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PD01

Vyber tri najdôležitejšie činnosti pri výrobe audiovizuálneho diela. Zoraď ich podľa poradia
v akom musia za sebou nasledovať.

Ukážte študentom tabuľku, ktorú videli pri vypĺňaní dotazníka a povzbuďte ich k tomu, aby
zdieľali svoje odpovede.

● Výber obsadenia
● Natáčanie
● Skript (príprava a zápis denných prác)
● Strih
● Písanie scenára
● Návrh trikov a špeciálnych efektov
● Zvukový záznam
● Výber lokácií (miesta a priestoru nakrúcania)

Študenti by mali odôvodniť svoj výber a diskutovať o kritériách, podľa ktorých sa
rozhodovali. Nakoniec im prezraďte správnu odpoveď:

● Písanie scenára
● Natáčanie
● Strih

Všetky uvedené kroky sú pri príprave audiovizuálneho diela dôležité, ale odborný postup
výroby audiovizuálneho diela (film, seriál) v prvom rade obsahuje tieto tri etapy, ktoré
chronologicky korešpondujú s najdôležitejšími odborníkmi v rámci tohto procesu: scenárista,
režisér/producent a vedúci strihu. Bez ostatných spomínaných zložiek sa dajú natočiť isté
druhy AV diel (prírodopisný dokument, nemý film, štúdiová relácia), avšak bez týchto troch
uvedených žiadne nevznikne.

Doplňujúce zdroje k problematike

ANDRIKANIS, E. – KONDAKOV, E.: Jak se točí film. Filmová abeceda
v praxi. Olomouc : Votobia, 2004.

Ako sa tvorí film: http://www.filmsk.sk/cislo/nove-cislo-11-2015/ako-vznika-film

Filmový štáb: http://25fps.cz/2007/filmovy-stab/
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PD02
Keď audiovizuálne médiá porušujú zákony, kompetentným regulačným orgánom na
Slovensku, na ktorý sa môžete obrátiť, je:

Uveďte názov: Rada pre vysielanie a retransmisiu

Skôr ako prezradíte študentom správnu odpoveď, diskutujte s nimi o tom, kedy podľa nich a
aké zákony audiovizuálne médiá porušujú. Cieľom tejto otázky by totiž nemala byť len
informácia, aký regulačný orgán zabezpečuje dohľad nad audiovizuálnymi médiami. Z
odpovedí môžete vytvoriť pojmovú mapu, ku ktorej sa môžete neskôr vrátiť.

Diskutujte so študentmi, či už zachytili názov inštitúcie - Rada pre vysielanie a retransmisiu
prípadne ekvivalent - licenčná rada či skratku RVR. Opýtajte sa v akej súvislosti.

V skratke študentom doplňte základné informácie o inštitúcii (o zložení rady, spôsobe voľby
členov, jej pôsobnosti - prečo je niekedy médiami nazývaná aj licenčná rada)

Kompetencie RVR, ale aj povinnosti a práva vysielateľov vymedzuje zákon 308/2000 Z.z. Pre
rozšírenie diskusie z úvodu rozdeľte študentov do skupín, ktoré budú hľadať v zákone
odpovede na uvedené otázky (tie môžete zmeniť/doplniť). Zistenia môžu zapísať do
pojmovej mapy.

- Ako zákon chráni maloletých? Čo je to jednotný systém označovania?
- Je reklama v televízii a rozhlase nejako limitovaná?
- Koľko slovenskej hudby musia hrať rádiá?
- Aké osobité povinnosti vyplývajú verejnoprávnemu médiu zo spomínaného zákona?

Na stránke Rady pre vysielanie a retransmisiu môžete získať aktuálne informácie o
prípadoch možného porušenia zákona.

Doplňujúce zdroje:

Základné informácie o RVR: http://rvr.sk/rada-zakladne-informacie

Zákon o vysielaní a retransmisii:

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2000/308/ZZ_2000_308_20210101.pdf

Jednotný systém označovania:

http://archiv.rvr.sk/_cms/data/modules/download/1390832459_vyhlaska_JSO_2014-01-01.pdf

Prerokované sťažnosti na možné porušenia zákona:

http://rvr.sk/zasadnutia-rady-zasadnutia-rady-2021
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PD03
Podal som sťažnosť pre porušenie zákona médiami (písomne, telefonicky, alebo som
poprosil rodičov, aby napísali či zavolali).

Predtým, ako začnete túto otázku rozoberať, opýtajte sa študentov, či podľa nich existuje
dôvod, pre ktorý sa oplatí sťažovať na televízne alebo rozhlasové vysielanie. Ak si myslia, že
áno, požiadajte ich, aby vám uviedli príklady, na čo by sa sťažovali. Následne sa ich
opýtajte, či už niekedy podali sťažnosť a ak áno, kde sa sťažovali.

Výsledok tejto otázky nie je merateľný pri posudzovaní úrovne mediálnej gramotnosti
skupiny. Cieľom je iba zvýšiť povedomie o možnosti využiť svoje právo.

Vzdelávací systém sa príliš sústredí na vedomosti, abstraktné pojmy, či na to, aby sme veci
vedeli. Avšak postoje a pripravenosť konať určitým spôsobom sú pritom rovnako dôležité
ako vedomosti. Nemá zmysel niečo vedieť, ak podľa toho nekonám.

V tomto prípade nestačí poznať že vysielatelia porušujú zákon, dokonca ani vedieť, že
existuje verejný orgán (Rada pre vysielanie a retransmisiu), ktorý vykonáva dohľad nad
vysielaním, ak nevyužijeme povinnosť a právo občanov podať v prípade potreby sťažnosť.

Doplňujúce zdroje:

Rada pre vysielanie a retransmisiu: http://rvr.sk/rada-zakladne-informacie

Relácia být v obraze: Regulácia medií:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10214728740-byt-v-obraze/
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PD04

Posúď, či ide o fakt alebo mýtus: “Internetové stránky sú menej manipulatívne ako
televízia, pretože sa neriadia záujmami ich vlastníkov.”

a. Fakt
b. Mýtus
c. Neviem.

Mohli by sme predpokladať, že každá generácia sa stotožňuje s konkrétnym médiom alebo
informačným kanálom a pritom má tendenciu vidieť iba pozitívnu stránku veci a nebrať do
úvahy možné obmedzenia, riziká a následky.

Odkedy sa objavili smartfóny a mobilné aplikácie, zlepšila sa interaktivita a predpokladaná
“sila publika”. Generácia ľudí narodených po roku 2010 je často veľmi naviazaná na digitálne
médiá, najmä na sociálne siete, ktorými rozvíjajú svoju vlastnú identitu.

Pre túto mladú generáciu sú analógové médiá veľmi vzdialené. Oveľa bližší vzťah majú s
mobilnými telefónmi. Považujeme ich za “digitálnych domorodcov”. Žijú v prostredí, kde je
zložité rozlíšiť online priestor od offline priestoru.

Digitálne poznačenie tejto generácie je oveľa silnejšie ako vzťah ich rodičov k televízii, ktorá
je hlavnou ikonou masmédií. Keďže reklamy v televízii majú obmedzený priestor, je oveľa
jednoduchšie identifikovať ich. Online média poskytujú iný druh reklamy, ktorý je ťažšie si
všimnúť. Inzercia sa považuje za prirodzenú súčasť online priestoru. Práve to môže vytvárať
dojem, že internetové stránky sú menej manipulované.

Je potrebné si však uvedomiť, že okrem obchodných záujmov existujú aj iné faktory, ktoré
vplývajú na internetové stránky. Niekedy môžu mať jednotlivci a organizácie záujem šíriť
názory, aby manipulovali verejnú mienku. Falošné spravodajské portály vyrábajú obrovské
množstvo príspevkov, pričom iné webové stránky tieto správy zdieľajú a šíria tak
(dez)informácie.

So študentmi môžete skúsiť nasledovné aktivity:

1. Vyberte si jednu televíznu reláciu a jednu aplikáciu sociálnej siete. Dohodnite sa,
koľko času strávite ich pozeraním (napríklad hodina televíznej relácie a hodina postov
na Instagrame). Porovnajte počet reklám, ktoré sa vám počas sledovania zobrazia.

a. Koľko spoločností reklamuje svoje výrobky a služby v jednotlivých médiách?

b. Aké dlhé sú tieto reklamy?

c. Je rovnako jednoduché identifikovať reklamy v televízii a v aplikácii?
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d. Je to jednoduchšie v televízii alebo v aplikácii sociálnej siete?

e. Je vnímanie reklám nejako spojené s ich vplyvom na spotrebiteľa?

f. Líši sa online reklama od televíznej reklamy?

g. Manipulujú online reklamy spotrebiteľov? Viac alebo menej ako televízne
reklamy? Prečo?

2. Predstavme si, že idete na výlet do zahraničia a potrebujete nájsť letenky za najlepšie
ceny. Vyskúšajte lety vyhľadať na rôznych vyhľadávačoch. Následne chvíľu počkajte…
Na tom istom zariadení začnite hľadať rôzne iné informácie. Vidíte reklamy, ktoré
vyzerajú povedome? Čo predávajú? Prečo to tak je?

Doplňujúce zdroje:

Mediálna manipulácia:
https://www.youtube.com/watch?v=RucEuxfNn_I

Digitálna vs. televízna reklama: https://www.youtube.com/watch?v=RucEuxfNn_I
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PD05

Cieľom nasledovných otázok je diskutovať o autorstve digitálnych produktov. Pomocou prvej
otázky predstavte študentom smernicu EÚ o autorských právach a možné riziká v prípade
porušenia autorských práv pri používaní digitálnych médií.

1. Ak vyrábam audiovizuálne dielo a zavesím ho na internet, môžem legálne použiť
akúkoľvek obrazovú alebo hudobnú ukážku iba v prípade, ak mi z toho neplynie finančný
zisk.

Správna odpoveď:  b. Nie, nemôžem.

Zistite, aké možnosti si vybrali vaši študenti.

Sústreďte sa na slovo „legálne”. Opýtajte sa ich, čo vedia o zákonoch, ktoré sa týkajú
obrázkov a hudby. Diskutujte o tom, či vidia rozdiel medzi obrázkami v tlači a obrázkoch na
Instagrame, alebo či vidia rozdiel medzi hudbou v televíznej šou a hudbou použitou v
TikTokovom videu.

Vysvetlite im pojem „copyright”, teda autorské práva. Môžete na to využiť definíciu, ktorú
nájdete na Wikipedii. Pre viac informácií si pozrite smernicu EÚ o autorských právach (úplný
text smernice v slovenčine nájdete tu:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0092.01.EN
G)

Opýtajte sa študentov, či niekedy počuli o súdnom konaní, ktoré sa zaoberalo obrázkami a
hudbou chránených autorskými právami. Opýtajte sa, či už počuli o niektorom z týchto
známych konaní týkajúcich sa autorských práv, alebo uveďte slovenský. Zmeňte tému
diskusie a opýtajte sa, či študenti niekedy dostali automatické oznámenie porušenia
autorských práv.

Pri druhej otázke uveďte výnimky z autorského práva, ktoré z právneho hľadiska chráni
smernica EÚ o autorských právach.

Môžem použiť už existujúci materiál na výrobu satirického diela.
Správna odpoveď: a. Áno, môžem.

Smernica o autorských právach, ktorú schválil Európsky parlament, ochraňuje slobodu
slova, ako jednu z hlavných hodnôt Európskej únie. Nastavuje silné pravidlá ochrany
používateľov a jasne stanovuje, že existujúce diela je možné využiť iba v rámci citácie,
kritiky, recenzie, karikatúry a paródie. Znamená to, že mémy a podobné paródie sa môžu
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voľne používať. Záujmy používateľov chránia aj efektívne mechanizmy, vďaka ktorým môžu
žiadať, aby ich diela použité bez ich súhlasu boli okamžite stiahnuté.

Požiadajte študentov, aby v rámci podmienok používania YouTubu a Instagramu preskúmali
výnimky, ktoré je možné použiť:
https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#fair-use a
https://www.facebook.com/help/instagram/126382350847838

Ak študentov táto téma zaujíma, a chcete sa téme autorstva venovať viac, použite materiály
dostupné na stránke Kirbyho Fergusona, Everything is a Remix (Všetko je remix)
(https://www.everythingisaremix.info/watch-the-series).
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PD06

Pomocou nasledovnej skupiny otázok začnite diskusiu, v rámci ktorej študenti ohodnotia ich
vedomosti a postoj týkajúci sa ochrany ich vlastných údajov na internete. Tieto otázky môžu
tiež slúžiť ako vstupný bod k téme všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej únie
(GDPR).

1. Po nadobudnutí účinnosti Zákona o ochrane osobných údajov v Európe by spoločnosť
WhatsApp mala prestať zdieľať svoje údaje s tretími stranami.

Správna odpoveď: b. Lož

2. Instagram ukladá vaše profilové údaje, interakcie s ostatnými a fotky, ale nijako nemôže
ukladať informácie o tom, kam klikáte.

Správna odpoveď: b. Lož

3. Osobné údaje používateľov aplikácie WhatsApp sú uložené na území Európskej únie.

Správna odpoveď: a. Pravda

4. Ak na Instagrame vstúpite do nastavení ochrany osobných údajov, máte možnosť vybrať
si, ktoré údaje spoločnosti posielate a ktoré nie.

Správna odpoveď: a. Pravda

5. Keď si prečítate celé znenie obchodných podmienok spoločnosti Facebook, nájdete
možnosť prijať tieto podmienky jednotlivo.

Správna odpoveď: b. Lož

Diskutujte o odpovediach študentov a navrhnite im, aby preskúmali politiky spracovania
údajov uvedených spoločností. Vezmite do úvahy aj iné sociálne siete, ktoré vaši študenti
používajú.

● WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea?eea=1
● Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
● Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Opýtajte sa študentov, či už počuli o všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR), a či
vedia, aký vplyv má toto nariadenie na politiky spracovania údajov sociálnych sietí.
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Prečítajte si tento úryvok z prehľadu základných skutočností GDPR, ktorý je určený firmám:

GDPR stanovuje prísne pravidlá spracovania údajov na základe súhlasu. Zámerom týchto
pravidiel je, aby jednotlivec vedel, s čím súhlasí. Znamená to, že osoba, ktorá súhlas udeľuje,
by tak mala urobiť slobodne. Definícia tohto súhlasu by mala byť konkrétna, informatívna a
jednoznačná, napísaná jasným a jednoduchým jazykom. Súhlas musí byť potvrdený
súhlasným činom, ako je napríklad zaškrtnutie okienka alebo podpis. Ak sú spracované
údaje týkajúce sa dieťaťa, je potrebný súhlas rodiča. Veková hranica sa však v jednotlivých
krajinách pohybuje medzi vekom 13 až 16, preto je potrebné pozrieť si usmernenie v
konkrétnej krajine.

Opýtajte sa študentov, či si myslia, že je tento odsek využiteľný aj pri informáciách o dátovej
politike, ktoré našli.

Pripojte nasledovnú tému k diskusii o súhlase: opýtajte sa študentov, či čítajú a rozumejú
obchodným podmienkam predtým, ako im udelia súhlas na spracovanie osobných údajov.

Doplňujúce zdroje:

Čo o nás vie internet: ZMUDRI: https://www.youtube.com/watch?v=InHj-StVTCY

Facebook tu v skutočnosti je nie pre vás. To vy ste tu pre Facebook.
https://www.postoj.sk/81492/ako-vam-facebook-berie-sukromie-a-cas-a-meni-ich-na-peniaze

Ako Google narába s našimi dátami:
https://www.postoj.sk/80964/ako-si-nas-google-priputava-zo-vsetkych-stran
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PD07

Cieľom otázky je zvýšiť povedomie študentov o autorskom práve a licenciách Creative
Commons.

PD07: Napísal/a si blog. Chceš chrániť svoje dielo licenciou, ktorá zaväzuje jeho
používateľov uvádzať autorstvo, nepoužívať ho na komerčné účely a zdieľať ho za
rovnakých podmienok. Vyber si, prosím, licenciu Creative Commons, ktorá najviac vyhovuje
uvedeným potrebám:

a. CC by
b. CC by nc sa
c. CC by sa
d. CC by nd
e. CC by nc
f. CC by nc nd

Správna odpoveď: b.

Spýtajte sa študentov, čo sú to autorské práva. Zistite, či už počuli o licenciách Creative
Commons, prípadne, či ich sami používali, alebo symboly CC zbadali na webových stránkach,
ktoré navštevujú.

Každé autorské dielo (blog, fotografia, video, pieseň...) chráni autorský zákon. Ak by ho
niekto chcel použiť, napríklad zverejniť ho na webovej stránke, potrebuje získať licenciu, teda
súhlas samotného autora. K udeleniu požadovaného súhlasu dnes čoraz častejšie slúžia aj
celosvetovo používané licencie Creative Commons.

Creative Commons je nezisková organizácia. Jej cieľom je napomôcť legálnemu šíreniu
množstva autorských diel, aby boli dostupné pre každého. Ponúka alternatívny spôsob
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licencie diel (textov, videí, hudby) a pomáha riešiť právne prekážky pri udeľovaní autorských
a licenčných práv.

Vyhľadajte so študentmi podrobné informácie o využívaní jednotlivých licencií CC priamo na
stránke www.creativecommons.org.

Môžete študentom vysvetliť, že pri používaní služby Google sa dajú výsledky vyhľadávania
obrázkov filtrovať  podľa licencie (Tools > Usage Rights > Creative Commons licenses).

Doplňujúce zdroje:

O licenciách CC: https://uk.sav.sk/pre-vedcov/open-access/creative-commons/
https://www.podnikajte.sk/dusevne-vlastnictvo/licencie-creative-commons
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PD08

Vyber si skupiny slov (maximálne 10), ktoré zhrnú nasledujúcu reportáž:

Na to, aby sme zachovali obsah reportáže, musíme informácie rozdeliť na tri časti.

Časť 1. Úvod

Najskôr upresníme, kto sú predstavitelia a aká je zápletka príbehu.

Možnosť 1: Aggelou / zistila / , že jej syn / vylúpil banku.

Možnosť 2: Žena / zistila / , že jej syn / vylúpil banku.

Časť 2. Jadro

Dôležité je poznať rozhodnutie a motív.

Možnosť 1:   Rozhodla sa / , že ho neudá / aby ho uchránila pred súdom.

Možnosť 2: Rozhodla sa / , že ho neudá / aby ho uchránila pred väzením.

Časť 3. Výsledok

A na záver rozuzlenie príbehu.

Poprosila ale svojho syna / aby daroval peniaze / charitatívnej organizácii.

Doplňujúce zdroje:

Mičenka, Jirák: Základy mediální výchovy: Kapitola 2 Zpravodajství: 2/2 Co se stalo 19.
ledna
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PD09
Cieľom tejto otázky je posúdiť schopnosť študentov zdieľať a šíriť informácie prostredníctvom
sociálnych sietí a ich schopnosť zviditeľniť príspevky v interakcii s čoraz väčším počtov
užívateľov.

Ako dosiahneš väčší dosah tvojho príspevku na Instagrame? Viac možností je správnych.

a. Použitie správnych hashtagov.
b. Písanie spamových komentárov k príspevkom iných.
c. Používanie / písanie autentických príspevkov.
d. Uverejnenie príspevku v správnom čase.
e. Použitie čiernobielej fotografie.
f. Zverejňovanie obsahu niekoho iného.
g. Dlhý text s podrobným popisom.
h. Označenie geografického umiestnenia.

Správne odpovede: a, c, d, h.

Instagram sa v roku 2020 stal najpopulárnejšou sociálnou sieťou na svete. V roku 2019 ho
denne aktívne využívalo viac ako 500 miliónov užívateľov. Vysoká frekvencia príspevkov a
tiež algoritmus Instagramu spôsobuje, že mnoho aktivít, reklám i príspevkov zanikne. Aby sa
príspevok dostal k čo najväčšej skupine “followerov” je potrebné poznať jednak už
spomínaný algoritmus Instagramu i postupy, ktoré príspevok v záplave iných odkazov
zviditeľnia.

Algoritmus využíva umelú inteligenciu, ktorá užívateľov zobrazuje príspevky na základe troch
kritérií: záujmy (to, čo sledujeme a zaujíma nás) vzťahy (príspevky ľudí, ktoré najviac
komentujeme, reagujeme na ich príspevky) aktuálnosť. Zdroj

Diskutujte so študentmi, ktoré odpovede uviedli a prečo. Až potom im predstavte správne
odpovede. Opýtajte sa ich, či poznajú iné “rady” ako zvýšiť dosah svojich príspevkov. Vyzvite
ich, aby skúsili napísať desať najpoužívanejších hashtagov na svete. Svoje odpovede si môžu
porovnať na stránke: top-hashtags.com

Doplňujúce zdroje:
Hastag:
https://www.ecommercebridge.sk/hashtag-nie-je-pre-kazdeho-kym-ho-pouzijete-porozmyslajte/
Ako získať viac sledovateľov a väčší dosah na Instagrame:
https://www.forbes.sk/ziskajte-na-instagrame-viac-sledovatelov-ci-lajkov-dbajte-na-tychto-10-veci-vyta
zite-z-neho-maximum/
https://www.evisions.sk/blog-04-10-28-tipov-ako-ziskat-followerov-na-instagrame-welcome-instagram
-seo/
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PD10
Označte, či nasledovné tvrdenia platia pre verejnoprávnu, súkromnú televíziu alebo pre obe.

Predtým, ako začnete rozoberať túto tému upozornite študentov, že pokiaľ ide o správu
verejnoprávnych a súkromných televízií, každá krajina, aj v rámci EÚ, má svoje vlastné
zákony. Postavenie, poslanie, úlohy a činnosť slovenskej verejnoprávnej televízie definuje
Zákon č. 532/2010 o Rozhlase a televízie Slovenska, súkromné televízie vznikajú na základe
licencie, ktorú udeľuje Rada pre vysielanie a retransmisiu.

Diskusiu tradične začnite tým, že predstavíte odpovede, ktoré študenti pri tejto otázke
označili.

Musia plniť funkciu verejnej služby

Funkciu verejnej služby na Slovensku plní iba verejnoprávna televízia RTVS, ktorej táto
povinnosť vyplýva zo spomínaného zákona, kde je služba verejnosti charakterizovaná v
paragrafe 3 odst. 2:

“Služba verejnosti v oblasti vysielania je poskytovanie programovej služby, 2) ktorá je
univerzálna z hľadiska svojho geografického dosahu, programovo rozmanitá, pripravovaná na
zásade redakčnej nezávislosti prostredníctvom kvalifikovanej pracovnej sily a s pocitom
spoločenskej zodpovednosti a ktorá rozvíja kultúrnu úroveň poslucháčov a divákov, poskytuje
priestor súčasným kultúrnym a umeleckým aktivitám, sprostredkúva kultúrne hodnoty iných
národov a je financovaná najmä z verejných prostriedkov.”

Pozícia riaditeľa je politickou nomináciou

Aj v tomto prípade sa tvrdenie týka iba verejnoprávnej televízie. O riaditeľovi súkromnej
televízie rozhoduje manažment a majitelia licencie televízie.

Sú financované z verejných zdrojov

Aj posledná definícia sa týka iba verejnoprávnej televízie, ktoré sú financované z verejných
zdrojov. Na Slovensku z koncesionárskych poplatkov a štátneho rozpočtu. Časť financií
získava aj z reklamy, avšak dĺžka reklamného času je obmedzená zákonom a oproti
súkromným televíziám, kde inzercia tvorí zásadnú časť rozpočtu, je značne limitovaná.

Doplňujúce zdroje:
Zákon o RTVS: https://www.rtvs.org/o-rtvs/dolezite-dokumenty-rtvs/zakon-o-rtvs

Sečík Ivan: Význam verejnoprávnych médií v politickom a kultúrnom systéme spoločnosti:

https://www.sav.sk/journals/uploads/04031256SPS_1_2008_I%20Secik.pdf

PD11
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1. Uveďte, ktoré z nasledujúcich prvkov webových novín sú reklamou.

Správna odpoveď: 2 , 3, 4, 7

2. Vyberte si jednu možnosť prečo je to tak.

a. Pretože neriešia otázky verejného záujmu.
b. Pretože sú sponzorované značkami.
c. Neviem.

Súkromné médiá sú financované reklamami a predajom svojho obsahu (tlač alebo
predplatné). Správy, či už sú publikované v novinách a časopisoch, alebo vysielané v
televízii, nie sú výnimky. Napriek tomu, že zákon zvyčajne od médií požaduje, aby jasne
oddeľovali to, čo je správa a čo reklama, digitálne média sú navrhnuté tak, že je veľmi
náročné odlíšiť to.

Niekedy sú reklamy zobrazené tak, že vyzerajú ako správy a sú “reklamným článkom”. Takéto
reklamy sú navrhnuté a zobrazené tak, ako obyčajné články. Spoločnosti si kupujú priestor
a médiá spracujú požadovanú informáciu do formy reklamného článku. V niektorých
krajinách musia byť tieto články jasne označené ako reklamné, aby spĺňali nariadenia
týkajúce sa médií. Nasledovný obrázok je príklad označenia.
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Pokiaľ ide o sponzorovaný obsah, značka športového oblečenia by mohla napríklad
financovať športové správy. Obchodná spoločnosť by sa mohla zamerať na správy, ktoré sa
týkajú jej obchodných záujmov. Môže takéto sponzorstvo viesť k etickému konfliktu?
Predstavme si, že by značka športového oblečenia financovala reportáž zo športového
podujatia a v tejto reportáži by sa viac sústredila na tím, ktorý financuje, ako na súpera. Bolo
by sponzorstvo v takejto reportáži príliš očividné?

Táto otázka sa zameriava na reklamný priestor ako taký. V rámci digitálnej oblasti sa takéto
priestory líšia v závislosti od profilu používateľa. Každému z nás sa na internete zobrazujú
iné reklamy. Ak si napríklad pozerám turistické destinácie, moje zariadenie si túto informáciu
zapamätá (vo forme cookies). Keď si následne na tom istom zariadení pozriem správy,
reklamy sa budú pravdepodobne týkať turistických produktov a služieb.

V rámci cvičenia navštívte niekoľko spravodajských portálov a identifikujte, aký druh reklamy
obsahujú.

Doplňujúce zdroje:
MARKOŠ, J.: Sila rozumu v bláznivej dobe: Názory a fakty str. 43

Čo je to natívna reklama: http://www.digiline.sk/blog/co-je-nativna-reklama/
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