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VNÍMANIE BILLBOARDOVEJ VOLEBNEJ KAMPANE VOLIČMI 

A JEJ UVEDOMOVANÝ VPLYV NA VOLEBNÉ SPRÁVANIE VOLIČOV 
 

Miroslava BRUNCKOVÁ 

 

ÚVOD 

ok 2006 sa na Slovensku niesol vo volebnom duchu. Naplánované boli parlamentné a aj 

komunálne voľby. Na voliča teda čakala rada meetingov s párkami a pivom zadarmo, 

diskusné relácie v duchu „čo chce naša strana dosiahnuť“, schránky plné straníckych novín 

a ulice okrášlené plagátmi a billboardmi s usmievavými tvárami politikov. Jednoducho, všet-

ko to, čo už na chudáka – voliča striehlo aj po minulé roky. Teda, žiadna zmena, iba veľké 

množstvo minutých peňazí od daňovníkov, presne 260 miliónov slovenských korún, a s účin-

nosťou, ktorá sa dá nanajvýš len predpokladať a aj to len na minimálnej úrovni. Možno sa 

všetky strany riadili heslom pána Hrušovského: „My sa chceme len pripomenúť.“ možno mali 

aj vyššie ciele, no záver ostáva taký, že účinnosť volebných kampaní na Slovensku a mienku 

voličov na ňu neskúmal doposiaľ nik. A práve toto je dôvod, prečo sme sa vo svojej práci roz-

hodli venovať volebnej kampani 2006. Keďže sa v jednej práci nedala obsiahnuť problemati-

ka celej kampane aj s rôznymi pohľadmi na ňu a porovnaniami, vybrali sme si na výskum len 

jednu jej časť – billboardy. Tie sú z celej predvolebnej propagácie strán najviac “na očiach“, 

politické strany ich nemenia tak často ako svoje vyhlásenia, takže si volič dokáže vytvoriť na 

ne v čase aj stálejší názor a samozrejme, o účinnosti billboardov ako takých sa dá pochybovať 

asi najviac. 

 

DEFINÍCIA POJMOV 

Pojem billboard označuje reklamnú tabuľu s rozmermi 8m x 5m. Billboard môže ovplyv-

niť človeka len vtedy, keď prejde procesom prijímania – teda je vnímaný a procesom spraco-

vania – je pochopený, zaradený a utriedený. Znamená to, že človek si vytvorí vnútorný psy-

chický obraz o informáciách na billboarde. Pozitívne ovplyvní plagát človeka len vtedy, keď 

má tento obraz, prepájajúci aktuálne posolstvo s minulou skúsenosťou a minulým vnímaním, 

motivujúcu kvalitu. Ako celok sa potom stane podnetom na volenie propagovanej strany – 

v najlepšom možnom prípade. Najprv billboard prechádza procesom zmyslového vnímania 

a neskôr prechádza do kognitívneho vnímania, čo je ďalšia etapa spracovania informácii, ich 

utriedenia, zaradenia do správnych kategórií a tým obohatenia doterajšej skúsenosti. Tento 
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druhý stupeň sa zvláda aj pomocou pamäte, pozornosti, obrazotvornosti, myslenia, rozhodo-

vania a reči. Kognitívne poznanie abstrahuje a zovšeobecňuje, umožňuje hlbšie poznanie sú-

vislostí a vzťahov. Obe časti vnímania sú aktívnymi procesmi. Vlastná aktivita človeka si teda 

určuje to, čo si vyberie ako predmet poznania. Ide teda o selektivitu vnímania. Človek spracú-

va len tie podnety, ktoré sú pre neho situačne dôležité, aké sú jeho hodnotové orientácie, po-

treby, záujmy, ciele, skúsenosti a pod. 

Vplyv na to, ako jedinec vníma billboard, majú aj ľudia, ktorí sú s ním v skupine a rovnako 

sa uplatňuje aj faktor kultúrnej podmienenosti človeka. Aby vnímanie billboardu prebehlo čo 

najlepšie, nesmie byť pozorovateľ unavený, vyčerpaný alebo v stave afektu. Všetky tieto sta-

vy znižujú schopnosť človeka adekvátneho vnímania. Telesné pocity doprevádzajúce vníma-

nie billboardu sa samozrejme tiež premietnu do jeho mentálneho obrazu. Aby billboard zapô-

sobil na selektivitu vnímania, musí byť pozorovateľom braný ako figúra a všetko naokolo ako 

pozadie. Objekty, ktoré sú v priestore umiestnené vertikálne alebo horizontálne, sú symetrické 

a tvoria jasne ohraničený celok. Pri billboardoch to teda znamená, že je potrebné využívať 

farby a tvary ako nástroje, ktoré pomôžu billboardu vystúpiť z pozadia a stať sa figúrou. Dô-

ležité je aj prostredie na umiestnenie plagátu. Billboard by mal pôsobiť výrazne kontrastne v 

zrakovom poli príjemcu, nemal by s ním splývať a zanikať v ňom. Preto by aj jeho farebné 

riešenie malo korešpondovať s jeho umiestnením. Na presvetlených južných stranách by sa 

mali využívať žlté a žltozelené farby, v tieni by zas mali prevládať farby modré, červené 

a purpurové. Červená a žltá farba tiež spôsobujú, že plochy týchto farieb sa nám zdajú bližšie, 

väčšie a ťažšie. Naopak, fialové a modré podnety sa nám javia ako vzdialenejšie, menšie 

a ľahšie. Psychologický význam farieb je pre kampane ešte významnejší, než spôsob ich vní-

mania a sú veľmi často uplatňované v propagáciách. Nepestré farby zvyšujú intenzitu pes-

trých farieb, pokiaľ sú použité vedľa seba. Farba zohráva aj veľkú úlohu v odlíšení sa od kon-

kurencie, preto aj billboardy volebnej kampane sa navzájom líšili hlavne farbou. 

Pri billboardoch je dôležité aj rozpoznávanie vnímaného, čo sa podľa Atkinsonovej deje 

hlavne na základe tvaru (in Vysekalová, 2000). Pri plagátoch vo volebnej kampane sa však 

lepšie uplatní slogan, symbol strany a stranícke farby, ktoré napomáhajú k lepšiemu zaradeniu 

billboardu do mentálnych kategórií. Veľká váha sa kladie aj na vnímanie politika na billboar-

doch. Na fotografii musí pôsobiť v súlade s prezentovanými informáciami. Dôležitý je aj kon-

text, v ktorom sa politik nachádza, pretože práve naaranžovanie situácie okolo osoby sa veľmi 

výrazne zapája do komplexného vnímania politika. Sú to teda kontextuálne znaky. 

Z vonkajších znakov voliča ďalej upútajú aj fyziognomické znaky a úprava zovňajšku. Na 

vnímaní osoby majú ďalej vplyv aj stereotypy, očakávania vnímateľa, jeho psychické nalade-



Miroslava BRUNCKOVÁ 
 

631

nie a aj úsmev osoby. Tzv. „thymolinovský“ úsmev, ktorý odhaľuje celý chrup, je výrazom 

veľkej radosti a nadšenia, zdržanlivý úsmev sa spája s luxusom, eleganciou, sebaovládaním a 

vyššou životnou úrovňou. Mužský ľahšie naznačený úsmev predstavuje sebakontrolu a pre-

vahu a je dôveryhodnejší ako ľahkomyseľne rozosmiata mužská tvár. 

Účinný billboard predpokladá dobre a presne stanovený cieľ propagácie. Aby skutočne ta-

ký bol, je potrebné poznať predmet kampane i cieľovú skupinu, na ktorú pôsobí. Preto je po-

trebná fáza prípravy kampane. Tá zahŕňa analýzu produktu propagácie v nadväznosti na ciele 

kampane, prieskum cieľovej skupiny, prieskum propagačnej činnosti (predošlej vlastnej a aj 

konkurenčnej) a tvorbu propagačných vyhlásení (Hradiská – Šulek, 1999). Billboardova vo-

lebná kampaň spolu s ostatnými časťami propagácie strany a pri správnej voľbe prostriedkov 

šírení výpovedí, vytvára v psychike globálny obraz o produkte. Zabezpečuje vážnosť volieb, 

dôveryhodnosť i silu pôsobenia. 

Súhrn predstáv a obrazov o politickej strane, ktorý si príjemca vytvoril sa nazýva imidž. 

Imidž je komplex kladných a/alebo záporných predstáv a pocitov, symbolický obraz politickej 

strany vo vedomí príjemcu, pričom predstavy obsahujú aj určité očakávanie. Je to širší pojem, 

ako sú predstavy, pretože okrem predstavy o produkte zahŕňa imidž aj postoje k nim. 

K typickým vlastnostiam imidžu patrí silná emocionalita a presná personifikácia politickej 

strany v určitého predstaviteľa, väčšinou jej predsedu. Imidž sa na billboarde presadzuje naj-

viac a na základe neho je aj politická strana ľahko rozpoznaná. Ďalším prvkom používaným v 

kampaniach je logo. To znázorňuje samotnú stranu, môže mať čisto grafickú podobu, ale čas-

tejšia je kombinácia obrazu so skratkami názvu politickej strany. Má podobu symbolu, je vy-

jadrením abstraktných obsahov, ktoré len ťažko môžu byť komunikované realisticky. Dobré 

logo by malo odrážať aj filozofiu strany a vyjadrovať viac, ako zobrazuje (Hradiská – Šulek, 

1999). Asi najpútavejšou a najpodstatnejšou zložkou billboardu je slogan. Účinnými sú slo-

ganmi vtedy, keď zmobilizujú čo najviac voličov a strana vyhrá voľby, to je asi každému jas-

né. No nie vždy sa to tak deje. je potrebné, aby slogan vyjadroval jasnú, nezmeniteľnú pozíciu 

strany, jej kľúčovú hodnotu, okolo ktorej je vystavená všetka komunikácia strany a zároveň 

by mal nabádať k akcii, burcovať a to skôr v pozitívnom slova zmysle. Zo psychologického 

hľadiska je potrebné prepojiť slogan s názvom politickej strany a jej logom. Slogan by mal 

byť unikátny, teda nezameniteľný so sloganom inej strany. A najlepšie je, ak je aj rytmický a 

spojený s určitou obrazovou predstavou. 

Najuznávanejšou stratégiou tvotby kampane je stratégia AIDA – attention (pozornosť), in-

terest (záujem), desire (túžba) a action (akcia, činnosť). Skratky vyjadrujú postup aktivít, kto-

ré sú spojené s pôsobením kampane (Hradiská – Šulek, 1999). Ak sa na billboarde vyskytuje 
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aj iný text okrem sloganu, mal by byť čo najjednoduchší, členitý, usporiadaný a s dostatočnou 

stimuláciou. Typ písma je tiež podstatný, pretože v čítaní zvykneme preskakovať určité pís-

mená. Preto by malo byť dostatočne veľké. Aj typ písma nesie určité asociácie, napríklad plné 

a pestré písmo pôsobí detsky ale málo vážne, zaoblené písmena zas kľudne a zasnene a hrana-

té predstavujú vážnosť a dôstojnosť (Vysekalová, 2000). Obrazy sú z billboardu vnímané ako 

prvé, sú najrýchlejšie spracúvané a osvojované. Sú aj lepšie zapamätateľné ako slová. Obrazy 

dokážu sprostredkovať aj viac informácií v kratšom čase a zachycujú súčasne viac významo-

vých elementov. Príjemné obrazy najviac podporujú pozitívne postoje k billboardu. Pozor-

nosť, ktorú venujeme billboardu sú priemerne dve sekundy (Vysekalová, 2000). Je teda zrej-

mé, že obraz by nemal obsahovať prvky, ktoré by odvádzali pozornosť od základného posol-

stva billboardu. Ľudia sú schopní spracovať naraz asi sedem významových jednotiek. Medzi 

nimi musí byť názov strany, aspoň základný text a už sú dva miesta obsadené. Preto je pod-

statné, aby obraz bol dostatočne jasný a pozadie nenápadné. Pozitívne na aktiváciu pôsobia 

obrazy, ktoré sa vzťahujú k našim potrebám, prianiam alebo záujmom. 

 

CIEĽ VÝSKUMU 

Vo výskumnej časti práce sme sa bližšie zamerali na billboardy volebnej kampane 2006 

a pokúšali sa zistiť, ktorý billboard bol pre respondentov najzaujímavejší, čím a ako ich bill-

boardy zaujali, aký názor si na ne vytvorili a či vôbec sú billboardy podstatnou zložkou vo-

lebnej propagácie strán. Zaujímali nás aj rozdiely v týchto otázkach vzhľadom na pohlavie, 

vek a dosiahnuté vzdelanie. Celý výskum sme doplnili ešte o jedno porovnanie a to, či existu-

je určitý vzťah medzi poradím najzaujímavejších billboardov v našej ankete a poradím ich 

umiestnenia v parlamentných voľbách. 

 

HYPOTÉZY 

Nami stanovený cieľ výskumu indikuje tieto hlavné hypotézy: 

Predpokladáme, že billboard zaujme z vonkajšej – výzorovej stránky (farba, fotografia 

a príťažlivosť osoby) skôr ženy a z obsahovej stránky (nápad, slogan, vtip) skôr mužov. 

Predpokladáme väčšiu ochotu zúčastniť sa volieb prostredníctvom pôsobenia billboardovej 

kampane u respondentov vo vekovej kategórii od 18 do 30 rokov ako u ostatných vekových 

kategórií. 

Predpokladáme, že pre respondenta najzaujímavejší billboard podnieti zúčastniť sa volieb 

skôr ženy ako mužov. 
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Predpokladáme, že pre respondenta najzaujímavejší billboard podnieti voliť propagovanú 

stranu skôr ženy ako mužov. 

Predpokladáme, že respondenti, bez rozdielu veku, pohlavia a vzdelania, nebudú považo-

vať billboardovú volebnú kampaň za jeden z rozhodujúcich činiteľov zúčastniť sa na voľbách. 

Predpokladáme, že respondentov, bez rozdielu veku, pohlavia a vzdelania, nezaujme 

z predvolebnej kampane najviac jej billboardova časť. Predpokladáme aj, že sa táto forma 

propagácie umiestni až v druhej časti poradia najzaujímavejších časti kampane. 

Predpokladáme, že respondentov, bez rozdielu veku, pohlavia a vzdelania, neovplyvní 

z predvolebnej kampane najviac jej billboardova časť. Predpokladáme aj, že táto forma kam-

pane sa umiestni až v druhej polovici poradia najvplyvnejších častí kampane. 

Napriek tomu, že nemáme reprezentatívny výber, nepredpokladáme koreláciu zaujímavosti 

billboardov politických strán z ankety s ich umiestnením v parlamentných voľbách. 

 

VÝSKUMNÁ VZORKA 

Výskumu sa celkovo zúčastnilo 162 respondentov. Získali sme ich na základe dostupnosti 

(rodina, priatelia, známi) a sprostredkovane cez ľudí, ktorí už zodpovedali na anketu. Znovu 

to boli ich rodinní príslušníci, priatelia a známi. Všetci pochádzali z oblastí stredného alebo 

východného Slovenska. Respondenti na úvod ankety zodpovedali na socio – demokratické 

otázky. Z toho vyplynulo, že sa našej ankety zúčastnilo 66 mužov a 96 žien, z toho bolo vo 

vekovej kategórii 18 – 30 rokov 71 respondentov, medzi 31 a 50 rokmi malo 49 ľudí 

a výskumu sa zúčastnilo 44 voličov s vekom nad 50 rokov. Ukončené základné vzdelania mal 

1 človek, učňov bolo 25, s maturitou 93 a s vysokoškolským vzdelaním 43 respondentov. 

 

POUŽITÉ METODIKY 

Keďže neboli dostupné žiadne dotazníky, ktoré by zisťovali mieru zaujímavosti jednotli-

vých častí volebnej kampane, vytvorili sme si vlastnú anketu, prostredníctvom ktorej sme zís-

kavali potrebné údaje. Pri tvorbe ankety sme vychádzali z teoretických poznatkov a z vopred 

postavených hypotéz. Dotazník bol zameraný na získanie informácii o naj-zaujímavejšom bi-

llboarde, o jeho najpodstatnejších častiach, vplyvu billboardovej kampane na voličov a nimi 

predpokladané volebné správanie a porovnanie billboardov s ostatnými časťami kampane v 

otázke zaujímavosti a vplyvu na voličov. Respondenti odpovedali na prvé dve otázky (najzau-

jímavejší billboard a jeho najzaujímavejšia časť) na základe predlohy s 10 vytlačenými bill-

boardami. Tie sme vyberali na základe ich aktuality v dobe, kedy sme začali rozdávať prvé 
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ankety respondentom. V ankete sa nachádzali dva typy otázok. Boli to 3 socio – demografic-

ké, ktoré sa pýtali na vek, pohlavie a vzdelanie. Aj keď pôvodne bolo v ankete 5 vekových 

kategórií, kvôli veľkej prevahe respondentov v kategórii 18 – 30 rokov sme zlúčili ostatné 

štyri do dvoch kategórii a to do kategórie 31 – 50 rokov a nad 50 rokov. Ostatné otázky sa tý-

kali priamo výskumného problému. Všetkých 10 otázok bolo aj s výberom možností. Anketu 

v plnom znení uvádzame v prílohe. 

 

ORGANIZÁCIA VÝKUMU 

Zber výskumných údajov prebiehal počas mesiacov máj a jún. Zber údajov sa skončil 

presne 16. júna, deň pred parlamentnými voľbami. Dialo sa to kvôli štandardizácii podmienok 

a aby respondenti odpovedali pod bezprostredným vplyvom billboardovej kampane a neod-

povedali len na základe spomienok, ktorými by boli ovplyvnení v neskorších mesiacoch. Sa-

mozrejme, pri zbere údajov po 17. júny by nebola dodržaná štandardizácia, respondenti by už 

neodpovedali na základe pohnútky ísť voliť ale už by priamo odpovedali, či sa zúčastnili ale-

bo nezúčastnili volieb. Doba trvania administrácie bola neobmedzená. Respondenti väčšinou 

zodpovedali dotazník do 5 minút. Každý človek bol štandardne inštruovaný, aj na základe 

úvodného textu v ankete. Každý respondent porozumel inštrukcii na prvý krát, preto ju nebolo 

potrebné zopakovať. Po zbere údajov nasledovalo vyhodnotenie podľa príslušných metodík. 

 

ŠTATISTICKÉ SPRACOVANIE ÚDAJOV 

Štatistické vyhodnotenie informácií sme vypracovali v programe SPSS. Údaje, ktoré sme 

získali v priebehu výskumu podľa spomínanej metodiky, sme najprv podrobili testu normality. 

Tá nám normálové rozloženie populácie nepotvrdila, takže sme použili neparametrickú štatis-

tiku. Konkrétne sme pracovali s Chi-kvadrátom a Mann-Whitneyho U testom, prostredníc-

tvom ktorých sme overovali signifikantné rozdiely medzi jednotlivými kategóriami podľa hy-

potéz. Vhodným spôsobom nám pomohla aj deskriptívna štatistika, pomocou ktorej sme zís-

kali presné údaje o frekvencii odpovedí podľa jednotlivých kategórii. 

 

VÝSLEDKY A ICH INTERPRETÁCIA 

Túto časť sme štruktúrovali vzhľadom na poradie formulovania jednotlivých hypotéz 

a s ohľadom na určený cieľ výskumu. Za univerzálnu hladinu pri testovaní štatistickej výz-

namnosti rozdielov sme si zvolili p = 0,005. V prílohe uvádzame kompletné výsledky vo for-

me tabuliek. Pre lepší prehľad sme zvolili u niektorých aj grafickú podobu výsledkov. 
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Pri interpretácii spomenieme aj tie výsledky, ktoré sa priamo neviažu na žiadnu hypotézu. 

Je to z toho dôvodu, že pri vyhodnotení sa preukázali ako veľmi zaujímavé a potvrdila sa u 

nich aj štatistická významnosť. 

1. hypotéza: Predpokladáme, že billboard zaujme z vonkajšej – výzorovej stránky (farba, 

fotografia a príťažlivosť osoby) skôr ženy a z obsahovej stránky (nápad, slogan, vtip) skôr 

mužov. 

 

Tabuľka 1 Zaujatie jednotlivých častí billboardu vzhľadom na pohlavie 

  farba nápad slogan fotografia príťažlivosť 
osoby vtip 

muž 4 26 21 6 2 7 
žena 24 17 26 20 7 2 

celkom 28 43 47 26 9 9 
 

χ2 = 25,101 

p = 0,000133 

Hypotéza sa potvrdila. Existuje signifikantný rozdiel v podobe záujmu medzi mužmi a že-

nami. Ženy si naozaj viac všímajú vonkajšiu – výzorovú časť billboardu ako muži a naopak 

mužov viac zaujme obsahová stránka billboardu ako ženy. 

2. hypotéza: Predpokladáme väčšiu ochotu zúčastniť sa volieb prostredníctvom pôsobenia 

billboardovej kampane u respondentov vo vekovej kategórii od 18 do 30 rokov ako u ostat-

ných vekových kategórii. 

 

Tabuľka 2 Ochota respondentov zúčastniť sa volieb prostredníctvom 

pôsobenia billboardovej kampane vzhľadom na vek 

vek áno skôr áno skôr nie nie 
vek 18 – 30 2 12 20 37 
vek 31 – 50 9 5 7 28 
vek nad 50 19 9 8 6 

celkom 30 26 35 71 
 

χ2 = 41,693 

p = 0,000 
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Druhá hypotéza sa nám nepotvrdila. Dokázali sme pravý opak. Billboardova kampaň 

ovplyvní k zúčastneniu sa na voľbách viac staršie kategórie ako ľudí vo veku 18 – 30. Tento 

rozdiel je aj štatisticky významný.  

3. hypotéza: Predpokladáme, že pre respondenta najzaujímavejší billboard podnieti zú-

častniť sa volieb skôr ženy ako mužov. 

 

Tabuľka 3 Ochota zúčastniť sa volieb na základe 

najzaujímavejšieho billboardu vzhľadom na vek 

  áno skôr áno skôr nie nie 
muž 12 14 9 31 
žena 18 12 26 40 

celkom 30 26 35 71 
 

χ2 = 5,381 

p = 0,146 

Táto hypotéza sa nepotvrdila. Nepreukázal sa žiadny signifikantný rozdiel medzi mužmi 

a ženami v zúčastnení sa na voľbách pod vplyvom najzaujímavejšieho billboardu.  

4. hypotéza: Predpokladáme, že pre respondenta najzaujímavejší billboard podnieti voliť 

propagovanú stranu skôr ženy ako mužov. 

 

Tabuľka 4 Volenie politickej strany na základe jej billboardu vzhľadom na pohlavie 

  áno skôr áno skôr nie nie 
Muž 14 6 11 35 
žena 11 13 29 43 

celkom 25 19 40 78 
 

χ2 = 6,528 

p = 0,089 

Ani štvrtá hypotéza sa nepotvrdila. Ani tu sa nevyskytol žiadny štatisticky významný roz-

diel medzi mužmi a ženami ísť voliť politickú stranu, ktorá sa prezentovala pre nich najzau-

jímavejším billboardom. 
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5. hypotéza: Predpokladáme, že respondenti, bez rozdielu veku, pohlavia a vzdelania, ne-

budú považovať billboardovú volebnú kampaň za jeden z rozhodujúcich činiteľov zúčastniť 

sa na voľbách. 

 

Tabuľka 5 Celková frekvencia odpovedí na otázku, či je billboardova kampaň 

pre respondentov jeden z rozhodujúcich činiteľov zúčastniť sa na voľbách 

  áno skôr áno skôr nie nie celkom 
celkom 13 18 62 69 162 

 

Mann-Whitney U = 2030,500 

Z = 0,000 

Piata hypotéza sa potvrdila. Štatisticky významne sa dokázalo, že respondenti nepovažova-

li billboardovú kampaň za jeden z rozhodujúcich dôvodov zúčastniť sa na voľbách. 

6. hypotéza: Predpokladáme, že respondentov, bez rozdielu veku, pohlavia a vzdelania, 

nezaujme z predvolebnej kampane najviac jej billboardova časť. Predpokladám aj, že sa táto 

forma propagácie umiestni až v druhej časti poradia najzaujímavejších časti kampane. 

 

Tabuľka 6 Poradie najzaujímavejších častí kampane 

poradie časti volebnej kampane   percentá 
1 prejav politika a diskusia v televízii 97 25,19 
2 volebný program 73 18,96 
3 rodina 41 10,65 
4 televízny spot 36 9,35 
5 meeting 34 8,83 
6 billboardy 29 7,53 
7 dobročinnosť 27 7,01 
8 stranícke letáky, noviny 15 3,90 
9 internetový portál 12 3,12 
10 známa osobnosť 9 2,34 
11 iné 6 1,56 
12 kampaň v rádiu 5 1,30 
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Aj tento predpoklad sa potvrdil. Billboardova kampaň nezaujme voličov najviac z predvo-

lebnej kampane a v konečnom poradí z 11 možných častí kampane (12 možných odpovedí) sa 

umiestnila na 6 mieste, čo je teda druhá polovica poradia. 

7. hypotéza: Predpokladáme, že respondentov, bez rozdielu veku, pohlavia a vzdelania, 

neovplyvní k preferencii určitej politickej strany najviac billboardova volebná kampaň. Pred-

pokladám aj, že sa vo výsledkoch jednotlivých kampaní umiesti až v druhej polovici poradia. 

 

Tabuľka 7 Poradie skutočností, ktoré najviac ovplyvnia voliča pri voľbe strany 

poradie časti volebnej kampane počet percentá 
1 konanie politikov zo strany 125 31,09 

2 úspechy a výsledky v predošlom voleb-
nom období 114 28,36 

3 prejav politika a diskusia v televízii 58 14,43 
4 volebný program 42 10,45 
5 rodina 18 4,48 
6 dobročinnosť 12 2,99 
7 meeting 8 1,99 
8 televízny spot 8 1,99 
9 známa osobnosť zo showbiznisu 6 1,49 
10 billboardy 4 1,00 
11 kampaň v rádiu 4 1,00 
12 internetový portál 3 0,75 

 

Siedma hypotéza sa tiež preukázala ako pravdivá. Billboardova kampaň nepatrí medzi tie 

časti, ktoré najviac ovplyvnia voliča pri preferencii určitej politickej strany. A naozaj sa 

umiestnila až v druhej časti poradia, z 12 možností na 10. mieste. 

8. hypotéza: Napriek tomu, že nemáme reprezentatívny výber, nepredpokladáme koreláciu 

zaujímavosti billboardov politických strán z ankety s ich umiestnením v parlamentných voľ-

bách. 
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Tabuľka 8 Percentá hlasov v ankete o najzaujímavejší billboard 

v porovnaní s výsledkami volieb 

strana percentá zaujímavosti v ankete percentuálny výsledok vo voľbách 
ANO 6,7 1,42 

SDKÚ 28,3 18,35 
HZDS 7,4 8,79 
SNS 8,6 11,73 
SMK 3,7 11,68 
KDH 27,7 8,31 
HZD 5,5 0,63 

SMER 9,8 29,14 
SF 1,8 3,47 

  

Pearson Correlation 0,322 

 

Posledná hypotéza sa tiež preukázala ako pravdivá. Neexistuje žiadna korelácia medzi po-

radím najzaujímavejších billboardov a tým, ako sa umiestnili jednotlivé politické strany v par-

lamentných voľbách. 

 

Tabuľka 9 Myšlienky voličov pri pohľade na volebný billboard vzhľadom na vek 

vek 

Už sa 
zas za-
čínajú 
voľby. 

Klam-
stvá! 

Ten po-
litik 

vyzerá 
o 10 

rokov 
mlad-
šie! 

Vyho-
dené 

penia-
ze! 

Dobrá 
rekla-
ma. 

To je 
pravda.

Tak toto 
chcú 

dosiah-
nuť! 

žiadny iný 

18 – 30 14 4 6 25 3   7 10 2 
31 – 50 18 7 2 11 3   3 5   
nad 50 12 6   10 2 6 3 3   

 

χ2 = 33,658 

p = 0,006 
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Tabuľka 10 Názor vytvorený pri pohľade na billboard u všetkých respondentov 

názor počet 
Už sa zas začínajú voľby. 44 

Klamstvá! 17 
Ten politik vyzerá o 10 rokov mladšie! 8 

Vyhodené peniaze! 46 
Dobrá reklama. 8 
To je pravda. 6 

Tak toto chcú dosiahnuť! 13 
žiadny 18 

iný 2 
 

Graf 1 Názor vytvorený pri pohľade na billboard u všetkých respondentov 

 

Signifikantné výsledky sa však dosiahli pri názore respondentov na celú billboardovú 

kampaň a jej úspešnosť pri porovnávaní vekových kategórii. Znovu pridávame aj celkovú ta-

buľku názorov všetkých respondentov, znázornenú aj graficky. 
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Tabuľka 11 Názor na celú billboardovú volebnú kampaň vzhľadom na vek 

vek 
úspešná 

propagácia 
strany 

dobrá pro-
pagácia 
strany 

nepresved-
čivá zbytočná 

rozptyľujú-
ca pozor-
nosť voli-

čov 

iný 

vek 18 – 30   13 14 41   3 
vek 31 – 50   11 3 21 12 2 
vek nad 50 9 10 3 17 3   

 

χ2 = 54,672 

p = 0,000 

 

Tabuľka 12 Názor na celú billboardovú kampaň všetkých respondentov 

názor počet 
úspešná propagácia strany 9 
dobrá propagácia strany 34 

nepresvedčivá 20 
zbytočná 79 

rozptyľujúca pozornosť voličov 15 
inú 5 

celkom 162 
 

Graf 2 Názor na celú billboardovú kampaň všetkých respondentov 
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Rozdiely, ktoré boli štatisticky podstatné, sa preukázali aj pri otázke, na čom by si mali dať 

politické strany pri volebnej kampani najviac záležať. Nachádzali si pri vzájomnom porovna-

ní kategórii pohlavia, veku aj vzdelania. Pridávame aj názor všetkých voličov spolu s grafom. 

 

10. DISKUSIA 

Cieľom našej práce bolo zistiť vplyv billboardovej volebnej kampane na voličov a jej vní-

manie voličmi. Pri prvej hypotéze, či billboard zaujme z výzorovej stránky viac ženy 

a z obsahovej stránky mužov, sa nám predpoklad potvrdil. Billboard naozaj zaujal farbou, fo-

tografiou a príťažlivosťou osoby viac ženy a nápadom, sloganom a vtipom viac mužov. Mož-

no je to preto, že ženy sú viac vnímavejšie na farby, ako muži a farby vyvolávajú v nich sil-

nejšie emócie ako vnútorná podstata billboardu. Nie nadarmo sa vraví, že žena na otázku, aké 

má auto, odpovedá „červené“. Druhým výsledkom sa nám podaril dokázať pravý opak nášho 

predpokladu. Billboardovou kampaňou sú viac ovplyvniteľní starší ľudia ako 18 – 30 rokov. 

Môže to vyplývať z iných kognitívnych štýlov, ako používajú mladší ľudia, menšou racionali-

tou alebo menšou kritičnosťou myslenia. Tretia hypotéza sa nám taktiež nepotvrdila. Nedoká-

zali sme žiadne signifikantné rozdielmi medzi mužmi a ženami v ochote ísť voliť pod vply-

vom billboardovej kampane. Preukázali sa teda určité rozdiely medzi pohlaviami vo vnímaní 

billboardov, ale nie v rámci rozhodovania. Žiadny rozdiel v rámci rozhodovania medzi pohla-

viami nenastal ani pri štvrtej hypotéze. Muži aj ženy sa teda rovnako nechajú prípadne nene-

chajú ovplyvniť billboardom pri volení určitej politickej strany. Piata hypotéza sa nám už ale 

potvrdila. Voliči nepovažujú billboardovú kampaň za jeden z rozhodujúcich činiteľov zúčast-

niť sa na voľbách. Tu sa dokázala aj predvolebné predpoklady analytikov, že billboardova 

kampaň bude skôr vlažná a politické strany teda zapracujú na tých častiach kampane, ktoré sú 

zaujímavejšie pre voliča a ktoré ho dokážu viac ovplyvniť. Toto tvrdenie sa dalo dokázať aj 

šiestou a siedmou hypotézou, ktoré sa nám potvrdili. Voliči naozaj nevnímali billboardy ako 

podstatné prvky kampane, ale najviac zaujímavými časťami boli pre nich prejav politika a 

diskusná relácia, volebný program a aj názory vlastnej rodiny. Najviac boli ovplyvnení kona-

ním politikov zo strany, ich výsledkami a úspechmi v predošlom volebnom období a tiež pre-

javom politika a jeho vystúpením v diskusnej relácii. Diskusné relácie sú tie prvky kampane, 

kedy sa politici dokážu najviac prejaviť, čo samozrejme voličov láka. A vďaka už vopred avi-

zovaným konfliktom a hádkam priamo pred kamerami, sú ľudia reklamou nabádaní tieto dis-

kusné relácie sledovať. Konanie a úspechy politikov sú asi jediné relevantné skutočnosti, kto-

ré môže volič postrehnúť, preto sa nechá nimi aj ľahko ovplyvniť. Zistenie vzťahu medzi po-
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radím najzaujímavejších billboardov a umiestnením príslušných politických strán vo voľbách, 

bolo len akousi malou zábavkou. Uvedomujeme si, že naša vzorka nie je ani zďaleka repre-

zentatívna, no vďaka dostatku respondentov sme sa odvážili zistiť medzi billboardom strany a 

jej dopadnutím vo voľbách vzťah. A ako sme aj predpokladali, žiadny tam nebol. Ak by sa aj 

nejaký vyskytol, bola by to len náhoda a to už len z toho dôvodu, že voliči sa nenechajú 

ovplyvniť len (ak vôbec) billboardami a považujú ich hlavne za nepodstatné. Chceli sme len 

dospieť k výslednému číslu, aby sa aj „na papieri“ potvrdilo, že billboardova kampaň nemá 

vedomý vplyv na voličov. Ďalšími výsledkami sme získali lepší prehľad v skúmanej proble-

matike. Z výskumu nám vyplynulo, že je rozdiel v poňatí najzaujímavejšieho billboardu me-

dzi pohlaviami a aj vekovými kategóriami. Samozrejme, v tomto prípade to môže vyplývať zo 

sympatii voči určitej strane, ktoré sme neskúmali. Aj keď sme do zadania uviedli, že rozhod-

nutie by malo byť bez ohľadu na politickú stranu, je možné, že nie každý respondent bral na 

to ohľad. Aj ostatné údaje uvádzajú jednotlivé rozdiely medzi vekovými kategóriami. Môžu 

vyplývať z toho, že vekom sa nám menia názory, alebo aj, že nová generácia má rozdielny 

pohľad na svet ako tá staršia. Pri našom výskume sa potvrdil aspoň v oblasti vnímania pos-

terov a ich vplyvom na voličov. Rodové rozdiely a dosiahnuté vzdelanie nezohrávajú až takú 

veľkú rolu, čo sa dokázalo aj tým, že v „doplnkových tabuľkách“ sa často nevyskytujú. Vzde-

lanie sa ako relevantné potvrdilo iba v ochote zúčastniť sa volieb a v odpovedi na otázku, na 

čom by si mali dať politické strany najviac záležať. Pri tejto otázke sa vykázali ako podstatné 

aj rodové rozdiely. Ženy viac uprednostňovali prejav politika a muži volebný program. V po-

sledných tabuľkách sú uvedené odpovede respondentov podľa ich najzaujímavejšieho billbo-

ardu. Do výskumu sme vybrali len 10 zo všetkých dostupných billboardov. Počas trvania vý-

skumu vychádzali ďalšie nové typy billboardov, keďže volebná kampaň pokračovala, takže 

pri tejto otázke musíme počítať s obmedzením, ktoré sa týka užšieho výberu billboardov zo 

všetkých možných. Tu sa napríklad preukázalo, že billboard č. 6 (KDH) zaujal najviac farbou 

a billboard č. 2 (SDKÚ) fotografiou. Vždy sa na dobrej pozícii umiestnil slogan a aj nápad 

billboardu. To korešponduje aj so zisteniami z teoretickej časti, že najdôležitejšie časti billbo-

ardu sú farba, fotografia a slogan. Ostatné tabuľky informujú, či jednotlivé billboardy splnili 

svoju úlohu a podnietili voličov ísť zúčastniť sa volieb a dať im svoj hlas. Najlepšie dopadol 

billboard č. 9 (SMER), ale aj tu môžu zohrávať veľkú rolu už spomínané reálne sympatie voči 

politickej strane, ktoré sa mohli prejaviť aj v poslednej tabuľke pri hodnotení celkovej billbo-

ardovej kampane. Týmto výskumom sme teda dokázali, že billboardova kampaň nepatrí me-

dzi najpodstatnejšie a najzaujímavejšie časti volebnej kampane. Voliči ju považujú za zbytoč-

nú a za mrhanie peniazmi, prípadne im len pripomenie, že sa už znovu blížia voľby. Ak sa aj 
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tak strany rozhodnú opäť „útočiť“ na voliča cez postery na uliciach, mali by dbať hlavne na 

vekovú kategóriu, na ktorú sa chcú svojou kampaňou zamerať. Pri tvorbe billboardu by si ma-

li dať záležať na farbe a príťažlivom vzhľade osoby (hlavne dieťaťa), ktorými zaujmú hlavne 

ženy, a na dobre vybudovanom slogane, ktorým zas prilákajú mužov. Na vzdelanie nemusia 

brať prvotný a vlastne ani druhotný ohľad. Ak by sa mali zamerať na celkovú volebnú kam-

paň, ženám polichotia dobre zvládnutou diskusiou a prejavom v televízii a mužov potešia 

dobre vypracovaným volebným programom. 

 

11. ZÁVER 

S billboardami sa stretávať určite neprestaneme a v roku 2010, ak neprídu predčasné voľ-

by, nás pravdepodobne volebné billboardy budú očakávať opäť. Alebo mi ich a možno to bu-

de nakoniec aj vzájomné. Touto prácou sme chceli aj výskumne potvrdiť, že aké sú billboardy 

finančne nákladné, tak sú aj vo svojej úlohe neúspešné. Musíme samozrejme počítať aj s ob-

medzeniami našej práce, ktoré spočívajú v malej vzorke, ktorá nie je reprezentatívna. Možno 

by bolo vhodné zopakovať tento výskum pri najbližších parlamentných voľbách s väčšou 

vzorkou a v rámci celej Slovenskej republiky. Aj keď výsledky, ktoré sa zameriavajú presnej-

šie na vnímanie billboardov, majú vysoký praktický význam, znovu musíme rátať s obmedze-

niami. Výskum pracoval len s volebnými billboardami a aj to nie so všetkými. Napriek vyššie 

spomínaným prekážkam sa domnievame, že naše výsledky sa budú môcť aplikovať v praxi 

pri tvorbe volebných alebo aj reklamných kampaní. Pomôžu pri špecifikácii výzoru billboardu 

vzhľadom na cieľovú skupinu, ako aj pri práci s jeho jednotlivými časťami ako je slogan, far-

ba, fotografia a podobne.  

Otvárajú sa aj otázky, akými lepšími možnými prvkami billboardovej kampane je možné 

viac zaujať a ovplyvniť voličov. Je potrebné dbať viac na farbu? Na slogan? Alebo úplne 

zmeniť filozofiu podávania informácii prostredníctvom billboardu? To môžu byť ďalšie pod-

nety na nové výskumy v oblasti billboardových kampaní. 
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