 2). 

Generácia Z je typická svojou očakávanou vysokou životnou úrovňou a komfortným 

štýlom života (Wood, 2013, s. 2). Od zakúpených produktov a služieb očakávajú vysokú 

úroveň v pomere k cene a transparentnosť cien a zliav (IBM, 2018, s. 10). Potreba finančnej 

istoty je formovaná aj vyrastaním v období ekonomickej recesie a sledovanie narastajúceho 

rozdielu medzi príjmovými skupinami (Wood, 2013, s. 2). Dôraz kladú na finančné 

zabezpečenie a šetrenie peňazí. To môže byť dôsledkom vysokej zadlženosti tejto generácie, 

ktorá je častokrát zadlžená už po dokončení vysokej školy. To spôsobuje stres nad finančnou 

budúcnosťou, prehodnocovanie nevyhnutných nákupov a súvisiacu zlú finančnú gramotnosť 

(Gros, 2019).  
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Vysoký tlak na výsledky a úspech v skorom veku, tlak sociálnych médií a rýchly prísun 

informácii má za cieľ eskapizmus, ku ktorému Generácia Z inklinuje. Úniku z rýchleho sveta 

plného povinností poskytujú videohry s neobmedzenými možnosťami kreativity a virtuálnych 

svetov a neustály prístup k sociálnym sieťam (Wood, 2013, s.3).  

 

2. Zahrievané tabakové výrobky  

Tabakové firmy sa stáročia snažia udržať vnímanie fajčenia ako populárnu sociálnu 

aktivitu. Podľa World Health Organization (WHO) je tzv. tabaková epidémia jednou 

z najväčších zdravotných rizík súčasnosti. Každoročne zabije fajčenie viac než 8 miliónov ľudí, 

z ktorých je až 1,2 milióna pasívnych fajčiarov. Z celkového počtu fajčiarov, ktorý v roku 2020 

dosiahol 1,3 miliardy, je viac než 80 % z nižších a stredných príjmových skupín. Pre týchto 

užívateľov sú výdavky na tabakové výrobky veľkou časťou ich príjmu, čím sa prehlbuje 

chudoba a nízka životná úroveň v týchto krajinách (WHO, 2020).  

Spoločnosti vyrábajúce tabakové produkty čelia za posledné roky poklesu záujmu 

o fajčenie s narastajúcim trendom zdravej výživy, starostlivosti o zdravie a nižšej sociálnej 

akceptácii fajčenia. Z tohoto dôvodu sa snažia vyvíjať nové produkty, ktoré im zachovajú ich 

pozíciu na trhu, oslovia nové cieľové skupiny a potencionálnych konzumentov a legitimizujú 

ich marketing a propagáciu (Hejlová et al., 2019, s. 8). K alternatívnym tabakovým výrobkom 

sa zaraďujú nikotínové sáčky, náplasti, žuvací tabak, elektronické cigarety a produkty 

zahrievaného tabaku. Z dôvodu vnímania fajčenia ako zdraviu škodlivého prichádzajú 

tabakové spoločnosti s alternatívami a inováciami. V minulosti to boli napríklad mentolové 

filtre značky Kool, ktoré boli propagované ako „svieže“ s následnými implikáciami 

o zdravotných benefitoch v sloganoch „Naživo s potešením“ či „Nová príjemnosť v krku“ 

(McNichol, 2011). Dnes už vieme, že sú tieto produkty, ktoré boli v minulosti propagované 

ako zdravšie, rovnako škodlivé. 

Heated tobacco products (HTP) alebo produkty zahrievaného tabaku sú elektronické 

prístroje, ktoré dodávajú nikotín do tela pomocou zahrievania tabaku namiesto jeho 

spaľovania. To má za cieľ údajne menšiu koncentráciu toxínov v aerosole v porovnaní 

s bežným cigaretovým dymom (Simonavicius et al., 2018, s. 1). Tieto alternatívne tabakové 
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výrobky boli predstavené ako reakcia tabakových firiem na globálny pokles konzumácie 

tabakových výrobkov. Produkty zahrievaného tabaku okrem iného reagujú aj na silnejúce 

právne regulácie tabakovej reklamy (Bialous, 2018, s. 1). Pod záštitou zníženého rizika, 

tabakové firmy prezentujú svoje riešenie na zníženie dopadov celosvetového problému 

spojeného s užívaním tabakových výrobkov. Znížené zdravotné riziko im dáva priestor pre 

silnejší lobbing, výnimky z právnych regulácii spojených s propagáciou a vyššiu mieru 

akceptácie spoločnosťou.  

Len zopár firiem predstavilo svoje alternatívne tabakové výrobky na báze zahrievania. 

Japan Tobacco International (JTI) predstavil v roku 2013 svoje zariadenie s názvom „Ploom“, 

Philip Morris Intenational (PMI) predstavil „IQOS“ (I Quit Ordinary Smoking) globálne v roku 

2014, British Americal Tobacco (BTA) uviedol v roku 2015 „glo“. Ako posledný predstavil 

Korean Tobacco and Ginseng Corporation (KT&G) svoju verziu HTP pod názvom „lil“ v roku 

2017. V súčasnosti sú HTP dostupné vo viac než 40 krajinách. IQOS je dostupný vo väčšine 

z nich (WHO, 2020, s. 1).  

2.2 Princíp fungovania zahrievaného tabaku 

Existujú štyri typy HTP, ktoré sa líšia podľa druhu zahrievania tabaku a distribúcie do 

pľúc užívateľa. Princíp, na ktorom funguje IQOS a glo, používa externý zdroj, ktorý produkuje 

aerosol zo špeciálne designovaných náplní. Na koniec prístroja, kde sa nachádza nahrievacia 

čepeľ, sa nasunuje tabaková náplň. Teplo sa rozptýli po prístroji pri vdychovaní dutou 

acetátovou trubicou, ktorá pozostáva z dvoch komôr. Komory sú aktivované tlačidlom, ktoré 

spustí nahrievanie na prevádzkovú teplotu 240 – 320 °C počas doby 30 – 40 sekúnd (WHO, 

2020, s. 3). Do balíčku s tabakom sa pridávajú aj zvlhčovadlá, aby sa tabak netrúsil, a taktiež 

aby bol aerosol viditeľný. Pridané sú aj rôzne chemické látky ovplyvňujúce vôňu a chuť 

aerosolu (Hrubá, 2018, s. 29).   

Obrázok č. 1: Konštrukcia zariadenia IOQS 
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Zdroj: Word Health Organization, 2020, s. 3 

 

2.3 Zdravotné riziká zahrievaného tabaku 

Zdravotné riziká a účinky zahrievaného tabaku sú predmetom diskusií. Od predstavenia 

novej technológie na báze zahrievania prešlo len niekoľko rokov, počas ktorých sa realizovali 

desiatky výskumov mapujúcich zdravotné dôsledky HTP. Podľa Svetovej zdravotníckej 

organizácie (2020) je množstvo nikotínu distribuovaného do tela používateľa skrz IQOS 

rovnaký alebo porovnateľný ako pri klasických cigaretách (WHO, 2020, s. 7). V dobe písania 

tejto bakalárskej práce je na posúdenie zdravotného rizika príliš málo dôkazov za dobu od 

uvedenia HTP na trh. Svetová zdravotnícka organizácia vyjadrila znepokojenie: „Napriek 

tomu, že je používateľ vystavený menšiemu množstvu niektorých toxínov, ktoré obsahujú 

klasické cigarety, je používateľ vystavený novým toxínom, ktorých krátkodobé a dlhodobé 

efekty neboli prešetrené,“ (WHO, 2020, s. 8). Ako uvádza vo svoje práci Dobrovolná (2020 s. 

23), IQOS znižuje expozíciu niektorých toxických látok, ale zvyšuje ju u iných, s obmedzenou 

informovanosťou o toxicite. Je nutné podrobiť produkty zahrievaného tabaku podrobnejším 

výskumom s dlhodobým pozorovaním efektov na zdraví užívateľov.  
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3. Legislatíva v Českej republike 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Regulácia reklamy na tabakové výrobky je predmetom silného tabakového lobbingu. 

Regulácia reklamy je vo svojej podstate zásahom do základného práva na šírenie informácií. 

Je však nutná z dôvodu ochrany spotrebiteľa, ktorý by mohol byť obeťou klamlivých 

obchodných praktík. Pravdivá a otvorená komunikácia bez zveličovania je hlavným cieľom 

regulácii v reklame (Dvořák, 2016, s. 6).  

V roku 1993 nastal prelom vydaním zákona č. 303/1993 Sb. o zrušení štátneho 

tabakového monopolu, ktorý stanovil, že reklama tabakových výrobkov nie je povolená 

v informačných prostriedkoch, na plagátových plochách či iných reklamných zariadeniach, 

v kinách a na verejných dopravných prostriedkoch (psp.cz, 2021).  Ďalším míľnikom sa stal 

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulácií reklamy, §1 odst. 2, ktorý úplne zakazuje reklamu 

v televíznom vysielaní a obmedzuje reklamu v rozhlasovom vysielaní výhradne na dobe medzi 

22. hodinou a 6. hodinou. Obmedzenia sa vzťahovali aj na využívanie neplnoletých osôb v 

reklamách, nabádanie k fajčeniu, zameriavanie propagácie na mladistvých a jasne označené 

zdravotné riziká (portal.gov.cz, 2021). Rozhlasová reklama bola úplne zakázaná v roku 2001 

zákonom č. 231/ 2001 Sb. § 48 (Sbírka zákonů České republiky, 2001, částka 87).  

V roku 2003 bola prijatá ďalšia novela zákona o regulácii reklamy. Zakázaná bola 

akákoľvek propagácia tabakových výrobkov, vrátane distribúcie vzoriek tabakových výrobkov 

zdarma, využívanie ochranných známok či sponzorovanie zo strán tabakových firiem. 

Výnimky z tejto novely boli napríklad propagačné materiály určené výhradne profesionálom 

v oblasti obchodu s tabakom či reklama v špecializovaných predajniach (psp.cz, 2003).  
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Ďalšia zákonná úprava s účinnosťou od 1. júna 2004 hovorí o prísnejšom zákaze 

akýchkoľvek foriem reklamy s obsahom výnimiek. Zákon hovorí o umiestnení povinného 

varovania Ministerstva zdravotníctva o spôsobovaní rakoviny fajčením. Toto varovanie musí 

byť v rozsahu 20 percent plochy znázornenia na bielom podklade. Reklama v mieste predaja 

je regulovaná na zacielenie dospelých užívateľov (Kůta et al., 2005, s. 2-7). 

3.1 Výnimky zo zákazu tabakovej reklamy  

Právny poriadok musí obsahovať aj výnimky z regulácie a zákazov tabakovej reklamy, 

aby ponechal aj zástupcom tabakových spoločností možnosti propagácie ich výrobkov. Predaj 

tabakových výrobkov je legálny, preto nemôže byť ani reklama na tieto výrobky úplne 

zakázaná, či cenzurovaná (Dvořák, 2016, s. 25). Reklama nie je zakázaná v špeciálnych 

periodikách, letákoch či plagátoch pre profesionálov, teda veľkoobchodníkov, 

maloobchodníkov, ale aj barmanov, čašníkov či predavačov. Zákaz sa nevzťahuje ani na 

špecializované obchody a predajne riadne označené tak, aby bolo zákazníkovi jasné, že sa 

jedná o predajňu s tabakovými výrobkami.  Za povolenú sa považuje aj reklama v časti 

prevádzky, kde sa predávajú tabakové výrobky (Dvořák, 2016, s. 26). Poslednou povolenou 

reklamou je reklama v tlačených publikácii, ktoré sú predávané a publikované v tretích 

krajinách a nie sú primárne určené pre trh krajín Európskej únie (Kůta et al., 2005, s. 2-7).  

Na to, aby bola reklama na tabakový výrobok za vyššie spomenutých okolností 

povolená, musí spĺňať ďalšie kritériá. Okrem spomenutého varovania o škodlivosti nesmie byť 

reklama cielená na neplnoleté osoby. Tým sa reklama stáva v prípade, ak zobrazuje takéto 

osoby, alebo ich oslovujúce prostriedky, či už vizuálne, verbálne alebo myšlienkové. Zakázané 

je aj nabádanie k fajčeniu, zobrazovanie otvorených krabičiek s cigaretami či vykonávanie 

činnosti spojenej s fajčením (zakonyprolidi.cz, 2005).   

 

3.2 Protifajčiarsky zákon  

Pre potreby tejto bakalárskej práce je významné spomenutie zákona č. 65/2017 Sb., o 

ochrane zdravia pred škodlivými účinkami návykových látok, známeho aj ako tzv. 

protifajčiarsky zákon, ktorý vstúpil do platnosti 31. mája 2017. Tento zákon zakázal fajčenie 

vo vnútorných priestoroch stravovacích služieb, udelil povinnosť pri predaji oddeliť tabakové 
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výrobky od ostatného sortimentu, umiestniť viditeľný text zákazu predaja produktov osobám 

mladším 18 rokov, či povinnosť plnoletosti osoby predávajúcej tabakové výrobky 

(zakonyprolidi.cz, 2017). Zákon č. 65/2017 Sb § 3 hovorí o zákaze predaja tabakových 

výrobkov v zdravotníckych zariadeniach, školských zariadeniach, na akciách určených pre 

osoby mladšie 18 rokov, v predajniach so sortimentom určeným pre osoby mladšie 18 rokov, 

v dopravných prostriedkoch určených pre verejnú prepravu atď. 

Najväčšou zmenou tohoto zákona bol zákaz fajčenia vo vnútorných priestoroch 

stravovacích služieb. Táto téma vyvolala diskusie v spoločnosti a viacero výskumov 

mapujúcich postoje verejnosti k tejto problematike. Prezident českej koalície proti tabaku 

a adiktológ Lukáš Kohoutek v rozhovore pre DVTV (2019) zhrňuje, že v roku 2017 si väčšina 

ľudí, vrátane fajčiarov priala, aby boli reštaurácie nefajčiarske. Podľa výskumu STEM z roku 

2018 na reprezentatívnom vzorku považovalo až 78% respondentov zákaz fajčenia za správny. 

61% je dokonca názoru, že protifajčiarsky zákon povedie k vyššej ochrane zdravia občanov 

(STEM, 2018).  

Je dôležité spomenúť, že zákaz sa vzťahuje aj na elektronické cigarety. Zákon presne 

definuje tabakové výrobky aj elektronické cigarety: „Elektronická cigareta je výrobok 

k užívaniu výparov obsahujúcich nikotín alebo iných výparov prostredníctvom náustku, kde 

nedochádza k horeniu tabaku. Elektronické cigarety môžu byť jednorazové, opätovne 

naplniteľné náhradnými náplňami alebo nádržky alebo opakovane použiteľné pomocou 

jednorazových zásobníkov“ (zakonprolidi.cz, 2017). Do tejto definície spadá aj zahrievaný 

tabak IQOS a glo, na ktoré sa vzťahujú rovnaké obmedzenia ako na klasické cigarety. Je 

zakázané fajčiť napríklad na zastávkach verejnej dopravy, v nemocniciach, školách, 

nákupných centrách, divadlách atď. Výnimku majú len stravovacie služby (reštaurácie, bary 

a kaviarne), pokiaľ sú označené ako fajčiarske (mzcr.cz, 2016). O povolení IQOS a glo 

rozhoduje prevádzkovateľ. 

3.3 Zákaz predaja cigariet s príchuťami 

Snaha odradiť mladých ľudí od fajčenia je hlavným cieľom opatrení na reguláciu tabaku 

EÚ. V roku 2016 vstúpila do platnosti smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EU, 

ktorá so sebou priniesla množstvo nových pravidiel. Zakázané boli napríklad cigarety 

s charakteristickými príchuťami (okrem mentolu a cigariet s viac než 3% podielom na trhu), 
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malé balenia a propagačné alebo zavádzajúce obaly. Tabakové firmy dostali povinnosť 

uvádzať obrazové zdravotné výstrahy či oznamovať nové kategórie tabakových produktov 

(ČTK, 2016). Dňa 20. mája 2020 nadobudol účinnosť zákaz predaja mentolových cigariet. 

Zákaz EÚ sa netýka bezdymových tabakových výrobkov, elektronických cigariet či 

nikotínových sáčkov bez obsahu tabaku (TASR, 2020). Náplne s príchuťami do zahrievaných 

tabakových prístrojov IQOS a glo sú tak aj naďalej v predaji.  

 

4. Kódexy a etika 
 

4.1 Etický kódex tabakovej reklamy 

Problematiku nutnosti regulácie tabakovej reklamy vníma aj Rada pre reklamu, ktorá 

je autorom Etického kódexu reklamy. Etický kódex nie je právne vymáhateľný a nenahradzuje 

právnu reguláciu reklamy, ale stanovuje štandardy pre reklamnú prax s cieľom kultivácie 

reklamného prostredia. Tabaková reklama, ktorej je venovaná Kapitola IV, nesmie byť 

zameraná na mladistvých, nabádať ich k fajčeniu alebo zobrazovať výjavy, ktoré by mohli 

k fajčeniu tieto osoby priťahovať. Z dôvodu ochrany mladistvých nesmie reklama tvrdiť, že 

tabakový výrobok pomáha pri relaxácii, koncentrácii, rozširuje sexuálne, podnikateľské či 

športové úspechy  V reklame na tabakové výrobky smú vystupovať len osoby, ktoré sú alebo 

sa zdajú staršie ako 25 rokov (Rada pro reklamu, 2013).  

4.2 Etický kódex PMI a BAT 

Svoje etické kódexy majú aj samotné tabakové spoločnosti. Tabakové firmy Philip 

Morris International (PMI) a British American Tobacco (BAT) majú na svojich stránkach 

zverejnené etické kódexy, ktorými sa riadia zamestnanci, dodávatelia aj spolupracovníci týchto 

firiem.  

PMI vo svojom kódexe zdôrazňuje tri princípy marketingových stratégii. Zaväzujú sa, 

že nebudú svoje produkty predávať mladistvým, ani používať obsah oslovujúci mladistvých, 

zdravotné riziká budú označené, či už je tak nariadené od štátu alebo nie, marketingové 

stratégie musia spĺňať globálne štandardy s rešpektovaním miestnej kultúry. Ambasádori PMI 

musia mať minimálne 25 rokov (pmi.com, 2021, s. 31). Zároveň PMI zdôrazňuje svoju povesť 

a nutnosť zachovať dobré meno a dôveru zákazníkov. Ako jeden z hlavných bodov ich 
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etického kódexu je chrániť mladých ľudí, ktorí majú obmedzenú schopnosť spracovať 

informácie a vykonávať racionálne voľby. Zamestnanci marketingového oddelenia sú povinní 

brať túto skutočnosť na vedomie a oboznámiť o nej všetkých spolupracovníkov či reklamné 

agentúry (pmi.cz, 2021, s. 31). 

Dokument o medzinárodných marketingových princípoch BAT stručne popisuje 

zásady, ktorými sa firma riadi pri nastavovaní akýchkoľvek propagačných aktivít. Svoju 

činnosť cielia výhradne na dospelých užívateľov a aj propagácia je určená výhradne im, ich 

podnikateľská činnosť je transparentná a všetky tvrdenia sú podložené vedeckými výskumami 

(batczech.cz, 2021). BAT zhrňuje svoje stratégie do piatich zásad, ktoré musia podľa interného 

kódexu spĺňať – zodpovedné, presné a nezavádzajúce, zamerané na dospelých užívateľov, 

transparentné a v súlade so všetkými platnými zákonmi (batczech.cz, 2021). 

4.3 Nariadenia Facebooku  

Vzhľadom k vysokej miere právnych regulácii a obmedzení propagácie presunuli 

tabakové firmy propagáciu do internetového prostredia, najmä na sociálne siete Facebook 

a Instagram, čo je v rozpore s pravidlami používania. „Reklamy nesmú propagovať predaj 

alebo používanie tabakových výrobkov a produktov s nimi súvisiacich. Reklamy nesmú 

propagovať elektronické cigarety, vaporizéry alebo akékoľvek iné produkty simulujúce 

fajčenie,“ (facebook.com, 2021). Povolené sú protifajčiarske kampane alebo blogy a skupiny, 

ktoré združujú ľudí so záujmom o tabakové výrobky, pokiaľ sa v danej skupine neuskutočňuje 

predaj takýchto výrobkov (facebook.com, 2021).  

Predaj tabakových výrobkov na Facebook Marketplace je už niekoľko rokov zakázaný, 

avšak s platenou reklamou HTP je situácia trochu zložitejšia. Výrobcovia sú si vedomí zákazu 

propagácie týchto produktov, preto oddeľujú reklamu na samotný elektronický prístroj od 

tabakových náplní. Legálne obmedzenia sa netýkajú samotných elektronických prístrojov, 

a preto sa môžu propagovať ako ostatné elektronické zariadenia (fsv.cuni.cz, 2019). „Podľa 

tejto logiky je teda možné na samotný elektronický produkt zbierať osobné údaje 

a spotrebiteľské dáta, dávať zľavu, poskytovať prístroje zdarma na „testovanie“, prevádzať 

firemné školenie alebo sponzorovať festivaly, čo zákon o regulácii reklamy na tabakové 

výrobky vyslovene zakazuje,“ (fsv.cuni.cz, 2019). Reklama HTP na sociálnych sieťach musí 

byť riadne označená, inak sa jedná o skrytú reklamu, ktorá je protizákonná a odporuje interným 
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pravidlám sociálnych médií aj kódexom samotných tabakových firiem. Nie len, že tabakové 

firmy obchádzajú zákon oddeľovaním elektronického prístroja od tabakových náplní, ale 

influenceri neoznačujú takéto reklamy, čím sa stávajú ťažko identifikovateľné pre spotrebiteľa. 

Ďalším problémom je vystavenie detí a mladistvých takýmto reklamám, čo je takisto v rozpore 

s legislatívou, ale aj etickými kódexmi tabakových spoločností.  

 

5. Zahrievaný tabak v Českej republike 
 

5.1 Tendencie fajčenia v Českej republike 

Štátny zdravotný úrad vykonáva vlastné šetrenie konzumentov tabaku a alkoholu, 

v ktorom sa zameriava na sociodemografické profily užívateľov. V roku 2019 bol do výskumu 

prvýkrát zaradený zahrievaný tabak IQOS a glo.  

Štúdia užívania tabaku a alkoholu v Českej republike za rok 2019 ukazuje, že celkový 

podiel fajčiarov starších 15 rokov dosiahol 24,9 %, z ktorých 18,1 % bolo denných fajčiarov 

(SZÚ, 2019, s. 5). Klesajúce tendencie fajčenia klasických cigariet dokazuje pokles počtu 

vyfajčených cigariet za deň. Ten dosiahol v roku 2019 počet 8,6 ks cigarety na deň, čo je oproti 

roku 2017 pokles o 0,8 (SZÚ, 2019, s. 14).  

Na obrázku č. 2 môžeme vidieť klesajúce tendencie fajčenia, ktoré oproti roku 2012 

poklesli o 6,4 p.b. Aj keď Česká republika patrí medzi krajiny, kde sa fajčí najviac v Európe, 

je značný pokles popularity fajčenia. Prezident českej koalície proti tabaku a adiktológ Lukáš 

Kohoutek v rozhovore pre DVTV (2019) vysvetľuje nárast užívania medzi rokmi 2017 a 2018 

práve vstupom zahrievaného tabaku na český trh a zavádzaním protifajčiarskeho zákona. „Je 

možné, že ľudia, ktorí na tieto zariadenia prešli, sami seba identifikovali v dotazníku ako 

fajčiarov,“ (DVTV, 2019). Keďže sa do roku 2019 nerozlišovalo fajčenie klasických cigariet 

od fajčenia zahrievaného tabaku, nevieme presne určiť, koľko ľudí prešlo v týchto rokoch na 

IQOS a glo (SZÚ, 2019, s. 14) 

Obrázok č. 2: Prevalencia fajčenia v ČR v rokoch 2012 - 2019 
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Zroj: SZÚ, 2019, s. 6 

Najväčšie percento ľudí vo veku 15 – 24 rokov (81,3 %) začalo s fajčením medzi 15. a 19. 

rokom života. Popularita fajčenia klesá aj u tejto vekovej skupiny. Naopak užívanie 

zahrievaného tabaku dosahuje najvyššie percento užívateľov vo vekovej skupine 15 – 24 

rokov, a to 7,7 %, z toho 4,1 % denných používateľov (SZÚ, 2019, s. 22). „Zahrievaný tabak 

a elektronické cigarety pôsobia na mladých ľudí atraktívnejším dojmom než klasické cigarety. 

Slúžia taktiež ako statusový symbol, ktorý medzi sebou rovesníci chcú zdieľať, a preto tieto 

produkty začnú užívať,“ zhrňuje Adam Kulhánek z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Prahe (vláda.cz, 2020).  Aj tieto údaje 

dokazujú popularitu zahrievaného tabaku u Generácie Z, čím sa z tejto skupiny mladých ľudí 

stáva atraktívna cieľová skupina pre tabakové firmy.  

5.2 IQOS  

Zariadenie na zahrievanie tabaku od spoločnosti Philip Morris International (PMI) bolo 

predstavené v roku 2014 ako reakcia na klesajúcu obľubu fajčenia. Trend zdravej výživy 

a starostlivosti o zdravie využila spoločnosť PMI, aby predstavila „zdravšiu“ alternatívu ku 

klasickým cigaretám. Zariadenie IQOS (I Quit Ordinary Smoking) funguje na báze nahrievania 

tabaku pomocou technológie IQOS HeatControl™, ktorá tabak zahreje na 300  - 320 °C bez 
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toho, aby sa tabak spaľoval. Zariadenie IQOS je v súčasnosti dostupné v 52 krajinách (Jackler 

et al., 2020, s. 6 – 7).   

Zdravotné benefity, ktoré propaguje PMI sa stali predmetom niekoľkých výskumov. 

Aerosol, ktorý vzniká nahrievaním tabakových náplní obsahuje zmes glycerínu, nikotínu, 

chemikálií s príchuťami a vôňami a ďalšie zložky (Jackler et al., 2020, s. 7). IQOS znižuje 

množstvo niektorých toxických látok, ale zvyšuje ho u iných, o ktorých toxicite nemáme 

podrobné informácie (Dobrovolná, 2020 s. 23). Od uvedenia na trh prešiel príliš krátky čas, 

aby mohol byť IQOS suverénne propagovaný ako zdravšia alternatíva. Tvrdenia ako 

„budúcnosť bez dymu“, „lepšie sa stáva ešte lepším“, „lepšia voľba“ naznačujú jednoznačné 

zdravotné benefity, ktoré neboli s určitosťou preukázané.  

Od uvedenia na český trh v roku 2017 zažíva IQOS enormnú popularitu. Podľa 

polročnej správy PMI za prvý polrok 2020 celkový počet dospelých fajčiarov v Českej 

republike a na Slovensku vzrástol v porovnaní s rokom 2019 o 169 000. Počet užívateľov 

IQOS v oboch krajinách dosiahol počet 621 000, z ktorých 427 000 užívateľov prešlo na IQOS 

kompletne (pmi.com, 2020, s. 6). Z obrázku č. 3 môžeme vidieť zvýšený záujem o IQOS 

v období vstupu na trh, začiatku influencer marketingu a sponzoringu Medzinárodného 

filmového festivalu v Karlových Varoch (Google Trends, 2021).  

 

Obrázok č. 3: Vyhľadávanie IQOS v období rokov 2017 - 2021 

 

Zdroj: Google Trends, 2021 

Vstup IQOS na český trh Sponzor KVIFF 
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V súčasnosti ponúka PMI zariadenie IQOS v troch variantách – IQOS 3 DUO, IQOS 3 

Multi a IQOS 2.4 Plus. Ceny najlacnejšej alternatívy IQOS 2.4 Plus sa pohybujú od 690 Kč za 

samotný nahrievací prístroj po 1290 Kč za set prístroja s nabíjacím puzdrom. IQOS 3 Multi je 

dostupný za 1290 Kč a rada IQOS 3 Duo za 1790 Kč. Z hľadiska náplní heets vychádza 1 

krabička obsahujúca 20 tabakových náplní na 100 Kč. IQOS ponúka aj limitované edície, 

v súčasnosti je to napríklad IQOS 3 DUO FROSTED RED. (cz.iqos.com, 2021). Kartón náplní 

heets je dostupný za cenu 1000 Kč. Každý kartón obsahuje 10 škatuliek, v ktorých je 20 

tabakových náplní. Náplne sa líšia svojou príchuťou, ale aj intenzitou. V súčasnosti je ich 

v ponuke 12, so stálym rozširovaním ponúkaných príchutí a intenzít (cz.iqos.com, 2021). 

PMI ponúka vo svojich predajniach a na e-shope možnosti prispôsobenia si zariadenia 

IQOS. K dispozícii má užívateľ rôzne vrchné a bočné kryty, silikónové a látkové obaly, kapsy, 

dózy, čističe, nahrievače, ale aj kompletné limitované edície (sk.iqos.com, 2021). 

Komunikované sú aj kryty v jarných pastelových farbách. Okrem doplnkov si môžu zákazníci 

v predajni zdarma vygravírovať motív podľa vlastného výberu (sk.iqos.com, 2021). Podľa 

výskumu IBM ohľadom spotrebiteľského správania Generácie Z, až 55% respondentov tvrdí, 

že chcú mať prispôsobené a upravené veci na mieru, ktoré iní nemajú (IBM, 2018, s. 2). Aj to 

môže byť lákadlom Generácie Z ku kúpe zariadenia IQOS.  

 

Obrázok č. 4: Aktuálne dostupné rady zariadenia na zahrievanie tabaku IQOS 
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Zdroj: sk.iqos.com 

IQOS môže byť zakúpený osobne skrz IQOS špecializované predajne, trafiky či 

prostredníctvom IQOS partnerov. Zakúpiť prístroj alebo náplne ide aj cez e-shop iqos.com 

výhradne po osobnej registrácii. IQOS ponúka vyskúšanie prístroja zdarma alebo požičanie na 

obdobie jedného týždňa, po ktorom dostane užívateľ zľavu na nákup registračnej sady IQOS 

(iqosclub.sk, 2021). IQOS sa dá zakúpiť aj na online supermarkete rohlik.cz, ktorý ponúka 

prístroj IQOS 3 DUO, ale aj náplne heets či príslušenstvo.  

 

5.2.1 Propagácia a marketing IQOS 

PMI na svojich webových stránkach a v etickom kódexe zdôrazňuje cielenie 

marketingových stratégií na dospelých užívateľov. IQOS propagačné materiály sú elegantné, 

moderné, vystupujú v nich mladí a atraktívni ľudia , ktorí vo väčšine prípadov držia IQOS ako 

exkluzívny a vzácny objekt. Positioning IQOS by sa dal zhrnúť ako štýlový, trendy, 

technologický a obľúbený atraktívnymi ľuďmi (Jackler et al., 2020, s. 7). Produktový dizajn, 

dizajn predajní a ich lokalita pripomína luxusné značky a butiky. IQOS predajne sa nápadne 

podobajú na predajne Apple, logo, dizajn a limitované edície pôsobia luxusným a prestížnym 

dojmom, čo má za cieľ vytvoriť z tabakového výrobku elegantný doplnok slúžiaci ako 
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statusový symbol. Zákerné je, že zákazníci, špeciálne Generácia Z, ktorá má obľubu 

v technologických produktoch, nevidia riziká spojené s fajčením pod elegantným, štýlovým 

a dobre vyzerajúcim obalom.   

Slogany implikujúce zdravotné benefity sú doplnené prírodnými motívmi rastlín, 

čistoty a prírody. Tropické rastliny majú v ľuďoch evokovať uvoľnenie, spokojnosť a ani 

zďaleka nepripomínajú nič, čo by mohlo byť návykové alebo  škodlivé. Emócie vo vonkajších 

reklamách stvárňujú šťastie, radosť a užívanie si, čo naznačuje spojenie pozitívnych emócií so 

samotným zážitkom z tabaku. To môže byť pre mladistvých motiváciou ku kúpe a mylnou 

predstavou o korelácii šťastia s tabakom. Reklamy obsahujú testimoniály od ľudí, ktorí sa javia 

ako bežní spokojní zákazníci. Tieto vyjadrenia od „bežných“ ľudí majú vzbudiť dôveru, keďže 

pôsobia, že nevychádzajú priamo od značky. Tento psychologický zámer je umocnený 

sloganom „Skutočné príbehy ľudí ako ty“. Outdoorová reklama je umiestnená na rušných 

miestach a lokalitách, ako napríklad Praha Můstek či ulica Pařížská.  

Obrázok č. 5: Vonkajšia reklama na IQOS implikujúca zdravšie účinky na zdravie 

 



 
 

 20 

Zdroj: Klinika adiktogie (markething.cz, 2020) 

Obrázok č. 6: Vonkajšia reklama IQOS zobrazujúca pozitívne emócie, Pařížská, 5.10.2020 

 

Zdroj: Linda Illésová 

Obrázok č. 7: Vonkajšia reklama IQOS testimoniály, Praha Můstek, január – február 2021 
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Zdroj: Linda Illésová 

5.2.2 Využívanie IQOS ambasádorov a influencerov k propagácii na 
sociálnych sieťach  

Influencer marketing patrí medzi obľúbené a efektívne formy propagácie na sociálnych 

sieťach. V spoločnosti sú prirodzene ľudia, ktorí majú vodcovské sklony, autoritu a majú 

predpoklad ovplyvňovať aj názory ostatných. Takýchto ľudí môžeme nazvať názoroví vodci 

(opinion leaders) alebo influenceri (influencers). Informácia, ktorá prejde skrz názorových 

vodcov má pre širšie publikum vyššiu dôveryhodnosť. Katz a Lazarsfeld  (Katz, 2006, s. 151) 

hovoria o dvojstupňovom modeli komunikácie: „Informácie z masových médií prúdia najprv 

k názorovým vodcom a až potom k ostatným členom populácie a širokej verejnosti.“ Názoroví 

vodcovia slúžia ako filter, ktorými prechádzajú správy a následne ich šíria v svojej sociálnej 

sieti. Tento proces prebieha formou interpersonálnej komunikácie, vďaka čomu sú takéto 

správy od influencerov dôveryhodnejšie a ľudia im majú tendenciu uveriť s väčšou 

pravdepodobnosťou než reklame.  

PMI využíva na propagáciu svojho zariadenia IQOS najmä sociálnu sieť Instagram. Po 

uvedení IQOS na trh spustilo PMI ambasádorský program, v ktorom boli zapojení českí 

influenceri s veľkým dosahom na osobných profiloch. V roku 2018, kedy sa IQOS stal 

sponzorom a partnerom Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch (KVIFF)  
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začal masívnu propagáciu prostredníctvom influencerov. Mnoho influencerov priznalo svoju 

spoluprácu s PMI prostredníctvom hashtagov #IQOSambassador, #IQOSabasador, 

#IQOSlounge, #IQOSveVarech a #mujIQOS (Hejlová et al., 2019). Podľa štúdie Hejlovej 

a kolektívu (2019), ktorí sa zaoberali analýzou IQOS ambasádorov na Instagrame v rokoch 

2018 až 2019, bolo do aktivít zapojených 22 českých influencerov. Títo IQOS ambasádori 

propagovali zariadenie ako exkluzívne, technologické, spojené so zdravým životným štýlom. 

Influenceri boli pozvaní na luxusné dovolenky, večierky spojené s predstavením nových 

zariadení IQOS či do „IQOS lounge“ počas KVIFF (Hejlová et al., 2019). IQOS tak pôsobil 

ako exkluzívne zariadenie, ktoré sledovateľom dáva možnosť nahliadnutia do života celebrít.  

Propagácia tabakových výrobkov na sociálnych sieťach má množstvo etických aj 

právnych úskalí. Reklama u influencerov je častokrát neoznačená a platba prebieha 

prostredníctvom agentúr, ktoré neuvádzajú vo svojich zmluvách propagačnú činnosť 

tabakových výrobkov. Podľa zákona je zakázané sponzorovanie tabakových produktov vrátane 

elektronických cigariet na akýchkoľvek kanáloch. Podľa pravidiel Facebooku, je propagácia 

tabakových výrobkov (vrátane elektronických cigariet) zakázaná. Tabakové firmy uvádzajú 

propagáciu buď ako predstavenie samotného elektronického prístroja, alebo reklamu 

nepriznajú. Etickým problémom je aj expozícia reklamy maloletým, ktorí sledujú daného 

influencera. Problémom sociálnych médií je prístupnosť komukoľvek. Publikum sa nedá 

segmentovať na dospelých používateľov, ani fajčiarov klasických cigariet (Hejlová et al., 

2019). Podľa výskumu FSV UK (2018) rozpozná platený príspevok, ktorý sa javí ako 

autentický, teda produkt v prirodzenom prostredí a životnom štýle influencera len každé 

desiate dieťa (11 %). Deti vnímajú influencerov ako vzor a ak nevedia rozoznať platenú 

reklamu, môže sa stať, že budú chcieť napodobňovať ich správanie a životný štýl.  

 PMI sa vo svojom etickom kódexe zaväzuje využívať len influencerov starších 25 

rokov. Pri predstavení IQOS ako partnera KVIFF nadviazal PMI spoluprácu s mladou 

dizajnérkou Vandou Jandovou, ktorá mala v období konania festivalu len 20 rokov či 22-

ročným Petrom Krausom.  

Obrázok č. 8: Príklady neoznačenej reklamy influencerov s hastagmi #IQOSambassador a 

#IQOSveVarech 
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Zdroj: Instagram 2021 

5.2.3 Využívanie eventov, spoločenských akcií a sponzoringu k propagácii 
IQOS 
 

5.2.3.1 Medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch 

Globálne IQOS eventy zahŕňajú party, koncerty, výstavy, prezentácie a otvorenia 

predajní, čím Philip Morris vytvára pocit exkluzivity, lojality voči značke a záujem verejnosti. 

Eventy pôsobia dojmom elegancie a luxusu, sú častokrát len na pozvánky pre celebrity 

a influencerov. Tento typ večierkov má tendenciu zapôsobiť na mladých ľudí, ktorí majú 

záujem byť súčasťou nedostupných akcií, súkromných koncertov a trendy lokalít (Jackler et 

al., 2020, s. 181). 

Najväčším eventom v Českej republike, ktorého partnerom sa stal IQOS, bol 

spomínaný Medzinárodný festival v Karlových Varoch. V Karlových Varoch mal IQOS svoju 

zónu s názvom „IQOS lounge“, kde sa konala každý deň talkshow Libora Boučka, zóna s DJ, 

a k dispozícii bola aj fotostena. Účastníci mali možnosť ochutnať rôzne druhy kávy a drinky 

s príchuťou tabakových náplní dostupné aj v nealkoholickej variante (cz.iqos.com, 2019).  
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Obrázok č. 9: Celebrity endorsement – Libor Bouček ako hlavná tvár #IQOSVEVARECH 

 
Zdroj: cz.iqos.com, 2019 
 
 

5.2.3.2 Festival Pohoda 

IQOS bol sponzorom slovenského festivalu Pohoda, ktorý bola v roku 2020 konaný 

online s názvom Pohoda in the Air. Príbehy ľudí a rozhovory v bezdymovej zóne boli vysielané 

online. Projekt „Amazing stories by IQOS“ predstavil príbehy osobností zo Slovenska a Česka, 

ktoré zachytil svetoznámy fotograf Branislav Šimončík. Okrem rozhovorov boli 

sprostredkované aj workshopy s vizážistkou Luciou Sládečkovou, Lukášom Kimličkom či 

Máriou Zelinovou (dobrenoviny.sk, 2020).  

Obrázok č. 10: Zapojení influenceri a celebrity do projektu „Amazing stories by IQOS“  

 
 
Zdroj: sk.iqos.com/sk/novinky  
 
 

5.2.3.3 Festival Beats for Love 

V roku 2018 sa IQOS stal partnerom festivalu Beats for Love. Festival Beats for Love 

sa koná každoročne v Ostrave. Zameraný je na elektronickú hudbu. Jeho cieľovou skupinou sú 
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prevažne mladí ľudia. Vstup na festival pod 18 rokov je len so sprievodom dospelej osoby, do 

veku 15 rokov len so sprievodom zákonného zástupcu (b4l.cz, 2021).  

IQOS sa stal partnerom v roku 2018. Agentúra Panora.me vytvorila pre PMI „IQOS 

Super Selfie“ zónu, kde mali účastníci možnosť prístupu k vysokej plošine. Na budove oproti 

plošine boli umiestnené kamery a účastníci si tak mohli urobiť fotografiu. V zóne sa nachádzali 

promotérky, ktoré predstavovali zariadenie IQOS. Na vonkajšej strane boli umiestnené nápisy 

ako „Zostaneš originál?“ či „Zistíš, čo na teba čaká?“, ktoré implikovali budúcnosť tabakových 

výrobkov, originalitu a personalizáciu zariadenia IQOS (panora.me, 2018). Koncept IQOS 

zóny na festivale, kde si účastníci mohli urobiť fotku, tzv. „selfie“ je jasne cielený na mladých 

ľudí, ktorí fotky takéhoto typu zdieľajú na sociálnych sieťach.   

Obrázok č. 11: IQOS Super Selfie zóna na festivale Beats for Love 2018 

 

Zdroj: Panora.me, 2018 

5.2.3.4 Designblok 

IQOS mal v roku 2019 svoju zónu aj na festivale dizajnu s názvom Designblok. 

V spolupráci s britským umelcom Alexom Chinneckom vzniklo umelecké dielo „IQOS 

World“, ktoré bolo vystavené v zóne Superstudio. Podľa oficiálnych stránok festivalu 

Designblok je IQOS World predstavenie „špičkových technológií v spojení s čistým dizajnom“ 
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(designblok.cz, 2019). Umelecké dielo má zobrazovať zips, ktorý otvára nový svet plný 

technológií. V miestnosti sa nachádzali aj vitríny s rovnakou tematikou – po otvorení zipsu sa 

vo vitríne nachádzali vystavené zariadenia IQOS, a teda komunikovaná „budúcnosť bez 

dymu“.  Na mieste si návštevníci festivalu mohli nechať poradiť od personálu pri výbere svojho 

zariadenia, či obzrieť v tej dobe novú verziu IQOS 3 DUO. Účasťou na festivale Designblok 

sa IQOS prezentoval ako líder v oblasti dizajnových tabakových zariadení s dôrazom na 

eleganciu. Na festivale sa nachádzala cieľová skupina PMI, ktorá si potrpí na vizuálnu stránku 

svojich doplnkov a čistý dizajn. Umeleckým dielom so známym autorom oslovili účastníkov, 

ktorí by za iných okolností do zóny nezavítali, ale aj záujem médií, ktoré umelecké dielo 

a dizajn v spojení s IQOS ďalej komunikovali smerom k širšej verejnosti.  

Obrázok č. 12: IQOS Superstudio a IQOS World na Designbloku 2019 

 
Zdroj: eventdeco.cz  

 

5.2.4 IQOS predajne a vernostné programy 

Predajne IQOS sú navrhnuté tak, aby odrážali požadovaný image technologickej 

a dizajnovej značky. IQOS predajne sú svetlé, priestranné, minimalisticky zariadené, čisté, ale 

zároveň estetické a moderné. Predajne môžu svojim interiérovým dizajnom pripomínať 

predajne Apple či Nespresso. Niektoré predajne IQOS nesú názov „IQOS Boutique“, čo 

evokuje luxus a  exkluzivitu. V Prahe, Brne a Olomouci sa nachádzajú aj IQOS kaviarne, kde 

sa okrem kávy dajú vybrať aj tabakové náplne heets alebo príslušenstvo. 

IQOS vernostný program s názvom „IQOS Club“ ponúka členstvo prostredníctvom 

registrácie v predajni alebo u člena IQOS tímu. Podmienkou je vek nad 18 rokov a vlastnenie 

aspoň jedného zariadenia IQOS. Členovia vernostného programu sú motivovaní k zbieraniu 

bodov za nákup a odporúčanie ďalším dospelým fajčiarom. Body môžu byť následne 
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vymenené za vouchery na nákup produktov a tabakových náplní. Stránka iqos.com ponúka 

odomknutie členstva „IQOS Space“, kde sú dostupné rôzne talkshow a workshopy so známymi 

osobnosťami. Klub láka na pocit exkluzivity a noviniek: „Buď prvý, kto sa dozvie o všetkých 

novinkách vo svete IQOS. Buduj svoj status a získaj napríklad každý rok najnovší model 

IQOS.“ (sk.club.com, 2021). Komunikácia je ladená do konceptu tzv. FOMO (Fear of Missing 

Out), ktorý sa zakladá na potrebe jedinca patriť do nejakej spoločnosti, vedieť o všetkom a byť 

súčasťou noviniek (Hodkinson, 2019). S touto myšlienkou sa pohrávajú aj slogany IQOS 

Clubu, ktoré motivujú zákazníkov k registrácií tým, že budú prví, ktorí sa dozvedia 

o technologických novinkách, budú mať prístup k exkluzívnym ponukám, budú môcť cez 

sociálne médiá dať najavo svoj status a budú členmi komunity. Klub má tri úrovne – Silver, 

Gold a Platinum. Na jednotlivé úrovne sa člen dostáva získaním počtu bodov ako v počítačovej 

hre. Najviac bodov získa člen za odporúčanie ďalšiemu fajčiarovi. Rôzne úrovne majú rôzne 

formy odmien, ako zľavy na príslušenstvo, zľavy na náplne heets, až po najnovšie zariadenie 

každý rok. Body platia obmedzený čas, a preto je zákazník motivovaný neustále nakupovať, a 

tým zbierať body, aby si udržal svoj status (sk.iqos.com, 2021).  

Obrázok č. 13: Motivácia k odporúčaniu zariadenia IQOS  

 

Zdroj: cz.iqos.com, 2020 
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5.3 Glo  
 

Zariadenie na zahrievanie tabaku od British American Tobacco (BAT) má v Českej 

republike podstatne menší podiel ako konkurenčný IQOS. V septembri roku 2018, kedy glo 

vstúpilo na český trh, mal IQOS za sebou partnerstvo s KVIFF a masívne spolupráce 

s influencermi. Glo je vzhľadovo menšie ako IQOS a aktuálne je dostupné len v jednej verzii 

glo™ hyper+. Glo má 2 režimy – Standard a Boost, ktoré majú rôzne teploty nahrievania 

tabaku, rýchlosti a intenzity. Zariadenie má na povrchu tlačidlo, ktorého zavibrovaním začne 

proces nahrievania na 240°C. Oproti pôvodnej verzii obsahujú náplne o 30% viac tabaku 

(shop.myglo.cz, 2021). V údajoch z roku 2019 mal IQOS 305 tisíc užívateľov a glo 50 tisíc 

užívateľov, čo je zapríčinené neskorším vstupom na trh. Aj napriek tomu vyjadrili zástupcovia 

BAT spokojnosť s 2,5 % podielom fajčiarov, ktorí vlastnili glo len 11 mesiacov po uvedení na 

trh (Strnard, 2019).  

Firma British American Tobacco ponúka v súčasnosti len 1 typ prístroja - glo™ hyper+. 

Glo hyper+ je v porovnaní s IQOS od PMI cenovo dostupnejší prístroj s cenou 399 Kč a 

náplňami neo™ Sticks za cenu 850 Kč. Glo HYPER je dostupné v štyroch farebných 

variáciách, a to modrej, čiernej, zlatej a bielej (shop.myglo.cz, 2021). V minulosti bolo 

dostupné zariadenie glo 2.0, s ktorým BAT vstupoval na český trh a glo nano v troch 

metalických prevedeniach.  

Oproti značke IQOS, ktorý sa snaží komunikovať osobný zážitok a luxusný životný 

štýl, glo smeruje svoj positioning do role sociálnej, extrovertnej značky spojenej so zážitkami. 

BAT preto vsadil na silné a emocionálne vizuály, eventy, sampling a online komunikáciu 

formou platených príspevkov na Facebooku a Instagrame (mediaguru.cz, 2019).  

 

5.3.1 Komunikácia na sociálnych médiách a využívanie influencerov k 
propagácii 

Na rozdiel od IQOS má glo vlastný lokálny Instgaram a Facebook, kde komunikuje 

aktívne svoje ponuky, partnerstvá a novinky. Prvý príspevok na Instagramovom účte 

@glo_czech je z 25. septembra 2018. Do dnešného dňa má účet 2724 fanúšikov (2021). 

Facebook je oproti Instagramu omnoho úspešnejší s viac než 23 tisíc fanúšikmi. Príspevky sú 
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prevažne rovnaké na oboch kanáloch. V príspevkoch komunikujú štýl, dizajn, radosť 

z užívania, budúcnosť a pôžitok. Fotky sú ladené do rovnakej vizuálnej podobizne 

s neónovými nápismi. Ľudia na fotkách pôsobia pozitívne a šťastne, čím sa tabaková 

spoločnosť snaží podsúvať pozitívne pocity z užívania glo. Zaujímavé je, že účet nezdieľa 

fotky influencerov, s ktorými má platené partnerstvá.  

Veľkou časťou obsahu českého účtu glo, sú súťaže o technologické produkty, ako 

napríklad karaoke set, reproduktory, domáce kino, smartphone, či virtuálnu realitu. Výber 

súťažných výhier je jasne zameraný na mladých ľudí Generácie Z, ktorí sa najviac zaujímajú 

o technológie. V podmienkach súťaží je väčšinou sledovanie profilu glo a označenie dospelého 

užívateľa nikotínových produktov, čím sa glo snaží dostať k väčšej základni sledovateľov. 

Tieto súťaže propagovali aj influenceri vo svojich Instagram Stories. Zaslaný im bol estetický 

box, ktorý bol očividne vytvorený za účelom propagácie a ďalšieho fotenia na sociálne siete. 

Takýto box dostali napríklad influenceri Vanda Jandová a Adrian Brandýs, ktorý pri propagácii 

využívali hashtag #offlinespolupráce. Influenceri vo svojich platených príspevkoch označujú 

priamo český účet glo a motivujú ľudí k zapojeniu sa do súťaže a návštevu profilu.  

Taktiky využívané na sociálnych médiách značkou glo by sa dali zhrnúť ako 

prezentácia produktu ako „cool“ a zameraného na mladé publikum, sponzoring festivalov, 

eventov a koncertov, vyzývanie k odporúčaniu, označovaniu a šíreniu obsahu pod zámienkou 

súťaže a platenie influencerom za propagáciu tabakových výrobkov napriek ich nízkemu veku 

a mladým (častokrát maloletým) sledovateľom. Vo viacerých bodoch bol porušený nielen 

etický kódex BAT, Rady pre reklamu, interné pravidlá Facebooku, ale aj zákony zakazujúce 

sponzoring či propagáciu tabakových výrobkov na akýchkoľvek kanáloch.  

   Obrázok č. 14: Propagácia súťaže o zľavy na e-shop shop.myglo.cz  
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Zdroj: Instagram, 2021 

Obrázok č. 15: Propagácia súťaží glo u influencerky Vandy Jandovej 
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Zdroj: Instagram, 2021 

5.3.2 Komunikačná kampaň BAT „Česko bez príchutí“ 

Česko bez príchutí je informačná kampaň BAT, ktorá upozorňovala na zmenu 

európskej smernice k 20. máju 2020. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EU. 

V dôsledku tejto novely je od 6.9.2016 zakázaný predaj cigarety a tabaku s charakteristickou 

príchuťou inou ako tabak a mentol. Cigarety s mentolovými príchuťami dostali dočasnú 

výnimku, pretože ich objem predaja v EÚ dosiahol najmenej 3% podiel. 20. 5. 2020 táto 

výnimka skončila a zakázaný je predaj akýchkoľvek cigariet a tabaku určeného k ručnému 

baleniu s charakteristickými príchuťami, ako napríklad ovocie, lesné plody, mentol, koreniny, 

vanilka atď. Tento zákaz sa však nevzťahuje na elektronické cigarety, zahrievaný tabak, ani 

nikotínové sáčky bez obsahu tabaku (ceskobezprichuti.cz, 2021).  

Kampaň informovala verejnosť o tejto zmene a zároveň komunikovala, že o svoje 

obľúbené príchute nemusia zákazníci prísť a môžu si vybrať zo širokej ponuky náplní do glo 

alebo nikotínových vrecúšok Lyft a Velo. Zákazník si na microsite ceskobezprichuti.cz môže 

urobiť kvíz, ktorý mu vyberie najlepšiu alternatívu na mieru. Do kampane na sociálnych 

sieťach boli zapojení aj českí influenceri, ktorí komunikovali tabakové alternatívy s príchuťami 

glo a Lyft. Pod hashtagom #ceskobezprichuti je uvedených 24 príspevkov. Medzi influencerov 

spojených s touto kampaňou patrili napríklad Pavlína Jágrová, Martina Helis, Radim Fiala, 

Taťána Makarenko či Martin Vevoda. Spoluprácu buď neoznačili vôbec, označili plateným 

partnerstvom alebo hashtagom #spoluprace doplnenými o #ceskobezprichuti #jenprodospele 

#jenprokuraky a #glo_czech. 

Obrázok č. 16: Propagácia kampane Česko bez príchutí u influencerky Pavlíny Jágrovej 
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Zdroj: Instagram, 2021 

5.3.3 Využívanie eventov, spoločenských akcií a sponzoringu k propagácii 
glo 
5.3.3.1 Festival Colors of Ostrava 

Festival Colors of Ostrava je multi-žánrový hudobný festival každoročne konaný 

v industriálnom areáli Dolnej oblasti Vítkovice pri Ostrave. Na festival je povolený vstup bez 

obmedzenia veku.  

Spojenie s festivalom Colors of Ostrava v roku 2019 bolo sprevádzané viacerými 

marketingovými aktivitami. Na festivale bola dostupná tzv. „glo lounge“, ktorú tvorila pätica 

veľkých svietivých kruhov, ktoré cez deň slúžili ako relaxačná zóna a v noci pútali pozornosť 

meniacimi farbami. V tejto zóne boli promotérky, ktoré oslovovali ľudí k vyskúšaniu 

a zakúpeniu produktov.  Podľa vyjadrenia Stevna Donaldsona sa značke podarilo za tri dni 

osloviť k vyskúšaniu glo 5 tisíc ľudí a predať celkom 500 štartovacích balíčkov, ktoré boli 

dostupné za festivalovú zvýhodnenú cenu 300Kč (mediaguru.cz, 2019). K dispozícii bola aj 

fotostena s veľkým logom glo, kde sa mohli účastníci odfotiť vo forme pohyblivého gifu. Ten 

im bol následne zaslaný účastníkom, aby mohli gif okamžite zdieľať na sociálnych sieťach. 

Súčasťou glo zóny bol aj bar, DJ, tetovania. Tieto aktivity sú značne zamerané na mladých 
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užívateľov, ktorí zdieľajú obsah na sociálnych sieťach, potrebujú vizuálne atraktívny obsah, 

aby ho zdieľali, majú záujem o tetovania a najnovšie technológie. Agentúra Everwhere, ktorá 

celé partnerstvo s festivalom zastrešovala na svojich stránkach skonštatovala, že sa im podarilo 

vytvoriť úspešnú „Instagram zónu“, kde sa chceli všetci účastníci fotiť (everwhereagency.com, 

2021). Cieľom bolo zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach a budovanie znalosti značky 

prostredníctvom získaných médií. Online kampaň, do ktorej boli zapojení influenceri oslovila 

1,7 milióna ľudí. Výsledkom bolo aj zvýšenie povedomia o značke na 76% (mediaguru.cz, 

2019).  

Obrázok č. 17: Zvýšenie povedomia a zvažovaní značky glo po festivale Colors of Ostava 

 
Zdroj: mediaguru.cz, 2019 

 

 

PRAKTICKÁ ČASŤ 
 

6. Kvalitatívny výskum  
 

Pre spracovanie praktickej časti bakalárskej práce bol použitý kvalitatívny výskum formou 

hĺbkových semištrukturovaných rozhovorov.  



 
 

 34 

Metodolog Creswell (1998, s. 12) definoval kvalitatívny výskum ako „proces hľadania 

porozumenia založený na rôznych metodologických tradíciách skúmania určitého sociálneho 

alebo ľudského problému“ (Hendl, 2016, s.46). Kvalitatívny výskum získal postupom času 

v sociálnych vedách rovnocenné postavenie s ostatnými formami výskumov. Za posledné roky 

prešiel kvalitatívny výskum rôznymi formami skúmania, výsledkom ktorých je vysoký nárast 

kritérií, ktoré by mal kvalitatívny výskum spĺňať a na základe ktorých je posudzovaná jeho 

kvalita a prínos. (Šeďová, Škvaríčk, 2013, s.479)  

Na začiatku výskumu vyberá výskumník tému a základné výskumné otázky. Tie je potom 

možné modifikovať alebo doplňovať v priebehu výskumu, zberu či analýzy dát. Z tohoto 

dôvodu sa hovorí o pomerne pružnom type výskumu. Práca výskumníka sa často prirovnáva 

k práci detektíva, kvôli neustálemu hľadaniu hypotéz, modifikácii pôvodných otázok, 

vyhľadávaniu akýchkoľvek otázok a ich formulácii, ktoré by dopomohli k objasneniu 

výskumných otázok. Pomocou indukčných a dedukčných postupov odhaľuje závery 

a výsledky pozorovania (Hendl, 2016, s. 46) 

Medzi hlavné výhody kvalitatívneho výskumu patrí hĺbkové poznanie účastníkov a určenie 

ich vnímania jednotlivých javov. (Corbin, Strauss, 2008, s. 12) Výskumník má šancu poznať 

respondentove postoje a zistiť jeho názory, motivácie a okolnosti, ktoré sú vzhľadom k povahe 

výskumu a špecifickosti výskumných tém kľúčové. Vďaka možnosti študovať veci v ich 

prirodzenom prostredí umožňuje kvalitatívny výskum porozumieť a interpretovať rôzne 

fenomény a ich významy (Denzin, Lincoln, 2011, s. 3). Ján Mišovič (2019, s. 38) poukazuje 

na nutnosť expertízy či veľmi dobrej znalosti skúmanej oblasti zo strany výskumníka. 

Dôležitými sú takisto predvídavosť, prispôsobivosť, vedomie určitého rizika a vyhradenie 

väčšieho množstva času pre zber dát a ich analýzu.  

Medzi jeden z najväčších nedostatkov kvalitatívneho výskumu patrí subjektivita, ktorá 

vyplýva z charakteru výskumu. Výskum pracuje väčšinou s úzkou skupinou respondentov na 

jednom mieste, čo je ťažko zovšeobecniteľné pre väčšiu skupinu ľudí. V kvantitatívnom 

výskume zaisťuje zovšeobecniteľnosť náhodnosť výberu respondentov. To sa v prípade 

kvalitatívneho výskumu a jeho povahy nepoužíva. (Hendl, 2016, s.48)  

Tabuľka 1: Prednosti a nevýhody kvalitatívneho výskumu 
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Prednosti a nevýhody kvalitatívneho výskumu 

Prednosti kvalitatívneho výskumu Nevýhody kvalitatívneho výskumu 

Získava podrobný popis a vhľad pri 

skúmaní jedinca, skupiny, udalosti, 

fenoménu. 

Získaná znalosť nemusí byť 

zovšeobecniteľná na populáciu a do iného 

prostredia. 

Skúma fenomén v prirodzenom prostredí. Je ťažké vykonávať kvalitatívne predikcie. 

Umožňuje študovať procesy. Je obtiažne testovať hypotézy a teórie. 

Umožňuje navrhovať teórie. Analýza dát a ich zber sú často časovo 

náročné etapy. 

Dobre reaguje na miestne situácie 

a podmienky. 

Výsledky sú ľahšie ovplyvniteľné 

výskumníkom a jeho osobnými 

preferenciami. 

Hľadá lokálne (idiografické) príčinné 

súvislosti. 

 

Pomáha pri počiatočnej explorácii 

fenoménov. 

 

Zdroj: Hendl, 2016, s. 48 

 

6.1 Výber respondentov 
 

Výber vzorku v kvalitatívnom výskume je zámerný, kvôli vyhľadávaniu vhodných 

respondentov na základe nášho zámeru (Vojtíšek, 2012, s. 18). Výber neslúži k reprezentácii 

účastníkov, ale určitej témy. Výber je podriadený výskumným otázkami a téme práce. 

Základom výberu správneho vzorku je definícia kritérií, podľa ktorých bude výskumník hľadať 

respondentov (Mišovič, 2019, s. 41). 

Podmienky pre účasť na kvalitatívnom výskume tejto práce boli tri. Účastníci museli 

byť príslušníkmi Generácie Z a zároveň byť starší ako 18 rokov. To zužovalo výber na ľudí 

narodených medzi rokmi 1995 a 2002 (Seemiller, Grace, 2018, s. 6). Druhou podmienkou bola 

nutná skúsenosť so zahrievaným tabakom (IQOS alebo glo), aby boli názory a vhľad 

respondentov pre prácu relevantné. Treťou podmienkou bol súhlas s účasťou na rozhovore 

a podpísanie písomného súhlasu so zverejnením odpovedí v tejto práci.  
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Konkrétne sa jednalo o účastníkov výskumu, ktorí mali medzi 18 a 25 rokov. Pri výbere 

respondentov bol kladený dôraz na rôzne pracovné pomery, študijné odbory, ekonomické 

situácie a životné štýly. Prehľad respondentov je uvedený v tabuľke nižšie. Pre citlivosť témy 

a zachovanie anonymity boli mená všetkých účastníkov zmenené a respondenti vystupujú pod 

skratkami R1 až R12.  

Výber respondentov do práce bol zámerný (nenáhodný), prostredníctvom techniky 

účelového výberu, tzv. „purposeful sampling“. Podľa Pattona (2015) sa táto technika zakladá 

na výbere respondentov, ktorí majú skúsenosť s danou skúmanou oblasťou. Na vykonanie 

hĺbkových rozhovorov boli oslovení respondenti, ktorí boli informačne bohatí, ochotní o danej 

téme otvorene hovoriť a spĺňali predom stanovené podmienky výskumu.  

Tabuľka 2: Prehľad respondentov 

Respondent Pohlavie Vek Status 
R1 muž 23 Študent VŠ, práca na čiastočný úväzok 
R2 muž 21 Študent VŠ 
R3 muž 22 Študent VŠ, práca na čiastočný úväzok 
R4 muž 21 Práca na plný úväzok 
R5 žena 20 Študentka VŠ 
R6 žena 23 Študentka VŠ, práca na čiastočný úväzok 
R7 muž 21 Študent VŠ 
R8 muž 21 Študent VŠ 
R9 muž 22 Študent VŠ, práca na čiastočný úväzok 
R10 muž  23 Študent VŠ, práca na čiastočný úväzok 
R11 žena 21 Práca na plný úväzok 
R12 žena 22 Študentka VŠ, práca na čiastočný úväzok 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

Prvým respondentom je R1. R1 má 23 rokov, študuje právo na Právnickej fakulte 

Univerzity Karlovy. Popri štúdiu pracuje na čiastočný úväzok v právnickej firme, kde zbiera 

skúsenosti a kontakt s praxou. Fajčí IQOS aktívne už niekoľko rokov.  

Druhý rozhovor prebehol s 21-ročným R2, študentom Vysokej školy chemicko-

technologickej v Prahe. R2 aktívne fajčí ručne balené cigarety. Má skúsenosť s IQOS, ktorý 

mal požičaný na niekoľko týždňov. Napriek tejto skúsenosti sa vrátil k baleným cigaretám.  

Ďalším respondentom bol R3, 22-ročný študent audioinžinierstva na Fakulte 

elektrotechniky VUT v Brne. Pred núdzovým stavom bol zamestnaný ako barman a čašník 
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v bare, kde pracoval na čiastočný úväzok. Aktuálne sa snaží abstinovať a používa nikotínové 

sáčky značky Velo. S IQOS má niekoľkoročné skúsenosti, glo mal možnosť vyskúšať.   

Dvadsaťjeden ročný R4 sa narodil na počiatku tretieho tisícročia, v roku 2000. V Prahe 

pracuje na plný úväzok v medzinárodnej cestovnej korporácii. S IQOS má niekoľkotýždňovú 

skúsenosť a rozmýšľa o jeho kúpe. Aktívne fajčí klasické cigarety v kombinácii s novo 

zakúpenou elektronickou cigaretou Blu.  

Najmladšia účastníčka R5 má 20 rokov a študuje diplomaciu na Univerzite v Banskej 

Bystrici na Slovensku. Aktuálne žije v Michalovciach a pravidelne cestuje do Prahy za 

priateľmi. Na IQOS prešla úplne s aktívnym používaním už niekoľko rokov.  

R6 je 23-ročná študentka Vysokej školy finanční a správní v Prahe. Popri štúdiu na 

vysokej škole pracuje ako recepčná v psychologickej ambulancii. IQOS fajčí aktívne. 

R7 je dvadsaťjeden ročný študent Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe. R7 

pochádza z Prahy, kde žije celý život. IQOS fajčí aktívne.  

Ďalším respondentom je R8, dvadsaťjedenročný študent Vysokej školy chemicko-

technologickej v Prahe. IQOS fajčí aktívne. R8 aktuálne nepracuje, avšak príležitostne chodí 

na brigády ako výpomoc.  

R9 má dvadsaťdva rokov. Študuje ekonomické teórie na Inštitúte ekonomických štúdii 

Univerzity Karlovy. Okrem štúdia pracuje v investičnej spoločnosti. IQOS fajčí aktívne už 

niekoľko rokov po prechode z klasických cigariet. 

R10 je študentom medicíny na Univerzite Karlovej. Popri štúdiu brigáduje 

v odberovom mieste, kde testuje ľudí na ochorenie COVID-19. Má 23 rokov a od klasických 

cigariet prešiel ku značke glo pred dvoma rokmi. S glo je spokojný, vyhovujú mu hlavne 

príchute.  

Dvadsaťjeden ročná R11 je študentkou University College London, kde má aktuálne 

prerušené štúdium. Ročnú pauzu si vyplnila prácou na plný úväzok v reklamnej agentúre v 

Prahe. S IQOS aj glo má skúsenosti, ostala ale verná IQOS. Aktívneho fajčenia sa vzdala a 

fajčí len príležitostne.  
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Poslednou respondentkou je R12, ktorá študuje Marketingovú komunikáciu a PR na 

Univerzite Karlovej. R12 má 22 rokov a IQOS fajčí príležitostne, prevažne v spoločnosti 

kamarátov. Pracuje na čiastočný úväzok pre marketingové oddelenie nadnárodnej, 

elektronickej spoločnosti.  

 

6.2 Metóda zberu dát  
 

Metódou zberu dát kvalitatívneho výskumu boli zvolené semištrukturované 

(pološtrukturované) rozhovory, v niektorých literatúrach uvádzané aj ako rozhovory pomocou 

návodu. Definícia pološtrukturovaného rozhovoru znie, že je „relatívne voľne usporiadaný 

a otvorený voči tomu, čo účastník cíti a reflektuje to, čo dôležité a významné hovorí v súvislosti 

so zámermi výskumného projektu“ (Alvesson in Mišovič, 2019, s. 82). Pološtrukturovaný 

rozhovor obsahuje dopredu pripravené otázky smerujúce k identifikácii výskumných tém. 

Najdôležitejšou časťou je jadro rozhovoru, ktoré sa skladá z tém a otázok, ktoré sú pre výskum 

kľúčové. Návod alebo jadro rozhovoru má za úlohu zaistiť, že výskumník dostane odpovede 

na všetky pre výskum kľúčové témy. Na toto jadro nadväzujú doplňujúce otázky a témy, ktoré 

pružne reagujú na individuálne odpovede (Mišovič, 2019, s. 80). Na výskumníkovi ostáva 

poradie otázok, ale aj formulácia a formálnosť otázok podľa situácie a vzťahom 

s respondentom (Hendl, 2016, s. 178).  

Pološtrukturovaný rozhovor je metódou zberu dát, ktorá sa javila ako ideálna pre 

potreby tejto bakalárskej práce z dôvodu požadovaného hlbokého porozumenia a vhľadu do 

vnímania a myšlienkových pochodov Generácie Z. Tento typ rozhovoru zaistil možnosť 

dopýtania sa na jednotlivé príbehy respondentov, anomálie, užívateľské príbehy a názory. 

„Priebeh rozhovoru je pripravený tak, aby predstavoval usporiadanú diskusiu, ktorá nie je 

zrkadlom reality, ale konštrukciou vznikajúcou pod vplyvom subjektivity účastníka“ (Qu 

Dumay in Mišovič, 2019, s. 83).  

Táto bakalárska práca sa zakladá na exploratívnom výskume, ktorý sa nesnaží potvrdiť 

ani vyvrátiť hypotézy, ale poskytnúť hlbší vhľad do uvažovania Generácie Z. „Exploratívny 

výskum slúži k porozumeniu a definovaniu problému, ku špecifikácii vplyvov prostredia 

obklopujúce problém a k určeniu alternatívnych riešení“ (Kozel, 2006, s. 115). 
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6.3 Výskumné dáta a okruhy otázok 
 

Pološtrukturované rozhovory prebiehali v období od 14.1.2021 do 14.3.2021 online 

formou kvôli pandemickej situácii v dobe písania bakalárskej práce, ktorá znemožňovala 

osobné stretnutia za účelom výskumu. Rozhovory prebiehali prevažne cez platformy 

Messenger a FaceTime, následne boli nahrané na diktafón a prepísané do samostatného 

dokumentu. Niektorí respondenti tvrdili, že by sa necítili komfortne pri poskytovaní rozhovoru 

a požiadali o písomný rozhovor prostredníctvom platformy Messenger, či Whatsapp, čo im 

bolo umožnené.  

Rozhovor začína prípravou, kedy autorka respondenta oboznámila o povahe rozhovoru, 

jeho dĺžke trvania, obsahu práci a účele. Všetci účastníci boli oboznámení o anonymite, čo je 

dôležité z hľadiska citlivosti témy tejto práce, otvorenosti, pravdivosti ich tvrdení a názorov. 

Samotným rozhovorom predchádzala zoznamovacia konverzácia dôležitá pre navodenie 

príjemnej atmosféry, opadnutie nervozity a vybudovanie dôvery. Ako uvádza Mišovič (2019, 

s. 86), je samozrejmé, že po krátkom začiatku rozhovoru nebude účastník ochotný a pripravený 

hovoriť ihneď o témach, ktoré nás zaujímajú, a preto musíme začať menej citlivými otázkami. 

Cieľom tejto fázy je mapovanie reakcií respondenta, či je ochotný komunikovať, jeho jazykové 

znalosti a otvorenosť téme. Identifikujeme neverbálne prejavy, aby sme ich mohli neskôr pri 

analýze dát využiť a zohľadniť (Mišovič, 2019, s. 86-87).   

Respondent odpovedal na všetky predom stanovené otázky jadra pološtrukturovaného 

rozhovoru, ale v priebehu rozhovoru bol dotazovaný na detaily, príbuzné otázky či otázky 

súvisiace s jeho odpoveďou. Vďaka sľúbenej anonymite boli účastníci otvorení a úprimne 

odpovedali aj na citlivé otázky vzťahujúce sa k ich začiatkoch fajčenia, spotrebe, finančnej 

stránke či negatívnych zdravotných účinkoch.   

Záverečná fáza rozhovoru je dôležitá z hľadiska celkového dojmu respondenta z účasti 

na výskume. Je podstatné rozlúčiť sa s aktérom vhodným spôsobom, aby nevznikol dojem, že 

výskumníkovi šlo len o získanie potrebných informácii. Účastník by mal z výskumu pocit 

prospešného a prijemného stretnutia, bez akýchkoľvek traumatizujúcich zážitkov či 

nepríjemných situácií (Mišovič, 2019, s. 88).  
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Rozhovor trval v priemere od 10 do 30 minút. Rozhovory boli prevedené s každým 

respondentom individuálne bez prítomnosti ďalších osôb kvôli zachovaniu intímnej atmosféry 

a povahy skúmanej témy. Odpovede boli zachované v autentickej forme, vrátane slangu, 

nespisovných výrazov a hovorových slov. Po prepise boli nahrávky vymazané z dôvodu 

ochrany údajov.  

 

6.4 Typy otázok  

Pre účely tohoto výskumu bolo zvolené jadro otázok, ktoré by sa dali zaradiť do 6 

okruhov podľa Pattonovho rozdelenia typov otázok (1990) – Otázky vzťahujúce sa 

k skúsenostiam alebo správaniu, Otázky vzťahujúce sa k názorom, Otázky vzťahujúce sa 

k emóciám a Otázky vzťahujúce sa k znalostiam, Otázky vzťahujúce sa k vnímaniu a Otázky 

demografické a kontextové (Hendl, 2016, s. 172-173).  

Tabuľka 3: Typy otázok v rozhovore 

Typy otázok v rozhovore 

Otázky o skúsenostiach a správaní 

Týkajú sa aktivít spovedanej osoby. Ich 

úlohou je zistiť, čo by vypozoroval tázateľ 

pri neustálom sledovaní osoby.  

Otázky o názoroch a hodnotách 

Otázky, ktoré sa snažia porozumieť 

kognitívne a orientačné procesy jedinca. 

Odpovede nám poskytujú vhľad do 

myslenia, zámerov, cieľov, túžob 

a hodnotám.  

Otázky o pocitoch 

Otázky smerujúce k reakciám ľudí na ich 

skúsenosti. Získavame prirodzené, emotívne 

odpovede na to, čo sa stalo a deje.  

Otázky o znalostiach 

Odpovede na tieto otázky majú objasniť, čo 

subjekt skutočne pozná. Nejde o názory, ale 

o fakty o prípade.  

Otázky o vnímaní 

Tieto otázky sa venujú tomu, čo dotazovaný 

videl alebo počul. Odpovede majú objasniť 

stimuly, ktorým bol dotazovaný vystavený.  
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Otázky demografické a kontextové 

Tieto otázky zaisťujú identifikačné 

charakteristiky jednotlivca. Odlišujú sa od 

znalostných otázok, pretože sa týkajú 

rutinných záležitostí. Je vhodné sa tieto 

otázky pýtať v priebehu alebo na konci 

rozhovoru.  
Zdroj: Hendl, 2016, s. 172-173 

 

Začiatok rozhovoru zameriavajúci sa na spotrebné správanie má slúžiť ako jednoduchý 

úvod, ktorý nie je pre respondenta obtiažny na zodpovedanie. Zahrnuté do neho boli otázky 

o prítomnosti a spotrebiteľskom správaní ako frekvencia fajčenia, prvý kontakt so 

zahrievaným tabakom, typické situácie fajčenia a používanie náplní s príchuťou. Tieto otázky 

majú respondenta pripraviť na ťažšie názorové otázky a prelomiť ľady.  

V ďalších častiach rozhovoru bol respondent vedený k zodpovedaniu otázok týkajúcich 

sa názorov, znalostí, vnímania benefitov, dôvodom rozhodnutí či pocitov, ktoré vyžadovali 

náročnejšiu prípravu na zodpovedanie. Tento postup bol zvolený z dôvodu získania 

všeobecného prehľadu o každom respondentovi, jeho aktuálnej situácii ohľadom fajčenia 

a skúsenostiach. Zistenia boli dôležité pre formovanie ďalších otázok. Takisto z hľadiska 

citlivosti skúmanej témy bolo dôležité vyzistiť, ako respondent vníma svoju spotrebu 

a správanie. Najpodstatnejšia časť – vnímanie marketingových stratégii je spomenutá až 

v druhej polovici rozhovoru,  pretože kladenie týchto otázok na začiatku rozhovoru by mohlo 

ovplyvniť odpovede.  

V závere boli položené prípadné doplňujúce otázky, ktoré v priebehu rozhovoru 

nezazneli alebo bolo dôležité ich upresniť. Na konci boli respondenti požiadaní o zaslanie fotky 

ich tabakového príslušenstva, vrátane krytov alebo rôznych variácií. Ak mali respondenti čas 

a boli ochotní, bola im ukázané dodatočné fotografie reklám a influencerov, na ktoré sa 

vzťahovali jednoduché otázky. Následne bol rozhovor ukončený poďakovaním za účasť 

a rozlúčením.  

 

Okruhy otázok:  
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1. Spotrebné správanie  

 

a. Aká a kedy bola Vaša prvá skúsenosť s tabakových výrobkom?  

b. Fajčíte aktívne zahrievaný tabak? Ako často a ako dlho?  

c. Kde zvyknete fajčiť zahrievaný tabak? A akých situáciách? 

d.  Používate náplne s príchuťami? Aké?  

 

2. Motívy k užívaniu 

 

a. Aké benefity vidíte v užívaní zahrievaného tabaku?  

b. Ako by ste charakterizovali vnímanie spoločnosti / Vášho okruhu priateľov 

klasických cigariet v porovnaní so zahrievaným tabakom? 

c.  Myslíte si, že je fajčenie zahrievaného tabaku cenovo výhodnejšie než 

fajčenie klasických cigariet?  

d. Popíšte troma slovami / slovnými spojeniami ako vnímate HTP. 

 

3. Vnímanie marketingovej komunikácie  

a. Pociťujete, že je marketing HTP zameraný na Vašu cieľovú skupinu a Vašich 

vrstevníkov?  

b. Vedeli by ste si spomenúť na osobu, event alebo kampaň, ktoré máte spojené 

so značkou IQOS a glo?  

c. Kúpili ste si niekedy produkt odporúčaný influencerom? Bolo to priamo po 

vystavení sa reklame alebo spontánne pri styku s produktom?  

d.  Registrujete propagáciu IQOS / glo na českom trhu? Zaregistrovali ste 

propagáciu výrobku u influencerov?  

e.  Máte skúsenosti s vernostnými programami IQOS / glo? Využili ste zľavy 

alebo akciové ponuky?  

f. Máte zariadenie IQOS / glo upravené na mieru? 

6.5 Metóda analýzy dát 

Kvalitatívne výskumy ponúkajú viacero možností vyhodnotenia a analýzy dát. Pre 

potreby tejto bakalárskej práce bola zvolená metóda otvoreného kódovania. „Otvorené 
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kódovanie je časť analýzy, ktorá sa zaoberá označovaním a kategorizáciou pojmov pomocou 

pečlivého štúdia údajov“ (Strauss, Corbinová, 1999, s. 43).  

Prvým krokom po prevedení rozhovorov je prevedenie dát netextovej podoby do 

textovej, čo sa označuje ako transkripcia (Mišovič, 2019, s. 123). Prepísané rozhovory boli 

následne vytlačené a podrobené prvému čítaniu Pri druhom čítaní boli odpovede zaškrtávané 

na základe zaujímavých tvrdení, pasáží a potencionálne prínosných tvrdení, názorov a vzorcov 

správania. Vybrané boli najmä tvrdenia, ktoré sa častokrát opakovali a priamo reagovali na 

výskumné oblasti. To slúžilo ako prvý krok k vytvoreniu samotných kódov. Kódovanie by sa 

dalo definovať rozkrytie textu s cieľom ich interpretácie (Hendl, 2016, s. 251). Vybrané 

kategórie (kódy) boli pomenované podľa logickej súvislosti so zastupujúcimi údajmi. Zároveň 

boli ich pomenovania abstraktné, názorné, rýchle, s účelom prehľadnej organizácie a jasne 

odkazujúce na daný jav alebo vlastnosť (Strauss, Corbinová, 1999, s. 47).  

 

6.6 Etické otázky 
 

V spoločenskovednom výskume hrajú dôležitú rolu etické otázky. Medzi základné 

etické otázky a pravidlá patrí napríklad získanie informovaného súhlasu, sloboda odmietnutia 

účasti na výskume, anonymita či špeciálny prístup k maloletým (Hendl, 2016, s. 157).  

Vzhľadom k týmto princípom boli všetci účastníci výskumu autorkou poučení o jeho účele, 

priebehu a okruhu otázok. Následne bol od respondentov získaný informovaný súhlas, ktorý 

deklaruje, že daná osoba s účasťou na výskume súhlasí a účastní sa ho dobrovoľne. V súvislosti 

s citlivosťou témy a zachovaním anonymity boli všetky mená účastníkov zmenené. Z hľadiska 

citlivosti témy výskumu neboli účastníci tlačení do zodpovedania otázok, pokiaľ sa necítili 

v danej téme komfortne a nechceli o nej hovoriť aj napriek uisteniu o anonymite.  

7. Analýza dát  
 

7.1 Spotrebiteľské správanie  
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Prvé otázky slúžili ako kontext do spotrebiteľského správania a užívateľských vzorcov. 

Otázky zároveň slúžili ako zahrievacie otázky jednoduchšie na zodpovedanie, pred kladením 

otázok ohľadom vzorcov užívania.  

 

Aká a kedy bola Vaša prvá skúsenosť s tabakových výrobkom?  

R1: „V 11 rokoch na oslave spolužiačky zo základnej školy.“  

R2: „Na strednej škole, keď som mal asi 16. Niekto mal cigaretu a vyzeralo to cool, tak 

sme to skúsili. Prvé sme fajčili Black Devil, to sú cigarety s príchuťou čokolády a 

vanilky.“ 

R3: „Prvú cigaretu som mal na základnej škole. To boli ešte klasiky, na ktorých všetci 

začínali fajčiť – Black Devilky, po ktorých si všetci oblizovali ústa, lebo mali 

vanilkový filter. To boli také prvé skúsenosti s fajčením. Aktívne som začal na strednej, 

keď sme založili s kamarátmi kapelu. Oni fajčili, tak som sa k nim takto pridružil.“ 

R4: „Začal som s cigaretami, keď som mal 17 rokov. Šli sme po škole na zastávku so 

spolužiakom, ktorý mi ponúkol cigaretu. Nechal som sa prehovoriť, povedal som si že 

jedna cigareta nič neznamená. Až posledný rok fajčím pravidelne. Vtedy som 

preferoval mentolové LM, lebo neboli silné na začiatok. Po čase mi už mentol nechutil 

a teraz fajčím klasické Marlborky bez príchute.“ 

R5: „Začala som s normálnymi cigaretami v 17. rokoch. Fajčila som chvíľu aj 

mentolové, teraz som prešla na IQOS s mentolovými heets.“ 

R6: „Asi v pätnástich rokoch, so spolužiakmi, ale nikdy som nefajčila nejak 

pravidelne.“ 

 

R7: „Začal som, keď som mal 16. Začínal som so zlatými Davidoff.“ 

 

R8: „Mal som 12 rokov a začínal som s cigaretami Marlboro Gold.“ 

R9: „V 16 rokoch, v Taliansku na dovolenke. Bola to LM cigareta a strašne mi to 

nechutilo. Nemal som mentolky, ale klasiky a pamätám si, že mi z toho bolo hrozne 
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zle.“ 

R10: „Moji obaja rodičia fajčili, vlastne dodnes fajčia, takže ja som s tým tak nejak 

vyrastal. Úplne prvé? To boli asi v 14-15 rokoch. Vtedy mi to ale nechutilo. A také 

väčšie fajčenie som začal v maturitnom ročníku. Vtedy som začal s klasickými 

cigaretami bez príchutí. Mal som ale obdobia, kedy som fajčil čučoriedkové Camelky. 

Tie boli super, ale potom to prestali vyrábať a práve aj kvôli tomu, že sa príchute 

vyrábajú na elektronické cigarety som k nim prešiel.“ 

R11: „Mala som15 rokov. Prvé cigarety boli klasicky mentolové, asi Marlborky. Vtedy 

to fajčili všetci a cítili sa hrozne drsne. Vždy to bola image záležitosť, nikdy to nebolo 

tak, že som v strese, tak si musím zapáliť.“ 

R12: „Mala som 13 rokov a začala som fajčiť mentolové Petry slimky. Bolo to hlavne 

kvôli tomu, že som mala v okolí ľudí, ktorí takýmto tabakovým výrobkom podľahli 

alebo ich aspoň konzumovali. No a bola to asi taká zvedavosť, prečo to robia a čo to 

s tebou urobí.“  

Tabuľka 4: Prvé skúsenosti respondentov s tabakom  

Prvé skúsenosti s tabakovým výrobkom podľa odpovedí respondentov 

Respondent Vek / obdobie  Tabakový výrobok 

R1 11 rokov Cigarety bez príchute 

R2 16 rokov Black Devil – príchuť vanilka a čokoláda 

R3 Základná škola Black Devil – príchuť vanilka a čokoláda 

R4 17 rokov LM – príchuť mentol 

R5 17 rokov Cigarety s príchuťou mentol 

R6 15 rokov Cigarety bez príchute 

R7 16 rokov Davidoff 

R8 12 rokov Marlboro Gold 

R9 16 rokov LM bez príchute 

R10 14 / 15 rokov Cigarety bez príchute, potom Camel 

s príchuťou čučoriedka 

R11 15 rokov Cigarety s príchuťou mentol 
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R12 13 rokov Cigarety Petra s príchuťou mentol 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
Graf 1: Prehľad užívaných príchutí HTP respondentov 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 
Graf 2: Obdobie, kedy respondenti začali s užívaním tabakových výrobkov 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Zo získaných údajov od respondentov vyplýva, že všetci mali skúsenosť s tabakovým 

výrobkom ešte pred dovŕšením 18. roku života. Obdobie adolescencie vieme zaradiť do 3 fáz: 

ranná adolescencia (10 – 13 rokov), stredná (14 – 16 rokov) a neskorá (17 – 20 rokov), prípadne 

dlhšie (Macek, 2003, s. 10). Podľa grafu č. 2 mali respondenti prvú skúsenosť s tabakom 

v najviac prípadoch v období strednej adolescencie.  
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Dospievanie je rizikové obdobie z hľadiska budovania závislostí. Niektorí ľudia majú 

dojem, že práve vtedy začínajú žiť „naplno“, s čím súvisí aj chuť experimentovať 

s návykovými látkami. Regresívne správanie a úzkosť provokujú vzdor, ktorý sa môže prejaviť 

aj túžbou vykonávať zakázané veci ako prejav rebélie (Macek, 2003, s. 15). Mladý človek sa 

v období dospievania snaží osamostatniť a priblížiť sa dospelému životu. Fajčenie môže byť 

adolescentmi vnímané ako jeden z prejavov dospelosti (Skučková, 2009, s. 13). Zároveň je 

tolerancia voči návykovým látkam nižšia. Najsilnejší vplyv na užívanie návykových látok 

u detí a mladistvých majú rodičia. To sa potvrdilo napríklad u R10: „Moji obaja rodičia fajčili, 

vlastne dodnes fajčia, takže ja som s tým tak nejak vyrastal.“ 

  Až 50 % respondentov potvrdilo, že ich prvé skúsenosti s cigaretami, boli s príchuťami. 

Najčastejšie to bol mentol, vanilka a čokoláda, prípadne lesná zmes. Mentolová príchuť je 

obzvlášť nebezpečná, pretože chladivý pocit z dymu spôsobuje jednoduchšie a hlbšie 

vdychovanie dymu (Dobrovolná, 2020, s. 18). Práve prvé skúsenosti s cigaretami s príchuťami 

popísali respondenti ako príjemné, pretože príchuť prekrýva typickú chuť tabaku. Prvé 

skúsenosti s tabakom opisuje R3 ako: „To boli ešte klasiky, na ktorých všetci začínali fajčiť – 

Black Devilky, po ktorých si všetci oblizovali ústa, lebo mali vanilkový filter.“ Príchuť 

respondent vnímal ako príjemnú. Následne priznal, že po čase prešiel na klasické cigarety bez 

príchute, čo potvrdzuje aj R4: „Nechal som sa prehovoriť, povedal som si že jedna cigareta nič 

neznamená. Až posledný rok fajčím pravidelne. Vtedy som preferoval mentolové LM, lebo 

neboli silné na začiatok. Po čase mi už mentol nechutil a teraz fajčím klasické Marlborky bez 

príchute.“ Od respondentov sa potvrdilo, že po začiatkoch s ochutenými cigaretami, na ktorých 

chuť si ľahko a rýchlo zvykli, pretože im bola príjemná, prešli následne na klasické cigarety, 

prípadne zahrievaný tabak. Adolescenti majú taktiež pocit, že cigarety s príchuťami sú menej 

škodlivé. Je to pravdepodobne spôsobené asociáciou s ich obľúbenými jedlami (napr. ovocie) 

alebo sladkými arómami (Camenga, 2018, s. 193).   

Niektorí respondenti potvrdili začiatky fajčenia v skupine kamarátov, ostatní fajčili „za 

chrbtom rodičov“, čo môže signalizovať znak rebélie a vzdoru. Cigarety s príchuťami sú 

vnímané ako „cool“ medzi mladými ľuďmi a uľahčujú spoločenské prijatie. Jeden z faktorov, 

ktorý pôsobí ako motív k začatiu s fajčením je psychosociálneho pôvodu, kedy deti 

a adolescenti začnú fajčiť, pretože sa fajčí v partii a robia to tak kamaráti. Mnoho detí začne 

fajčiť, aby boli akceptovaní. Fajčenie sa tak považuje za rituál zjednocovania (Conrad, 1992, 
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s. 1717). Respondent č. 3 označil fajčenie ako „cool“, respondentka č. 11 zas zhrnula svoju 

prvú skúsenosť nasledovne: „Vtedy to fajčili všetci a cítili sa hrozne drsne. Vždy to bola image 

záležitosť.“ Respondentka č. 12 potvrdila predpoklad zvedavosti v období dospievania ako 

hlavný motív k začiatku užívania tabakových výrobkov: „Bolo to hlavne kvôli tomu, že som 

mala v okolí ľudí, ktorí takýmto tabakovým výrobkom podľahli alebo ich aspoň konzumovali. 

No a bola to asi taká zvedavosť, prečo to robia a čo to s tebou urobí.“ 

 

Fajčíte aktívne zahrievaný tabak? Ako ste sa k nemu dostali?  

R1: „Fajčím IQOS aktívne už viac než 2.5 roka. Denne zvyknem spotrebovať v priemere 

5-6 heetov, ale keď chodím na party, je to určite viac.“ 

R2: „Nie, nefajčím aktívne. Mal som IQOS cca 1.5 - 2 r. dozadu. Fajčil som každý deň 

s prestávkami. Dozvedel som o tom, lebo všade boli stánky a mali dobrý marketing. 

Dostal som sa k tomu tak, že to začal používať môj kamarát. Zo začiatku mi to hrozne 

smrdelo, ale keď som to vyskúšal, tak to nebolo také zlé. Hlavnou výhodou bolo, že sa 

to dalo fajčiť aj na miestach, kde sa klasické cigarety fajčiť nedajú. Tak som to začal 

vnímať pozitívnejšie, ale nebol som natoľko presvedčený, aby som si to kúpil sám. 

Kamarát mi IQOS dal, a keď som to mal, tak som to používal. To trvalo asi pol roka.“ 

R3: „S IQOSom som začal na prelome strednej a vysokej, keď som mal asi 18 rokov. 

Kamarát to mal a celkom mi to chutilo, páčil sa mi koncept toho, že nemusím chodiť 

von, že sa to dá fajčiť dnu a nepáchnem z toho. Teraz sa snažím nefajčiť a za bežných 

podmienok si cigarety nedávam. Prešiel som na nikotínové vankúšiky. IQOS teraz 

nefajčím, ale niekedy si dám klasickú cigaretu od kamarátov, hlavne pri kombinácii s 

alkoholom. Keď som fajčil IQOS, tak mi krabička vydržala 2-3 dni. Mal som pred 

rokom v škole ťažké obdobie, veľa skúšok, takže som celé dni sedel v klube, kde som 

pracoval a fajčil krabičku heetsov denne. Skúšal som aj glo, ale nejako ma to 

neoslovilo.“ 

R4: „Nefajčím aktívne. Fajčím keď som na nejakej party a niekto ho má, tak si opýtam. 

Ak je to vo vnútri, tak si ho dám, lebo je to praktické. Je to teda vždy v kombinácii s 

alkoholom. Nie je to silné nutkanie, ale je to príjemné. Mal som požičaný IQOS na 
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týždeň a bolo to veľmi fajn. Mohol som fajčiť v izbe. Nekúpil som si ho, lebo som nemal 

pocit, že ho potrebujem. Je možné, že som ho vtedy fajčil viac. Vtedy by mi to smrdelo, 

ale keď som to začal požívať, tak som si na to zvykol a necítil som to už vôbec.“ 

R5: „Odporučili mi to pred rokom známi, ktorí fajčili IQOS. Keď som videla, že ho 

fajčia, tak som sa na neho spýtala a povedali mi, že je to super. Veľa ľudí sa sťažovalo 

na kašľanie a zápach po cigaretách. Vyskúšala som to a rýchlo som si zvykla na tú inú 

chuť. Teraz fajčím už len IQOS, každý deň. Krabička heetsov mi vydrží v priemere 3-4 

dni, takže to vychádza na 5 cigariet denne.“ 

R6: „K IQOS som sa dostala skrz môjho snúbenca ktorý ho začal fajčiť namiesto 

cigariet. Jemu ho ponúkli v trafike, keď si kupoval cigarety, pomerne na začiatku, kedy 

iqos začínal. Glo poznám, ale nikdy som sa o to nezaujímala. Iqos celkom aktívne 

fajčím, ale nijak pravidelne. Nie som veľký fajčiar, rozhodne by som nepovedala, že 

som závislá. Niektoré dni vyfajčím cez deň pol krabičky, inokedy na neho týždeň 

nesiahnem. Iqos som mala prvýkrát pred troma rokmi, ale medzitým som ho tak rok 

nemala, keď sa mi rozbil a nechcelo sa mi kúpiť si nový.“ 

 

R7: „Dostal som sa k IQOS cez kamaráta, ktorý si to akurát kúpil a zaujalo ma, že to 

má menej škodlivé účinky. Aktuálne už nefajčím vôbec viac než 9 mesiacov, ale boli 

časy, kedy som dokázal dať aj krabičku heets za deň.“ 

 

R8: „Dostal som sa k IQOS cez kolegyňu v práci. Registrujem aj glo, ale nikdy som 

nebol požívateľom. V dobe keď som fajčil, to bolo dosť aktívne, niekoľko heets náplní 

denne v asi dvojhodinových intervaloch.“ 

 

R9: „K IQOSu som sa dostal cez kamošku, ktorá to začala fajčiť. Nesmrdelo to dymom, 

nesmrdel som ja a nesmrdeli mi ani prsty. Záleží od situácie. Odkedy som doma 

nefajčím už asi 2 mesiace. Keď sa ale dalo vyjsť von, bolo to aktívne teda min. 1 cigareta 

do dňa. IQOS mám 1 rok a 4 mesiace.“ 

R10: „Ako som sa dostal ku glo? To bola ešte éra, kedy v každej trafike stála pani a 

ponúkala to na vyskúšanie a potom za výhodné ceny. Ja som prišiel do trafiky, kde 
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bolo akurát glo a nebol tam IQOS, a ponúkla mi to nejaká slečna, že zadarmo alebo za 

pár stoviek mi požičajú celý prístroj s niekoľkými krabičkami na vyskúšanie na 14 

dní . Tak som to skúsil, zachutilo mi to a od tej doby to používam. Na iqose mi vadí, že 

nemajú extra príchute. Všetko sú to tabaky – silnejšie alebo slabšie a mentol, ktorý mi 

nechutí. Áno, aktívne fajčím glo. Teraz som si kúpil novú verziu, lebo tú starú prestali 

predávať. Spotrebujem ich tak 5-7 denne.“ 

R11: „Áno, fajčím 2 roky. Som s IQOS veľmi spokojná, zvyknem fajčiť skoro každý deň. 

Dostala som sa ku nemu cez známu, ktorá ho raz doniesla na kávu. Vtedy to bola 

novinka, tak som sa hneď opýtala, ona mi to vysvetlila a mne sa to zapáčilo.“  

R12: „IQOS nemám, ale majú ho niektorí moji kamaráti. V podstate si kupovali vtedy 

pred dvoma alebo troma rokmi, kedy začal ten boom. No a oni mi ho dali párkrát 

vyskúšať, ale nefajčila som pravidelne, keďže ho nemám.“ 

Tabuľka 5: Prehľad užívania a prvotného kontaktu s HTP podľa odpovedí respondentov 

Respondent Ako ste sa dozvedeli 

o HTP? 

Fajčíte aktívne HTP? 

R1 -  áno 

R2 Stánky, marketing nie 

R3 Kamarát  nie 

R4 kamarát nie 

R5 známi áno 

R6 snúbenec áno 

R7 kamarát nie 

R8 kolegyňa nie 

R9 kamarátka nie 

R10 V trafike áno 

R11 známa áno 

R12 kamaráti nie 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
Graf 3: Prehľad aktívneho fajčenia zahrievaného tabaku u respondentov  
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Zdroj: vlastné spracovanie 
 
Graf 4: Prvotný kontakt respondentov s HTP  

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Z rozhovorov vyplýva, že 7 z 12 respondentov nefajčia aktívne HTP. Niektorí 

respondenti prestali s fajčením úplne, iní mali prístroj na zahrievanie tabaku požičaný od 

priateľov. Väčšina respondentov popísala svoje prvé povedomie o HTP v období medzi rokmi 

2018 – 2019, teda krátko po tom, čo IQOS a glo vstúpili na český trh. Ako dôvod môžeme 

predpokladať masívnu marketingovú kampaň, zvedavosť a technologickú novinku, ktorú 

chcelo mnoho ľudí vyskúšať.  
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Ako prvá skúsenosť, ako sa o HTP respondenti dozvedeli, uviedli najčastejšie známych, 

kamarátov či kolegov. To by mohlo byť dôsledkom skutočnosti, že fajčenie je návyková 

činnosť a konzumenti si radšej nechajú poradiť od ľudí, ku ktorým majú vybudovanú dôveru. 

Tento jav by sa dal prirovnať k word of mouth marketingu. Medzi prvými autormi, ktorí sa 

zaoberali problematikou word of mouth, patrili Katz a Lazerfield. Títo autori sa venovali 

predovšetkým prezidentským voľbám v USA a zistili, že voliči boli častokrát ovplyvnení 

voličmi zo svojho okolia a ich preferenciami. V záveroch svojho výskumu zistili, že takto 

šírená reklama je až štyrikrát efektívnejšia ako priamy predaj. Ten tabakové firmy využívajú 

dodnes nie len kvôli legislatíve a obmedzeným možnostiam propagácie tabakových výrobkov, 

ale aj kvôli väčšej efektívnosti reklamy v mieste predaja. Rada od známeho človeka je oveľa 

presvedčivejšia než reklama v médiách, či v iných kanáloch (Katz, 2006). Arndt (1967) 

definuje word of mouth marketing ako komunikáciu medzi dvoma ľuďmi, kedy dochádza 

k predaniu skúsenosti a prípadnému odporučeniu produktu či služby. Práve úprimnosť je jeden 

z kľúčových faktorov vysokej efektivity word of mouth marketingu. Nespokojný zákazník sa 

podelí o svoju skúsenosť s väčšou pravdepodobnosťou než spokojný zákazník. Väčšina 

respondentov uviedla, že sa k HTP dostali skrz kamarátov, následne sa opýtali na detaily 

používania a zaujali ich práve faktory, ktoré dnes považujú za benefity (napr. absencia 

zápachu, možnosť fajčenia kdekoľvek, zdravšia alternatíva atď.). 

Respondenti R2, R6 a R10 uviedli, že oni alebo ich známi vyskúšali HTP po oslovení 

promotérky v mieste predaja. Respondent R10 začal aktívne používať glo práve po využití 

akciovej ponuky v mieste predaja: „Ja som prišiel do trafiky, kde bolo akurát glo a nebol tam 

IQOS, a ponúkla mi to nejaká slečna, že zadarmo alebo za pár stoviek mi požičajú celý prístroj 

s niekoľkými krabičkami na vyskúšanie na 14 dní . Tak som to skúsil, zachutilo mi to a od tej 

doby to používam.“ Respondent R3 uviedol, že sa takisto stretol s promotérkami značky glo: 

„Pamätám si, že nám boli v bare prezentovať glo nejaké promotérky. Vtedy ma to neoslovilo. 

Sem-tam chodili promotérky glo po meste alebo mali stánky. Raz došli aj ku nám do baru, lebo 

sa snažili dohodnúť s majiteľom, aby sa to u nás mohlo predávať. Vtedy sme mali spoluprácu 

s Logic, takže sme to odmietli.“ Respondent R2 tvrdí, že si viac všíma propagáciu glo v mieste 

predaja, pretože častokrát chodí do trafiky, kde vidí nálepky s nápisom „skúste“.  

Marketing v mieste predaja sa spája s akciovými ponukami, kupónmi a budovaním 

lojality voči značke. Tieto akciové ponuky môžu pôsobiť lákavejšie pre adolescentov a 
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študentov, ktorí sú nie len citliví na efekty tabakového marketingu, ale aj cenovo citlivejší než 

dospelí fajčiari.  

 

Kde zvyknete fajčiť zahrievaný tabak? A akých situáciách? 

R1: „Na IQOSe je dobré to, že to môžem fajčiť kdekoľvek. Nemám nejaké špecifické 

situácie, kedy fajčím. Najviac ale fajčím, keď pijem, pretože to mám miesto klasických 

cigariet. Fajčím ale aj keď idem pešo vonku, keď som doma, v aute. Ale, čo nerobím 

je, že keď som vo vnútornom priestore, kde sa nesmie fajčiť IQOS, nikdy nejdem von 

cielene s účelom fajčiť. Vždy si dám až keď vyjdem von. Keď som napríklad v práci, 

kde nemôžeme fajčiť IQOS, nikdy nejdem von. Až keď vychádzam. Nechodím na IQOS 

breaks.“ 

R2: „V aute, vo vnútorných priestoroch. Nikdy som nefajčil len IQOS, takže buď keď 

mi došli klasické cigarety alebo kde sa nedali klasické - doma, v aute, vo vnútri. Keď 

som bol von dal som si klasickú  cigaretu, keď som šiel autom tak som si dal IQOS. 

Takisto v izbe, lebo sa to rýchlejšie vyvetrá. Vypĺňal som s IQOS medzery, kde sa 

nedali fajčiť cigarety.“  

R3: „Väčšinou to bolo v práci. Pracoval som v bare a keď som tam bol sám, nemohol 

som odísť od baru, tak som si dal IQOS priamo tam.  Alebo v aute, napr. na diaľnici, 

keď som mal tempomat a nemusel som zastavovať nikde. Počas skúškového som mal 

spotrebu veľkú pri učení.“ 

R4: „Fajčil som v aute, na káve, vonku alebo v izbe.“ 

R5: „V izbe, v aute alebo na káve.“ 

R6: „Väčšinou pri káve alebo večer pri víne.“ 

 

R7: „Fajčil som vždy pri stresových situáciách (maturita, skúšky), kedy bola spotreba 

naozaj veľká. Alebo vždy keď som mal chuť alebo sa nudil.“ 

 

R8: „Často to boli všedné situácie, posedenie s priateľmi.“  
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R9: „Väčšinou večer po práci, keď som na vysokej v Prahe. Beriem to ako taký relax.“ 

R10: „Z dlhej chvíle. Mám veľa kamarátov, ktorí majú IQOS, takže ak je pauza 

v nemocnici alebo v škole, tak ideme von. Alebo doma, keďže to človek môže fajčiť dnu 

a nesmrdí. Takže aj ak sedím pri počítači alebo sa učím. Napríklad počas skúškového 

mám spotrebu oveľa vyššiu, lebo pri učení celý deň sedím doma.“ 

R11: „Väčšinou vonku. Dnu nefajčím, lebo mi to príde divné aj voči ostatným ľuďom. 

Prípadne ešte na party, ku tomu to tak nejak pasuje.“   

R12: „Je to asi na miestach, kde vadí cigaretový dym. Je to taká šedá zóna, že IQOS 

sa tam môže fajčiť, ale cigarety nie. Takže spája sa mi to s tým, že kde úplne vadí 

cigaretový dym, tam patrí IQOS.“ 

 

Tabuľka 6: Situácie, pri ktorých respondent užíva HTP  
 
Respondent Situácie, pri ktorých respondent fajčí zahrievaný tabak  

R1 Pri konzumácii alkoholu, von, doma, v aute 

R2 V aute, vo vnútorných priestoroch, v izbe 

R3 V práci, v aute, stresové situácie 

R4 V aute, na káve, vonku, v izbe 

R5 V izbe, v aute, na káve 

R6 Na káve, večer pri víne 

R7 Stresové situácie, nuda 

R8 Všedné situácie, posedenie s priateľmi  

R9 Doma po práci 

R10 Z dlhej chvíle, pauza von, doma, stresové situácie 

R11 Vonku, na party 

R12 Vo vnútorných priestoroch 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
 
Graf 5: Typické situácie, v ktorých respondenti užívajú zahrievaný tabak  
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Zdroj: vlastné spracovanie 
 

Respondenti mali možnosť uviesť viacero typických situácii, kedy siahajú po 

zahrievanom tabaku. Najviac (8) respondentov uviedlo ako typickú situáciu fajčenie 

zahrievaného tabaku doma (v izbe). Päť ľudí uviedlo, že často siahajú po zahrievanom 

tabakovom výrobku pri ceste autom alebo vo vonkajšom prostredí, na prechádzke, prípadne 

počas pracovnej prestávky von. Treťou najčastejšou situáciou bolo fajčenie v kaviarni alebo 

pri konzumácii kávy. Spomenuté boli aj stresové situácie ako skúškové obdobie, pri 

konzumácii alkoholu alebo na party, či z dlhej chvíle na vyplnenie voľného času.  

Tieto uvedené situácie neboli nijak prekvapivé. Z ďalších častí rozhovorov a následnej 

analýzy vyplynulo, že najviac respondentov považuje za benefity užívania HTP možnosť 

užívania kdekoľvek, či fakt, že po HTP nezapáchajú oni ani miestnosť. Vzorcom užívania je 

aj spojenie s jedlom, kávou alebo alkoholom rovnako ako u cigariet. U HTP majú konzumenti 

väčšie možnosti kvôli reštauráciám a kaviarňam, kde je IQOS alebo glo povolené. Podľa 

Houdkovej (2019, s. 58) je tento vzorec užívania typický len pre užívateľov HTP, takisto ako 

fajčenie doma. Tento vzorec sa užívateľom vytvoril až užívaním HTP. Ďalšou zmenou 

podobného charakteru je fajčenie v aute, čo sa pri klasických cigaretách nestávalo: „Fajčil som 

IQOS, keď som šiel autom, lebo v aute fajčiť cigarety nebudem,“ (R2). 
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Niektorí respondenti uviedli zvýšenú spotrebu v stresových situáciách alebo 

v skúškovom období: „Počas skúškového som fajčil krabičku skoro každý deň, čo ma vyšlo v 

priemere asi 2000 korún mesačne. Toľko som na cigaretách nenechal nikdy v živote, len vtedy. 

Vtedy som na tom nechal tretinu výplaty,“ (R3). To potvrdil aj R10: „Napríklad počas 

skúškového mám spotrebu oveľa vyššiu, lebo pri učení celý deň sedím doma.“  

 

Používate náplne s príchuťami? Aké? 

R1: „Nie. Nepoužívam, ani som nepoužíval.“ 

R2: „Používal som. Tie príchute ale nie sú veľmi koncentrované. Stalo sa mi, že som 

vyfajčil celú krabičku a až potom som uvidel, že to bola oriešková príchuť. Absolútne 

som to teda nemal podľa príchutí, ani nikto koho som poznal, ale mali sme to skôr 

podľa intenzity. Niektoré boli príliš silné, niektoré príliš slabé, takže som šiel strednou 

cestou. Žlté, oranžové a svetlomodré som celkom používal, ale príchuť som tam necítil.   

Mentolové som si niekedy kúpil, tie bolo celkom cítiť na rozdiel od ostatných.“ 

R3: „Áno, chutnal som ich. Kupoval som si zvyčajne hnedé, neviem či majú nejakú 

príchuť, ale asi sú čokoládové. Tie mentolové mi nechutili, ostatné tiež veľmi nie.“ 

R4: „Žlté. Boli s ľahkou príchuťou, neboli silné, takže mi to vyhovovalo, keďže som 

nefajčil pravidelne. Skúšal som aj oranžové, modré, ale nejako ma neoslovili.“ 

R5: „Áno, fajčím mentolové tyrkysové náplne.“ 

R6: „Áno, mala som všetky, ktoré IQOS ponúka, ale väčšinou fajčím len „bronze“. 

R7: „Fajčil som výhradne heety bez príchute, červené a hnedé.“ 

R8: „Používal som. Skúsil som všetky, no najviac som používal heets „Bronze 

selection“.“ 

R9: „Nepoužívam náplne s príchuťami.“ 

R10: „Áno, teraz začali vyrábať lesnú zmes.“ 
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R11: „Používam náplne Sienna, s drevitou arómou.“ 

R12: „Nie, to nie. Mala som len klasické, od kamarátov.“ 

Tabuľka 7: Užívané tabakové náplne respondentmi  

Názov  Farba Popis, chuť  Respondenti, ktorí 

uviedli danú príchuť 

Bronze hnedá Pražená tabaková zmes s bohatou a 

silnou chuťou obohatenou o arómu 

kakaa a sušeného ovocia. R3, R6, R7, R8, R11 

R1, R9 Sienna červená Pražená tabaková zmes s plnou a silnou 

chuťou obohatenou  o arómu dreva a 

jemného čaju. 

Amber oranžová Pražená tabaková zmes s plnou a 

vyváženou chuťou obohatenou o arómu 

jemne voňavého dreva a orieškov. 

R2 

Yellow žltá Pražená tabaková zmes s jemne 

nasladlou chuťou obohatenou o arómu s 

citrónovými tónmi. 

R4, R2 

Sienna 

Caps 

modrá Pražená tabaková zmes s jemnou 

arómou dreva a čaju. Jedným kliknutím 

sa chuť zmení na chladivo mentolovú. 

R2 

Turquoise tyrkys Pražená tabaková zmes s jemne 

chladivou chuťou obohatenou o 

mentolovú arómu. 

R2, R5 

Scarlet ružová Chuť červených lesných plodov s 

jemným náznakom mäty. 
R10 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Cieľom tejto otázky bolo zistiť, aké príchute a aké druhy náplní si respondenti kupujú 

najčastejšie. Najviac respondentov tvrdilo, že fajčí najčastejšie náplne bez príchutí, teda Bronze 

(hnedé) alebo Sienna (červené) heetsy od značky IQOS. Častou odpoveďou boli aj mentolové 
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Turquoise či Yellow s príchuťou citrónu, ktoré boli popísané ako „ľahká príchuť“. Niektorí 

respondenti dokonca vyskúšali všetky príchute, ktoré sú v ponuke. Respondent č. 2 popisoval 

príchute ako „málo intenzívne“. Ako jedinú príchuť, ktorá bola výrazná označil mentolové 

heets Turquoise. Po doplňujúcich otázkach respondent uviedol, že v dobe, kedy užíval IQOS 

bola k dispozícii len jeden variant s mentolovou príchuťou. Dnes ich pre porovnanie IQOS 

ponúka 3 – Sienna Caps, Turquoise a Blue.  

Ako môžeme vidieť v tabuľke č. 7, väčšina respondentov, ktorí mali skúsenosti 

s cigaretami s danou príchuťou v období adolescencie a budovania prvej závislosti na nikotíne, 

fajčí rovnaké alebo podobné náplne dodnes. Podľa výskumu Hrubej a Žaloudíkovej (2012) 

účinky, ktoré začínajúci fajčiari od fajčenia očakávajú, významne ovplyvní subjektívne 

vnímanie pocitov, ktoré im prvé pokusy s fajčením navodia. Čím silnejšie sú pocity z prvých 

pokusov, tým je istejšie, že daný človek bude experimenty opakovať a stane sa pravidelným 

fajčiarom. Príchute sú marketingovým nástrojom, ktorý má za cieľ dodať produktu pozitívnu 

emóciu (McKelvey, et. Al). To, že respondenti začali s určitým typom cigariet, ku ktorému 

mali v období adolescencie pozitívne emócie  sa odrazilo po zákaze predaja cigariet 

s príchuťami na výbere používaných náplní do HTP.  

Tabuľka 8: Porovnanie príchutí užívané v období adolescencie vs. náplne do HTP 

Respondent 

Tabakový výrobok, ktorý 

respondent užíval v období 

adolescencie 

Príchuť náplne do HTP, ktorú 

respondent užíva. 

R1 Cigarety bez príchute Bez príchute 

R2 Black Devil – príchuť vanilka a 

čokoláda 

Oriešková aróma, citrus, mentol 

R3 Black Devil – príchuť vanilka a 

čokoláda 

kakao a sušeného ovocie 

R4 LM – príchuť mentol citrón 

R5 Cigarety s príchuťou mentol mentol  

R6 Cigarety bez príchute kakao a sušeného ovocie 

R7 Davidoff Bez príchute 

R8 Marlboro Gold Bez príchute 
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R9 LM bez príchute Bez príchute 

R10 Cigarety bez príchute, potom 

Camel s príchuťou čučoriedka 

Lesné plody a mäta 

R11 Cigarety s príchuťou mentol Sienna, s drevitou arómou 

R12 Cigarety s príchuťou mentol Bez príchute 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

7.2 Motívy k užívaniu HTP  

 Druhý set otázok sa venovala motívom k užívaniu a vnímaniu zahrievaného tabaku. 

Otázky sa sústredili na benefity, vnímanie spoločnosti, názory ohľadom ceny, zvýšeniu 

spotreby a slovám či výrazom, ktoré sa účastníkom spájajú s HTP.  

 

Aké benefity vidíte v užívaní zahrievaného tabaku?  

R1: „Veľa benefitov. Nesmrdí to, neostáva po IQOS zápach. Môžem to fajčiť 

kdekoľvek a nesmrdí to tam po mne. To považujem za najväčší benefit. Okrem toho 

mám oveľa krajšiu pleť ako po fajčení klasických cigariet.“ 

R2: „To by som zhrnul tak, ako som povedal - dá sa to fajčiť na miestach, kde sa 

nedajú klasické cigarety. Nemám naštudované to, do akej miery je to menej škodlivé, 

ale určite je to lepšia alternatíva. Dáva to zmysel z hľadiska, že neprebieha spaľovanie. 

Je to ale veľmi subjektívne tvrdenie, keďže nemám o tom veľa zistené, a informácie o 

tomto mám len z ich kampaní, ktoré sú koncipované, aby prístroj predali. Prezentujú 

to v najlepšom svetle.“ 

R3: „Hlavným benefitom bolo, že to nesmrdelo. Nemal som problém si to dať v izbe. Ak 

to bolo cítiť, tak sa to za 3 minútky vyvetralo a nebolo to ako klasické cigarety, že 

napáchne celý byt, všetko zatuchne a cítiť to tam ešte pár dní. Nemôžem povedať, že by 

bola výhoda to, že sa to tvári menej škodlivo.“ 

R4: „Vnímam to tak, že hlavne v Prahe je viacej príležitostí fajčiť IQOS. Je veľa 

priestorov, kde je IQOS povolený. Hlavný benefit je, že to tak nesmrdí, kvôli čomu 
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premýšľam, že prejdem tiež na IQOS na trvalo. Je to výhoda aj pre nefajčiarov. 

Takisto nie sú také silné ako klasické cigarety. Ako výhodu vnímam, že nemusím mať 

stále pri sebe zapaľovač. Na druhú stranu sa prístroj musí nabíjať.  Nemyslím si, že 

je IQOS zdravší, možno o trochu, ale nie je to tak veľký skok.“ 

R5: „Prestala som kašlať po cigaretách. Neviem, či to je zdravšie. Čítala som o tom 

články a dozvedela som sa protichodné informácie, takže neviem. Po tej stránke, že 

som prestala kašľať, to vnímam zdravšie.“  

R6: „Jednoznačne to, že nezapácha dymom.“ 

 

R7: „Nesmrdí ti po tom všetko oblečenie a nevdychuješ decht.“ 

 

R8: „Neostáva po nich nepríjemný zápach v miestnosti, nepáchne oblečenie či takisto 

neostáva po nich nepríjemná chuť a zápach v ústach.“ 

R9: „Príde mi to, že fajčím len ten tabak a nie papierik, decht a podobne.“ 

R10: „ Nesmrdí to tak, človek nie je zasmradený dymom, môžeš to fajčiť doma, pretože 

ti nič nenapáchne, takže je človek doma a v teple. A aj zo zdravotného hľadiska, 

pretože čo sú nové štúdiu, tak škodlivé látky sú tam v nižšom pomere, má to aj menej 

nikotínu, takže človek na tom nie je zas tak závislý. Hlavnou nevýhodou sú financie. 

V nabíjaní problém nevidím, to je už taká rutina ako s mobilom.“  

R11:  „Nesmrdí to, môžem to rýchlo a jednoducho vyvetrať. Okrem toho to nepáli 

tabak, takže je to jednoznačne zdravšie. V normálnej cigarete vdychuješ aj dym a IQOS 

máš len nikotín.“ 

R12: „Určite je to čistejšie, nemáš tam ten popol. Aj tie ohorky sú menej odpadové. 

Druhá vec je, že to tam nepáchne ako cigarety. Tretia je...No úplne neviem, aké je 

tam to zloženie, ale vždy sa tým oháňajú, že je to nejaká zdravšia verzia. Takže 

asi je to menej škodlivé pre ľudí.“ 

Graf 6: Benefity, ktoré vidia respondenti na zahrievanom tabaku:  
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Zdroj: vlastné spracovanie 

Ako najväčšiu výhodu uviedla väčšina respondentov to, že zahrievaný tabak nezapácha. 

Respondenti reagovali pozitívne na skutočnosť, že im neostane zápach v izbe, nenapáchne im 

oblečenie a vedia zápach za pár minút vyvetrať. Niektorí respondenti dokonca uviedli tento 

benefit s veľkou určitosťou ako hlavný a rozhodujúci. „Hlavný benefit je, že to tak nesmrdí, 

kvôli čomu premýšľam, že prejdem tiež na IQOS na trvalo.“ (R4) Ako druhý najčastejší benefit 

bolo presvedčenie, že sa jedná o zdravšiu alternatívu. Ako hlavné dôvody, prečo si to 

respondenti myslia uviedli, že sa pri fajčení HTP nevdychuje decht, fajčí sa len tabak a nie 

papierik ako v prípade klasických cigariet, nižší obsah nikotínu. Respondentka R4 uviedla, že 

cíti zlepšenie svojho zdravotného stavu po prechode na IQOS, ale nie je presvedčená 

o pravdivosti tvrdení ohľadom všeobecných zdravotných benefitov: „Neviem, či to je zdravšie. 

Čítala som o tom články a dozvedela som sa protichodné informácie, takže neviem. Po tej 

stránke, že som prestala kašľať, to vnímam zdravšie.“  

Niektorí respondenti priznali, že veria, že HTP je s určitosťou zdravšia alternatíva. Po 

doplňujúcich otázkach ale priznali, že informácie o zdravotných benefitoch majú len 

z marketingových kampaní a zo stránok značiek Philip Morris a British American Tobacco: 

„Nemám naštudované to, do akej miery je to menej škodlivé, ale určite je to lepšia alternatíva. 

Je to ale veľmi subjektívne tvrdenie, keďže nemám o tom veľa zistené, a informácie o tomto 
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mám len z ich kampaní, ktoré sú koncipované, aby prístroj predali. Prezentujú to v najlepšom 

svetle.“(R2)  

Medzi ďalšie uvedené benefity patrila možnosť fajčiť v priestoroch, kde sú klasické 

cigarety zakázané, vrátane vnútorných priestorov alebo domáceho prostredia, absencia 

zápachu v ústach po fajčení, slabšia intenzita, krajšia pleť či žiadne ďalšie nástroje k zapáleniu.  

 

Ako by ste charakterizovali vnímanie spoločnosti / Vášho okruhu priateľov klasických 

cigariet v porovnaní so zahrievaným tabakom? 

R1: „Paradoxne moji kamaráti na to nadávajú. Hovoria, že to smrdí horšie ako 

cigarety. Väčšina z nich sú fajčiari klasických cigariet a robia si z toho srandu. Všetci 

sa mi z toho smejú, ale keď sme v podniku, tak to všetci odo mňa pýtajú. Robia si zo 

mňa srandu, ale nemyslím si, že to je vyslovene myslené negatívne.“  

R2: „Je to subjektívne. Sú ľudia, ktorým smrdia klasické cigarety, sú ľudia ktorým smrdí 

IQOS. Niektorým smrdia obe. Viac ľudí sa v mojom okolí sťažovalo na zápach 

IQOSu. Myslím si, že to je tým, že na cigarety sú ľudia zvyknutí a dymu z IQOSu nie 

je veľa ľudí vystavovaných. Bol to neznámy zápach a ľudia na neznáme veci nereagujú 

vždy pozitívne.“ 

R3: „U nás sa vyvinula hláška, ktorá to dobre charakterizuje: „Zas fajčíš tie 

počítače?”, takže toto odrážalo ten postoj. Mnoho ľudí, ktorí to nefajčili, to ani 

nechceli. Buď im to smrdelo alebo im to nechutilo. Tí čo fajčili IQOS ho fajčia dodnes. 

Nikomu ale nevadilo, že to fajčím ja.“  

R4: „Mám veľa kamarátov, ktorí prešli na IQOS kvôli spomínanému zápachu z 

klasických cigariet. Nevýhodou je, že ľudia, ktorí nefajčia IQOS nie sú zvyknutí na 

špecifický zápach dymu, takže im to vyslovene smrdí. Celkovo to vnímajú lepšie ako 

klasické cigarety. Myslím si, že oveľa viac ľudí prejde na HTP kvôli reštrikciám a 

zákazom. IQOS má veľmi dobre našliapnuté v tomto. Ja protifajčiarsky zákon 

podporujem, aj keď som sám fajčiar. Myslím si, že by to malo byť takto všade. Je to 

ohľaduplné voči ostatným.“ 
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R5: „Ľudia, ktorí fajčia klasické cigarety sa sťažujú, že im to smrdí. Tí, čo ale fajčia 

IQOS si na to zvykli a nevadí im to.“  

R6: „Myslím, že nefajčiari vnímajú IQOS lepšie, pretože nezapácha. Fajčiarov okolo 

seba nemám, maximálne príležitostných.“ 

R7: „Vnímali to tak, že im vadilo, ako to smrdí, keď sa to páli, ale akonáhle som 

dofajčil, tak ocenili, že nesmrdím od cigariet.“  

R8: „Dosť často sa stretávam s názorom že IQOS nedokáže plne nahradiť pôžitok ako 

z klasickej cigarety.“ 

R9: „Nejako to neriešia. Každý fajčí to, čo chce. Niekto sa prikláňa ku klasickým 

cigaretám, iný ku vaporizerom alebo IQOS.“ 

R10: „Hlavne čo vnímajú je smrad z dymu. Hlavne v podniku, tam toho človek vyfajčí 

celkom dosť a ak je veľká skupina, tak je to nepríjemné. Ale teraz keď fajčíme tie 

elektronické, tak ten smrad z cigariet nie je vlastne žiaden.“ 

R11: „Klasické cigarety sú podľa mňa vnímané lepšie ako IQOS. Všetci si myslia, že tí, 

čo fajčia IQOS sa na niečo hrajú. Hovoria, že som fitness fajčiar alebo podobné vtipy, 

ale keď sme niekde dnu, vždy ho radi skúsia.“ 

R12: „Ja by som povedala, že nejak medzi. Nie je to úplne také, že si niečo viac, lebo 

máš IQOS, ale je to také neutrálne a až skôr pozitívne, lebo ak niekto nefajčí, tak 

skôr príjme ten dym z IQOSu než cigariet.“ 

 

Pri otázkach ohľadom vnímania okolia sa väčšina respondentov zhodla. Z odpovedí 

vyplýva, že najčastejšie respondenti rozdeľovali svoje okolie na fajčiarov klasických cigariet 

a nefajčiarov. Fajčiarom klasických cigariet najviac vadí zápach aerosolu. Fajčiari sú podľa 

respondentov zvyknutí na dym a vadí im „iný“ zápach pri fajčení, než na čo sú zvyknutí. 

„Myslím si, že to je tým, že na cigarety sú ľudia zvyknutí a dymu z IQOSu nie je veľa ľudí 

vystavovaných. Bol to neznámy zápach a ľudia na neznáme veci nereagujú vždy pozitívne.“ 

(R2) Ostatní ľudia napriek nepríjemnému zápachu ocenili, že po dofajčení nenapáchla 
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miestnosť ani oblečenie. Respondent č. 1 uviedol, že väčšina jeho známych, ktorí sú fajčiari 

klasických cigariet nevnímajú zápach pozitívne, dokonca sa užívaniu IQOS smejú. Keď však 

príde na situáciu, kde nie sú cigarety povolené, užívajú príležitostne IQOS ako náhradu za 

klasické cigarety.  

Zaznela aj predikcia, že do budúcna respondent odhaduje vyšší nárast ľudí 

prechádzajúcich od klasických cigariet k HTP: „Myslím si, že oveľa viac ľudí prejde na HTP 

kvôli reštrikciám a zákazom. IQOS má veľmi dobre našliapnuté v tomto.“(R4) Odborníci na 

tabakový priemysel odporúčajú tabakovým firmám vysoké investície do marketingu HTP. 

Dôvodom je pokles záujmu spoločnosti o klasické tabakové produkty, kde dochádza 

k spaľovaniu (Hair, Bennett, Sheen, 2018). Na území Českej republiky platí tzv. Protifajčiarsky 

zákon, ktorý zakazuje fajčenie vo verejnosti voľne prístupných vnútorných priestoroch. Zákon 

môže do budúcnosti pôsobiť ako motivácia pre fajčiarov prejsť na zahrievaný tabak, ktorý 

môžu vo vybraných reštauračných zariadeniach konzumovať. Podľa výskumu Buldovovej 

(2018) až 80% aktívnych fajčiarov obmedzilo alebo prerušilo návštevy reštaurácii. Možnosť 

prechodu na HTP ponúka riešenie problému pre skupinu ľudí, pre ktorú je fajčenie vo 

vnútorných priestoroch podniku podmienkou návštevy. Je teda predpoklad, že do budúcna 

začne zvažovať svoj prechod viac fajčiarov. Tento predpoklad potvrdzuje aj fakt, že 

respondenti častokrát uvádzajú medzi typické situácie konzumácie HTP spojenie s alkoholom, 

kávou alebo posedením s priateľmi. 

Naopak nefajčiari vnímajú podľa respondentov HTP veľmi pozitívne, pretože po ňom 

neostáva zápach, na rozdiel od klasických cigariet. Benefitom je to hlavne v uzavretých 

priestoroch vo vyššom počte ľudí. Keďže nefajčiari sú obzvlášť citliví na dym z cigariet a 

alternatíva aerosolu im príde menej výrazná a príjemnejšia. Pasívne fajčenie dymu z cigariet 

má negatívny vplyv na zdravie, medzi ktoré patrí podráždenie očí, nosa, hrdla a pľúc. 

U citlivejších nefajčiarov vyvoláva dym bolesti hlavy, nevoľnosti a závrate (Demčáková, 

2012). Nefajčiari preto oceňujú menej agresívny výber tabakového výrobku a celkovo vnímajú 

HTP oproti cigaretám pozitívnejšie. „Mojim kamarátom to nevadí, ak im to nevydychujem 

samozrejme priamo do tváre, tak sa nemajú na čo sťažovať. Včera sme napríklad boli partia 

v uzavretej izbe, ja som fajčil IQOS, samozrejme som sa dopredu opýtal, či to nebude nikomu 

vadiť. Všetci boli v pohode, za minútku som to vyvetral. Ak by som fajčil klasické cigarety, tak 



 
 

 65 

by to bolo určite horšie a niektorí by ani nesúhlasili.“ (R3) Tento výrok koreluje s najčastejšou 

odpoveďou respondentov ohľadom výhod HTP a absencie zápachu. 

 

Myslíte si, že je fajčenie HTP cenovo výhodnejšie než fajčenie klasických cigariet? Zvýšili 

ste spotrebu? 

R1:  „Myslím si, že to vychádza rovnako. Nepociťujem nejaký finančný rozdiel. Spotrebu 

mám približne rovnakú. Keď chodím na party, fajčím o dosť viac.“ 

R2:  „Neviem, pretože mám balené cigarety, kupujem si tabak a nikdy som nefajčil len 

IQOS. Vždy to bolo v kombinácii s cigaretami.  Ak si dobre spomínam, tak v heetsoch je 20 

cigariet. Som presvedčený o tom, že ak by som mal krabičku cigariet na 2-3 dni, tak by 

som určite rýchlejšie vyfajčil krabičku heetsov. IQOS je dostupnejší, môžem ho fajčiť 

kdekoľvek, takže ťa to prirodzene láka fajčiť viac, lebo je to dostupnejšie. Keď môžeš a 

nie si ničím obmedzený, tak si dáš. Myslím, že to tak má väčšina ľudí, lebo závislosť je 

objektívna. Hrá tam určite ale úlohu aj to, v akej si spoločnosti a vonkajšie okolnosti. 

S prechodom na IQOS som ale začal fajčiť viac, to uznávam.“ 

R3: „Je to otázne, lebo klasické cigarety som nefajčil v takom množstve. Tým, že mi IQOS 

chutil, liezlo to do peňaženky, lebo som zvýšil spotrebu. Vtedy heets vychádzali rovnako 

ako Camel. Rozdiel bol, že som IQOS fajčil viac. Počas skúškového som fajčil krabičku 

skoro každý deň, čo ma vyšlo v priemere asi 2000 korún mesačne. Toľko som na 

cigaretách nenechal nikdy v živote, len vtedy. Vtedy som na tom nechal tretinu výplaty.“ 

R4: „Ide o to, kto to užíva a aká je spotreba. V dobe, keď som fajčil IQOS som nefajčil 

aktívne cigarety ako teraz, takže to neviem porovnať. Ak by som ale prešiel na IQOS, určite 

by som nechcel mať vyššiu spotrebu. Aký to má zmysel, že to je o niečo zdravšie, keď ľudia 

začnú fajčiť raz toľko, lebo zrazu nemajú obmedzenia?“ 

R5: „Všetci ľudia, čo poznám zvýšili spotrebu, ale ja som stále na tom tak isto. Väčšinu 

času som na Slovensku, a tu sa dajú cigarety fajčiť aj dnu, takže to nebol taký skok, že zrazu 

môžem. Cena mi príde rovnaká.“ 

R6: „Asi záleží, aké cigarety kupujete, ale myslím, že skôr nie. IQOS zdražil a tak krabička 
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už nestojí rovných 100, ale tuším 110,-. Ale hlavne heetov vyfajčím rozhodne viac, než by 

som vyfajčila cigariet. Celkovo som asi zvýšila spotrebu, ale ako hovorím, nefajčím každý 

deň.“ 

 

R7: „Cenovo to určite výhodnejšie nie je, lebo som zvýšil spotrebu. To je podľa mňa veľká 

nevýhoda IQOS, pretože síce to možno menej škodí, ale spotreba je podľa mňa kľudne 

aj dvojnásobná.“ 

 

R8: „Z vlastnej skúsenosti si skôr myslím že zo začiatku je to nevýhodnejšie. Minul som 

viac na Heets pri prechode na IQOS no neskôr som sa dostal približne na rovnakú hodnotu 

výdavkov. Po prechode som totiž zvýšil spotrebu.“ 

R9: „Musím povedať, že zvýšenie spotreby  sa ma nedotklo. Dokonca by som povedal, že 

spotreba klesla, keďže to mám vyslovene ako relax po práci. Je to ale určite drahšie než 

klasické cigarety.“ 

R10: „Myslím, že je to lacnejšie. Krabička glo ma vychádza na cca 85 korún a cigarety cez 

stovku. Spotrebu mám ako predtým, takže ak to mám rátať na krabičky, vychádza to 

rovnako, možno až lacnejšie.“ 

R11: „Nie je, IQOS je drahší. Heets mi vydržia kratšie a trochu som zvýšila spotrebu. Keď 

si ale zoberieme vstupnú investíciu kúpy prístroja, je to dosť drahé.“ 

R12: „Vo všeobecnosti to každý hovorí, že zvýšil spotrebu.  Neviem, akú máš ty 

skúsenosť, ale väčšinou majú ľudia v mojom okolí s týmto problém.“ 

Tabuľka 9: Porovnanie spotreby HTP a cigariet  

Respondent 

Zvýšili ste spotrebu 

náplní po prechode na 

HTP? 

Ak by ste mali porovnať cenu 

klasických cigariet a HTP, ako by ste 

ju zhodnotili?  

R1 nie Rovnako 

R2 áno drahšie 

R3 áno drahšie 
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R4 Neviem posúdiť Neviem posúdiť 

R5 nie rovnako 

R6 áno drahšie 

R7 áno drahšie 

R8 áno drahšie 

R9 nie drahšie 

R10 nie lacnejšie 

R11 áno drahšie 

R12 Neviem posúdiť Neviem posúdiť 
Zdroj: vlastné spracovanie 

Graf 7: Porovnanie spotreby HTP a cigariet  

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 
Graf 8: Porovnanie ceny HTP a klasických cigariet v súvislosti so spotrebou  
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Zdroj: vlastné spracovanie 

Ďalšou diskutovanou témou tejto práce bola cena produktov zahrievaného tabaku a 

príslušenstva. Cena je jeden z najdôležitejších faktorov, ktorý ovplyvňuje zákazníka pri 

nákupnom rozhodovaní. Obvykle je vzťah medzi cenou a dopytom inverzný – čím vyššia je 

cena, tým je nižší dopyt. Existuje však opačný jav, tzv. „Veblenov efekt“, kedy dopyt stúpa, 

pretože zákazníci predpokladajú vyššiu kvalitu v dôsledku vysokej ceny (Kotler, 2007, s. 760). 

Takýto jav platí najmä pri prestížnych produktoch, kam zaraďujeme aj technologické 

zariadenia. Oproti klasickým cigaretám je bezpochyby príslušenstvo k zahrievanému tabaku 

cenovo drahšie.  

Pri prechode na zahrievaný tabak musí užívateľ počítať so zvýšenými vstupnými 

nákladmi v dôsledku kúpy samotného prístroja. Spoločnosť Philip Morris v súčasnosti ponúka 

3 verzie prístroja IQOS – IQOS 2.4 Plus, IQOS 3 Multi, IQOS 3 Duo. Ceny najlacnejšej 

alternatívy IQOS 2.4 Plus sa pohybujú od 690 Kč za samotný nahrievací prístroj po 1290 Kč 

za set prístroja s nabíjacím puzdrom. IQOS 3 Multi je dostupný za 1290 Kč a rada IQOS 3 Duo 

za 1790 Kč. Z hľadiska náplní heets vychádza 1 krabička obsahujúca 20 tabakových náplní na 

100 Kč (cz.iqos.com, 2021). Medzi rôznymi príchuťami nie je cenový rozdiel.  

Firma British American Tobacco, ktorá vyrába produkty značky glo, ponúka 

v súčasnosti len 1 typ prístroja - glo™ HYPER. Zariadenie glo Hyper je vzhľadovo väčšie a 

neobsahuje nahrievací prístroj oddelený od krabičky. Glo Hyper je cenovo dostupnejší prístroj 

s cenou 300 Kč a náplňami neo™ Sticks za cenu 850 Kč (shop.myglo.cz, 2021).  
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a HTP, ako by ste ju zhodnotili? 

drahšie lacnejšie rovnako neviem posúdiť
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Z výskumu vyplynulo, že väčšina respondentov priznala, že s prechodom na HTP 

zvýšili svoju spotrebu náplní a fajčia alebo fajčili viac. Motivovala ich ku tomu hlavne 

možnosť fajčiť na viacerých miestach, vrátane vnútorných priestorov, kde to predtým nemali 

vo zvyku. „IQOS je dostupnejší, môžem ho fajčiť kdekoľvek, takže ťa to prirodzene láka fajčiť 

viac,“ (R2). Respondent č. 3 priznal výrazne zvýšenú spotrebu v období skúškového obdobia: 

„Počas skúškového som fajčil krabičku skoro každý deň, čo ma vyšlo v priemere asi 2000 korún 

mesačne. Toľko som na cigaretách nenechal nikdy v živote, len vtedy. Vtedy som na tom nechal 

tretinu výplaty,“ (R3). Respondent č. 8 uviedol, že zo začiatku prechodu svoju spotrebu zvýšil. 

Potom sa to naučil kontrolovať a nepodľahnúť nadmernej spotrebe, ku ktorej mal sklony 

vplyvom zvýšených príležitostí na fajčenie.  

Keďže niektorí respondenti vo veľkej miere zvýšili spotrebu, efekt prechodu na „zdravšiu 

alternatívu“, ako to mnoho z nich uviedlo vo svojom vnímaní výhod, bol kontraproduktívny. 

Väčšina respondentov, ktorí zvýšili spotrebu si daný efekt uvedomujú a vnímajú ho ako 

nevýhodu. „Aký to má zmysel, že to je o niečo zdravšie, keď ľudia začnú fajčiť raz toľko, lebo 

zrazu nemajú obmedzenia?“ uviedol respondent č. 4., ktorý si jasne uvedomuje túto 

problematiku. Ako dôvod vyššej spotreby vidia respondenti možnosť fajčiť na viacerých 

miestach, teda dostupnosť a množstvo príchutí. Niektoré náplne majú slabšiu intenzitu, takže 

konzument má pocit, že môže vyfajčiť častejšie. Pri otázkach venujúcich sa spotrebnému 

správaniu priznali, že vyskúšali všetky príchute, čo môže pôsobiť takisto ako motivácia 

k zvýšeniu spotreby. Riziková je takáto potreba skúšania nových vecí a experimentovania 

v adolescencii, vo veku 14 až 15 rokov (Sýkorová, 2008, s. 17).  

 

Popíšte troma slovami / slovnými spojeniami ako vnímate HTP. 

R1: „Lepšia pleť, priatelia, inovácia.“ 

R2: „Moderný, elegantný, sociálne akceptovateľnejší - ak by som videl celebritu s IQOSom, 

prišlo by mi to oveľa viac „posh“ ako keby mala klasické cigarety.“ 

R3: „Portable smoking device, malá šikovná vecička, ktorá chutí.“  

R4: „Budúcnosť, možnosť, alternatíva.“ 
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R5: „Menej kompatibilné s normálnym životom, kvôli náročnému nabíjaniu a náročnej 

údržbe. Menej zapáchajúce a zdravšie.“ 

R6: „Nezapáchajúci, praktický, škodlivý.“ 

 

R7: „Smradľavá, zdravšia, praktickejšia látka.“ 

 

R8: „Inovatívny, praktický, neprekážajúci.“ 

R9: „Bez zápachu. Inovatívny. Zdraviu škodlivý.“ 

R10: „Zdravšia forma fajčenia.“  

R11: „Praktickosť, budúcnosť fajčenia.“  

R12: „Moderný, biely, štýlovka.“ 

Tabuľka 10: Slová charakterizujúce HTP podľa odpovedí respondentov 

Výraz Ekvivalent 
Respondenti, ktorí 

uviedli daný výraz 
Počet zmienení 

Moderný -  R12, R2 2 

štýlový elegantný R12, R2 2 

praktický šikovný R11, R8, R7, R6, R3 5 

budúcnosť - R11 1 

zdravší Zdravšia forma 

fajčenia 

R10, R7, R5 3 

Bez zápachu nezapáchajúci R9, R6, R5 3 

inovatívny inovácia R1, R9, R8 3 

škodlivý nezdravý R9, R6 2 

kompatibilný neprekážajúci R8 1 

biely - R12 1 

zapáchajúci smradľavý R7 1 
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nekompatibilný - R5 1 

alternatíva Možnosť, voľba R4 1 

chutný - R3 1 

Sociálne 

akceptovateľnejší 

- R2 1 

priatelia - R1 1 

Lepšia pleť - R1 1 

Budúcnosť  R4 1 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Obrázok č. 18: Slová, ktorými respondenti popísali HTP  

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Táto otázka bola dôležitá z hľadiska spontánneho vnímania image IQOS a glo, bez času 

na hĺbkové zamyslenie. Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že najčastejšie asociovaným 

pojmom je praktickosť. Tento pojem nezaznel ani raz v otázke, kedy mali respondenti uviesť 

benefity užívania zahrievaného tabaku. Pojem praktickosť môže vo vnímaní respondentov 

znamenať pravdepodobne možnosť konzumácie na rôznych miestach, medzi ktoré najčastejšie 

patrili doma, auto, kaviarne a bary. Traja respondenti si myslia, že je HTP zdravšie, bez 

zápachu a inovatívne. Zaujímavé je, že len traja respondenti uviedli ako jednu z vlastností 

inovatívny, dvaja uviedli moderný a štýlový. Niektorí respondenti uviedli priamo ako 

spontánny pojem negatívnu vlastnosť ako napríklad zapáchajúci a nekompatibilný. Zvláštne 
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je, že respondent č. 7 uviedol ako pozitívnu vlastnosť v predchádzajúcich otázkach, že 

oblečenie po fajčení nenapáchne. „Nesmrdí ti po tom všetko oblečenie a nevdychuješ decht.“ 

Toto protirečenie si vysvetľujem tak, že aj keď si respondent uvedomuje, že zápach aerosolu 

vadí hlavne nefajčiarom, stále oceňuje fakt, že je aerosol menej cítiť po vyvetraní a na odevoch. 

Respondenti si spájajú značky IQOS a glo aj s alternatívnou voľbou, budúcnosťou fajčenia, 

sociálnou akceptáciou a chuťou. Budúcnosť fajčenia uviedla respondentka č. 11, ktorá fajčí 

IQOS. Súvisieť to môže s podvedomým sloganom spoločnosti Philip Morris: „ budúcnosť bez 

dymu“.  

 

7.3 Vnímanie marketingových stratégií HTP 
 

Vstup IQOS a glo na český trh sprevádzala masívna marketingová kampaň. Zahrievaný 

tabak je propagovaný ako sofistikovaný, technologický produkt „so zníženým rizikom“. 

Marketing samotného prístroja bez tabakových náplní umožňuje tabakovým spoločnostiam 

neobmedzenú propagáciu, ktorá by inak kvôli legislatívnym obmedzeniam nebola možná.  

Propagácia na sociálnych médiách skrz influencerov sa stala jednou z kľúčových 

marketingových stratégií. Štúdia zo Stanford University School of Medicine (2020) poukazuje 

na vysoké investície PMI do IQOS predajní, eventov, ktorých sa zúčastňujú mladí ľudia, 

influencerov, ambasádorov s mladistvým vzhľadom (Heated Tobacco Products, 2021). 

Cieľom nasledujúcich otázok bolo zistiť, či si sú respondenti vedomí marketingových 

stratégii cieliacich na mladé publikum. Z rozhovorov sa autorka snažila zistiť ich názory 

a dojmy z propagácie na sociálnych sieťach a eventoch, prípadne z ostatných foriem 

propagácie.  

 
Pociťujete, že je marketing HTP zameraný na Vašu cieľovú skupinu a Vašich 
rovesníkov?  
 

R1: „Áno! Je to vyslovene zamerané na „Prague city boys“. Ten marketing je tu 

urobený tak, aby to bolo cool mať to. Predstavím si, ako niekto príde do drahej 

reštaurácie a tak ako iPhone vyloží IQOS a je taký nadčlovek. Marketing majú dobrý.“ 
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R2: „Áno, mladší ľudia ochotnejšie akceptujú zmenu než starší ľudia, ktorí sú 

zvyknutí na určité veci. Tým pádom je ľahšie presvedčiť mladých. Aj v reklamách 

vidím mladých ľudí, čo je zas na druhú stranu logické, keďže je príjemnejšie a 

uveriteľnejšie, keď je v reklame mladý človek. Sú energickí a verím im to viac než 

starším.“  

R3: „Ich marketing sa zameriava hlavne na mladých ľudí a ľudí v produktívnom 

veku. Ľudí, ktorí majú cit pre štýl a design, lebo tie nové IQOS vyzerajú fakt super. V 

porovnaní s prvými IQOSmi to vyzeralo, akoby človek držal pero a teraz to vyzerá ako 

doplnok. Myslím si, že cielia na ľudí, ktorí na to majú peniaze alebo nechcú smrdieť od 

klasických cigariet.“ 

R4: „Myslím si, že mladí ľudia viac fajčia IQOS. Je ťažšie presvedčiť staršieho 

fajčiara, aby prešiel na HTP. Je to o zvyku a zmene. U človeka, ktorý 40 rokov fajčí 

cigarety je menej pravdepodobné, že prejde na inú alternatívu ako u mladého človeka, 

ktorý má zmenu v živote každý deň. Určite k tomu prispieva aj fakt, že je to technológia, 

ku ktorej inklinujú mladí.“ 

R5: „Myslím, že je zameraný na akúkoľvek vekovú kategóriu. Je to ale propagované 

ako technologická vec, takže asi skôr na mladých.“  

R6: „Priznám sa, že okrem pár plagátov v metre pred trafikou som nikde IQOS 

marketing nezaznamenala. Ale vzhľadom k tomu, že IQOS fajčia väčšinou mladší 

ľudia, hádam, že áno.“ 

R7: „Myslím si, že je to zamerané na všetkých ľudí, čo chcú  nejakú zmenu od 

normálnych cigariet.“ 

R8: „Áno. Celkovo to vnímam. Neviem čím konkrétne, ale mám z toho ten dojem.“  

R9: „Nejako to nepociťujem“. 

R10: „Predtým určite áno. To bolo fakt všade. Ale nejaké billboardy, reklamy, letáky 

som si nevšimol. V trafikách to vidíš dosť, to je také normálne. Z hľadiska cielenia na 

mladých ľudí, to neviem posúdiť.“ 



 
 

 74 

R11: „Áno. Vnímam to kvôli  festivalom, eventom pre mladých. Viem, že glo má svoju 

zónu vo Vnitroblocku, čo je miesto, kde sa stretávajú mladí ľudia, je tam aj Footshop. 

IQOS a asi aj glo majú príchute a žiaden dospelý predsa nefajčí cigarety s 

príchuťami.“  

R12: „Myslím, že áno. Asi tou celkovou komunikáciu. Neviem, ako to je teraz, ale mali 

tú komunikáciu cez influencerov, takže dosť ľudí to propagovalo na svojich sociálnych 

sieťach. To je dosť automaticky cielená na mladšiu cieľovku. Influenceri boli 

vyberaní vekovo mne podobne.“ 
 

Ako uvádza vo svojej práci Soukupová (2018, s. 70), fajčenie sa dá označiť za „detskú 

chorobu“, pretože prvá cigareta prichádza o väčšine prípadov v 12 – 14  roku života alebo 

v období adolescencie, čo potvrdzujú aj zistenia  v tejto bakalárskej práci. Väčšina fajčiarov 

začína fajčiť v detstve. Dospelí začínajú fajčiť omnoho menej často než ľudia v období 

dospievania, zvedavosti, rebélie a skúšania nových vecí. Marketingové stratégie tabakových 

firiem sú preto zamerané na cieľovú skupinu detí v adolescentnom veku a mladých dospelých 

(18 – 25 rokov), z ktorých si tabakové firmy snažia urobiť budúcich aktívnych spotrebiteľov.  

Štúdia McKelvey a kolektívu (2020) popisuje snahy spoločnosti Philip Morris 

International o uvedenie tabakového výrobku  IQOS pod označením tabakový výrobok 

s modifikovaným rizikom. Výskum bol realizovaný v dobe podania žiadosti o takéto 

označenie, ktorá bola schválená 7. júla 2020 (PMI, Tisková zpráva, 2020, s. 1). Výskum 

poukazuje na skutočnosť, že z označenia „tabakový výrobok s modifikovaným rizikom“ 

vychádzajú marketingové slogany popisujú znížený risk, lepšiu voľbu či menšiu škodlivosť. Z 

výsledkov výskumu plynie, že mladí ľudia si zamieňajú pojmy znížené riziko a zníženie 

škodlivých látok, ktorým je používateľ potenciálne vystavený. Pod pojmom znížené riziko 

vnímali mladí ľudia menšiu škodlivosť (Kelvey et al., 2020, s. 1-5). Práve tieto pojmy sú 

častokrát užívané v komunikačných stratégiách IQOS. Niektorí respondenti uviedli slovo 

zdravší ako jedno z troch slov, ktoré sa im vybaví pri značkách IQOS a glo aj napriek tomu, 

že zvýšili svoju spotrebu po prechode na zahrievaný tabak. To naznačuje možné 

obmieňanie pojmov a vypustenie skutočnosti, že znížené riziko je spojené až pri úplnom 

prechode na HTP a najlepším variantom je prestať s tabakovými výrobkami úplne.  
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Samotný image značiek IQOS a glo bol charakterizovaný v predošlej otázke 

venujúcej sa trom slovám spojeným so značkami ako inovatívny, praktický, zdravší či 

štýlový. Keďže k technológiám majú prirodzene bližšie mladí ľudia, autorka sa snažila 

zistiť, či respondenti vnímajú, že sú marketingové stratégie týchto značiek mierené na 

cieľovú skupinu mladých ľudí. „Áno. Je to vyslovene zamerané na „Prague city boys“. Ten 

marketing je tu urobený tak, aby to bolo cool mať to. Predstavím si, ako niekto príde do drahej 

reštaurácie a tak ako iPhone vyloží IQOS a je taký nadčlovek,“ (R1). K tejto skutočnosti mohli 

prispieť aj influenceri, ktorí prezentovali IQOS v spojení s drahým životným štýlom, 

celebritami a luxusom. Fotky častokrát zachycovali položený IQOS vedľa mobilu či na stole 

v luxusnej reštaurácii. To potvrdzuje aj respondent č. 2: „Ak by som videl celebritu s IQOSom, 

prišlo by mi to oveľa viac „posh“ ako keby mala klasické cigarety,“ (R2). Ďalšia respondentka 

použila influencerov ako argument svojho tvrdenia, že je marketing HTP podľa nej zameraný 

na mladých ľudí. „Neviem, ako to je teraz, ale mali tú komunikáciu cez influencerov, takže dosť 

ľudí to propagovalo na svojich sociálnych sieťach. To je dosť automaticky cielená na mladšiu 

cieľovku. Influenceri boli vyberaní vekovo mne podobne,“(R12). 

 

Vedeli by ste si spomenúť na osobu, event alebo kampaň, ktoré máte spojené so značkou 

IQOS a glo? 

R1: „Nie. Nemám spojené žiadne špecifické udalosti alebo ľudí. Tieto veci veľmi 

nesledujem.“ 

R2: „Vôbec. Filtrujem takéto veci. Pamätám si stánky v nákupných centrách. Znie to ako 

málo, ale ja si tieto veci vôbec nevšímam a neregistrujem, takže už len toto, čo som si 

spomenul je veľká vec a naznačuje, že je toho asi naozaj dosť z hľadiska propagácie.“ 

R3: „Ja som si kupoval IQOS od kamaráta, ktorý robil distribútora, takže jeho mám s tým 

spojeného. Na festivale som to moc nevidel, tam vnímam skôr Camel. Skôr v nákupných 

centrách alebo v tabakoch je človek, ktorý to prezentuje. Masové akcie ale nevnímam 

spojené s IQOS ani glo.“  

R4: „Cez mladých influencerov sa ľahko propagujú takéto produkty. Sledujú ich tiež 

mladí ľudia, takže to dáva zmysel. Ja si myslím, že by to nemalo byť propagované. Má to 
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byť o každého voľbe. Nemám ale spojeného žiadneho influencera ani kampaň. Všímam 

si v obchodných centrách stánky. Majú napríklad predajňu na Příkopech, ktorá je veľmi 

pekná a dizajnová. V trafike vždy IQOS sekcia svieti oproti konkurencii a cigaretám.“  

R5: „Hm, to asi nie. Neviem o nikom konkrétnom, skôr na mňa vyskakujú sponzorované 

reklamy.“  

R6: „Pamätám si akurát filmový festival v Karlových Varoch. Tuším to bolo pred 3 

rokmi. Tam bol IQOS stánok a všade IQOS popolníky.“ 

R7: „Nemám s tým nikoho spojeného, okrem mojich kamarátov.“ 

R8: „Kolegyňa z práce, neskôr spolužiaci. Inak nie.“ 

R9: „Žiaľ, tieto veci vôbec nesledujem.“ 

R10: „Spolužiakov. Iné asi nie, to nejako nevnímam.“  

R11: „Spomínam si na glo zónu na Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Tam som, 

skúšala glo, ale nevyhovovalo mi to. Bola to taká ina chuť než tá, na ktorú som 

zvyknutá.“  

R12: „Celkovú jednu asi nie. Asi skôr tie promo akcie. Neviem, kde konkrétne, ale 

mám to s tým spojené nejako v podvedomí. Možno na letnom festivale. Zdá sa mi, že 

boli na Grape, ale nie som si istá.“ 

 Väčšina respondentov pri priamej otázke na osoby alebo eventy spojené s HTP uviedla, 

že ako prví sa im s IQOS a glo spoja  kamaráti, priatelia a kolegovia. To môže byť spôsobené 

tým, že skoro všetci respondenti uviedli, že sa dozvedeli o HTP skrz kamarátov a známych. 

Ako už bolo vysvetlené v otázke zameriavajúcej sa na prvotnú skúsenosť, spojenie blízkych 

osôb môže byť dôsledkom skutočnosti, že fajčenie je návyková činnosť a konzumenti si radšej 

nechajú poradiť od ľudí, ku ktorým majú vybudovanú dôveru. Človek, ktorý ich s HTP 

zoznámil u nich zostal ako prvotná asociácia spojená s týmto produktom.  

 Respondent č. 2 priznal, že automaticky filtruje reklamu. Všimol si však predajne 

v nákupných centrách a umiestnenie reklám glo v trafikách, čím priznáva, že je propagácia 
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masívna, ak ju zaregistroval napriek cielenému ignorovaniu marketingových stratégií. To 

priznal aj R3, ktorý zaregistroval predajne v nákupných centrách a promotérky v trafikách, 

ktoré aktívne ponúkajú IQOS a glo. 

Sponzoring a partnerstvá na eventoch zaregistrovali pri spontánnej znalosti traja 

respondenti. Spomenuli si na IQOS partnerstvo na Medzinárodnom filmovom festivale 

v Karlových Varoch, glo partnerstvo na Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Respondentka 

č. 12 si spomenula na partnerstvo s letným festivalom. IQOS však nesponzoroval festival 

Grape, ale Pohodu, na ktorom sa respondentka zúčastnila.  

 

Kúpili ste si niekedy produkt odporúčaný influencerom? Bolo to priamo po vystavení sa 

reklame alebo spontánne pri styku s produktom? 

R1: „Nie, pretože žiadneho nesledujem. Všetkých som si vymazal. Sledujem nejaké 

známe osobnosti, ale nekúpil by som si niečo na základe ich odporúčania. V živote 

som na základe nich neurobil žiadne rozhodnutie.“  

R2: „Nikdy by som si nekúpil niečo čo mi odporučí niekto na internete, koho sledujem. 

Je to pochopiteľné, keď mi gitarista odporučí gitarový pedál. Je top odborník, ktorý sa 

do toho vyzná a asi vie o čom hovorí. Ale keď mi niekto, kto celý život len postuje 

náhodné fotky povie, že si mám niečo kúpiť, tak za tým nemôže byť nič iné len 

peniaze. Ak by IQOS propagoval starší človek s cieľovou skupinou  30+, tak prečo 

nie. Ale ak je to niekto, koho sledujú mladí ľudia, tak mi to nepríde etické ani 

morálne.“  

R3: „Určite áno. Od niekoho známejšieho na sociálnych sieťach som si kúpil merch, 

lebo to promovali na „stories“ a zaujalo ma to, chcel som ich podporiť.“ 

R4: „Nie, nikdy. Ani keď som bol v obchode.“ 

R5: „Nešla som priamo kúpiť niečo čo mi bolo doporučené. Ak som bola v obchode 

možno raz sa stalo, že som si spomenula na recenziu influencera a kúpila som si daný 

produkt.“  
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R6: „Áno. Bolo to oblečenie a kúpila som si ho priamo po vystavení sa reklame.“ 

R7: „Nekúpil.“ 

R8: „Myslím, že áno, priamo po vystavení.“ 

R9: „Nie, influencerov nesledujem.“ 

R10: „Nie, keď si čokoľvek kupujem, tak potrebujem názor viacerých ľudí, nie 

jedného.“  

R11: „Nie vedome, ale je možné, že pri styku s produktom som si na to spomenula a 

kúpila si to.“ 

R12: „Áno, kúpila, ale vždy som si produkt ešte viac pozrela a prečítala si aj ďalšie 

recenzie, čiže nikdy to nebolo len na základe odporúčania jedného influencera. Takže 

asi skôr pri styku s produktom.“ 

 

Táto otázka mala za cieľ zmapovať postoje príslušníkov Generácie Z k influencer 

marketingu. Influencer marketing má veľký vplyv na Generáciu Z, ktorá trávi veľkú časť 

svojho dňa na sociálnych médiách. Influenceri sú názoroví vodcovia, ktorí do značnej miery 

ovplyvňujú názory svojich sledovateľov, tzv. „followers“. Sledovatelia veria názorom 

influencerov, a preto majú ich odporúčania veľkú váhu v rozhodovacom nákupnom procese 

(Arzaghi, Holm, 2020, s. 4). Podľa výskumu Arzaghi a Holm (2020) má vystavenie sa takýmto 

reklamám veľký vplyv, špeciálne ak je jeden človek vystavený rovnakej reklame u viacerých 

influencerov v rôznych kontextoch.  

Graf 9: Kúpa produktu odporučeným influencerom podľa odpovedí respondentov 
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Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Šiesti respondenti uviedli, že si nikdy nekúpili produkt, ktorého propagáciu videli 

u influencerov. Je dôležité spomenúť, že niektorí respondenti vnímali pojem influencer ako 

„blogger“ a tvrdili, že žiadnych nesledujú. Po ďalších otázkach vysvitlo, že sledujú celebrity 

alebo umelcov, ktorí majú veľký dosah na svojich profiloch, avšak respondenti ich ako 

influencerov nevnímajú. Traja respondenti priznali, že si produkt kúpili po priamo po vystavení 

sa reklame u influencera. Tri respondentky uviedli, že si toho nie sú vedomé, ale vôbec 

nevylučujú, že sa v predajni rozhodli ku kúpe aj na základe odporúčania influencera, ktoré 

videli v minulosti, prípadne si o produkte zistili viac a až následne uskutočnili rozhodnutie.  

Táto otázka ilustruje vplyv reklamy na sociálnych sieťach a ich efekt na kúpu. Diváci, 

ktorí sú vystavení reklame ju nemusia vedome identifikovať ako reklama, ale pri následnom 

styku s produktom majú v podvedomí pozitívne asociácie, ktoré pramenia z pozitívneho 

odporučenia od influencera, ktoré sa javí ako autentická skúsenosť. V prípade reklamy na HTP 

je táto skutočnosť umocnená recenziami a neoznačenou reklamou.  
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R1: „Všade vidím reklamy. Síce influencerov nesledujem, ale viem, že nejakí 

influenceri robili reklamu IQOS. Viem, že to propagovali pred asi 2 rokmi a všimol 

som si verejnú diskusiu o tom, či je správne, aby influenceri propagovali tabakové 

výrobky. Pretože aj keď sa to tvári ako niečo zdravšie, stále je to tabakový výrobok. 

Neviem ale, ako nakoniec tá diskusia dopadla.“  

R2: „V Česku si viac všímam glo, na Slovensku zas IQOS. Hlavne v trafike vidím 

reklamy na glo. Nevšímam si ani IQOS stánky v obchodných centrách. Ale je možné, 

že to filtrujem. Je to len môj pocit.“ 

R3: „Z influencerov mi napadá buď nejaký spevák po koncerte alebo na streamoch. 

Napadá mi teraz Selassie, o ňom viem, že má IQOS, a videl som ho na streame, že to 

fajčil. Xnapy tiež.“   

R4: „Nesledujem influencerov, takže vôbec.“ 

R5: „Áno, je to všade dosť viditeľné. Videla som aj reklamu na Youtube a Instagrame, 

takže je to dosť propagované. Vnímam komunikáciu na Instagrame.“  

R6: „Nie, nezaznamenala. Len KVIFF.“  

R7: „U influencerov som nič také nezaznamenal. Akurát vnímam reklamy na každej 

zastávke mestskej dopravy.“ 

R8: „Registrujem, ale nie u influencerov skôr reklamné plagáty v trafikách.“ 

R9: „Myslím, že je zakázané propagovať takéto tabakové výrobky , keďže influencera 

môžu sledovať aj ľudia, ktorí nedovŕšili 18 rokov.“ 

R10: „Neregistrujem nič okrem trafík. Asi si to nevšímam.“  

R11: „Pavlína Jágrová propagovala glo. Blu vnímam u menších influencerov, ale to je 

vaping.“  

R12: „Napadla mi hneď Vanda Janda. Neviem, či to je pravda. Aj Fero Joke mal 

niečo a možno aj Evelyn.“ 
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Z opýtaných respondentov len dvaja uviedli, že nevnímajú žiadnu propagáciu HTP na 

českom trhu. R1 uviedol, že registroval propagáciu na českom trhu pred dvoma rokmi, čo 

viedlo k spoločenskej diskusii o etickej rovine propagácie na sociálnych sieťach. Uvedomuje 

si, že aj keď sa jedná o výrobok, ktorý je propagovaný ako „zdravšia alternatíva“, stále sa jedná 

o návykovú látku, ktorej vystavovanie maloletým je zakázané. Respondenti uviedli konkrétne 

mená influencerov, u ktorých propagáciu zaregistrovali. Medzi uvedenými menami boli Vanda 

Jandová, Pavlína Jágrová, František Košarišťan známy pod menom Fero Joke, Eva Kramerová 

s pseudonymom Evelyn, Matej Slažanský vystupujúci pod menom Selassie a Petr Jirák, známy 

ako Xnapy. Respondent č. 3 videl užívanie IQOS u influencerov Selassie a Xnapy na tzv. 

„streame“, teda živom prenose hrania počítačových hier, kedy môžu ostatní diváci sledovať 

daného hráča a jeho obrazovku. Takáto propagácia môže byť nebezpečná z hľadiska prístupu 

maloletých k streamovacím službám. Influencer zachytí produkt autentickým spôsobom 

reálnym používaním, čo môže viesť k napodobňovaniu maloletými a podnecovaniu k fajčeniu 

pri hraní počítačových hier.  

Respondenti uviedli aj propagáciu na eventoch, konkrétne KVIFF, Mercedes-Benz Prague 

Fashion Week, či propagáciu na letných festivaloch. R2 a R10 uviedli, že si všímajú reklamy 

v trafikách, teda v mieste predaja, kam chodia za účelom kúpy tabakových náplní. R7 uviedol, 

že vníma reklamu na zastávkach hromadnej dopravy. R5 si všimla reklamy na Youtube 

a propagované príspevky na Instagrame.  

 

Máte skúsenosti s vernostnými programami IQOS / glo? Využili ste zľavy alebo akciové 

ponuky? 

R1: „Nie, ja vôbec neviem, že existuje vernostný program. Aj keď o ňom teraz viem, 

nechcem byť jeho súčasťou.“ 

R2: „Neviem, či som bol zaregistrovaný v IQOS klube, ale objednával som si heetsy v 

stánku, kde som niečo vypĺňal. Určite by som nikoho nepresviedčal na IQOS, ale ak 

by som vedel o niekom, kto o tom rozmýšľa už dlhšie, spomenul by som mu túto možnosť. 

Vyskúšal by som na 2 týždne IQOS. Je to niečo nové, s čím veľa ľudí nemá skúsenosť, 

a preto by som to chcel skúsiť predtým, než si to kúpim. Je to aj celkom drahé na to, 
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aby som to zistil až po kúpe a zahodil. Takže jasné, prečo nie? Chcel by som to skúsiť 

zdarma, ak by som s tým nemal skúsenosť a uvažoval o kúpe.“ 

R3: „Áno, mám skúsenosť, lebo som prišiel do IQOS s tým, že sa mi pokazilo 

zariadenie. Oni mi ho vymenili a dali zľavu na nákup, ak si kúpim popolník alebo 

vymeniteľné nástavce. Bol som aj zaregistrovaný v IQOS klube. Raz som tam doniesol 

človeka. Myslím, že zľavy platia len na 3 a viac kontaktov. Takže som zľavy nevyužil.“ 

R4: „Nie, ale majú to veľmi dobre premyslené. S vrátením alebo s prvou kúpou 

dostanete celý box heets. Mňa by to ale nezaujalo. Nešiel by som tam cielene, že ma 

zaujala táto ponuka. Ale ak by mi to bolo ponúknuté, tak by som to asi vzal. Ja by som 

tam nikdy nikoho nepriniesol. Nebudem využívať iných ľudí na moje benefity.“  

R5: „Stalo sa mi, že sa mi IQOS pokazil, takže som si ho šla dať do predajne opraviť. 

To bolo skvelé, lebo to bolo zadarmo. Vtedy som sa rovno zaregistrovala. Priamo 

skúsenosť ale nemám, pretože len ak si kúpim heets z ich stánku, tak môžem mať zľavu. 

Ani som nikoho neodporučila, ale registrujem, že to existuje a môže to byť skvelá 

výhoda. Z môjho okolia to už každý fajčí alebo to nechcú. Vyskúšala som na 2 týždne 

IQOS, lebo je to skvelá nová skúsenosť, ktorá je zadarmo, preto nevidím dôvod to 

nevyužiť.“  

R6: „Nie, nemám.“   

R7: „Využil som nejakú zľavu, ktorá bola v zmysle akcie 1+1 na heety.“ 

R8: „Áno mám skúsenosti. Som priamo v programe PMI OPEN. Odporúčam IQOS a 

využívam výhody tohto programu, rôzne odmeny a akcie.“ 

R9: „Áno, maily mi chodia na týždennej báze. Nevyužil som žiadny benefit, pretože 

tieto výrobky neodporúčam môjmu okoliu.“ 

R10: „Mám skúsenosti. Mal som starý typ gla, ktorý prestali minulý mesiac vyrábať, 

takže som tam trochu z donútenia došiel a registroval sa, prihlásili ma k štartovacím 

balíčkom. Dostal som dopravu zdarma, nejaké náplne zdarma. Takže takto som sa 

dostal do nejakého vernostného programu. Spolužiaci mi niekedy povedali: „Počuj 
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skús prejsť na IQOS, pôjdeme tam spolu a ty dostaneš výhody, ja dostanem výhody“ 

ale nikdy som nemal potrebu.“  

R11: „Nemám. Ak by som mala možnosť, tak by som to vyskúšala 2 týždne, lebo je to 

drahé a je fajn vedieť dopredu, či mi to vyhovuje. To je úplne pochopiteľné.“  

R12: „To mi príde, že si ľudia naháňali biznis cez instagram. Na začiatku, keď to ešte 

len začínalo, som mala pár ľudí v okolí, ktorí presne stále zdieľali príspevky typu: 

„Máš záujem o IQOS? Napíš mi...“  Presne IQOS si vytvoril sieť ľudí, ktorí zháňali 

ďalších ľudí a mali z toho nejaké zľavy alebo peniaze. Čiže asi len takto. Ale priamu 

skúsenosť nemám.“ 

Väčšina respondentov má skúsenosti s vernostnými programami. Siedmi opýtaní potvrdili, 

že sú súčasťou vernostného programu. Zaregistrovali sa buď kvôli výhodám plynúcim 

z členstva, alebo ich zaregistrovali pracovníci priamo v predajniach. Využívanie výhod 

potvrdili R3, R5, R7, R8 a R10. Traja respondenti sa zaregistrovali priamo v predajni, kam 

prišli s poruchou zariadenia alebo so zámerom kúpy nového zariadenia. „Stalo sa mi, že sa mi 

IQOS pokazil, takže som si ho šla dať do predajne opraviť. To bolo skvelé, lebo to bolo 

zadarmo. Vtedy som sa rovno zaregistrovala,“ (R5). R10 si bol nútený zakúpiť nové zariadenie 

glo, pretože ku staršiemu typu prestal BAT predávať kompatibilné tabakové náplne. Pri kúpe 

ho rovno zaregistrovali a ponúkli mu štartovací balíček. Priznal, že to bolo v podstate „z 

donútenia“, keďže jeho pôvodné zariadenie bolo zrazu nepoužiteľné.  

Respondent č. 3 potvrdil poruchu zariadenia a následnú registráciu, za ktorú dostal 

tabakové náplne a zľavy na doplnky: „Áno, mám skúsenosť, lebo som prišiel do IQOS s tým, 

že sa mi pokazilo zariadenie. Oni mi ho vymenili a dali zľavu na nákup, ak si kúpim popolník 

alebo vymeniteľné nástavce. Bol som aj zaregistrovaný v IQOS klube. Raz som tam doniesol 

človeka. Myslím, že zľavy platia len na 3 a viac kontaktov. Takže som zľavy nevyužil.“ 

Tabakové spoločnosti si uvedomujú, že najlepšie fungujú osobné odporúčania spokojných 

užívateľov, čo bolo potvrdené aj v tomto výskume, keďže väčšina respondentov začala s HTP 

na základe odporúčania blízkych a priateľov. V dobe, keď bol R3 členov IQOS klubu 

pravdepodobne platili zľavy len pri odporučení 3 a viacerých kontaktov. V súčasnosti sú zľavy 

dostupné už po 1 odporučení pre aktívneho užívateľa aj nového, čo pôsobí ako vysoká 

motivácia.  
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R12, ktorá sama nevlastní HTP, ale má skúsenosti s IQOS tvrdí, že si všimla ľudí 

propagujúcich IQOS na sociálnej sieti Instagram: „Na začiatku, keď to ešte len začínalo, som 

mala pár ľudí v okolí, ktorí presne stále zdieľali príspevky typu: „Máš záujem o IQOS? Napíš 

mi...“  Presne IQOS si vytvoril sieť ľudí, ktorí zháňali ďalších ľudí a mali z toho nejaké zľavy 

alebo peniaze.“ Títo ľudia boli motivovaní zľavami alebo finančnými odmenami. Priamu 

spoluprácu s aktívnym odporúčaním potvrdil aj R8: „Som priamo v programe PMI OPEN. 

Odporúčam IQOS a využívam výhody tohto programu, rôzne odmeny a akcie.“ Na stránkach 

IQOS klubu sú zverejnené videá, kde ľudia vysvetľujú, ako odporúčať IQOS. Videá sú vedené 

formou otázky, na ktorú následne viacerí ľudia odpovedajú. Zodpovedané sú otázky typu ako 

odporučiť IQOS, ako reagujú známi a prečo sa rozhodli odporúčať IQOS. Tieto videá majú 

slúžiť ako istý návod k šíreniu dobrých skúseností s IQOS a poskytnúť osnovu ako oslovovať, 

čo zdôrazniť a ako reagovať.  

Respondenti, ktorí nie sú zaregistrovaní do vernostných programov uznávajú, že je systém 

dobre vymyslený, ale sami by nikoho na tabakové výrobky nepresviedčali. „Ja by som tam 

nikdy nikoho nepriniesol. Nebudem využívať iných ľudí na moje benefity,“ (R4). Ak by ale 

vedeli o niekom, kto má o HTP záujem, odporučili by ho, aby mali obaja výhody. „Určite by 

som nikoho nepresviedčal na IQOS, ale ak by som vedel o niekom, kto o tom rozmýšľa už dlhšie, 

spomenul by som mu túto možnosť,“ (R2). Čo sa týka skúšobnej doby, na ktorú si potencionálni 

zákazníci môžu vyskúšať HTP, prevažovali pozitívne reakcie: „Ak by som mala možnosť, tak 

by som to vyskúšala 2 týždne, lebo je to drahé a je fajn vedieť dopredu, či mi to vyhovuje. To 

je úplne pochopiteľné,“ (R11). 

Máte IQOS nejako upravený?  

R1: „Nemám. Mám čierny IQOS 2.4 Plus.“  

Obrázok č. 19: Zariadenie IQOS respondenta č. 1  
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Zdroj: Vlastná fotografia zaslaná od respondenta R1 

R2: „Nemal som, nebral som to ako módny doplnok, ale verím, že na paničky to 

funguje.“ 

R3: „Mal som klasický tmavomodrý 2.4 plus IQOS a biely nástavec. Ešte som mal 

kožené puzdro. To bolo super, vošla sa tam čistiaca kefka a malo to aj magnetické 

pripínanie.“ 

Obrázok č. 20: Zariadenie IQOS a púzdro respondenta č. 3 

 

Zdroj: Vlastná fotografia zaslaná od respondenta R3 
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R4: „Ak by si kupoval IQOS, mal by som tú klasickú verziu bez krytov. Čo to mení na 

veci? Bolo by to pekné, ale ide mi o funkciu, nie o výzor. Netreba mi dizajnový 

doplnok.“ 

Obrázok č. 21: Zariadenie IQOS respondenta č. 4  

 

Zdroj: Vlastná fotografia zaslaná od respondenta R4 

R5: „Nemám nič personalizované, mám klasickú „basic“ verziu.“  

Obrázok č. 22: Zariadenie IQOS respondenta č. 5 
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Zdroj: Vlastná fotografia zaslaná od respondenta R5 

R6: „Tiež nie.“ 

R7: „Nemám a už ani popravde netuším, kde sa nachádza.“  

R8: „Áno mám. Mám upravený vzhľad, konkrétne bočný kryt nabíjacieho puzdra a 

vrchný kryt IQOS pera.“ 

Obrázok č. 23: Zariadenie IQOS s bočným krytom respondenta č. 8 
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Zdroj: Vlastná fotografia zaslaná od respondenta R8 

R9: „Nie, mam, ľudovo povedané „dvojkový čierny IQOS“.“  

R10: „Nemám, len som si vybral farbu, aby mi sedela s obalom na mobil a 

s hodinkami. Ale ďalšie vymoženosti zatiaľ nemám.“ 

R11: „Nie, ani som nevedela že to existuje.“ 

R12: „Ja IQOS nevlastním, ale dizajn mi príde moderný a štýlový. Je to podmienené 

tým, komu je produkt určený. Viem, že ľudia to riešili, kto má akú krabičku. Viem, že 

ja som to vnímala ako jeden produkt a ani som nevedela, že to má nejaké farebné 

variácie. Ale tuším Vanda Janda zdieľala na instagrame niečo v spojení s novým 

modelom alebo reedíciou. Takže vtedy som zaregistrovala, že okej, asi majú nejaké 

rôzne typy. Ale asi je to až nejaká druhotná vec.“ 

Tabuľka 11: Prehľad modifikácie zariadenia IQOS / glo u respondentov 

Respondent Máte zariadenie na zahrievanie tabaku upravené? 

R1 nie 

R2 Osobne nevlastní HTP 

R3 IQOS  2.4 plus, biely nástavec, kožené puzdro 

R4 Osobne nevlastní HTP 
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R5 nie 

R6 nie 

R7 nie 

R8 bočný kryt nabíjacieho puzdra a vrchný kryt 

R9 nie 

R10 Nie, farba pasujúca s obalom na mobil a s hodinkami 

R11 nie 

R12 Osobne nevlastní HTP 
Zdroj: vlastné spracovanie 

Posledná otázka mala za cieľ zistiť, či si respondenti nechali svoje elektronické prístroje 

upraviť. Traja respondenti osobne nevlastnia HTP napriek tomu, že s nimi mali skúsenosť 

a používali určitú dobu HTP požičané od priateľov. R12 však potvrdila, že jej dizajn príde 

štýlový a moderný. Veľa ľudí v jej okolí zameriavalo svoju pozornosť na výber doplnkových 

krytov a obalov. O možných úpravách a modifikáciách sa dozvedela z platených príspevkov u 

influencerky : „Sama som ani som nevedela, že to má nejaké farebné variácie, ale tuším Vanda 

Janda zdieľala na Instagrame niečo v spojení s novým modelom alebo reedíciou. Takže vtedy 

som zaregistrovala, že okej, asi majú nejaké rôzne typy,“ (R12).  

Väčšina respondentov nemá žiadnu úpravu a používajú základné zariadenie bez 

doplnkov. Respondent č. 3 vlastní IQOS 2.4 Plus, na ktorom má biely vrchný kryt. R3 vlastní 

aj kožené puzdro, v ktorom mal uskladnenú čistiacu kefku, náplne a samotný prístroj. Kožené 

puzdro si pochvaľoval aj kvôli magnetickému pripínaniu. Respondent č. 8 má modifikovaný 

bočný kryt nabíjacieho puzdra a vrchný kryt. R10 vlastní glo, na ktoré v súčasnosti neexistujú 

nástavce a kryty ako v prípade IQOS. R10 priznal, že si farbu prístroja zvolil, aby mu ladila 

s obalom na mobil a hodinkami, čím priamo potvrdil cieľ tabakových firiem uviesť HTP ako 

dizajnový doplnok, ktorý má ladiť k ostatným technologickým zariadeniam.  

Respondenti boli požiadaní o zaslanie fotky ich prístroja s prípadnými modifikáciami, 

ktoré zaslali piati z nich.  

Respondentom, ktorí boli ochotní venovať výskumu viac času bol ukázaný obrázok 

pochádzajúci zo sociálnych médií. Príspevok je zverejnený na Instagrame českého účtu glo. 

Respondenti mali povedať, čo v nich príspevok evokuje, či im príde vhodný v spojení 
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s tabakovým výrobkom a aký na neho majú názor. Cieľom tejto otázky bolo zistiť vnímanie 

príspevku glo na Instagrame. Z obrázku vyžarujú pozitívne emócie, ktoré sú doplnené nápisom 

„Dnes si užijeme zimné radovánky“. V dolnom rohu je zobrazené zariadenie glo.  

 

Ako vnímate tento reklamný post od značky glo?   

Obrázok č. 24: Ukážka príspevku glo na Instagrame 

 

Zdroj: Instagram, 2021 
 

K tomuto príspevku sa vyjadrili piati respondenti. Respondenti nevnímajú reklamu 

pozitívne, ale nerozumeli analógií medzi produktom a samotným príspevkom. R4 sa vyjadril 

prevažne negatívne: „Nemala by byť takáto reklama. Radovánky? Akože sa bavíme s glo? 

Alebo slovo radovánky mi príde nevhodné, keďže sa jedná o škodlivý tabakový výrobok. S týmto 

určite nesúhlasím. Tá radosť tam nemá byť.“ R6 tvrdí, že jej nepríde vhodné propagovať 

tabakový výrobok takýmto spôsobom a nerozumie ani analógií. R9 zas vyjadril vyslovene 

odsúdenie takéhoto druhu reklamy v spojení s HTP: „Nemyslím si, že je vhodná. Pobudzuje 

ľudí k tomu, že s týmto výrobkom zažiješ kopec zábavy. Pričom tam nie sú riziká.“ Ostatní dvaja 

respondenti sa zhodli, že reklama na nich pôsobí pozitívne, ale nepríde im vhodná v súvislosti 

s glo.  
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7.4 Hlavné poznatky výskumu  

 Z výskumu vyšlo niekoľko zaujímavých pozorovaní. Otázky boli rozdelené do 

troch kategórií – spotrebiteľské správanie, motivácie k užívaniu a vnímanie marketingových 

stratégií IQOS a glo. Z hľadiska výskumu užívateľských vzorov vieme sformulovať niekoľko 

záverov. Všetci respondenti začali s fajčením v období adolescencie, majorita v 14 až 16 

rokoch. Toto obdobie je typické vzdorom, rebéliou a skúšaním nových vecí. Práve preto sa 

tínedžeri uchyľujú k fajčeniu. Respondenti začínali s klasickými cigaretami, pretože v dobe ich 

adolescencie neboli ešte HTP dostupné na českom trhu. Rovnaký záver bol vyvodený 

z kvantitatívneho výskumu v Japonsku (Sutanto et al., 2019), kde až 99 % z výskumnej vzorky 

začalo s HTP po predošlej skúsenosti s cigaretami.   

Ďalšie výsledky ukazujú, že polovica respondentov začínala fajčiť klasické cigarety bez 

príchute a druhá polovica cigarety s príchuťou mentol alebo vanilka. Tieto príchute majú za 

cieľ prekryť nepríjemnú chuť tabaku, a preto si na nej začínajú budovať závislosť mladí ľudia. 

Zaujímavým pozorovaním je, že niektorí respondenti, ktorí si vytvorili fajčiarske návyky 

používaním cigariet s príchuťami, preferujú danú príchuť doteraz, akurát kvôli zákazu predaja 

cigariet s príchuťami vymenili cigarety za HTP. Okrem náplní bez príchutí preferujú 

najčastejšie príchute citrusu, mentolu a lesnej zmesi.   

Vo vzorke respondentov sa nachádzali 11 fajčiari IQOS, z toho 3 vlastné zariadenie 

IQOS nevlastnia. Jeden respondent je aktívnym fajčiarom glo. O HTP sa títo respondenti 

dozvedeli od kamarátov a najbližších, čo je typické z hľadiska citlivosti témy fajčenia 

a nedôvery voči tabakovým firmám. To potvrdzuje aj kvalitatívny výskum Houdkovej (2019), 

ktorý ako prvotný zdroj informácií o HTP považuje okolie (známych, kolegov, kamarátov). 

Traja respondenti uviedli, že vyskúšali HTP až po oslovení promotérkou v mieste predaja. 

Z hľadiska typických situácií užívania HTP boli uvedené najčastejšie domáce uzavreté 

priestory, auto, kaviarne, vonkajšie priestory a párty. Tieto situácie potvrdili nové užívateľské 

vzorce spojené výhradne s užívaním HTP, keďže respondenti potvrdili, že by cigarety doma 

alebo v aute nepoužívali. Tieto dáta potvrdzuje aj kvantitatívny výskum Dobrovolnej (2020), 

v ktorom medzi najčastejšie prostredia užívania HTP patrili kaviarne, domov, s priateľmi, pri 

pití alkoholu, von a v práci  
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Z hľadiska motivácie k užívaniu HTP, medzi benefity respondenti uviedli absenciu 

zápachu (9), zdravotné benefity (7) a možnosť fajčenia kdekoľvek, vrátane vnútorných 

priestorov (4). Ako hlavné dôvody, prečo si respondenti myslia, že sa jedná o zdravšiu 

alternatívu, uviedli, že sa pri fajčení HTP nevdychuje decht, fajčí sa len tabak a nie papier ako 

v prípade klasických cigariet a obsah nikotínu je údajne nižší. Vzhľadom k tomu, že ďalšie 

otázky odhalili zvýšenie spotreby cigariet, sa zdá byť tento argument kontraproduktívny. 

Užívanie HTP je pre veľkú časť vzorky drahšie než klasické cigarety a mnoho z nich zvýšilo 

spotrebu, čo môže byť zapríčinené príjemnými príchuťami, ale aj dostupnosťou a možnosťou 

fajčiť na viacerých miestach, vrátane vnútorných priestorov. Z odpovedí vyplýva, že 

najčastejšie respondenti rozdeľovali svoje okolie na fajčiarov klasických cigariet a nefajčiarov. 

Fajčiarom klasických cigariet najviac vadí zápach aerosolu. Fajčiari sú podľa respondentov 

zvyknutí na dym a vadí im „iný“ zápach pri fajčení, než na čo sú zvyknutí. Nefajčiari zas 

oceňujú, že im nenapáchne oblečenie a zápach sa jednoducho a rýchlo vyvetrá.  

Respondenti mali za úlohu vymenovať 3 slová, ktoré sa im spájajú so zariadeniami 

IQOS a glo. Najčastejšie spomenuté slová boli praktický, štýlový, inovatívny, bez zápachu 

a zdravší. Tieto slová boli používané v kampaniach a marketingovej komunikácii týchto 

značiek. Respondenti tvrdili, že si marketingovú komunikáciu nevšímajú, ale podvedome 

opakovali slová z kampaní a webových stránok, čím môžeme potvrdiť silný vplyv propagácie 

na image týchto produktov a celkový obraz v mysli užívateľov.  

Otázky vzťahujúce sa k marketingovým stratégiám odhalili, že Generácia Z, registruje 

propagáciu IQOS a glo, najmä u influencerov. Konkrétne boli spomenuté mená Vanda 

Jandová, Pavlína Jágrová, Selassie, Xnappy či Evelyn. Títo influenceri propagovali podľa 

respondentov HTP na sociálnej sieti Instagram, ale aj na živých prenosoch počítačových hier. 

Z eventov bol spomenutý Medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch, letné festivaly 

a Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Väčšina respondentov má skúsenosti s vernostnými 

programami, kde využili aj výhody a zľavy, dokonca odporučili známych, ak im z toho 

vyplynuli benefity. Našli sa aj respondenti, ktorí vyslovene odmietali odporúčať známych 

tabakovým spoločnostiam aj v prípade, že by im z toho plynuli výhody a lepšie ceny. Posledná 

otázka sa venovala úpravám. Väčšina opýtaných nemá svoje zariadenie modifikované. Niektorí 

však potvrdili zmenu krytu, obalu alebo puzdra tak, aby im ladili s inými doplnkami. 
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V kvantitatívnom výskume (Dobrovolná, 2020) malo modifikované zariadenie 36,2 % 

opýtaných, čo potvrdzuje výsledky kvalitatívneho výskumu tejto práce.  

Respondenti práce boli vo vekovom rozpätí 18 – 25 rokov. V období, kedy väčšina 

mladých ľudí začína fajčiť, ešte neboli na českom trhu dostupné značky IQOS a glo. Pre účely 

hlbšieho výskumu by boli do budúcna zaujímavé štúdie, ktoré by mapovali prvé skúsenosti 

s tabakovými výrobkami, ktoré by tvorili práve HTP a efekty zákazu predaja tabakových 

výrobkov s charakteristickými príchuťami na voľbu tabakových produktov. Takisto sú pre 

mladých ľudí atraktívne elektronické cigarety, ktoré si získavajú svoj podiel na trhu práve 

cielením na mladých ľudí a tínedžerov skrz sociálne médiá. Tieto oblasti sú ešte pomerne 

nepreskúmané a tvoria zaujímavý priestor pre ďalšie formy výskumu.  

 
 

7.5 Diskusia  

Medzi možné limity výskumu tejto práce by sme mohli zaradiť reprezentatívnosť 

vzorku. Respondenti boli vo vekovom ohraničení 20 až 23 rokov napriek tomu, že pre účely 

výskumu mohli byť zúčastnení respondenti vo veku 18 - 25 rokov. Najmladšia respondentka 

mala v dobe výskumu 20 rokov, najstarší 23 rokov.  

Ďalším limitom je nedostatočná vzorka užívateľov zariadenia glo od BAT. 11 

respondentov je, alebo boli užívateľmi IQOS, avšak len jeden užívateľ je aktívnym užívateľom 

glo. Veľká časť respondentov pochádza z Prahy. Vo výskume chýbajú respondenti z menších 

miest a obcí, avšak marketingové aktivity IQOS a glo sú sústredené prevažne vo väčších 

mestách. Z tohoto dôvodu neboli cielene vyhľadávaní ľudia z menších miest.  

Výsledky nie sú zovšeobecniteľné pre všetkých príslušníkov Generácie Z, avšak 

výskum a jeho výsledky poskytujú prínosný náhľad do názorov, rozmýšľania, vzorcov 

užívania a preferencií zástupcov tejto generácie.  

Záver 

Táto bakalárska práca si kládla za cieľ prispieť k poskytnutiu náhľadu do zmýšľania, 

uvažovania a návykov najmladšej Generácie Z. Tabakové spoločnosti svojimi novými 

a technologickými produktami cielia na mladších užívateľov, ktorí sa vplyvom sofistikovaných 
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stratégií stávajú pravidelnými fajčiarmi a prechádzajú na zahrievaný tabak, prípadne s ním 

začínajú.   

V  práci bolo priblížené teoretické pozadie produktov zahrievaného tabaku IQOS a glo. 

Predstavené bolo nákupné správanie Generácie Z a základné charakteristiky dôležité pre 

pochopenie zmýšľania a hodnôt. Následne boli bližšie predstavené produkty zahrievaného 

tabaku, ich fungovanie, zdravotné riziká. Popísaný bol aj legislatívny rámec, etické kódexy, 

nariadenia Facebooku voči tabakovej reklame. Práca následne uviedla prehľad tendencií 

fajčenia v Českej republike podľa údajov SZÚ a mediálnych zdrojov. Hlbšie boli potom 

predstavené stratégie IQOS a glo, vrátane sponzoringu, komunikácie na sociálnych sieťach, 

využívania ambasádorov a influencerov.  

Tieto teoretické poznatky boli následne dané do kontextu kvalitatívneho výskumu, 

ktorý bol prevedený formou pološtrukturovaných rozhovorov. Dvanásti respondenti 

odpovedali na vopred stanovené otázky. K analýze bolo použité otvorené kódovanie na základe 

rozčlenenia textu. Pre charakter a zrozumiteľnosť práce boli systematicky uvedené všetky 

odpovede respondentov a následne prevedená analýza. Poskytnuté odpovede majú natoľko 

zaujímavý rámec a stavbu, že je nutné pre získanie vhľadu do zmýšľania Generácie Z uviesť 

celé odpovede, vrátane slangu a hovorových slov, ktoré respondenti využili pri opise. Z tohoto 

dôvodu bol prekročený odporúčaný rozsah práce.  

Z výskumu vyšlo niekoľko zaujímavých pozorovaní. Otázky boli rozdelené do troch 

kategórií – spotrebiteľské správanie, motivácie k užívaniu a vnímanie marketingových stratégií 

IQOS a glo. Z hľadiska výskumu užívateľských vzorov vieme sformulovať niekoľko záverov. 

Respondenti sa o HTP dozvedeli prevažne od kamarátov a známych, ktorí im ich odporučili. 

Najčastejšie konzumujú zahrievaný tabak v domácich uzavretých priestoroch, aute, kaviarni, 

vonkajších priestoroch a na párty. Tieto situácie potvrdili nové užívateľské vzorce spojené 

výhradne s užívaním HTP, keďže respondenti potvrdili, že by cigarety doma alebo v aute 

nepoužívali.  

Z hľadiska motivácie k užívaniu HTP, medzi benefity respondenti uviedli absenciu 

zápachu, zdravotné benefity a možnosť fajčenia kdekoľvek, vrátane vnútorných priestorov. 

Užívanie HTP je pre veľkú časť vzorky drahšie než klasické cigarety a mnoho z nich zvýšilo 
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spotrebu, čo môže byť zapríčinené príjemnými príchuťami, ale aj dostupnosťou a možnosťou 

fajčiť na viacerých miestach, vrátane vnútorných priestorov.  

Otázky vzťahujúce sa k marketingovým stratégiám odhalili, že Generácia Z, registruje 

propagáciu IQOS a glo, najmä u influencerov, ale aj na eventoch. Väčšina respondentov má 

skúsenosti s vernostnými programami, kde využili aj výhody a zľavy, dokonca odporučili 

známych, ak im z toho vyplynuli benefity. Z hľadiska úprav nemá väčšina opýtaných 

modifikované zariadenie. Niektorí však potvrdili zmenu krytu, obalu alebo puzdra tak, aby im 

ladili s inými doplnkami.  

Táto bakalárska práca poskytla náhľad do správania a vnímaných výhod HTP 

Generáciou Z, pričom kládla dôraz na autentické vyjadrovanie respondentov. Z výsledkov je 

znateľné, že najmladšia generácia začala fajčiť klasické cigarety v období dospievania, pričom 

po vstupe HTP na trh a pozitívnych reakciách okolia prešli na alternatívu v podobe 

zahrievaného tabaku. Propagácia na sociálnych médiách a eventoch pre nich nie je 

rozhodujúca, ale prispieva k pozitívnemu názoru na značku, čo bolo dokázané najmä 

v otázkach súvisiacich s benefitmi a opisom HTP troma slovami, ktoré kopírovali slová 

v reklamách, na webových stránkach a u influencerov.  

Prínosom práce je zdôraznenie problémov spojených s propagovaním zahrievaného 

tabaku, ktoré sa častokrát pohybujú na hrane zákona. Táto propagácia by mala byť aj napriek 

silnému lobbingu tabakových firiem prísnejšie regulovaná a vymedzená. Dôsledkom 

neregulovanej reklamy na tabakové výrobky, ktoré sú návykovejšie a atraktívnejšie pre 

Generáciu Z, sa z najmladšej generácie vychováva nová konzumentská základňa pre tabakové 

firmy. Ďalším benefitom je dôkladné priblíženie zmýšľania, jazyka a vyjadrovania Generácie 

Z, čo umožňuje pochopiť jej motiváciu k prechodu od klasických cigariet k HTP.  

 

Summary 
 

This bachelor thesis examines the perception of heated tobacco products by the 

members of the young Generation Z.  Tobacco companies target young potential consumers by 
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marketing HTP as new, technological and designer. These sophisticated strategies persuade 

young consumers to try and start with HTP, which often leads to new regular HTP smokers.  

This work outlined the theoretical background of heated tobacco products IQOS and 

glo. It introduced Generation Z’s shopping behavior and basic characteristics, which are 

important for understanding their thinking and values. Subsequently, the work introduced, in 

more detail, the products of heated tobacco, their use and health risks. Along with this, the 

legislative framework, codes of ethics, and Facebook regulations on tobacco advertising were 

also outlined. The work then mentioned the insight of smoking tendencies in the Czech 

Republic according to data from SZÚ and media sources. IQOS and glo strategies were then 

introduced in more depth, including sponsorship, communication on social networks, the use 

of ambassadors and influencers. 

These theoretical findings were then put into the context of qualitative research, which 

was conducted in the form of semi-structured interviews. Twelve respondents answered 

predetermined questions. Open-ended coding based on text breakdown was used for analysis. 

For the nature and comprehensibility of the work, all the answers of the respondents were 

systematically written down and subsequently, the analysis was performed. The answers 

provided have such an interesting framework and structure that it was necessary to include the 

answers in their entirety, including slang and colloquial words, which the respondents used in 

the description, in order to gain insight into the thinking of Generation Z. Because of this, the 

recommended scope of work was exceeded. The questions were divided into three categories 

- consumer behavior, motivation to use and perception of marketing strategies IQOS and glo. 

The results show that the youngest generation started smoking classic cigarettes during 

adolescence, and after the entry of heated tobacco products (HTP) on the market and the 

positive feedback of their environment, they switched to an alternative in the form of heated 

tobacco. Promotion on social media and at events is not crucial for them, but contributes to a 

positive outlook on the brand, which has been proven true especially by questions asking the 

respondents to look for benefits of  HTP and give their description of HTP in three words, 

which mimicked the words used in advertisements, on websites and by influencers. 
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The contribution of the work is to emphasize the problems associated with the 

advertisement of heated tobacco, which often oscillates on the edge of the law. Despite strong 

lobby by tobacco companies, promotion should be more strictly regulated and defined. As a 

result of lack of advertisement regulation of tobacco products, which are proving to be more 

addictive and attractive to Generation Z, the youngest generation is being raised to become the 

new consumer base for tobacco companies. Another contribution of this work is a thorough 

insight into the thinking, language and expression of Generation Z, which allows us to 

understand the motivation for their transition from classic cigarettes to HTP. 
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2021 [online]. [2020-25-04]. Dostupné z: https://www.instagram.com/glo_czech/) (s. 

90) 

Textové prílohy:  

Príloha č. 2: Informovaný súhlas podpísaný respondentmi (text) 

Príloha č. 3: Transkripcia rozhovorov (text) 

 

Prílohy 

Príloha č. 1 – Scenár rozhovoru 

 

Témy Otázky a obsah Postup 

Dohodnutie rozhovoru 

• Predstavenie – téma rozhovoru, trvanie, 
dohodnutie termínu a platformy 

• Audio – anonymizácia a použitie pre účely 
bakalárskej práce 

Fáza 1 

Úvod • Cieľ výskumu a štruktúra rozhovoru Fáza 2 

https://www.instagram.com/glo_czech/
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Spotrebné správanie 

Aká a kedy bola Vaša prvá skúsenosť s tabakových 

výrobkom?  

Podotázka – príchute 

• Fajčíte aktívne zahrievaný tabak? Ako často 
a ako dlho?  

Podotázka – ako sa o ňom dozvedeli? 

• Kde zvyknete fajčiť zahrievaný tabak? A 
akých situáciách? 

• Používate náplne s príchuťami? Aké?  

Fáza 3 

Motívy k užívaniu 

 

• Aké benefity vidíte v užívaní zahrievaného 
tabaku?  

• Ako by ste charakterizovali vnímanie 
spoločnosti / Vášho okruhu priateľov 
klasických cigariet v porovnaní so 
zahrievaným tabakom? 

• Myslíte si, že je fajčenie zahrievaného 
tabaku cenovo výhodnejšie než fajčenie 
klasických cigariet?  

Zvýšili ste spotrebu? 

• Popíšte troma slovami / slovnými 
spojeniami ako vnímate HTP. 

Vnímanie marketingovej 

komunikácie 

 

• Pociťujete, že je marketing HTP zameraný 
na Vašu cieľovú skupinu a Vašich 
vrstevníkov?  

• Vedeli by ste si spomenúť na osobu, event 
alebo kampaň, ktoré máte spojené so 
značkou IQOS a glo?  

• Kúpili ste si niekedy produkt odporúčaný 
influencerom? Bolo to priamo po vystavení 
sa reklame alebo spontánne pri styku s 
produktom?  

• Registrujete propagáciu IQOS / glo na 
českom trhu? Zaregistrovali ste propagáciu 
výrobku u influencerov?  
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Ak respondent odpovie kladne, rozvinutie 
témy – ktorých influencerov, kde 
propagáciu, aký na to má názor 

• Máte skúsenosti s vernostnými programami 
IQOS / glo? Využili ste zľavy alebo akciové 
ponuky?  

• Máte zariadenie IQOS / glo upravené na 
mieru? 

Záver • Poďakovanie a ukončenie rozhovoru  Fáza 4 

 

 

Príloha č. 2 – Informovaný súhlas podpísaný respondentmi  

 
 

Informovaný súhlas s poskytnutím rozhovoru a ďalších informácií pre 
bakalársku prácu na tému „Vnímanie produktov zahrievaného tabaku 

príslušníkmi generácie Z“ 
 

  

Držiteľ súhlasu:   Linda Illésová 

Predmet a prevedenie: Výskum sa zameriava na názory, postoje a skúsenosti príslušníkov generácie 
Z s alternatívnymi tabakovými výrobkami fungujúcimi na princípe zahrievania tabaku.   
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.  
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Meno a priezvisko: 

  

Dátum a podpis:  

 

 

Príloha č. 3 – Transkripcia rozhovorov 

 

 

Rozhovor č. 1 

Respondent: R1 

Vek: 23 

Dátum rozhovoru: 14.1.2021 

 

Tak môžeme začať. Aká a kedy bola tvoja prvá skúsenosť s tabakových výrobkom?  

V 11 rokoch na narodeninovej párty spolužiačky zo základky.  

Hovoril si, že fajčíš IQOS. Ako často ho zvykneš fajčiť a ako dlho?  

Aktívne. Neviem ako dlho. Pfú... Asi 2 a pol roka aktívne. Aká bola druhá otázka?  

Ako dlho? 

Tak 5 až 6 heetov denne. Ale ak kalím, tak viac. To chcem, aby tam bolo.  

Kde zvykneš fajčiť? Máš nejaké špecifické situácie? 

Furt. Na tom je super to, že to môžeš fajčiť kdekoľvek. Ja nemám nejaké špecifické situácie.  

Dobre, tak kde zvykneš fajčiť vo všeobecnosti?  

Dobre, tak najviac fajčím, keď pijem. To mám namiesto cigariet. Inak by som fajčil cigarety. 

Fajčím to von, keď som. Fajčím to doma. Fajčím to v aute. Ale, čo nerobím je, že keď som vo 
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vnútornom priestore, kde sa nesmie fajčiť IQOS, nikdy nejdem von cielene s účelom fajčiť. 

Vždy si dám až keď vyjdem von. Keď som napríklad v práci, kde nemôžeme fajčiť IQOS, 

nikdy nejdem von. Až keď vychádzam. Nechodím na IQOS breaks.   

Používaš náplne s príchuťami?  

Nie.  

Aké benefity vidíš v užívaní IQOSu? 

Veľa benefitov. Lepšia pleť.  

Vážne?  

Jednoznačne. Ďalej to nesmrdí, neostáva po IQOS zápach. Môžem to fajčiť kdekoľvek a 

nesmrdí to tam po mne. To považujem za najväčší benefit. Okrem toho mám oveľa krajšiu pleť 

ako po fajčení klasických cigariet.  

Takže hlavne ten zápach a lepšia pleť?  

Áno.  

Ako vnímajú tvoji kamaráti klasické cigarety v porovnaní s IQOSom?  

Paradoxne moje okolie na to úplne strašne nadáva. Hovoria, že to smrdí horšie ako cigarety. 

Moji kamaráti, veľa z nich fajčí, tak to vnímajú skôr negatívne, ale myslím si, že skôr z toho 

ohľadu, že si robia srandu. Všetci sa mi z toho smejú, ale keď sme v hospode, tak to všetci odo 

mňa pýtajú.  

Takže to vnímajú skôr negatívne? 

Robia si zo mňa srandu, ale nemyslím si, že to je vyslovene myslené negatívne.  

Myslíš si, že je fajčenie IQOS cenovo výhodnejšie než fajčenie klasických cigariet?  

Myslím si, že to vychádza rovnako.  

Popíš troma slovami alebo slovnými spojeniami ako vnímaš IQOS. 
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Pleť, priatelia, inovácia.  

Pociťuješ, že je marketing HTP zameraný na tvoju cieľovú skupinu tvojich vrstevníkov?  

Áno! Je to vyslovene zamerané na Prague city boys. Ten marketing je tu urobený tak, aby to 

bolo cool mať to. Predstavím si, ako niekto príde do drahej reštaurácie vyloží to na stôl.  

Tak ako iPhone sa dáva na stôl, že?  

No presne, tak ako dáš iPhone, tak dáš aj IQOS a si taký nadčlovek. Marketing majú dobrý no.  

Vedel by si si spomenúť na osobu, event alebo kampaň, ktoré máš spojené so značkou 

IQOS a glo?  

Nie. Nemám spojené žiadne špecifické udalosti alebo ľudí. Tieto veci veľmi nesledujem.  

Kúpil by si si niekedy produkt odporúčaný influencerom?  

Nie, pretože žiadneho nesledujem.  

Nesleduješ žiadnych influencerov?  

Nie, všetkých som si vymazal.  

Ale musíš tam niekoho mať, nie?  

Dobre, tak určite sledujem nejaké známe osobnosti, ale nekúpil by som si niečo na základe ich 

odporúčania. V živote som na základe nejakej slávnej osobnosti neurobil žiadne rozhodnutie.  

Registruješ propagáciu IQOS alebo glo na českom trhu?  

Či si všímam reklamy?  

No všeobecne akúkoľvek propagáciu.  

Áno, všade vidím reklamy 

A u influencerov? Asi nie, keďže ich nesleduješ, že?  



 
 

 121 

Nie, ale viem, že nejakí boli. Viem, že to propagovali pred asi 2 rokmi a všimol som si verejnú 

diskusiu o tom, či je správne, aby influenceri propagovali tabakové výrobky. Pretože aj keď sa 

to tvári ako niečo zdravšie, stále je to tabakový výrobok. Neviem ale, ako nakoniec tá diskusia 

dopadla.  

Máš skúsenosti s vernostným programom IQOS?  

Nie.  

Vyzeráš, že ani nevieš o vernostnom programe.  

Nie, ja vôbec neviem, že existuje vernostný program.  

A teraz, keď o ňom vieš, chcel by si sa zaregistrovať, ak by ti z toho vyplývali výhody?  

Aj keď o ňom teraz viem, nechcem byť jeho súčasťou. Proste nie.  

Dobre, ďakujem ti za čas aj rozhovor.  

 

Rozhovor č. 2 

Respondent: R2 

Vek: 21 

Dátum rozhovoru: 19.1.2021 

 

Aká a kedy bola tvoja prvá skúsenosť s tabakových výrobkom?  

Na strednej škole, niekto mal cigaretu a vyzeralo to cool, tak sme to skúsili.  

A aké to boli cigarety? 

Prvé sme fajčili Black Devil.  

S príchuťou? 
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 Áno, s príchuťou čokolády a vanilky.  

Teraz fajčíš aktívne IQOS?  

Nie, nefajčím aktívne. Mal som ho cca 1.5 - 2 r. dozadu. Fajčil som každý deň s prestávkami. 

Vedel som o tom, všade boli stánky a mali dobrý marketing. Dostal som sa k tomu tak, že to 

začal používať môj kamarát. Zo začiatku mi to hrozne smrdelo, ale keď som to vyskúšal, tak 

to nebolo tak zlé.  Hlavnou výhodou bolo, že sa to dalo fajčiť aj na miestach, kde sa klasické 

cigarety fajčiť nedajú alebo to nie je vhodné. Tak som to začal vnímať pozitívnejšie, ale nebol 

som natoľko presvedčený, aby som si to kúpil sám. Neviem už kvôli čomu to bolo, ale kamarát 

mi to dal. Akože bolo to také, že nekúpil by som si to sám, ale keď som to mal, tak som to 

používal. Potom si to zase zobral, potom mi to zase dal a tak sme to striedali.  

A vtedy, keď si to mal si fajčil rovnako veľa ako klasické cigarety?  

Nie, viac. No akože nikdy to nebolo tak, že som fajčil iba jedno alebo iba druhé. Ak som nemal 

IQOS, tak som ho nefajčil, ale vždy som to kombinoval. Keď som šiel do kaviarne, kde sa dalo 

fajčiť, tak som si dal normálnu cigaretu, keď som šiel autom domov tak zas IQOS, lebo v aute 

fajčiť nebudem a plus sa to vyvetrá za tri sekundy. Plus aj v izbe s tým, že som otvoril okno na 

5 minút a už vôbec nič nebolo cítiť. Čiže som to takto kombinoval. Vypĺňal som IQOSom 

medzery, kde sa nedali fajčiť cigarety.  

Ako dlho si to mal vtedy požičané?  

Čistého času by som povedal že tak pol roka. Maximálne pol roka. Možno tak 4 mesiace až pol 

roka.  

Aký je rozdiel v spotrebe heetov a cigariet? Koľko ti vydrží jeden heet? 

Je to ťažké takto porovnať, keďže som nikdy nefajčil krabičkové cigarety, takže neviem presne 

percentuálne, o koľko viac som fajčil jedného alebo druhého viac, lebo som mal tabak a tam to 

nevieš tak dobre prepočítať. No ale v jednej krabičke heetsov je 20 tých pseudocigariet 

a zabudol som už čo bola podstata otázky. 

Len som sa pýtala na porovnanie spotreby.  
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Aha spotreba. Spotreba je určite vyššia. Som presvedčený o tom, že ak by som mal krabičku 

cigariet na dajme tomu 2-3 dni, tak by som určite rýchlejšie vyfajčil krabičku heetsov, práve 

kvôli tomu, že je to dostupnejšie, že cigarety môžeš fajčiť len vonku alebo dnu, kde to je 

dovolené, v Česku dnu vôbec a IQOS môžeš fajčiť aj vonku, aj dnu, kde je povolené pre 

cigarety a ešte k tomu aj v miestach, kde sú povolené IQOS , plus v aute. Takže keď to máš 

k dispozícii a môžeš, tak si to dáš. Čiže určite je tá spotreba vyššia. Keď môžeš a nie si ničím 

obmedzený, tak si dáš. Myslím, že to tak má väčšina ľudí, lebo závislosť je objektívna, takže 

si myslím, že to tak vníma väčšina. Plus potom tam hrá určite rolu aj to, v akej si spoločnosti a 

vonkajšie okolnosti. Ale ak by sa to malo počítať čisto na pomer toho, kedy si môžeš dať 

a koľko teoreticky vyfajčíš jedného druhu, tak určite ľudia fajčia viac IQOS.  

Boli nejaké špecifické situácie, kedy si fajčil IQOS? Hovoril si, že v aute... 

No áno. 

Aj v nejakých vnútorných priestoroch?  

Áno, hovorím, že nikdy som nefajčil iba IQOS, čiže mohlo sa stať, že som ho fajčil vtedy, keď 

mi došli normálne cigarety alebo naopak v priestoroch, čo som ti hovoril, že auto, doma, 

priestory v kaviarni, kde sa dal fajčiť IQOS a nie cigarety.  

Mal si aj nejaké príchute?  

Hej určite. Neviem, či všetky nie sú s príchuťou. Akože tie príchute sú také ako homeopatiká, 

kvapnú kvapku do oceánu a povedia, že je to pomarančový džús. Že tam fakt vyfajčím celú 

náplň a pozriem sa, že orieškovo-vanilkovo-citrónová príchuť. A absolútne som tam necítil 

žiadnu z tých zložiek. Takže ja som to teda absolútne nemal podľa príchutí, ani nikto koho som 

poznal, ale mali sme to skôr podľa intenzity, že niektoré boli príliš silné, niektoré príliš slabé. 

Ja som išiel tou strednou cestou.  

A kde si si ich kupoval?  

Hlavne na pumpách. Tým, že som mal najväčšie využitie v aute, tak keď mi to došlo v aute, 

rovno som zastavil na pumpe, ktorá bola po ruke.  

Aké benefity vidíš v užívaní IQOSu?  
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No to by som zhrnul tak, ako to už bolo zhrnuté. Je to fajčiteľné aj na niektorých miestach, kde 

nie je fajčiteľná klasická cigareta.  

To je všetko?  

Nie. Nemám naštudované to, do akej miery to, nie že pomáha, ale menej škodí, ale tak určite 

tam je aspoň nejaký viditeľný rozdiel toho.  

A myslíš si, že to menej škodí?  

Myslím si, že áno. Dáva to zmysel z hľadiska, že neprebieha spaľovanie. Je to ale veľmi 

subjektívny názor, keďže nemám o tom nič zistené, a viem o tomto len z ich kampaní 

a logického myslenia. Tie kampane sú koncipované tak, aby prístroj predali a prezentujú to v 

najlepšom svetle.  

Ako by si charakterizoval vnímanie spoločnosti alebo tvojho okruhu kamarátov 

klasických cigariet v porovnaní s IQOS? 

Že aký majú postoj voči tomuto a voči cigaretám?  

Áno, či majú napríklad postoj, že im klasické cigarety už smrdia. 

To je tiež strašne subjektívna vec, lebo máš ľudí, ktorí ti povedia „Mne to nevadí, kľudne si 

daj,“ a to sa týka jedného aj druhého. Sú ľudia, ktorým smrdí jedno a druhé nie, sú ľudia, 

ktorým smrdia obe. Teraz keď nad tým tak rozmýšľam, tak viac ľudí som počul sťažovať sa 

na IQOS, predovšetkým moju priateľku, ale nemyslím si, že to bolo tým, že im ten IQOS 

smrdel viac, ale tým, že na cigaretový dym boli zvyknutí. Teda to bolo niečo, nie že sa s tým 

bežne stretávali, ale už to strašne veľakrát cítili a bol to zlý, ale na druhú stranu známy zápach. 

Na druhú stranu bol IQOS taktiež zlý, ale neznámy zápach, teda niečo nové a tým pádom to 

považovali podľa mňa za horšie ako možno takisto zlé, ale známe cigarety.  

Áno, to dáva zmysel. Cenovo to teda nevieš porovnať, či ťa lepšie vyšli IQOSky alebo 

klasické cigarety? 

No ja určite nie, ale ak by som fajčil klasické cigarety, tak by ma heetsy vyšli drahšie, pretože 

sú rovnako alebo porovnateľne drahé ako cigarety. Tým, že som mal tabak, tak fakt neviem 
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povedať.  

Popíš troma slovami ako vnímaš IQOS. 

Moderný by som povedal, lebo to smeruje k modernému fajčeniu. Elegantnejší a sociálne 

akceptovateľnejší by som povedal. Fakt to spĺňa takú funkciu, neviem či to bol aj úmysel, ale 

ak by som videl celebritu s Marskami, tak by som sa pozrel, že haha, ale keď by som ju uvidel 

s IQOS tak by som si povedal „Wau, posh“. Čiže spĺňa to takú tu funkciu toho, že je to 

elegantnejšie a sociálne akceptovateľnejšie a moderné.  

Perfektné. Máš pocit, že je marketing IQOS zameraný na tvoju cieľovú skupinu alebo 

tvojich vrstevníkov?  

Akože môj vek?  

Áno. 

Myslím si, že áno, lebo mladší ľudia oveľa radšej privítajú zmenu ako starší ľudia, ktorí sú 

dlhodobo zvyknutí na určité veci. Tým pádom je ľahšie presvedčiť mladých. Čiže si myslím, 

že je marketing cielený na mladých skôr ako starších ľudí.  

Nemáš pocit, že aj v reklamách sa objavujú samí mladí ľudia? Že sú napríklad na párty? 

Akože áno, neviem či by som to povedal aj sám od seba, ale teraz keď to hovoríš, tak určite 

áno. Ale na druhej strane ja si myslím, že je to celkom dobre odôvodniteľné aj takým štýlom, 

že v podstate nech je to hocičo, tabak, šampón, alkohol, vo všetkom by som ja osobne uvítal 

alebo by ma viac oslovilo, ak by mi o produkte rozprával nejaký mladý a energický človek.  

Vedel by si si spomenúť na osobu alebo kampaň, ktorú máš spojenú so značkou IQOS a 

glo?  

Nie.  

Ani na nejakom festivale si nevidel IQOS stánok?  

Bohužiaľ nie. Ja strašne filtrujem takéto veci. Keby sa to stalo pred týždňom, tak by som ti 

povedal, ale ja som nevidel ani jedného známeho človeka robiť reklamu na hocičo, keďže 
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nesledujem žiadnych influencerov, pokiaľ viem. Veľa reklám je v tlačených formách a potom 

stánky v nákupných centrách, to je jediné, čo si všímam. Akože znie to ako málo, na to ako 

som hovoril, že to ma taký veľký marketing, ale ja si nevšímam nič, takže už len to, že som si 

všimol týchto pár vecí, je toho asi veľa.  

Dobre a kúpil si si niekedy niečo na základe toho, že ti to odporučil nejaký influencer?  

Nikdy v živote. Hrdo odolávam týmto veciam. 

Ale tak vieš, že influenceri sú aj nejakí speváci alebo kapela.  

Áno, jasné. Ale ja doteraz nedokážem pochopiť celému marketingovému zmyslu influencerov, 

lebo by ma nikdy nepresvedčilo, ak by mi nejaký týpek povedal, že toto je cool, kúp si to. Je 

to pochopiteľné, keď mi gitarista odporučí gitarový pedál. Je top odborník, ktorý sa do toho 

vyzná a asi vie o čom hovorí, ale inak nie.  

A je to podľa teba morálne propagovať niečo také a sociálnych sieťach? Napríklad 

IQOS?  

Závisí, lebo ak to bol nejaký starší gentleman, ktorý má cieľovú skupinu, že 99% by bolo 30+, 

tak prečo nie. Ale ak je to niekto, o kom sa vie, že ho sledujú mladí ľudia, tak to mi nedáva až 

taký zmysel a nepríde mi to morálne.  

Zaregistroval si propagáciu IQOS alebo glo na českom trhu? Alebo u tých influencerov?  

Influencerov nesledujem, takže to absolútne nie. Vieš čo, v Česku si viac všímam glo, ale to je 

preto, že idem do trafiky a tam to je, veľké nálepky „skúste“. V Česku si nevšímam ani stánky 

ako na Slovensku.  

Myslíš? 

To je len môj pocit, že  si ich viac všímam na Slovensku, možno to filtrujem.   

Máš skúsenosti s vernostnými programami IQOS?  

Neviem, čo všetko spadá pod vernostné programy. 

Či si bol napríklad zaregistrovaný v tom ich stánku? 
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To si myslím, že musíš byť stále registrovaný, ak kupuješ tabak cez ich oficiálne stánky.  

A na pumpe nemusíš mať registráciu?  

Nie. Počkaj neviem. Už som si spomenul na ten príbeh ako som sa ku tomu dostal. Kamarát 

býval vtedy v Česku a tam bol drahší tabak, tak ma poprosil, aby som mu kúpil tabak a potom 

mu to dal a za ten čas to môžem používať ja. Vtedy, keď som to ja kupoval, tak som to kupoval 

o stánku. Nič si nepamätám, či som niečo vypĺňal, ale raz mi volala jedna žena, či som 

spokojný. Takže som musel niečo vypĺňať, keďže na mňa mali kontakt.  

Využil by si napr. Akciovú ponuku, že ak dovedieš nejakého človeka, tak dostaneš 

niekoľko heetsov zadarmo? Hovoril by si o tom známym, kebyže máš tú motiváciu? 

Určite by som nikoho nepresviedčal na IQOS, ale ak by som vedel o niekom, kto o tom 

rozmýšľa už dlhšie, spomenul by som mu túto možnosť. 

A využil by si IQOS na 2 týždne zdarma na vyskúšanie?  

Áno, určite,  

Prečo?  

Je to niečo nové, s čím veľa ľudí nemá skúsenosť, a preto by som to chcel skúsiť predtým, než 

si to kúpim. Je to aj celkom drahé na to, aby som to zistil až po kúpe a zahodil. Takže jasné, 

prečo nie? Chcel by som to skúsiť zdarma, ak by som s tým nemal skúsenosť a uvažoval o 

kúpe. Je to super, že to takto dávajú.  

Mal si IQOS aj nejako personalizovaný? Na stránkach teraz ponúkajú kopec krytov 

a doplnkov.  

Nemal som. Verím, že veľa ľudí, ktorí to berú ako niečo strašne super to má, ale ja som to 

nebral ako módny doplnok, takisto ako ani fajčenie nie je módny doplnok. Ale predpokladám, 

že je to dobrý ťah na také paničky, na ktoré cielia.  

Veľa ľudí v tvojom okolí fajčí IQOS?  

Vôbec nie. Keď to bolo na takom vrchole, tak to bolo celkom dosť. Ale teraz ani jeden človek, 
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ktorého poznám nefajčí IQOS.  

Nepoznáš ani nejakých ľudí, ktorí prešli na IQOS, keď zrušili mentolky? Alebo celkovo 

cigarety s príchuťami?  

No, asi nie. Nespomínam si na nič také. Ale máš pravdu, že keď som hovoril o príchutiach, tak 

som zabudol na tie mentolové, tie boli cítiť aspoň. To je celkom blbosť, že zrušili príchute 

cigariet a toto nechali, ale na druhú stranu si môžu na tomto zakladať, že máme mentolky.  

Super, myslím, že mám všetko. Ďakujem za rozhovor, všetko sme podrobne prebrali.  

 

Rozhovor č. 3 

Respondent: R3 

Vek: 22 

Dátum rozhovoru: 22.1.2021 

Aká a kedy bola tvoja prvá cigareta? 

Prvú cigaretu? To bolo asi ešte na základnej škole, predpokladám. To boli tie klasiky, Black 

Devilky, po ktorých si všetci oblizovali ústa, lebo mali vanilkový filter. Takže asi také boli 

prvé skúsenosti s fajčením. Aktívne som začal na strednej, keď sme založili s kamarátmi 

kapelu. Oni fajčili, tak som sa k nim takto pridružil. 

Dobre a IQOS si kedy začal fajčiť?  

 IQOS som začal fajčiť na prelome strednej a vysokej, keď som mal cca 18 – 19 rokov. Kamarát 

to mal a celkom mi to chutilo, páčil sa mi koncept toho, že nemusím chodiť von, že sa to dá 

fajčiť dnu a nesmrdím z toho, nepáchnem.  

A teraz fajčíš už len IQOS alebo aj klasické cigarety? 

Teraz sa už snažím nefajčiť a za bežných podmienok si cigarety nedávam. Prešiel som na 

nikotínové vankúšiky, takže teraz si idem na tom celkom. IQOS teraz nefajčím vôbec, to mi 

stojí v šuflíku, ale sem tam si dám cigaretu od kamarátov, keď vyžobrem. Ale hlavne, keď 



 
 

 129 

vypijem nejaké 2 pivká, tak vtedy možno. Ale inak za triezva nemám chuť na cigu, aj mi to 

vadí poslednú dobu. Proste zafajčím a cítim, že ma drhne, takže nemám potrebu.  

A ako často si fajčil vtedy IQOS, keď si aktívne fajčil?  

No bežne som fajčil tak, že mi krabička vydržala 2-3 dni. Potom bolo obdobie 2. ročník vysokej 

školy, strašne ťažké predmety, veľa skúšok, takže som celé dni sedel v klube, kde som pracoval 

a sedel som, slúchatká na ušiach a drtil som sa a fajčil do toho. Čiže v tom vrchole to bolo že 

krabička denne. Priemerne to bolo tak krabička na 2-3 dni.  

Skúšal si aj náplne s príchuťami?  

Áno, chutnal som ich. Neviem, či má nejakú príchuť, ale ja som najviac fajčil tie hnedé. 

Neviem či majú nejakú príchuť, tvária sa byť čokoládové. Tie mentolové mi nechutili, tie boli 

odporné. Tie ostatné limetkové či aké mi nejako nechutili.  

Boli aj nejaké špecifické situácie, kedy si fajčil IQOS?  

Špecifické situácie? No tak väčšinou to bolo, keď som bol v práci, tak som bol sám za barom 

a nemohol som odísť od baru, lebo tam boli ľudia a nemohol som opúšťať bar, tak som si dal 

IQOS priamo tam za barom.  Alebo potom v aute, napr. na diaľnici, keď som mal tempomat, 

išiel som rovno a nemusel som zastavovať nikde, dal som si cigaretu. A inak nejaké špecifické 

momenty asi nie.  

Vidíš v tom ešte nejaké benefity? Okrem toho, čo si spomínal, že si to mohol fajčiť dnu 

v bare. 

Hlavným benefitom bolo, že to nesmrdelo, že z toho nenasmradol ako byt, tak oblečenie. Čiže 

nemal som problém si to dať v izbe a nesmrdel som ani ja, ani izba. Keď už to bolo také, že to 

bolo cítiť, tak som to vyvetral za 3 minútky a nebolo to ako klasické cigarety, že napáchne celý 

byt, všetko zatuchne. Čiže toto je taká výhoda. Nemôžem povedať, že by bola pre mňa výhoda 

to, že sa to tvári menej škodlivo. Neviem, proste mi to chutilo, ale nejaké ďalšie výhody tam 

neboli extrémne.  

Ako vnímali tvoji kamaráti IQOS v porovnaní s klasickými cigaretami? 
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No u nás sa vyvinula taká hláška: “Zas fajčíš tie počítače?”, takže toto odrážalo ten postoj. 

Väčšina ľudí, ktorí to nefajčili, to ani nechceli fajčiť, čo som poznal.  Proste im to buď smrdelo 

alebo im to nechutilo. A inak tí, čo fajčili IQOS ho fajčia doteraz. Takže takýto vzťah majú, 

myslím si, ľudia okolo mňa. Ale ako vyslovene nikomu nevadilo, že ja fajčím IQOS. 

Ani to nikomu nesmrdelo?  

No takto, ak sedel oproti mne a náhodou som fúkol na neho dym, tak hej. To si myslím, že 

smrdí každému. Ale vyslovene, že by im to vadilo, že som si dal v izbe, to nie. Napríklad včera 

sme mali byt, boli sme tu viacerí, spolužiak si dal, ale nikomu to nevadilo. Proste keď už sme 

cítili, že toho fajčil veľa, tak sme na 5 minút otvorili okno a bolo to v pohode. Čiže nikomu to 

akože nevadilo.  

Cenovo ťa to vyšlo viacej ako klasické cigarety?  

 Je to otázne, lebo klasické cigarety som nefajčil tak veľa. Keďže mi IQOS vyslovene chutil, 

liezlo to do peňaženky. 

Čiže si aj zvýšil spotrebu, keď si prešiel na IQOS? 

Hej, hej.  Môžem povedať, že som mal vyššiu spotrebu, pretože mi to jednak chutilo. Ono sa 

to držalo na cene 100 korún, potom to myslím zdvihli. Takže to bolo asi rovnako drahé ako 

camelky, ktoré fajčil. Čiže cenovo to vyšlo rovnako, ale bolo to drahšie z môjho pohľadu, lebo 

som fajčil viac, keď som mal IQOS, to je pravda. Akurát, keď som mal krabičku denne 

v januári, to si predstav, že za mesiac som ich vyfajčil 20 a to máš proste 2000 korún. A to už 

je dosť. Toľko som na cigaretách nikdy v živote nenechal, iba vtedy. To vtedy som na tom 

nechal polku alebo tretinu výplaty. To už bolo fakt veľa.  

Keby si mal troma slovami alebo slovnými spojeniami opísať IQOS? 

No počítače. Neviem, ako by som to popísal. Proste portable smoking device. Proste malá 

šikovná vecička, ktorá funguje a chutí. Asi tak.  

A ty si skúšal niekedy aj glo?  

Áno, skúšal som aj glo. Ja som to osobne nemal, ale kamarát to mal a aj mi to boli v bare 
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prezentovať nejaké dievčatá, tak nám to dávali aj ochutnať. Ale vyslovene mi to nie že 

nechutilo, ale bol som zvyknutý na ten IQOS. Tie príchute, hlavne tá hnedá, mi vyhovovali, 

takže som nevidel dôvod prechádzať na glo.  

Jasne. Kto vám to prišiel prezentovať do baru? To tak normálne chodia?  

 Hej, sem tam chodia.  

Akože nejaké hostesky?  

Áno, v podstate hostesky alebo promotérky.  Chodili či už normálne po meste, alebo mali 

stánky alebo sem tam prišli aj do baru. Snažili sa dohodnúť s majiteľom, aby sa to u nás dalo 

predávať. No ale my sme už mali spoluprácu s Logicom vtedy, takže sme to odmietli. Ale hej, 

takto som sa vlastne dostal ku glo, že to prišli prezentovať holky.  

Jasne. Máš pocit, že je marketing, teraz kľudne aj IQOSu aj glo zameraný na tvoju 

cieľovú skupinu? Alebo rovesníkov?  

No ja si myslí, že ich marketing sa zameriava hlavne na mladých ľudí a ľudí v produktívnom 

veku. Čiže ľudí, ktorí majú možno nejaký cit pre štýl a design, lebo tie nové IQOS vyzerajú 

fakt super, je to fakt pekné. V porovnaní s prvými IQOSmi to vyzeralo, akoby človek držal 

pero a teraz to vyzerá ako nejaký doplnok. Myslím si, že sa smerujú hlavne voči mladým ľudom 

a ľuďom v produktívnom veku, ktorí na to majú jednak peniaze a jednak nechcú fajčiť cigarety, 

lebo napríklad  nechcú smrdieť od klasických cigariet. 

Vedel by si si spomenúť na nejakú osobu, event alebo kampaň, ktoré máte spojené 

s týmito značkami?  

Vieš čo mám. Ja som si kupoval IQOS od kamaráta, ktorý robil distribútora, takže jeho mám s 

tým spojeného. A potom eventy, čo bolo pre mňa také signifikantné, keď som zvučil, tak som 

nemusel ísť von na cigaretu počas zvučenia, ale sedel som dnu za pultom a do toho som fajčil 

IQOS. Takže toto si s tým tak spájam.  

A na nejako festivale napríklad? Tam si to nezaregistroval?  

 Na festivaloch menej. Ako videl som, že to tam ľudia mali, ale väčšinou sa promovali klasické 
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cigarety. Ja čo som bol minulý rok na Rock for People, tak tam bol akurát Camel. Inak ani nie. 

Skôr v nákupných centrách alebo v tabakoch je človek, ktorý to prezentuje. Masové akcie ale 

nevnímam spojené s IQOS ani glo.  

Kúpil si si niekedy niečo, čo ti odporučil influencer?  

Niečo, čo sa týka IQOSu alebo hocičo?  

Čokoľvek.  

Určite áno. Ťažko toho človeka nazvať influencer, ale možno nejaký content creator by som 

skôr povedal.  

Jednoducho človek známy na sociálnych sieťach.  

Presne. Človek známy na sociálnych sieťach, ale nie je to proste influencer.  

A bolo to hneď, ako si to uvidel na Instagrame, alebo až keď si videl ten produkt 

v obchode a spomenul si si na to?  

Sledujem napríklad Lužifčáka, milujem tie podcasty, strašne ma to baví, aj ich osobnosti 

Lužina a Žifčák. No a sledoval som ich na Instagrame a v stories hovorili, že majú na stránkach 

nový merch. A ja som bol automatický rozhodnutý, že toto potrebujem a toto chcem, na to 

čakám. Tak som tam prišiel a rovno si to objednal, lebo som ich chcel podporiť.  

Dobre. Registroval si IQOS alebo glo aj u nejakých influencerov?  

Hej, zaregistroval som to u pár ľudí, že fajčia IQOS. Teraz čo si spomínam, tak z influencerov 

mi napadá buď nejaký spevák po koncerte alebo na streamoch. 

Nenapadá ti nejaké konkrétne meno?   

Napadá mi teraz Selassie, o ňom viem, že má IQOS, a videl som ho na streame, že to fajčil. 

Z hlavy niekto ďalší asi ťažko. Sem tam ale vidím na streame, že si niekto dáva IQOS. Xnapy 

viem, že tiež. No hej, Xnapy toho som včera videl, ako fajčil IQOS, takže hej.   

Máš skúsenosť aj s nejakým vernostným programom?  
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Áno, mám skúsenosť, lebo som prišiel do IQOS s tým, že sa mi pokazilo zariadenie. Oni mi 

ho vymenili a ešte mi dali zľavu na nákup, ak si kúpim popolník alebo vymeniteľné nástavce.  

Zaregistrovaný si nebol?  

Bol som aj zaregistrovaný v IQOS klube.  

Využil si aj ponuky na výhody, keď donesieš niekoho nového, kto sa zaregistruje?  

Raz som tam doniesol človeka. Myslím, že zľavy platia len na 3 a viac kontaktov. Oni ti dajú 

referenciu na tvoje meno a ty dostaneš zľavu. To sa mi ale nepodarilo, že by som až troch 

natiahol, takže som zľavy nevyužil.  

Super a posledná otázka, mal si nejako upravený IQOS? Nejaké vymeniteľné nástavce, 

kryty alebo niečo podobné?   

Mal som klasický tmavomodrý 2.4 plus IQOS a mal som biely nástavec. Takže toto bola moja 

modifikácia. Ešte som mal kožené puzdro. To bolo super, vošla sa tam čistiaca kefka a malo to 

aj magnetické pripínanie.  

Super, ďakujem ti za čas aj rozhovor.  

 

Rozhovor č. 4 

Respondent: R4 

Vek: 21 

Dátum rozhovoru: 22.1.2021 

 

 Aká a kedy bola tvoja prvá skúsenosť s tabakových výrobkom?  

 Začal som s cigaretami, keď som mal 17 rokov. Šli sme po škole na zastávku so spolužiakom, 

ktorý mi ponúkol cigaretu. Nechal som sa prehovoriť, povedal som si že jedna cigareta nič 

neznamená. Až posledný rok fajčím pravidelne.  

Fajčil si nejaké cigarety s príchuťami?  
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Vtedy som preferoval mentolové LM, lebo neboli silné na začiatok. Po čase mi už mentol 

nechutil a teraz fajčím klasické Marlborky bez príchute.  

 Fajčíš aktívne IQOS?  

Nefajčím aktívne. Fajčím, keď som na nejakej party a niekto ho má, tak si opýtam. Ak je to vo 

vnútri, tak si ho dám, lebo je to praktické. Je to teda vždy v kombinácii s alkoholom. Nie je to 

silné nutkanie, ale je to príjemné. Mal som požičaný IQOS na týždeň a bolo to veľmi fajn. 

Mohol som fajčiť v izbe.  

Prečo si si ho nakoniec nekúpil? 

Nekúpil som si ho, lebo som nemal pocit, že ho potrebujem. Je možné, že som ho vtedy fajčil 

viac. Vtedy by mi to smrdelo, ale keď som to začal požívať, tak som si na to zvykol a necítil 

som to už vôbec.  

Kde zvykneš fajčiť IQOS? V akých situáciách?   

Fajčil som v aute, na káve, vonku alebo v izbe.  

Používaš náplne s príchuťami?  

Používam žlté. Boli s ľahkou príchuťou, neboli silné, takže mi to vyhovovalo, keďže som 

nefajčil pravidelne. Skúšal som aj oranžové, modré, ale nejako ma neoslovili.   

 Aké benefity vidíš v užívaní IQOSu?  

Vnímam to tak, že hlavne v Prahe je viacej príležitostí fajčiť IQOS. Je veľa priestorov, kde je 

IQOS povolený. Hlavný benefit je, že to tak nesmrdí, kvôli čomu premýšľam, že prejdem tiež 

na IQOS. Je to výhoda aj pre nefajčiarov.  

Takže u teba je hlavným benefitom a motiváciou ku kúpe, že IQOS tak nezapácha? 

Takisto nie sú také silné ako klasické cigarety. Ako výhodu vnímam, že nemusím mať stále pri 

sebe zapaľovač. Na druhú stranu sa prístroj musí nabíjať.   

Myslíš si aj, že je zahrievaný tabak zdravší?  
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Nemyslím si, že je IQOS zdravší, možno o trochu ale nie je to tak veľký skok.  

Ako by si charakterizoval vnímanie spoločnosti klasických cigariet v porovnaní s IQOS? 

Mám veľa kamarátov, ktorí prešli na IQOS kvôli spomínanému zápachu z klasických cigariet. 

Nevýhodou je, že ľudia, ktorí nefajčia IQOS nie sú zvyknutí na špecifický zápach dymu, takže 

im to vyslovene smrdí.  

Takže to podľa teba vnímajú lepšie?  

Celkovo to vnímajú lepšie ako klasické cigarety. Myslím si, že oveľa viac ľudí prejde na HTP 

kvôli reštrikciám a zákazom. IQOS má veľmi dobre našliapnuté v tomto.  

Myslíš si, že človek, ktorý nefajčí vôbec začne s IQOS? Alebo od klasických cigariet 

prejde k IQOSu? Poznáš niekoho, kto začal fajčiť až s IQOS? 

Nie, nie. Všetci, čo poznám prešli z cigariet na IQOS. Všetci.  

Poznáš aj niekoho, kto fajčí glo?  

Nie, iba IQOS. Ale zase takto, každý, kto fajčí IQOS si vie dať aj klasickú cigaretu. Ale 

preferuje ten IQOS.  

A ako vnímaš protifajčiarsky zákon? 

Ja protikuřácký zákon podporujem, aj keď som sám fajčiar.  

Kvôli čomu? 

Myslím si, že by to malo byť takto všade. Je to ohľaduplné voči ostatným.  

Myslíš si, že je fajčenie IQOS cenovo výhodnejšie než fajčenie klasických cigariet?  

Ide o to, kto to užíva a aká je spotreba. V dobe, keď som fajčil IQOS som nefajčil aktívne 

cigarety ako teraz, takže to neviem porovnať. Ak by som ale prešiel na IQOS, určite by som 

nechcel mať vyššiu spotrebu. Aký to má zmysel, že to je o niečo zdravšie, keď ľudia začnú 

fajčiť raz toľko, lebo zrazu nemajú obmedzenia?  

No jasne. Ale to si veľa ľudí neuvedomuje a skĺzne do toho.  
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Je to tak.  

Vedel by si mi popísať troma slovami ako vnímaš IQOS alebo glo? 

Budúcnosť, možnosť, alternatíva. 

Máš pocit, že je marketing IQOS zameraný na tvoju cieľovú skupinu?  

Čo myslíš ako cieľovú skupinu? Fajčiari?  

Ľudia v tvojom veku, nemusia to byť fajčiari.  

Aha. Myslím si, že mladí ľudia viac fajčia IQOS. Je ťažšie presvedčiť staršieho fajčiara, aby 

prešiel na HTP. Je to o zvyku a zmene a u človeka, ktorý 40 rokov fajčí cigarety je menej 

pravdepodobné, že prejde na inú alternatívu ako u mladého človeka, ktorý má zmenu v živote 

každý deň. Určite k tomu prispieva aj fakt, že je to technológia, ku ktorej inklinujú mladí.  

A vnímaš aj marketing IQOS alebo glo? Nejakých influencerov alebo eventy? 

Cez mladých influencerov sa ľahko propagujú takéto produkty. Sledujú ich tiež mladí ľudia, 

takže to dáva zmysel. Ja si myslím, že by to nemalo byť propagované. Má to byť o každého 

voľbe.  

Nevieš si spomenúť na niekoho, kto to propagoval?  

Nemám spojeného žiadneho influencera ani kampaň. Všímam si to v obchodných centrách 

stánky. Majú napríklad predajňu na Příkopech, ktorá je veľmi pekná a dizajnová. V trafike 

vždy IQOS sekcia svieti oproti konkurencii a cigaretám.  

Kúpili si si niekedy produkt odporúčaný influencerom?  

Nie, nikdy.  

Ani keď si to potom uvidel v obchode a spomenul si si na odporúčanie influencera?  

Ani keď som bol v obchode.  

Registruješ propagáciu IQOS / glo na českom trhu?  



 
 

 137 

Nesledujem influencerov, takže vôbec.  

Máš skúsenosti s vernostnými programami IQOS?  

Nie, ale majú to veľmi dobre premyslené.  

Prečo? 

S vrátením alebo s prvou kúpou dostanete celý box heets. Mňa by to ale nezaujalo. Nešiel by 

som tam cielene, že ma zaujala táto ponuka. Ale ak by mi to bolo ponúknuté, tak by som to asi 

vzal.  

Aj by si niekoho priniesol do IQOSu? 

Nie, ja by som tam nikdy nikoho nepriniesol. Nebudem využívať iných ľudí na moje benefity.  

Vyskúšal by si si IQOS na 2 týždne zdarma, ak by si s ním nemal skúsenosť? 

Skúsil by som si to od kamarátov.   

Ak by si si kupoval IQOS, dokúpil by si si nejaké doplnky, gravírovanie, kryty?  

Nie. Čo to mení na veci?  

Mal by si klasickú basic verziu?  

Hej. Ako bolo by to pekné, ale ide mi o funkciu, nie o výzor. Netreba mi dizajnový doplnok.  

Jasne. Dobre a posledná otázka. Čo si myslíš o tejto reklame na glo? Je to ich 

instagramový príspevok.  

Nemala by byť takáto reklama. Radovánky? Akože sa bavíme s glo? Alebo slovo radovánky 

mi príde nevhodné keďže sa jedná o škodlivý tabakový výrobok. S týmto určite nesúhlasím. 

Tá radosť tam nemá byť.  

Dobre, ďakujem krásne za rozhovor.  
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Rozhovor č. 5 

Respondent: R5 

Vek: 20 

Dátum rozhovoru: 22.1.2021 

Opíš mi tvoju prvú skúsenosť s tabakovým výrobkom.   

Začala som s normálnymi cigaretami v 17. rokoch.  

Žiadne mentolky?  

Fajčila som chvíľu aj mentolové, teraz som prešla na IQOS s mentolovými heets.  

Ako si sa ku nemu dostala?  

Odporučili mi to pred rokom známi, ktorí fajčili IQOS.  

A odporučili ti ho preto, že boli vo vernostnom klube? Akože ťa tam doniesli ako 

kontakt?  

To nie, len keď som videla, že ho fajčia, tak som sa na neho spýtala a povedali mi, že je to 

super. Veľa ľudí sa sťažovalo na kašľanie a zápach po cigaretách. Vyskúšala som to a rýchlo 

som si zvykla na tú inú chuť.  

To bolo kedy?  

Maximálne rok dozadu.  

Teraz fajčíš už iba IQOS? 

Teraz fajčím už len IQOS. 

Ako často?  

Každý deň. Krabička heetsov mi vydrží v priemere 3-4 dni, takže to vychádza na 5 cigariet 

denne.  
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Vyjde ťa to drahšie ako cigarety? Alebo nezvýšila si spotrebu s prechodom na IQOS?  

Všetci ľudia, čo poznám zvýšili spotrebu, ale ja som stále na tom tak isto. Cena mi príde 

rovnaká.  

Kde zvykneš fajčiť IQOS?  

V izbe, v aute, na káve. 

Používaš náplne s príchuťami?  

Áno, ja fajčím mentolové tyrkysové náplne.  

Len?  

Áno.  

Aké benefity vidíš v užívaní IQOSu?  

Prestala som kašlať po cigaretách.  

Vnímaš to tak, že to je zdravšie?  

Neviem, či to je zdravšie. Čítala som o tom články a dozvedela som sa protichodné informácie, 

takže neviem. Po tej stránke, že som prestala kašľať to vnímam zdravšie.  

Ako by si charakterizovala vnímanie spoločnosti klasických cigariet v porovnaní s IQOS? 

Ľudia, ktorí fajčia klasické cigarety sa sťažujú, že im to smrdí. Tí, čo ale fajčia IQOS si na to 

zvykli a nevadí im to.  

Popíš troma slovami ako vnímaš IQOS. 

Menej kompatibilné s normálnym životom (nabíjanie a náročná údržba), menej zapáchajúce, 

zdravšie 

Pociťuješ, že je marketing IQOS zmeraný na ľudí v tvojom veku?   

Myslím, že je zameraný na akúkoľvek vekovú kategóriu. Je to ale propagované ako 
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technologická vec, takže asi skôr na mladých.  

Vedela by si si spomenúť na osobu, event alebo kampaň, ktoré máš spojené so značkou 

IQOS? 

Hm, to asi nie. Neviem o nikom konkrétnom, skôr na mňa vyskakujú sponzorované reklamy. 

Kúpila si si niekedy produkt odporúčaný influencerom?  

Nešla som priamo kúpiť niečo čo mi bolo doporučené. Ak som bola v obchode možno raz sa 

stalo, že som si spomenula na recenziu influencera a kúpila som si daný produkt.  

Registruješ propagáciu IQOS na českom trhu?  

Áno, je to všade dosť viditeľné. Videla som aj reklamu na youtube a instagrame, takže je to 

dosť propagované. Vnímam komunikáciu na instagrame.  

Máš skúsenosti s vernostným programom?  

Stalo sa mi, že sa mi IQOS pokazil, takže som si ho šla dať do predajne opraviť. To bolo skvelé, 

lebo to bolo zadarmo. Vtedy som sa rovno zaregistrovala. Priamo skúsenosť ale nemám pretože 

len ak si kúpim heets z ich stánku, tak môžem mať zľavu. Ani som nikoho neodporučila, ale 

registrujem, že to existuje a môže to byť skvelá výhoda. Z môjho okolia to už každý fajčí alebo 

to nechcú. 

Využila by si ponuku zdarma heets za kontakt / vyskúšanie na 2 týždne?  

Vyskúšala by som na 2 týždne IQOS, lebo je to skvelá nová skúsenosť, ktorá je zadarmo, preto 

nevidím dôvod to nevyužiť.  

Máš aj niečo upravené alebo dokúpené?  

Nemám nič personalizované, mám klasickú basic verziu.  

Dobre, ďakujem ti za čas aj rozhovor.  

 

Rozhovor č. 6 
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Respondent: R6 

Vek: 23 

Dátum rozhovoru: 4.2.2021 

 

Aká a kedy bola tvoja prvá skúsenosť s tabakových výrobkom? 

Asi v pätnástich rokoch, so spolužiakmi, ale nikdy som nefajčila nejak pravidelne  

Fajčíš aktívne IQOS?  

K IQOS som sa dostala skrz môjho snúbenca ktorý ho začal fajčiť namiesto cigaret. Jemu ho 

ponúkli v trafike, keď si kupoval cigarety, pomerne na začiatku, kedy IQOS začínal.  

Poznáš aj glo?  

Glo poznám, ale nikdy som sa o to nezaujímala. IQOS celkom aktívne fajčím, ale nijak 

pravidelne. Nie som veľký fajčiar, rozhodne by som nepovedala, že som závislá. Niektoré dni 

vyfajčím cez deň pol krabičky, inokedy na neho týždeň nesiahnem.  

Kedy si s IQOS začala?  

IQOS som mala prvýkrát pred troma rokmi, ale medzitým som ho tak rok nemala, keď sa mi 

rozbil a nechcelo sa mi kúpiť si nový.  

Kde zvykneš fajčiť IQOS? V akých situáciách? 

Väčšinou pri káve alebo večer pri víne. 

Používaš náplne s príchuťami? Aké?  

Áno, mala som všetky, ktoré IQOS ponúka, ale väčšinou fajčím len „bronze“. 

Zvýšila si spotrebu heetsov prechodom na IQOS? 

Celkovo asi áno, ale ako hovorím, nefajčím každý deň. 

Aké benefity vidíš v užívaní zahrievaného tabaku?  
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Jednoznačne to, že nezapácha dymom. 

Ako vnímajú tvoji kamaráti klasické cigarety v porovnaní s IQOS? 

Myslím, že nefajčiari vnímajú IQOS lepšie, pretože nezapácha. Fajčiarov okolo seba nemám, 

maximálne príležitostných. 

Myslíš si, že je fajčenie zahrievaného tabaku cenovo výhodnejšie než fajčenie klasických 

cigariet?  

Asi záleží, aké cigarety kupujete, ale myslím, že skôr nie. IQOS zdražil a tak krabička už nestojí 

rovných 100, ale tuším 110,-. Ale hlavne heetov vyfajčím rozhodne viac, než by som vyfajčila 

cigariet. 

Popíš troma slovami alebo slovnými spojeniami ako vnímaš IQOS. 

Nezapáchajúci, praktický, škodlivý 

Pociťuješ, že je marketing IQOS / glo zameraný na tvoju cieľovú skupinu (mladí ľudia 

18-25)?  

Priznám sa, že okrem pár plagátov v metre pred trafikou som nikde IQOS marketing 

nezaznamenala. Ale vzhľadom k tomu, že IQOS fajčia väčšinou mladší ľudia, hádam, že áno. 

Vedela by si si spomenúť na osobu, event alebo kampaň, ktoré máš spojené so značkou 

IQOS a glo?  

Pamätám si akurát filmový festival v Karlových Varoch, tuším pred troma rokmi. Tam bol 

IQOS stánok a všade IQOS popolníky. 

Kúpila si si niekedy produkt odporúčaný influencerom?  

Áno, oblečenie.  

Bolo to priamo po vystavení sa reklame alebo spontánne pri styku s produktom? 

Po vystavení sa reklame. 
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Registruješ propagáciu IQOS / glo na českom trhu? Zaregistrovala si propagáciu 

výrobku u influencerov?  

Nie, nezaznamenala. 

Máš skúsenosti s vernostnými programami IQOS? Využila si zľavy alebo akciové 

ponuky?  

Nie.  

Máš IQOS nejako upravený?  

Tiež nie. 

Ako na teba pôsobí táto reklama? Príde ti vhodná?  

Nie, nepríde mi vhodná k propagácii tabakového výrobku, nepríde mi, že by s tím mala čo 

spoločného.  

Super, ďakujem veľmi pekne za rozhovor.  

 

Rozhovor č. 7 

Respondent: R7 

Vek: 21 

Dátum rozhovoru: 6.2.2021 

 

Aká bola tvoja prvá skúsenosť s tabakových výrobkom?  

Mal som 16, keď som začal. Začínal som so zlatými Davidoff. 

Ako si sa dostal k IQOS?  

Dostal som sa k IQOS cez kamaráta, ktorý si to akurát kúpil a zaujalo ma, že to má menej 

škodlivé účinky.  
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Fajčíš aktívne IQOS?  

Už nefajčím vôbec viac než 9 mesiacov, ale boli časy, kedy som dokázal dať aj krabičku heets 

za deň. 

Kde zvykneš fajčiť IQOS? V akých situáciách? 

Fajčil som vždy pri stresových situáciách, ako maturita a skúšky, kedy bola spotreba naozaj 

veľká. Alebo vždy keď som mal chuť alebo sa nudil. 

Používaš náplne s príchuťami? Aké?  

Fajčil som výhradne heety bez príchute. Červené a hnedé. 

Zvýšil si spotrebu heetsov s prechodom na IQOS? 

Určite áno, to je podľa mňa veľká nevýhoda IQOS, pretože síce to možno menej škodí, ale 

spotreba je podľa mňa kľudne aj dvojnásobná. 

Aké benefity vidíš v užívaní zahrievaného tabaku? 

Nesmrdí ti po tom všetko oblečenie a nevdychuješ decht.  

Ako vnímajú tvoji kamaráti klasické cigarety v porovnaní s IQOS? 

Vnímali to tak, že im vadilo, jak to smrdí, keď sa to páli, ale akonáhle som dofajčil, tak ocenili, 

že nesmrdím od cigariet. 

Myslíš si, že je fajčenie zahrievaného tabaku cenovo výhodnejšie než fajčenie klasických 

cigariet?  

Cenovo to určite výhodnejšie nie je. 

Popíš troma slovami / slovnými spojeniami ako vnímaš IQOS. 

Smradľavá, zdravšia, praktickejšia látka 

Pociťuješ, že je marketing IQOS / glo zameraný na tvoju cieľovú skupinu (mladí ľudia 

18-25)? 



 
 

 145 

Myslím si, že je to zamerané na všetkých ľudí, čo chcú nejakú zmenu od normálnych cigariet. 

Vedel by si si spomenúť na osobu, event alebo kampaň, ktoré máš spojené so značkou 

IQOS a glo? 

Nemám nikoho s tým spojeného, okrem mojich kamarátov. 

Kúpil si si niekedy produkt odporúčaný influencerom?  

Nekúpil.  

Registruješ propagáciu IQOS / glo na českom trhu? Zaregistroval si propagáciu výrobku 

u influencerov?  

U influencerov som nič také nezaznamenal. Akurát vnímam reklamy na každej zastávke 

mestskej dopravy. 

Máš skúsenosti s vernostnými programami IQOS? Využil si zľavy alebo akciové ponuky? 

Využil som nejakú zľavu, ktorá bola v zmysle 1+1 na heety 

Máš IQOS nejako personalizovaný / upravený? 

Nemám a už ani popravde netuším, kde sa nachádza.   

Ako na teba pôsobí táto reklama?  

Reklama pôsobí pozitívne, ale skôr mi to príde ako reklama na hory, než na tabakový výrobok. 

Dobre, ďakujem ti za čas aj rozhovor.  

 

Rozhovor č. 8 

Respondent: R8 

Vek: 21 

Dátum rozhovoru: 6.2.2021 
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Aká bola tvoja prvá skúsenosť s tabakových výrobkom? (kedy, aké cigarety)  

12 rokov, Marlboro Gold 

Ako si sa dostal k IQOS?  

Dostal som sa k nemu cez kolegyňu v práci.  

Registruješ aj značku glo?  

Registrujem ale nikdy som nebol požívateľom 

 Fajčíš aktívne IQOS? Ako často a ako dlho? 

V dobe keď som fajčil tak to bolo dosť aktívne, niekoľko heets náplní denne v asi 

dvojhodinových intervaloch 

 Kde zvykneš fajčiť IQOS? V akých situáciách? 

Často to boli všedné situácie, posedenie s priateľmi.  

Používaš náplne s príchuťami? Aké?  

Používal som. Skúsil som všetky no najviac som používal Heets BRONZE SELECTION 

Zvýšil si spotrebu heetsov s prechodom na IQOS? 

Určite áno. 

Aké benefity vidíš v užívaní zahrievaného tabaku?  

Neostáva po nich nepríjemný zápach v miestnosti, nepáchne oblečenie či takisto neostáva po 

nich nepríjemná chuť a zápach v ústach 

Ako vnímajú tvoji kamaráti klasické cigarety v porovnaní s IQOS? 

Dosť často sa stretávam s názorom že IQOS nedokáže plne nahradiť pôžitok ako z klasickej 

cigarety 
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Myslíš si, že je fajčenie zahrievaného tabaku cenovo výhodnejšie než fajčenie klasických 

cigariet?  

Z vlastnej skúsenosti si skôr myslím že zo začiatku je to nevýhodnejšie. Minul som viac na 

Heets pri prechode na IQOS no neskôr som sa dostal približne na rovnakú hodnotu výdavkov. 

Popíš troma slovami / slovnými spojeniami ako vnímaš IQOS. 

Inovatívny, praktický, neprekážajúci 

Pociťuješ, že je marketing IQOS / glo zameraný na tvoju cieľovú skupinu (mladí ľudia 

18-25)?  

Áno. Celkovo to vnímam. Neviem čím konkrétne, ale mám z toho ten dojem. 

Vedel by si si spomenúť na osobu, event alebo kampaň, ktoré máš spojené so značkou 

IQOS a glo? 

Kolegyňa z práce, neskôr spolužiaci 

Kúpil si si niekedy produkt odporúčaný influencerom? Bolo to priamo po vystavení sa 

reklame alebo spontánne pri styku s produktom? 

Myslím že áno, priamo po vystavení 

Registruješ propagáciu IQOS / glo na českom trhu? Zaregistroval si propagáciu výrobku 

u influencerov? (prípadne kde, mená) 

Registrujem ale nie u influencerov skôr reklamné plagáty v trafikách 

Máš skúsenosti s vernostnými programami IQOS? Využil si zľavy alebo akciové ponuky?  

Áno mám skúsenosti. Som priamo v programe PMI OPEN. Doporučujem IQOS a využívam 

výhody tohto programu, rôzne odmeny a akcie. 

Máš IQOS nejako personalizovaný / upravený?  

Áno mám. Mám upravený vzhľad, konkrétne bočný kryt nabíjacieho puzdra a vrchný kryt 

IQOS pera. 
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Ako na teba pôsobí táto reklama? Je vhodná, ak sa jedná o tabakový výrobok? Máš z nej 

pozitívny alebo negatívny dojem? 

Pôsobí príjemne no osobne si myslím že nie je dostačujúca ak sa jedná o tabakový výrobok. 

Skvelé, mám všetko. Ďakujem za ochotu.  

 

 

Rozhovor č. 9 

Respondent: R9 

Vek: 22 

Dátum rozhovoru: 13.2.2021 

 

Aká bola tvoja prvá skúsenosť s tabakových výrobkom?  

V 16 rokoch, v Taliansku na dovolenke.  

Aké to boli cigarety? 

Bola to LM cigareta a strašne mi to nechutilo. 

Ako si sa dostal k IQOS?  

K Iqosu som sa dostal cez kamošku, ktorá to začala fajčiť. Nesmrdelo to dymom, nesmrdel 

som ja a nesmrdeli mi ani prsty.  

Registruješ aj značku glo? 

 

Áno, registrujem aj značku glo. 

Fajčíš aktívne IQOS? Ako často a ako dlho? 
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Záleží od situácie. Odkedy som doma nefajčím už asi 2 mesiace. Keď sa ale dalo vyjsť von, 

bolo to aktívne teda min. 1 cigareta do dňa. IQOS mám 1rok a 4 mesiace. 

Kde zvykneš fajčiť IQOS? V akých situáciách? 

Väčšinou večer po práci, keď som na vysokej v Prahe. Beriem to ako taký relax. 

Používaš náplne s príchuťami? Aké?  

Nepoužívam náplne s príchuťami. 

Zvýšil si spotrebu heetsov s prechodom na IQOS? 

Nie, musím povedať, že toto sa ma nedotklo. Dokonca by som povedal, že spotreba klesla. 

Aké benefity vidíš v užívaní zahrievaného tabaku?  

Príde mi to, že fajčím len ten tabak a nie papierik, decht a podobne. 

Ako vnímajú tvoji kamaráti klasické cigarety v porovnaní s IQOS? 

Nejako to neriešia. Každý fajčí to, čo chce. Niekto sa prikláňa ku klasickým cigaretám, iný ku 

Vaporizerom alebo IQOS. 

Myslíš si, že je fajčenie zahrievaného tabaku cenovo výhodnejšie než fajčenie klasických 

cigariet?  

Nie, je to určite drahšie než klasické cigarety. 

Popíš troma slovami / slovnými spojeniami ako vnímaš IQOS. 

Bez zápachu. Inovatívny. Zdraviu škodlivý. 

Pociťuješ, že je marketing IQOS / glo zameraný na tvoju cieľovú skupinu (mladí ľudia 

18-25)?  

Nejako to nepociťujem. 

Vedel by si si spomenúť na osobu, event alebo kampaň, ktoré máš spojené so značkou 
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IQOS a glo?  

Žiaľ, tieto veci vôbec nesledujem. 

Kúpil si si niekedy produkt odporúčaný influencerom? Bolo to priamo po vystavení sa 

reklame alebo spontánne pri styku s produktom? 

Nie, influencerov nesledujem. 

Registruješ propagáciu IQOS / glo na českom trhu? Zaregistroval si propagáciu výrobku 

u influencerov? (prípadne kde, mená) 

Myslím, že je zakázané propagovať takéto tabakové výrobky , keďže influencera môžu 

sledovať aj ľudia, ktorí nedovŕšili 18 rokov 

Máš skúsenosti s vernostnými programami IQOS? Využil si zľavy alebo akciové ponuky?  

Áno, maily mi chodia  týždennej báze. Nevyužil som žiadny benefit, pretože tieto výrobky 

neodporúčam môjmu okoliu. 

Máš IQOS nejako personalizovaný / upravený?  

 Nie, mam, ľudovo povedané „dvojkový čierny IQOS“.  

Ako na teba pôsobí táto reklama? Je vhodná, ak sa jedná o tabakový výrobok? Máš z nej 

pozitívny alebo negatívny dojem? 

 Nemyslím si, že je vhodná. Pobudzuje ľudí k tomu, že s týmto výrobkom zažiješ kopec zábavy. 

Pričom tam nie sú riziká. 

Super, ďakujem ti za rozhovor.  

 

 

Rozhovor č. 10 

Respondent: R10 

Vek: 23 
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Dátum rozhovoru: 23.2.2021 

 

Aká bola tvoja prvá skúsenosť s tabakových výrobkom?   

Moji obaja rodičia fajčili, vlastne dodnes fajčia, takže ja som s tým tak nejak vyrastal. Úplne 

prvé? To boli asi v 14-15 rokoch. Vtedy mi to ale nechutilo. A také väčšie fajčenie som začal 

v maturitnom ročníku.  

Aké to boli cigarety? S príchuťami?  

Vtedy som začal s klasickými cigaretami bez príchutí. Mal som ale obdobia, kedy som fajčil 

čučoriedkové Camelky. Tie boli super, ale potom to prestali vyrábať a práve aj kvôli tomu, že 

sa príchute vyrábajú na elektronické cigarety som k nim prešiel.  

Ako si sa dostal ku glo?  

Ako som sa dostal ku glo? To bola ešte éra, kedy v každej trafike stála pani a ponúkala to na 

vyskúšanie a potom za výhodné ceny. Ja som prišiel do trafiky, kde bolo akurát glo a nebol 

tam iqos,  a ponúkla mi to nejaká slečna, že zadarmo alebo za pár stoviek mi požičajú celý 

prístroj s niekoľkými krabičkami na vyskúšanie na 14 dní . Tak som to skúsil, zachutilo mi to 

a od tej doby to používam.  

Prečo si uprednostnil glo pred IQOS? 

Na IQOSe mi vadí, že nemajú extra príchute. Všetko sú to tabaky – silnejšie alebo slabšie a 

mentol, ktorý mi nechutí. 

 Fajčíš aktívne?  

Áno, aktívne fajčím. Teraz som si kúpil novú verziu, lebo tú starú prestali predávať.  

A akú máš spotrebu? 

Spotrebujem ich tak 5-7 denne.  

Kedy si začal s glo?  
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Fajčím glo cca 2 roky.  

 Kde zvykneš fajčiť IQOS? V akých situáciách? 

Z dlhej chvíle. Mám veľa kamarátov, ktorí majú IQOS, takže ak je pauza v nemocnici alebo 

v škole, tak ideme von. Alebo doma, keďže to človek môže fajčiť dnu a nesmrdí. Takže aj ak 

sedím pri počítači alebo sa učím. Napríklad počas skúškového mám spotrebu oveľa vyššiu, 

lebo pri učení celý deň sedím doma.   

 Používaš náplne s príchuťami?  

Áno, teraz začali vyrábať lesnú zmes.  

Zvýšil si spotrebu náplní s prechodom na IQOS? 

Nie, tak nejak normálne ako predtým.  

Vidíš nejaké benefity v užívaní zahrievaného tabaku?  

Určite. Nesmrdí to tak, človek nie je zasmradený dymom, môžeš to fajčiť doma, pretože ti nič 

nenapáchne, takže je človek doma a v teple. A aj zo zdravotného hľadiska, pretože čo sú nové 

štúdiu, tak škodlivé látky sú tam v nižšom pomere, má to aj menej nikotínu, takže človek na 

tom nie je zas tak závislý. Hlavnou nevýhodou sú financie.  

Nabíjanie nepovažuješ za nevýhodu? 

V nabíjaní problém nevidím, to je už taká rutina ako s mobilom.  

 Ako vnímajú tvoji kamaráti klasické cigarety v porovnaní s HTP? 

Hlavne čo vnímajú je smrad z dymu. Hlavne v podniku, tam toho človek vyfajčí celkom dosť 

a ak je veľká skupina, tak je to nepríjemné. Ale teraz keď fajčíme tie elektronické, tak ten smrad 

z cigariet nie je vlastne žiaden.  

Myslíš si, že je fajčenie zahrievaného tabaku cenovo výhodnejšie než fajčenie klasických 

cigariet?  

Myslím, že je to lacnejšie. Krabička glo ma vyjde na cca 85 korún a cigarety cez stovku.  
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Popíš troma slovami / slovnými spojeniami ako vnímaš HTP. 

Zdravšia forma fajčenia.  

Pociťuješ, že je marketing IQOS / glo zameraný na tvoju cieľovú skupinu (mladí ľudia 

18-25)?  

Predtým určite áno. To bolo fakt všade. Ale nejaké billboardy, reklamy, letáky som si nevšimol. 

V trafikách to vidíš dosť, to je také normálne. Z hľadiska cielenia na mladých ľudí, to neviem 

posúdiť.  

 Vedel by si si spomenúť na osobu, event alebo kampaň, ktoré máš spojené so značkou 

IQOS a glo?  

Spolužiakov. Iné asi nie, to nejako nevnímam.  

 Kúpil si si niekedy produkt odporúčaný influencerom?  

Nie, keď si čokoľvek kupujem, tak potrebujem názor viacerých ľudí, nie jedného.  

Registruješ propagáciu IQOS / glo na českom trhu? Zaregistroval si propagáciu výrobku 

u influencerov?  

Neregistrujem nič okrem trafík. Asi si to nevšímam.  

Máš skúsenosti s vernostnými programami? Využil si zľavy alebo akciové ponuky?  

Mám skúsenosti. Mal som starý typ gla, ktorý prestali minulý mesiac vyrábať, takže som tam 

trochu z donútenia došiel a registroval sa, prihlásili ma k štartovacím balíčkom. Dostal som 

dopravu zdarma, nejaké náplne zdarma. 

To si bol nútený si kúpiť nový typ? A vtedy ťa tam rovno aj zaregistrovali?  

Áno. Takže takto som sa dostal do nejakého vernostného programu.  

Aj si tam niekedy doniesol nejakého človeka?  

To nie. Spolužiaci mi niekedy povedali: „Počuj skús prejsť na IQOS, pôjdeme tam spolu a ty 

dostaneš výhody, ja dostanem výhody“ ale nikdy som nemal potrebu.  
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Máš glo nejako personalizované / upravené?  

Nemám, len som si vybral farbu, aby mi sedela s obalom na mobil a s hodinkami. Ale ďalšie 

vymoženosti zatiaľ nemám.  

Perfektné, ďakujem ti krásne za tvoj čas.  

 

Rozhovor č. 11 

Respondent: R11 

Vek: 21 

Dátum rozhovoru: 4.3.2021 

 

Aká a kedy bola tvoja prvá skúsenosť s tabakových výrobkom?  

Fuh, to som mala ešte 15 rokov. Prvé cigarety boli klasicky mentolové, asi Marlborky. Vtedy 

to fajčili všetci a cítili sa hrozne drsne. Vždy to bola image záležitosť, nikdy to nebolo tak, že 

som v strese, tak si musím zapáliť 

Fajčíš teraz aktívne IQOS?  

Áno, fajčím. 

Ako dlho a ako často?  

Som s IQOS veľmi spokojná, zvyknem fajčiť skoro každý deň, už asi dva roky. 

Ako si sa ku nemu vlastne dostala?  

Dostala som sa ku nemu cez známu, ktorá ho raz doniesla na kávu. Vtedy to bola novinka, tak 

som sa hneď opýtala, ona mi to vysvetlila a mne sa to zapáčilo. 

 Kde zvykneš fajčiť IQOS? V akých situáciách?   

Väčšinou vonku.  
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Dnu nezvykneš?  

Dnu nefajčím, lebo mi to príde divné aj voči ostatným ľuďom. Prípadne ešte na party, ku tomu 

to tak nejak pasuje.  

Používaš náplne s príchuťami? 

Poožívam náplne Sienna. Tie sú kvázi bez príchute, majú drevitú arómu a cítiť tam celkom 

tabak.  

S ovocnými alebo mentolovými príchuťami nezvykneš?  

Nie.  

Dobre. Aké benefity vidíš v užívaní IQOSu?  

Nesmrdí to, môžem to rýchlo a jednoducho vyvetrať. Okrem toho to nepáli tabak, takže je to 

jednoznačne zdravšie. V normálnej cigarete vdychuješ aj dym a IQOS máš len nikotín. 

 Ako by si charakterizovala vnímanie IQOSu u svojho okruhu priateľov? Keď to 

porovnáš s  klasickými cigaretami.  

Klasické cigarety sú podľa mňa vnímané lepšie ako IQOS. Všetci si myslia, že tí, čo fajčia 

IQOS sa na niečo hrajú. Hovoria, že som fitness fajčiar alebo podobné vtipy, ale keď sme 

niekde dnu, vždy ho radi skúsia. 

Vyjde ťa fajčenie IQOS finančne výhodnejšie?  

Nie, IQOS je drahší. Heets mi vydržia kratšie a trochu som zvýšila spotrebu. Keď si ale 

zoberieme vstupnú investíciu kúpy prístroja, je to dosť drahé.  

Popíš mi troma slovami, ako vnímaš IQOS, čo ti prvé napadne.  

Asi by som povedala praktickosť. Hmm, a možno budúcnosť fajčenia.  

Pociťuješ, že je marketing IQOS zameraný na tvoju cieľovku? Mladí ľudia okolo 20?   
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Och, to áno. Vnímam to kvôli  festivalom, eventom pre mladých. Viem, že glo má svoju zónu 

vo Vnitroblocku, čo je miesto, kde sa stretávajú mladí ľudia, je tam aj Footshop. IQOS a asi aj 

glo majú príchute a žiaden dospelý predsa nefajčí cigarety s príchuťami. 

Vedela by si si spomenúť na osobu, event alebo kampaň, ktoré máš spojené so značkou 

IQOS alebo glo?  

Spomínam si na glo zónu na Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Tam som, skúšala glo, ale 

nevyhovovalo mi to. Bola to taká iná chuť než tá, na ktorú som zvyknutá.  

Takže ti to nevyhovovalo hlavne z hľadiska chute?  

Presne tak.  

Kúpila si si niekedy produkt odporúčaný influencerom?  

Nie vedome, ale je možné, že pri styku s produktom som si na to spomenula a kúpila si to.  

Registruješ nejako propagáciu IQOS alebo glo na českom trhu? Okrem toho, čo si 

spomenula. Zaregistrovala si napríklad propagáciu výrobku u influencerov?  

Pavlína Jágrová propagovala glo. Blu vnímam u menších influencerov, ale to je vaping.  

Máš skúsenosti s vernostnými programami IQOS?  

Nemám.  

Využila by si ponuku vyskúšanie IQOSu na 2 týždne, ak by si s ním nemala skúsenosť? 

Ak by som mala možnosť, tak by som to vyskúšala 2 týždne, lebo je to drahé a je fajn vedieť 

dopredu, či mi to vyhovuje. To je úplne pochopiteľné.   

Máš IQOS nejako upravený? Nejaké nástavce alebo obaly?  

Nie, ani som nevedela že to existuje. 

Aha, jasne. Tak jo, mala by som mať všetko. Ďakujem ti.  
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Rozhovor č. 12 

Respondent: R12 

Vek: 22 

Dátum rozhovoru: 14.3.2021 

  

Dobre, tak ak si pripravená, môžeme začať. Aká bola tvoja prvá skúsenosť s tabakovým 

výrobkom?  

 Bolo to hlavne kvôli tomu, že som mala v okolí ľudí, ktorí takýmto tabakovým výrobkom 

podľahli alebo ich aspoň konzumovali. No a bola to asi taká zvedavosť, prečo to robia a čo to 

s tebou urobí.  

Koľko si mala vtedy rokov?  

Mala som 13 rokov.  

Aké cigarety si vtedy fajčila? Respektíve na akých cigaretách si sa učila fajčiť?  

Mentolové Petry slimky. To boli moje začiatky.  

Hovorila si, že fajčíš príležitostne IQOS. Ako si sa ku nemu dostala?  

IQOS nemám, ale majú ho niektorí moji kamaráti. V podstate si kupovali vtedy pred dvoma 

alebo troma rokmi, kedy začal ten boom. No a oni mi ho dali párkrát vyskúšať.  

Aktívne si nikdy nefajčila IQOS?  

Nie, tým, že som ho ani nikdy sama nemala, tak som nikdy nefajčila pravidelne.  

Registruješ aj značku glo?  

Áno. 

Používa glo veľa ľudí v tvojom okolí?  

Nemyslím si, že ho vôbec niekto má. Skôr si to spájam s promotérkami. IQOS si nemyslím, že 

mal také promo akcie na rôznych eventoch. Skôr si s tým spájam glo slečny. Úplne sa mi to 
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spája s tým. Neviem teraz ani kde som to videla, ale jednoznačne to mám spojené 

s promotérkami.  

Sú nejaké typické situácie, kde fajčíš IQOS?  

Je to asi na miestach, kde vadí cigaretový dym. Je to taká šedá zóna,  že IQOS sa tam môže 

fajčiť, ale cigarety nie. Takže spája sa mi to s tým, že kde úplne vadí cigaretový dym, tam patrí 

IQOS.  

Používaš aj nejaké náplne s príchuťami? Alebo si ich aspoň skúšala?  

Nie, to nie. Mala som len klasické, od kamarátov.  

Mám tu otázku ohľadom zvýšenia spotreby, ale to asi pre teba nie je veľmi relevantné... 

Nie je, ale vo všeobecnosti to každý hovorí, že zvýšil. Neviem, akú máš ty skúsenosť, ale 

väčšinou majú ľudia v mojom okolí s týmto problém.  

Vidíš nejaké benefity v užívaní alebo nejaké dôvody, prečo by si možno aj ty sama 

uvažovala o prechode?  

Určite je to čistejšie, nemáš tam ten popol. Aj tie ohorky sú menej odpadové. Druhá vec je, že 

to tam nepáchne ako cigarety. Tretia je...No úplne neviem, aké je tam to zloženie, ale vždy sa 

tým oháňajú, že je to nejaká zdravšia verzia. Takže asi je to menej škodlivé pre ľudí.  

Rozmýšľaš aj, že by si prešla na IQOS?  

Asi áno, ale príde mi to tak, že niekedy sa hodí jedno a niekedy druhé. Takže neprešla by som 

úplne.  

Vedela by si nejako troma slovami popísať IQOS, ako ho vnímaš? Môžeš použiť aj slovné 

spojenia. 

Asi by som povedala moderný, biely a taká štýlovka.  

Ako vníma tvoje okolie a kamaráti klasické cigarety v porovnaní so zahrievaným 

tabakom?  
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Ja by som povedala, že nejak medzi. Nie je to úplne také, že si niečo viac, lebo máš IQOS, ale 

je to také neutrálne a až skôr pozitívne, lebo ak niekto nefajčí, tak skôr príjme ten dym z IQOSu 

než cigariet.  

Máš pocit, že je marketing glo a IQOS zameraný na ľudí v tvojom veku?  

Myslím, že áno.  

A čím to tak vnímaš? Napr. ľuďmi v reklamách alebo eventmi, kde sa prezentujú..? 

Asi tou celkovou komunikáciu. Neviem, ako to je teraz, ale mali tú komunikáciu cez 

influencerov, takže dosť ľudí to propagovalo na svojich sociálnych sieťach. To je dosť 

automaticky cielená na mladšiu cieľovku. Influenceri boli vyberaní vekovo mne podobne.  

Vedela by si si spomenúť aj na niekoho konkrétneho?  

Napadla mi hneď Vanda Janda. Neviem, či to je pravda.  

Áno, robila nedávno propagáciu na glo a motivovala k súťaži na českom profile.  

Aha, áno. Aj Fero Joke mal niečo a možno aj Evelyn. Ale skôr asi tej Fero Joke.  

Máš spojenú aj nejakú kampaň alebo event s IQOS a glo?  

Celkovú jednu asi nie. Asi skôr tie promo akcie. Neviem, kde konkrétne, ale mám to s tým 

spojené nejako v podvedomí. Možno na letnom festivale?  

Napríklad v Karlových Varoch?  

Rozmýšľam, že či neboli na Grape. Takže asi na nejakom letnom festivale. Ale konkrétnu 

kampaň si nespomeniem.  

Máš ty alebo niekto z tvojho okolia skúsenosť s vernostnými programami?  

To mi príde, že si ľudia naháňali biznis cez instagram. Na začiatku, keď to ešte len začínalo, 

som mala pár ľudí v okolí, ktorí presne stále zdieľali príspevky typu: „Máš záujem o IQOS? 

Napíš mi...“  Presne IQOS si vytvoril sieť ľudí, ktorí zháňali ďalších ľudí a mali z toho nejaké 

zľavy alebo peniaze. Čiže asi len takto. Ale priamu skúsenosť nemám.  
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Čo si myslíš o dizajne?  

Dizajn mi príde moderný a štýlový. Je to podmienené tým, komu je produkt určený. Viem, že 

ľudia to riešili, kto má akú krabičku. Viem, že ja som to vnímala ako jeden produkt a ani som 

nevedela, že to má nejaké farebné variácie. Ale tuším Vanda Janda zdieľala na instagrame 

niečo v spojení s novým modelom alebo reedíciou. Takže vtedy som zaregistrovala, že okej, 

asi majú nejaké rôzne typy. Ale asi je to až nejaká druhotná vec.  

Skvelé, ďakujem za rozhovor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Úvod
	TEORETICKÁ ČASŤ
	1. Generácia Z
	1.1 Základné vlastnosti a charakteristika Generácie Z
	1.2 Generácia Z ako spotrebitelia

	2. Zahrievané tabakové výrobky
	2.2 Princíp fungovania zahrievaného tabaku
	2.3 Zdravotné riziká zahrievaného tabaku
	3.1 Výnimky zo zákazu tabakovej reklamy
	3.2 Protifajčiarsky zákon
	3.3 Zákaz predaja cigariet s príchuťami

	4. Kódexy a etika
	4.1 Etický kódex tabakovej reklamy
	4.2 Etický kódex PMI a BAT
	4.3 Nariadenia Facebooku

	5. Zahrievaný tabak v Českej republike
	5.1 Tendencie fajčenia v Českej republike
	5.2 IQOS
	5.2.1 Propagácia a marketing IQOS
	5.2.2 Využívanie IQOS ambasádorov a influencerov k propagácii na sociálnych sieťach
	5.2.3 Využívanie eventov, spoločenských akcií a sponzoringu k propagácii IQOS
	5.2.3.1 Medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch
	5.2.3.2 Festival Pohoda
	5.2.3.3 Festival Beats for Love
	5.2.3.4 Designblok

	5.2.4 IQOS predajne a vernostné programy

	5.3 Glo
	5.3.1 Komunikácia na sociálnych médiách a využívanie influencerov k propagácii
	5.3.2 Komunikačná kampaň BAT „Česko bez príchutí“
	5.3.3 Využívanie eventov, spoločenských akcií a sponzoringu k propagácii glo
	5.3.3.1 Festival Colors of Ostrava



	PRAKTICKÁ ČASŤ
	6. Kvalitatívny výskum
	6.1 Výber respondentov
	6.2 Metóda zberu dát
	6.3 Výskumné dáta a okruhy otázok
	6.4 Typy otázok
	6.5 Metóda analýzy dát
	6.6 Etické otázky

	7. Analýza dát
	7.1 Spotrebiteľské správanie
	7.2 Motívy k užívaniu HTP
	7.3 Vnímanie marketingových stratégií HTP
	7.4 Hlavné poznatky výskumu
	7.5 Diskusia

	Záver
	Summary
	Použitá literatura
	Téza bakalárskej práce
	Zoznam príloh

