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ÚVOD 

Slovenský odborník na davové financovanie, Ivan Zaťko, sa vyjadril, že pred 

tvorbou kampane davového financovania sa treba zamyslieť a začínať v malom. Aj keď 

je davové financovanie už rozšíreným spôsobom financovania, na Slovensku a v Česku 

majú autori kampaní stále problémy s vyzbieraním financií. Dôvodom je, že 

potenciálnych investorov na regionálnych platformách je menej, ako na globálnych 

platformách. Tu začína konkurenčný boj o investora a jeho financie, v ktorom sa 

dokážu presadiť len tí najšikovnejší a tí, čo majú málo alebo žiadne skúsenosti 

s davovým financovaním, majú značnú nevýhodu. Na internete nájdeme mnohé 

odporúčania, tipy a triky na tvorbu úspešnej kampane. Mnohí autori odporúčajú 

realizovať ešte pred tvorbou kampane prieskum a poučiť sa z existujúcich kampaní.  

V práci sa venujeme jednému z nástrojov pomoci určenému pre zadávateľov 

kampane a to kalkulačke davového financovania. Tento nástroj je na internete voľne 

prístupný bez poplatkov. Kalkulačka funguje na princípe algoritmu, ktorý na základe 

zadaných premenných vypočíta pravdepodobnosť úspechu kampane. Keďže 

kalkulačka vychádza zo štatistík globálnych platforiem davového financovania, 

rozhodli sme sa zistiť jej spoľahlivosť a funkčnosť na slovenských a českých 

kampaniach na platforme HitHit.  

Cieľom práce je zistiť mieru spoľahlivosti kalkulačky davového financovania 

a následne sformulovať odporúčania na využívanie kalkulačky, rovnako aj návrhy na 

zlepšenie tohto nástroja. V teoretickej časti práce vymedzujeme davové financovanie, 

faktory úspechu kampaní a základné charakteristiky regionálnych platforiem davového 

financovania so zameraním na platformu HitHit. V analytickej časti práce zisťujeme na 

základe spolupráce so zadávateľmi ukončených kampaní mieru spoľahlivosti 

kalkulačky davového financovania, ktorú následne overujeme prostredníctvom 

rozhovorov s potenciálnymi investormi.  

Aj napriek množstvu existujúcich foriem financovania potrieb podniku veríme, 

že davové financovania má na Slovensku a v Česku svoje miesto. Dúfame, že výsledky 

práce pomôžu zadávateľom kvalitnejšie spracovať svoju kampaň a posunú ich o krok 

bližšie k úspechu.  
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1. DAVOVÉ FINANCOVANIE V PODNIKATEĽSKEJ PRAXI   

  Proces zakladania nového podniku má niekoľko fáz, ktoré absolvuje každý 

potenciálny podnikateľ. Kľúčovou fázou je tvorba jedinečnej podnikateľskej myšlienky 

a jej pretvorenie do podnikateľského plánu. Ani to však nemusí zaručiť úspešné 

založenie podniku. Najčastejším problémom, s ktorým sa podnikatelia stretávajú, je 

financovania potrieb podniku. Reakciou na tieto problémy je vznik alternatívnych 

foriem financovania, medzi ktoré zaraďujeme aj davové financovanie.  

1.1. Základná charakteristika davového financovania  

Davové financovanie vzniklo koncom minulého storočia a využívalo sa najmä 

v kreatívnom priemysle, pričom po roku 2000 sa rozšírilo aj do podnikateľskej 

a sociálnej sféry. Aj napriek prudkému nárastu využívania davového financovania 

začiatkom 21. storočia, považujeme túto formu financovania stále za alternatívnu, 

keďže sa výrazne líši od klasického financovania formou bankových úverov, pôžičiek 

alebo dotácií.  

Steinberg (2012) definuje davové financovanie ako proces, počas ktorého 

žiadame širokú verejnosť o poskytnutie kapitálu na financovanie nových podnikov, 

pričom sa vyhýbame klasickým sprostredkovateľom kapitálu a oslovujeme priamo 

užívateľov internetu. Autor zdôrazňuje fakt, že pri využívaní tejto formy financovania 

získavame aj informácie o trhovom dopyte a potenciálnych zákazníkoch, čo môžeme 

považovať za konkurenčnú výhodu.  

Podľa Freedmana (2015) je davové financovanie metóda zbierania malých 

príspevkov prostredníctvom „online fondov“ určených na financovanie podnikov. 

Freedmanova definícia zahŕňa kľúčovú súčasť davového financovania, a to internet. 

Keďže podstatou davového financovania je verejná výzva, ktorej úlohou je osloviť čo 

najväčší počet potenciálnych investorov, je internet jeden z najdôležitejších faktorov 

existencie tejto formy získavania financií.   

Černý (2015) uvádza, že podstatou davového financovania je získať od 

viacerých investorov menšie čiastky za krátky čas. Toto je dôvod, prečo je internet 

najvhodnejším prostriedkom pre realizáciu davového financovania. Jeho rozvoju 
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pomohol aj rozmach využívania sociálnych sietí, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu 

v online marketingu.  

 Členenie davového financovania  

Davové financovanie môžeme členiť z viacerých hľadísk. Základným 

hľadiskom členenia je zameranie investičného projektu. Mollick (2014) tvrdí, že 

existujú štyri základné oblasti, v ktorých jednotlivci financujú svoje projekty. Projekty 

môžu mať charitatívny, politický, kreatívny a podnikateľský zámer. Charitatívne 

projekty fungujú na darcovskom princípe a sú zamerané na financovanie určitej 

komunitnej pomoci. Spoliehajú sa na vysokú mieru dobrovoľnosti a na to, že investori 

neočakávajú žiadnu návratnosť za svoj príspevok. Na podobnom princípe fungujú aj 

politické a kreatívne projekty. Využívanie davového financovania v politickej oblasti 

so sebou prináša viaceré výhody. Okrem vyzbierania potrebných financií sa totiž 

ústredná osoba kampane dostáva do povedomia širokej verejnosti. Kreatívne projekty 

podporujú tvorbu pridanej hodnoty pre verejnosť určitou kreatívnou a novou formou. 

Patria sem najmä projekty zamerané na hudbu, film, publikácie alebo dizajn. V prípade 

projektov s podnikateľským zámerom je cieľ zaujať investora najnáročnejší na 

dosiahnutie. Keďže sa takéto projekty väčšinou zameriavajú na nové produkty, musí 

kampaň investorov zaujať vo vysokej miere, aby poskytli prostriedky na realizáciu 

takéhoto projektu. Neexistuje tu špecifický motív spojený s filantropickým prístupom 

alebo s verejným povedomím a určitým afektom k zadávateľovi. V práci sa 

zameriavame na podnikateľské projekty davového financovania. 

Davové financovanie ďalej členíme na základe typu odplaty, ktorú dostanú 

investori za svoj príspevok. Viacerí autori (Mitra, 2012; Husták, 2015; Mollick, 2014; 

Baumgardner, 2017) sa zhodujú  na štyroch modeloch na základe vyrovnania sa 

s prispievateľmi. Ide o nasledujúce modely:  

1. darcovský model (donation-based model),  

2. odmeňovací model (reward-based model), 

3. pôžičkový model (lending-based model), 

4. podielový model (equity-based model).  
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Darcovský model stavia svojich investorov do pozície filantropov, ktorí za 

príspevok neočakávajú odmenu. Tento model je využívaný najmä pri charitatívnych, 

politických a kreatívnych projektoch, ktoré majú stanovené neziskové ciele.  

Odmeňovací model davového financovania je založený na poskytnutí určitej 

nefinančnej odmeny poskytovateľom kapitálu. Tento model využívajú najmä 

podnikateľské a kreatívne projekty. Forma a hodnota odmeny sa odvíja od výšky 

príspevku a zahŕňa určité výhody pre poskytovateľov. Odmena môže byť ďakovná 

karta pre poskytovateľa, malý predmet s firemným logom, ale aj prvá verzia 

financovaného produktu. Takýto model davového financovania je veľmi rozšírený 

medzi začínajúcimi umelcami, ktorí môžu poskytnúť ako odmenu čestné miesto 

v titulkoch hudobných klipov, podpísané plagáty alebo iné fanúšikovské predmety. 

Tento model je preferovaný aj pri podnikateľských projektoch, kde zadávatelia 

ponúkajú možnosť zakúpiť si prvú verziu výrobku alebo získať zľavu na výrobok 

zakúpený v budúcnosti.   

Pôžičkový model nazývaný aj „peer to peer“ má najbližšie ku klasickým formám 

financovania prostredníctvom finančných inštitúcií. V tomto modeli „vlastníci 

kampane zaujmú pozíciu dlžníkov a prispievatelia vystupujú ako ich veritelia“ (Bednár, 

2015, s. 73). Veriteľmi môžu byť jednotlivci, ale aj podnikateľské subjekty 

a organizácie. Odmenou pre poskytovateľa v tomto modeli sú úroky z pôžičky 

a následne vrátenie sumy, ktorú investor poskytol.  

Posledný, podielový model je rozšírený v krajinách s rozvinutým kapitálovým 

trhom a využívajú ho podnikateľské startupy v oblasti technológií v anglosaských 

krajinách a v západnej Európe (Husták, 2015). Podielový model je najmenej rozšírený 

preto, lebo je s ním spojených najviac bariér a rizík. Poskytovatelia kapitálu dostanú za 

odplatu možnosť stať sa vlastníkmi časti podniku v podobe akcií spoločnosti.  

Tretie hľadisko členenia súvisí s výsledkom davového financovania. Podľa 

spôsobu získania finančných prostriedkov, ktoré kampaň vyzbierala, rozlišujeme dva 

druhy davového financovania a to „all-or-nothing“ (AON) model a „keep-it-all“ (KIA) 

model (Baumgardner, 2017). Pri AON modeli je podmienkou získania finančných 

prostriedkov vyzbieranie plnej čiastky, ktorú si zadávateľ vopred určil. Ak sa počas 

kampane nevyzbiera kompletná čiastka, zadávateľ musí príspevky investorom vrátiť. 

Pri KIA modeli nezáleží na charaktere výsledku kampane. Zadávateľ projektu si po 
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ukončení kampane môže prevziať všetky finančné prostriedky, ktoré vyzbieral, bez 

ohľadu na mieru splnenia cieľa. 

 Súčasná miera využívania davového financovania  

Od vzniku davového financovania počet projektov a platforiem výrazne 

narástol. Projekty, ktoré chcú získať financie, bojujú o investora podobne ako podniky 

súperia o zákazníka. Práve preto je prieskum oblasti financovania zásadný pri 

rozhodovaní sa o spôsobe získania finančných prostriedkov. Pri výbere spôsobu 

financovania môžeme postupovať ako pri iných ekonomických rozhodnutiach, a to 

napríklad vytvorením SWOT analýzy.  

Platforma Fundly robí každoročne prieskum celosvetovo vyzbieraných 

príspevkov prostredníctvom davového financovania. V roku 2017 bola celková suma 

vyzbieraných prostriedkov od investorov vo výške 34 miliárd dolárov, čo dokazuje, že 

davové financovanie je intenzívne využívaná forma financovania. Z prostriedkov, ktoré 

sa vyzbierali za rok 2017, bolo 25 miliárd formou pôžičkového modelu, 5,5 miliardy 

prostredníctvom darcovského a odmeňovacieho modelu a 2,5 miliardy formou 

podielového modelu (www.fundly.com). 

Davové financovanie vznikalo spolu s kreatívne zameranými projektami, avšak 

v súčasnosti už platformy ovládli najmä podnikateľské projekty. Na globálnej úrovni 

v roku 2017 predstavovali podnikateľské projekty takmer polovicu zo všetkých 

projektov davového financovania. Skoro 20 % projektov sa zameriavalo na dobročinné 

účely a zastúpenie kreatívnych projektov bolo menej ako 16 % (www.crowd101.com). 

V práci sa zameriavame najmä na podnikateľské projekty, ktoré plánujú získať 

finančné prostriedky pomocou odmeňovacieho modelu davového financovania. 

Globálne platformy, ktoré podporujú tieto projekty sú Kickstarter a Indiegogo, tieto 

fungujú už viac ako desať rokov a okrem týchto platforiem fungujú aj regionálne 

platformy. My sa v práci venujeme projektom uverejneným na československej 

platforme HitHit.   

 Davové financovanie na Slovensku  

Regionálne platformy davového financovania začínali na Slovensku a Česku 

fungovať približne okolo roku 2008. Neboli to však typické platformy davového 
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financovania, ale platformy zamerané na darcovstvo. Nadácia Pontis spustila v roku 

2009 platformu Dobrá Krajina, kde sústreďuje charitatívne projekty na odstránenie 

chudoby, korupcie alebo ochranu prírody (www.dobrakrajina.sk). Darcovská platforma 

StartLab funguje na podobnom princípe. Všetky projekty, ktoré sú tu umiestnené, majú 

určitý verejnoprospešný charakter a príspevky fungujú len vo forme darov. Platforma 

Ľudia ľuďom poskytuje jednoduchú možnosť pre organizácie a jednotlivcov získať 

príspevky vo forme darov v rôznych oblastiach.  

Platforma Crowdberry sa zameriava na pôžičkový model a zverejňuje projekty 

z rôznych oblastí. Obmedzujúce podmienky kampaní však spôsobujú, že malé podniky 

túto platformu využívajú menej. Projekty majú určený minimálny cieľ príspevkov pre 

začínajúce podniky vo výške  250 000 €, pričom minimálna výška jedného príspevku 

musí byť najmenej 2 000 € (www.crowdberry.eu).  

Z platforiem, ktoré sa zameriavajú na odmeňovací model, sú známe Startovač 

a HitHit. Startovač vznikol v roku 2013 a podporuje kreatívne a podnikateľské 

projekty. 

HitHit vznikol v roku 2012 v Česku a o dva roky neskôr sa rozrástol o slovenskú 

verziu. Platforma sa inšpirovala Kickstarterom a podporuje väčšinou kreatívne 

projekty. Poplatky za registráciu a služby sú tu trochu vyššie ako na iných platformách 

a to v rozpätí 10,5 % - 11,5 % z vyzbieranej sumy, pričom v sume sú zahrnuté poplatky 

za platformu, DPH a bankové poplatky. Poplatok však zadávateľ uhradí len vtedy, ak 

bola kampaň úspešná. Okrem financovania ponúka platforma aj doplnkové služby pre 

zadávateľov, ktoré sú zahrnuté v poplatkoch (www.hithit.sk). Podmienky a pravidlá 

používania platformy sú uvedené na stránke. Platforma nemá prísne podmienky na 

projekty, avšak vyberá len kreatívne zamerané projekty. Povolená dĺžka kampane je 

maximálne 45 dní a zadávatelia môžu využiť len AON model.  

1.2. Východiská kampaní davového financovania  

Davové financovanie je komplexný proces, pri ktorom je potrebné venovať 

primeranú pozornosť všetkým fázam. Pre potreby práce definujeme tri základné fázy 

davového financovania (Obrázok 1).  
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Obrázok 1 Proces davového financovania 
Zdroj: Vlastné spracovanie  

Prvá fáza zahŕňa prieskum trhu davového financovania, analýzu jednotlivých 

platforiem, úspešných a neúspešných kampaní a potenciálnych investorov. Potom 

nastáva tvorivé obdobie, počas ktorého sa najväčší dôraz kladie na spracovanie 

podnikateľskej myšlienky do kampane. Pri tvorbe jednotlivých náležitostí kampane 

treba brať ohľad na obmedzenia platformy, ktorú si zadávateľ vybral. Prvá fáza je 

obsahovo a časovo najnáročnejšia, je však veľmi dôležitá a netreba ju podceniť, keďže 

môže výrazne ovplyvniť úspech projektu.  

Druhá fáza začína zverejnením projektu na platforme davového financovania. 

Táto fáza je časovo obmedzená a teda z propagačného hľadiska veľmi intenzívna. Preto 

je vhodné mať naplánovaný systém propagácie a typ investorov, ktorých chceme 

osloviť. Na platforme sa zverejní kampaň, ktorá poskytuje informácie o produkte. 

Platforma je len sprostredkovateľ, ktorý zadávateľom poskytuje priestor pre projekt 

a technické zabezpečenie financovania, propagácia je v kompetencií samotného 

zadávateľa. Základnou činnosťou v tejto fáze je šírenie kampane medzi potenciálnych 

investorov.  

Tretia fáza začína v čase úspešného ukončenia kampane. Zadávatelia získajú 

prostriedky, ktoré sa im podarilo počas kampane vyzbierať a použijú ich na 

zrealizovanie podnikateľskej myšlienky a distribúciu odmien investorom. 

 Náležitosti kampane davového financovania  

Základným kameňom využívania davového financovania je teda kampaň šírená 

prostredníctvom internetovej výzvy. Pre potreby práce rozumieme kampaňou davového 

financovania spôsob uverejnenia a propagácie projektu na platforme, najmä jeho 

obsahové a grafické spracovanie.  

1
•prieskum trhu a tvorba kampane

2
•propagácia kampane a získavanie financií

3
•využitie finančných prostriedkov a splnenie prísľubov
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Z organizačného hľadiska má každá kampaň na platforme HitHit priradenú 

kategóriu, stanovený cieľ vyzbieraných financií, dobu trvania kampane a úrovne 

odmien pre investorov. Cieľ kampane si stanoví zadávateľ na základe vlastného 

uváženia a plánu činností, ktoré chce pokryť. Je však potrebné brať do úvahy aj 

poplatky za využívanie platformy, ktoré sa odrátajú z vyzbieranej sumy. Dôležitá je aj 

doba trvania kampane, ktorej je potrebné prispôsobiť propagačné aktivity. Indiegogo 

odporúča zintenzívniť propagačné aktivity v prvom týždni kampane a zvýšiť tým 

atraktivitu kampane (www.support.indiegogo.com). Každá kampaň musí mať niekoľko 

úrovní odmien odstupňovaných podľa výšky príspevku. Odmeny by mali súvisieť 

s propagovaným produktom a poskytovať investorom výhodu oproti iným zákazníkom.  

Z hľadiska obsahu kampane je potrebné zamerať sa na informácie, ktoré 

kampaň poskytuje. Najdôležitejšou súčasťou kampane, ktorá zaujíma investorov, sú 

informácie o produkte a o zadávateľovi. Väčšinou sa odporúča uverejniť krátky príbeh, 

ktorý viedol k tvorbe daného produktu a následne opísať produkt, jeho základné 

charakteristiky a výhody, ktoré prináša pre zákazníkov. Popis produktu je doplnený 

obrázkami prototypu produktu alebo náčrtom produktu, ak nemáme k dispozícii 

prototyp. Platformy odporúčajú ku kampani vytvoriť video, ktoré investorom približuje 

vlastnosti a využiteľnosť produktu. Dôležitou informáciou pre investorov sú odmeny, 

ktoré môžu dostať po poskytnutí príspevku. Jednotlivé možnosti odmien by mali mať 

presne definovanú výšku príspevku, typ odmeny a časové vymedzenie, kedy môžu 

investori odmenu očakávať. Pri kampaniach sú uvedené aj organizačné informácie, 

ktoré sme uviedli vyššie, a to kategória, cieľ kampane spolu s aktuálnym stavom 

plnenia cieľa a čas do ukončenia trvania kampane. Tieto informácie poskytujú 

investorom prehľad o tom, ako sa kampani darí a aké má šance na úspech. Platformy 

taktiež poskytujú zadávateľom uverejňovať počas kampane aktuálne informácie 

o vývoji produktu, kampane alebo o činnostiach zadávateľa. Investori môžu kampane 

komentovať a pýtať sa zadávateľa doplňujúce otázky.  

 Faktory úspešnosti kampaní davového financovania  

 Z dôvodu prudkého nárastu počtu projektov na platformách davového 

financovania sa viacerí zadávatelia zaujímajú o to, ako vytvoriť úspešnú kampaň. 

Informácie a tipy na úspešnú kampaň môžu získať z rôznych blogov, platforiem 
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davového financovania, ale aj z odbornej literatúry. Zatiaľ čo internetové zdroje 

poskytujú tipy a triky na zvládnutie úspešnej kampane založené najmä na štatistických 

údajoch z jednotlivých platforiem, odborné články sa väčšinou zameriavajú na 

samostatné skúmanie jednotlivých faktorov a ich vplyv na úspech kampane.  

Steinberg (2012) v biblii crowdfundingu za najsilnejší faktor úspechu považuje 

odlišnosť a originalitu kampane. Pred začiatkom kampane odporúča realizovať 

prieskum úspešných aj neúspešných projektov a následne sa nimi inšpirovať pri tvorbe 

kampane.  

Ivan Zaťko, odborník na davové financovanie, vyzdvihuje vlastnosti produktu 

ako najdôležitejší faktor úspechu. Tvrdí, že ľudia budú prispievať na produkt, ktorý je 

nielen originálny, ale rieši určitú potrebu. Kampaň, ktorá ponúka špičkovú technológiu, 

môže zlyhať, ak si investor nevie predstaviť jej využitie. Produkty, ktoré uľahčujú 

každodenný život, majú podľa neho vyššiu šancu uspieť, rovnako ako produkty, ktoré 

ponúkajú nové využitie už známeho produktu (www.forbes.sk).  

Pri kampaniach, ktoré využívajú odmeňovací model, je nevyhnutné venovať sa 

tvorbe rôznych úrovní odmien. Platformy odporúčajú tvoriť odmeny tak, aby 

investorov motivovali k poskytnutiu príspevku. Choláková a Clarysse (2014) potvrdili, 

že finančná motivácia alebo motivácia získania určitej výhody motivuje investorov 

viac, ako vnútorné motívy spojené s nezištnou pomocou alebo pocitom 

spolupatričnosti. Väčšie množstvo úrovní odmien rozširuje oblasť potenciálnych 

prispievateľov.  

Informácie ohľadom produktu sú v kampaniach väčšinou spracované pomocou 

videa. Video je považované za lákavejší prostriedok, keďže sa ľuďom väčšinou nechce 

čítať opisy parametrov, je však potrebné brať ohľad na dĺžku, spracovanie a obsah 

videa. Dlhé a nezaujímavé videá investorov skôr odrádzajú, krátke, vtipné, efektné 

a osobné videá majú väčší úspech.  

Kampaň treba podporovať aj po jej spustení na platforme, najmä 

prostredníctvom sociálnych sietí, ktoré sú najvyužívanejší prostriedok na šírenie 

kampane. Aj keď sú investori často z kruhu rodiny a známych zadávateľov, významnú 

časť tvoria aj investori, ktorí nemajú žiadnu spojitosť so zadávateľmi. Takíto investori 

sa dozvedia o kampani prostredníctvom sociálnych sietí. Borst a kol. (2018) zisťovali 
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vplyv využívania jednotlivých sociálnych sietí na záujem o kampaň a následne 

poskytnutie financií. Zamerali sa na sociálne siete Facebook a Twitter, pričom zistili, 

že rozdielne sociálne siete majú rozdielne účinky na úspech kampane. Zverejňovanie 

žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na Facebooku zvyšovalo záujem 

investorov aj ich ochotu investovať. Na druhej strane, príspevky uverejnené na Twitteri 

mali minimálny, až takmer nulový účinok na úspech kampane. Autori tvrdia, že 

dôvodom je rozdiel v charaktere sociálnych sietí. Zatiaľ, čo Facebook má sociálnejší 

charakter, Twitter nie je často využívaný na verejné výzvy a žiadosti o pomoc. Na 

záujem investorov o kampaň vplýva aj množstvo príspevkov, ktoré registrujú. Ak 

príspevky zdieľajú ich známi alebo priatelia, sú náchylnejší na zapojenie sa do 

kampane. Avšak neprimerané množstvo príspevkov, ktoré často zverejňuje sám 

zadávateľ spôsobuje, že investor predpokladá, že je informovaných veľa ľudí, ktorí 

poskytli financie a teda jeho podpora už nie je potrebná (Borst a kol., 2018). Dôležitým 

spôsobom šírenia povedomia je rozosielanie informačných emailov. Tento spôsob je 

adresný, čo výraznejšie vzbudzuje pozornosť potenciálneho investora.  

V neposlednom rade je dôležitá komunikácia zadávateľov s investormi 

a s potenciálnymi záujemcami o investovanie. Zadávateľ má možnosť pravidelne 

uverejňovať aktualizácie o kampani alebo spoločnosti. Prístup zadávateľov počas 

kampane môže zvýšiť dôveryhodnosť celej kampane v očiach investorov. Okrem 

možností zverejnenia aktualizácií platformy poskytujú aj priestor pre otázky 

záujemcov. Tieto otázky môžu zodpovedať len zadávatelia a svojim prístupom dať 

najavo, že sa v oblasti, ktorú zastupujú, vyznajú a sú ochotní spolupracovať so svojimi 

investormi. Aktualizácie a komunikácia zadávateľov s investormi podporuje 

transparentnosť kampane, na ktorú kladú dôraz aj platformy.  

Faktory úspechu kampaní davového financovania sú často spracované do 

návodov a postupov, ako tvoriť úspešnú kampaň. Faktory je možné spracovať do 

algoritmu výpočtu úspešnosti kampane a vytvoriť tak jednoduchý nástroj, pomocou 

ktorého si môžu zadávatelia naplánovať svoju kampaň.  
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2. ANALÝZA VÝCHODÍSK VYBRANÝCH KAMPANÍ 

DAVOVÉHO FINANCOVANIA NA PLATFORME HITHIT 

V druhej kapitole práce sa venujeme analýze základných východísk kampaní 

davového financovania, pričom sa zameriavame na ukončené projekty na platforme 

HitHit. Bol uskutočnený kvantitatívny a rovnako aj kvalitatívny výskum.  

V kvantitatívnej časti výskumu sme sa zameriavali na pomocný nástroj 

plánovania kampane davového financovania a porovnaním s reálnymi kampaňami sme 

zisťovali jeho účinnosť. V druhej časti výskumu sme zisťovali podrobnejšie príčiny 

a motívy úspechu alebo neúspechu kampaní, pri ktorých výsledky nástroja 

nekorešpondovali s reálnym výsledkom prostredníctvom osobných rozhovorov 

s potenciálnymi investormi.  

Pre výskum sme vybrali voľne prístupný nástroj na plánovanie kampane 

davového financovania a to „Crowdfunding Website Success Calculator“ zverejnený 

na stránke www.crowdfunding.io. Stránka vznikla v roku 2015 a jej obsahom je 

jednoduchý dotazník s otázkami spojenými s tvorbou kampane davového financovania. 

Podstatou stránky je pomôcť potenciálnym zadávateľom pri plánovaní jednotlivých 

atribútov kampane. Dotazník obsahuje otázky, ktoré sa zameriavajú na jednotlivé 

aspekty kampaní davového financovania, a to na cieľ kampane, typ davového 

financovania, počet ľudí pracujúcich na kampani, čas strávený tvorbou kampane 

a spôsob šírenia kampane. Otázky sa líšia podľa toho, akú kampaň tvoríme, pričom 

kalkulačka ponúka na výber charitatívny, odmeňovací a podielový model. Keďže sa 

v  práci zameriavame na kampane zverejnené na platforme HitHit, je pre naše skúmanie 

relevantný len odmeňovací model. Po vyplnení všetkých otázok kalkulačka vypočíta 

pravdepodobnosť úspechu kampane spolu s približnou sumou, ktorú by kampaň mala 

vyzbierať. Algoritmus kalkulačky je založený na štatistikách z troch globálnych 

platforiem a to Kickastarter, Indiegogo a GoGetFunding. Okrem výsledku kalkulačky 

sú na stránke uvedené aj základné tipy pre tvorbu úspešnej kampane založené na 

viacerých štatistikách (www.crowdfunding.io). Takýto nástroj by mohol byť veľmi 

nápomocný najmä pre zadávateľov, ktorí tvoria svoju prvú kampaň a majú málo 

skúseností. Preto sme sa rozhodli otestovať jeho funkčnosť na reálnych českých 

a slovenských kampaniach.  
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V druhej časti výskumu sme sa zamerali na kampane, ktorých výsledok 

z kalkulačky sa líši od reálneho výsledku kampane. Z týchto kampaní sme vybrali 

jednu, ktorá mala predpokladaný úspech a nesplnila svoj cieľ, a jednu, ktorej 

kalkulačka odhadla neúspech a napriek tomu uspela. Plné znenie týchto kampaní sme 

dali k dispozícii skupine respondentov a následne sme zisťovali ich postoje voči 

kampaniam, ochotu investovať do týchto kampaní a výšku ich potenciálneho 

príspevku. S každým respondentom sme realizovali rozhovor, pri ktorom si prehliadol 

kampane a následne sme zisťovali jeho postoje. Skupina respondentov bola cielene 

vyberaná tak, aby obsahovala len ľudí s dostatočným množstvom informácií 

o davovom financovaní, ktorí môžu byť považovaní za potenciálnych investorov. 

Respondenti v skupine majú rôzny základný status, teda nachádzajú sa v nej 

respondenti s trvalým príjmom, nezamestnaní, študenti aj žena na materskej dovolenke. 

Odpovede respondentov sme porovnali s reálnymi výsledkami vybraných kampaní aj s 

výsledkami kalkulačky davového financovania.  

2.1. Porovnanie miery úspechu kalkulačky davového financovania na 

vybraných českých a slovenských kampaniach  

Keďže znenie kalkulačky je v angličtine, vytvorili sme pre potreby získania 

informácií krátky dotazník na základe otázok z kalkulačky. Doplnili sme informácie 

pre potreby identifikácie respondentov a následne sme dotazník online distribuovali 

zadávateľom náhodne vybraných ukončených kampaní na platforme HitHit. Oslovili 

sme 45 zadávateľov úspešných aj neúspešných kampaní s rôznym zameraním, 

z ktorých nám 17 poskytlo informácie o tvorbe ich kampane. Vzhľadom k počtu 

respondentov neslúžia výsledky z dotazníka na tvorbu všeobecných záverov.  

Informácie, ktoré sme zisťovali, sa týkali najmä prípravy a priebehu kampane. 

Prvá sekcia dotazníka obsahovala otázky zamerané na cieľ kampane, jedinečnosť 

produktu, stanovenie cieľového trhu a organizačné súčasti kampane, (najmä čas 

strávený prípravou kampane, počet ľudí v tíme, záujem o kampaň v jej priebehu formou 

aktualizácií a predošlé skúsenosti s davovým financovaním). Druhá  sekcia zisťovala 

obsahové náležitosti kampane, a to existenciu videa a počet ponúkaných úrovní 

odmien. Tretia sekcia sa zameriavala na šírenie kampane pomocou sociálnych sietí 

a iných online alebo offline prostriedkov. Z online prostriedkov kalkulačka 
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v možnostiach ponúka takmer všetky široko využívané sociálne siete, rozosielanie 

informačných emailov a  internetovú stránku, pričom pri týchto možnostiach vyžaduje 

kalkulačka aj určenie približného počtu sledovateľov (followerov), ktorí môžu byť 

takýmto spôsobom informovaní (Príloha 1). Z offline prostriedkov ponúka kalkulačka 

možnosť šírenia kampane pomocou médií, po telefóne alebo na konferenciách a ďalších 

udalostiach.  

Informácie nám poskytlo 17 zadávateľov kampaní, z ktorých 12 viedlo úspešnú 

kampaň na platforme HitHit a piati, ktorým sa nepodarilo splniť stanovený cieľ 

kampane. Kampane boli z rôznych oblastí a všetky boli v čase distribuovania dotazníka 

ukončené. Výsledky z dotazníka sme použili ako vstupné informácie do kalkulačky, 

ktorej odhad sme následne porovnali s reálnym úspechom, respektíve neúspechom 

kampaní. Správny odhad znamená, že kalkulačka bola schopná predpovedať úspech 

alebo neúspech rovnako v porovnaní s reálnym výsledkom kampane. Mieru správneho 

odhadu kalkulačky vidíme na grafe 1.  

 

Graf 1 Miera spoľahlivosti odhadu kalkulačky davového financovania  
Zdroj: Vlastné spracovanie  
 

Z celkového počtu 17 kampaní bola kalkulačka schopná odhadnúť správny 

výsledok pri 12 kampaniach, čo predstavuje takmer 71 %. Podobné výsledky sú aj pri 

rozdelení kampaní na úspešné a neúspešné. Pri úspešných kampaniach bol výsledok 

kalkulačky rovnaký ako realita v 75 % prípadov a pri neúspešných kampaniach to bolo 

60 %.  

Kalkulačka teda nesprávne predpokladala výsledok pri piatich kampaniach, 

z ktorých boli dve neúspešné  a tri úspešné. Tieto kampane sú Smeshbag, Café Evžen, 

71%

29%

správny odhad nesprávny odhad
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Bella Mia,  Fér Potravina a Nosha. V tabuľke 1 uvádzame rozdiely medzi reálnym 

úspechom kampane a odhadom kalkulačky vyjadrené v percentách z cieľovej sumy. Pri 

opise kampaní vychádzame z informácií o ukončených kampaniach na platforme 

HitHit. Na analýzu týchto kampaní sme využili základné znaky, ktoré vplývajú na 

pozitívny výsledok kalkulačky. Kampane, ktorým kalkulačka predpokladala úspech 

majú spoločné najmä výrazné zdieľanie kampane, väčší projektový tím, ponuku 

jedinečného produktu a dlhodobejšie plánovanie a prípravu kampane. Alternáciou 

premenných v jednotlivých kampaniach sme zisťovali dôvody rozdielov výsledku 

kampane a odhadu kalkulačky. Kampane, pri ktorých sme nedokázali určiť dôvody 

rozdielov alternáciou premenných, sme hlbšie analyzovali pomocou rozhovorov 

s respondentmi.  

Tabuľka 1 Porovnanie odhadu kalkulačky s reálnym výsledkom  

Kampaň  Smeshbag Café Evžen Bella Mia Fér Potravina Nosha 

Realita  149 % 131 % 123 % 70 % 15 % 

Odhad  69,55 % 0 % 0 %  269 %  105 %  

Rozdiel  -79,45 %  -131 %  -123 %  199 % 90 %  

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Smeshbag je kampaň študentskej firmy z Olomouca, ktorá sa zaoberala výrobou 

špeciálnych batohov a športových tašiek s vonnými vankúšikmi slúžiacimi na 

odstránenie pachu z oblečenia. Cieľ kampane bol 50 000 Kč a celková vyzbieraná suma 

75 000 Kč. Zadávatelia uviedli, že kampaň pripravovali viac ako 15 dní a pri veľkosti 

tímu uviedli najvyššiu možnosť, teda viac ako štyroch členov, pričom skutočný počet 

ľudí v tíme bol 16, keďže išlo o študentský podnik. Investori si mohli v kampani 

pozrieť video, obrázky, dočítať sa všetky potrebné informácie o produkte a vybrať si 

z jedenástich typov úrovní odmien. Kampaň bola spracovaná podľa nášho názoru 

kvalitne a komplexne. Dôvodom, prečo kalkulačka vypočítala úspech približne 70 %, 

môže byť, že zadávatelia vybrali len jediný spôsob zdieľania a to oficiálnu Facebook 

stránku, ktorá mala v čase kampane takmer 300 fanúšikov. Vynechali možnosť 

osobného profilu na sociálnej sieti Facebook, ktorý nevyužívali priamo na promovanie 

kampane, ale uviedli, že pomocou neho zdieľali stránku svojho študentského podniku 

a teda aj kampaň. Do kalkulačky sme vložili pôvodné údaje so zmenenou premennou 

zdieľania kampane cez osobný profil. Zvolili sme možnosť, v ktorej by mal každý člen 
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tímu len desať priateľov na Facebooku, teda pôvodná vynechaná premenná mala 

hodnotu 160. V tomto prípade kalkulačka vypočítala úspech kampane.  

Café Evžen je kreatívny projekt z kategórie Dizajn, ktorý prezentuje novú 

módnu značku pre mladých umelcov. V kampani sa  zameriavajú najmä na zaujímavé 

a jedinečné tričká pre kreatívnych ľudí. Kampaň uvádzala, že vyzbieraná suma bude 

využitá na založenie e-shopu, kamenného obchodu a kaviarne pre umelcov. Cieľ 

kampane bol 60 000 Kč a podarilo sa vyzbierať takmer 79 000 Kč od 104 

prispievateľov. Kampaň obsahovala video a množstvo fotiek rôznych tričiek, pričom sa 

investori mohli rozhodnúť pre niektorú z trinástich úrovní odmien. Na rozdiel od prvej 

kampane, túto kampaň tvoril jeden zadávateľ a venoval jej príprave približne 5 až 15 

dní. Zadávateľ používal až štyri rôzne spôsoby šírenia kampane s pomerne vysokým 

množstvom fanúšikov. Využíval taktiež médiá a pravidelne aktualizoval informácie. 

Kalkulačka napriek výraznému a svedomitému šíreniu kampane predpovedala tejto 

kampani neúspech. Pri zmene jednotlivých premenných sme zistili, že dôvodom 

negatívneho odhadu kalkulačky mohla byť skutočnosť, že produkt nebol označený za 

jedinečný a v organizačnom tíme je len jeden človek. Dôvody úspechu a možného 

neúspechu tejto kampane sme podrobnejšie analyzovali v druhej časti výskumu.  

Kampaň Bella Mia sa orientovala na založenie špecifickej domáceho podniku 

a to mydlárne, ktorá ponúka ručne vyrábané mydlá z prírodných surovín. Cieľová suma 

kampane bola 50 000 Kč a vyzbieraná suma príspevkov 61 250 Kč. Na kampaň 

prispelo 141 ľudí, ktorí si vyberali z deviatich odmien. Kampaň bola spracovaná 

jednoduchšie, ale zaujímavo. Je to jediná z analyzovaných kampaní, ktorá 

neobsahovala video, ale len obrázky a fotky. Rovnako ako predchádzajúcu kampaň, ju 

viedol sám zakladateľ podniku a prípravám venoval menej ako päť dní, pričom ju šíril 

pomocou dvoch sociálnych sietí. Kalkulačka odhadla neúspech tejto kampane, čo bolo 

spôsobené kombináciou viacerých faktorov. Najdôležitejšími faktormi boli, že kampaň 

neobsahovala video,  tím bol zložený len z jedného zadávateľa a taktiež zadávateľ určil, 

že produkt nie je jedinečný a nemá ani stanovený cieľový trh, čo je podľa nášho názoru 

v tomto prípade diskutabilné. Myslíme si, že ručne vyrábané produkty sú stále veľmi 

populárne a nájdu si svoj cieľový trh. Pri zmene týchto faktorov, kalkulačka odhadla 

úspech kampane. Vrámci analýzy sme zistili, že video, veľkosť tímu a vlastnosti 

produktu sú silnými faktormi algoritmu kalkulačky, čo spôsobilo odchýlku v odhade.  
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S Fér potravinou víš čo jíš je celý názov kampane zameranej na rozširovanie 

aplikácie Fér potravina. V tejto aplikácii sa nachádzajú rôzne potraviny s hodnotením 

ich obsahu, kvality a pôvodu. Táto aplikácia funguje už nejakú dobu a obsahuje 

databázu s viac ako 10 000 rôznych potravín. Pomocou kampane chceli zadávatelia 

vyzbierať financie na rozšírenie databázy a vylepšenie grafického rozhrania aplikácie. 

Cieľ kampane bol vyšší ako v predchádzajúcich prípadoch, a to 400 000 Kč, pričom sa 

podarilo získať takmer 340 000 Kč. Projektový tím tvorili traja ľudia a príprava trvala 

viac ako pätnásť dní. Kampaň bola výrazne promovaná cez takmer všetky známe 

sociálne siete a v médiách. Toto bol dôvod, prečo kalkulačka predpokladala kampani 

obrovský úspech. Avšak kampaň sa od iných líši, keďže nejde o výrobný podnik. Pri 

klasickom odmeňovacom modeli sa môže zvyčajne investor tešiť na produkt alebo 

minimálne na zľavu na nákup produktu. Keďže v tejto kampani išlo o aplikáciu, ktorá 

je voľne prístupná, vytráca sa významná časť motivácie investorov. Takýto faktor sme 

nedokázali analyzovať pomocou zmenou premenných v kalkulačke a preto sme motívy 

a postoje investorov k tejto kampani analyzovali aj pomocou rozhovorov.   

Nosha je kampaň, ktorá v sebe spája dizajn a ekologicky zodpovedné správanie. 

Podnik ponúka ekologické batohy vyrobené úplne bez plastu. Kampaň je veľmi farebná 

a vtipná. Obsahovala video, množstvo obrázkov a až 20 odmien, ktoré však boli podľa 

nášho názoru neprehľadné a komplikovane opísané. Cieľ kampane bol takmer 400 000 

Kč, ale vyzbierať sa podarilo len 60 000 Kč. Kampaň impulzívne vytvorili traja 

zadávatelia a bola široko promovaná na sociálnych sieťach aj v médiách, čo spôsobilo, 

že kalkulačka odhadla úspech kampane. V tomto prípade chýbal podľa nášho názoru 

v kalkulačke faktor využiteľnosti a praktickosti produktu. Napriek tomu, že batohy sú 

jedinečné, disponujú príliš malými rozmermi pre dospelých a príliš veľkými rozmermi 

pre deti. Taktiež infantilné vzory batohov evokujú využitie len pre deti. Zadávatelia sa 

vyjadrili, že produkt je jedinečný a má jasne stanovený cieľ, čo podľa nášho názoru 

úplne nekorešponduje s realitou. Zmena týchto premenných mala vplyv na zmenu 

pozitívneho výsledku kalkulačky.  

Ako sme už uviedli, kalkulačka by mala budúcim zadávateľom pomôcť 

naplánovať jednotlivé atribúty tak, aby kampaň mala úspech, preto hlbšie motívy 

investorov analyzujeme pri  kampaniach s výraznejšími rozdielmi medzi odhadom 
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a realitou a s ťažšie štatisticky určiteľnými faktormi vplyvu. Podrobnejšie sme sa 

rozhodli analyzovať kampane Café Evžen a Fér Potravina.  

2.2. Postoje potenciálnych investorov ku kampaniam Café Evžen a Fér 

potravina  

Druhej časti výskumu sa zúčastnilo 14 respondentov, s rovnomerným 

zastúpením žien a mužov, pričom vekové rozmedzie žien bolo 19 – 45 rokov a vekové 

rozmedzie mužov 23 až 48 rokov. V skupine sa nachádzali respondenti s rôznymi 

úrovňami príjmu. Pre potreby práce sme nezisťovali úroveň príjmu jednotlivých 

respondentov, ale ich základný status, teda zamestnaný, nezamestnaný, študent alebo 

žena na materskej dovolenke (MD). V grafe 2 uvádzame rozdelenie respondentov na 

základe statusu.  

 
Graf  2 Respondenti na základe statusu  
Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Z grafu vidíme, že polovica respondentov boli zamestnanci, päť respondentov 

(36 %) bolo študentov, jeden respondent bol nezamestnaný a jeden respondent bola 

žena na materskej dovolenke. S každým respondentom sme realizovali rozhovor dlhý 

približne 15 až 20 minút, pričom všetci respondenti mali rovnaké podmienky a rovnaké 

otázky (Príloha 2). Všetci respondenti poznali davové financovanie na báze odmien ešte 

pred realizáciou rozhovorov.  

Prvá otázka kladená respondentom ešte pred kampaňami bola zameraná na ich 

skúsenosti s davovým financovaním, teda či už niekedy v minulosti investovali do 

nejakej kampane. Päť respondentov (36 %) uviedlo, že v minulosti investovali do 
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kampane davového financovania, pričom všetci investovali do nejakej kampane 

založenej na odmeňovacom modeli.  

Respondenti následne dostali k dispozícii ukončené kampane z platformy 

HitHit. Rozhovory prebiehali postupne, teda po prezretí kampane sme s respondentmi 

diskutovali o ich postojoch a následne sme rovnako postupovali aj pri druhej kampani. 

Dôvodom bolo, aby respondenti medzi kampaňami nehľadali podobné alebo odlišné 

znaky a vyhli sa porovnávaniu týchto kampaní už pri ich prezeraní. Taktiež sme 

respondentom pri pozeraní kampane zakryli výsledok kampane a percentuálnu mieru 

úspechu kampane, aby tieto informácie neovplyvňovali ich postoje ku kampani. 

 Kampaň Café Evžen   

Prvá kampaň, ktorú dostali respondenti k dispozícii bola Café Evžen, ktorej 

kalkulačka predpokladala neúspech a v skutočnosti vyzbierala približne 130 % svojho 

cieľa. Po prezretí kampane sme sa respondentov pýtali vopred pripravené otázky. Prvé 

dve otázky boli zamerané na vplyv obsahu a spracovania kampane na respondentov. 

Prvou otázkou sme zisťovali, aké majú respondenti pocity z kampane, pričom sedem 

respondentov vyjadrilo svoje pocity ako zmiešané. Dôvodom bolo najmä zavádzajúci 

názov, ktorý evokuje kaviareň namiesto výroby tričiek. Ďalším dôvodom bolo, že 

kampaň bola príliš dlhá a produkt neoriginálny a neinovatívny. Štyria respondenti 

tvrdili, že z kampane majú neutrálne alebo žiadne pocity, keďže ich vôbec neoslovila. 

Trom respondentom sa kampaň páčila, pretože považujú produkt za zaujímavý nápad 

a oceňujú tvorbu len pre umelcov. V druhej otázke sme sa pýtali, či ich v kampani niečo 

nahnevalo, potešilo alebo znepokojilo. Najčastejším vyjadrením bolo, že kampaň je 

dobre spracovaná, ale zároveň nezaujímavá a neoriginálna. Takto sa vyjadrilo šesť 

respondentov. Ďalšie negatívne prvky kampane boli jej dĺžka, nevhodné video a 

orientácia kampane len na úzku skupinu ľudí. Piati respondenti hodnotili pozitívne 

snahu o ekologickú výrobu.  

Následne sme zisťovali, či by respondenti reagovali na kampaň, keby na ňu 

natrafili pri využívaní niektorej zo sociálnych sietí. Väčšina respondentov (79 %) sa 

vyjadrila, že by ich táto kampaň vôbec nezaujala, zatiaľ čo by zaujala iba štyroch 

opýtaných respondentov. Ďalej sme zisťovali ochotu respondentov investovať do tejto 

kampane, maximálnu výšku ich potenciálneho príspevku, respektíve dôvody 
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neinvestovania do kampane. Viac ako 71 % respondentov sa vyjadrilo, že do kampane 

by neinvestovali, pričom uviedli dva dôvody, a to nezáujem o produkt a nedostatok 

financií. Traja respondenti uviedli, že by do kampane investovali, ale iba v prípade, že 

by poznali autora kampane a jeden respondent by prispel na kampaň, aj keby nepoznal 

autora, avšak len najnižším možným príspevkom.  

V poslednej otázke sme zisťovali, čo by respondenti v kampani zmenili, aby 

bola pre investorov lákavejšia. V grafe 3 uvádzame zmeny v kampani a počet 

respondentov, ktorí ich navrhli.  

 

Graf  3 Návrhy respondentov na zmeny v kampani Café Evžen  
Zdroj: Vlastné spracovanie  
 

 Najčastejšie návrhy na zmeny sú v oblasti videa a produktu, pričom vo videu 

respondentom chýbal produkt a jeho výroba a návrhy na zmenu produktu sa týkali 

najmä ozvláštnenia produktu alebo rozšírenie výrobnej línie o iné oblečenie a tým 

odlíšenie sa od konkurencie. Respondentom taktiež prekážala dĺžka kampane a jej 

rozloženie, keďže kampaň sa odlišovala tým, že formát bol len na polovicu obrazovky. 

Rozloženie zároveň spôsobovalo, že kampaň bola príliš dlhá. Traja respondenti sa 

vyjadrili aj ku obrázkom a faktu, že nebolo možné ich zväčšiť a pozrieť si zblízka 

produkt. Jeden respondent by nezmenil na kampani nič.  

 Kampaň Fér potravina  

Druhou kampaňou, ktorú sme dali respondentom k dispozícii, bola kampaň Fér 

Potravina, ktorá bola na platforme HitHit neúspešná, zatiaľ čo kalkulačka jej 

predpovedala výrazný úspech. Všetci respondenti mali z tejto kampane pozitívne 

pocity, pričom uviedli, že ich zaujala hneď na prvý pohľad. Najdôležitejším faktorom, 
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ktorý pozitívne pôsobil na respondentov, bola využiteľná a zaujímavá myšlienka 

kampane, ktorá sa zaoberá súčasným problémom s výberom potravín a snaží sa ho 

riešiť. Využiteľnosť a praktickosť produktu uviedla ako najdôležitejší pozitívny faktor 

polovica respondentov. Dve tretiny respondentov taktiež uviedli, že na nich pozitívne 

vplýva spracovanie informácií, dĺžka kampane a vtipné video. Problematickou časťou 

kampane boli odmeny, pri ktorých sa traja respondenti vyjadrili, že sú neprehľadné a je 

ich príliš veľa. Rovnako traja respondenti podotkli, že ich znepokojuje cieľ kampane, 

ktorý sa im zdal príliš vysoký a náročný na splnenie.  

Všetci respondenti sa vyjadrili, že by na takúto kampaň zareagovali, keby na ňu 

natrafili pri využívaní niektorej zo sociálnych sietí. Ako dôvod uvádzali najmä 

univerzálne využitie produktu a inovatívnu myšlienku. Zároveň trinásť respondentov 

(93 %) uviedlo, že by boli ochotní do tejto kampane investovať, z ktorých dvaja by však 

investovali iba vtedy, ak by poznali autora. Jeden respondent by do tejto kampane 

neinvestoval. Výška príspevku, ktorú by respondenti boli ochotní investovať, sa 

pohybovala v rozmedzí 150 až 2500 Kč.  

Zmeny, ktoré respondenti navrhli v tejto kampani, uvádzame v nasledujúcom 

grafe.  

 

Graf  4 Návrhy respondentov na zmeny v kampani Fér Potravina 
Zdroj: Vlastné spracovanie  
 

Najčastejšou zmenou, ktorú respondenti navrhovali, bolo zníženie počtu odmien 

a zjednodušenie ich popisu. Ďalším návrhom na zmenu bol cieľ kampane, ktorý 

respondenti pokladali za príliš vysoký aj napriek tomu, že jeho výška bola v kampani 

vysvetlená a opodstatnená. Dvaja respondenti uviedli, že video je vtipné, ale vystupuje 

v ňom jedna z autoriek kampane, ktorá na nich nepôsobila veľmi príjemne. Dvom 
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respondentom taktiež prekážalo málo informácií o spôsobe hodnotenia potravín. Štyria 

respondenti uviedli, že by na kampani nezmenili nič, pretože je spracovaná zaujímavo, 

kvalitne a stručne. Celkovo sa všetkým respondentom viac páčila kampaň Fér Potravina 

ako kampaň Café Evžen.  

2.3. Zhrnutie výsledkov  

Po obidvoch častiach výskum môžeme nasledovne zhrnúť výsledky. 

Spoľahlivosť kalkulačky davového financovania hodnotíme pozitívne, keďže správny 

odhad pri kampaniach na platforme HitHit bol takmer 80 %. Kampane, pri ktorých bol 

odhad kalkulačky nesprávny, sme podrobnejšie analyzovali a zistili sme, že pri väčšine 

kampaní boli rozdiely spôsobené nepochopením otázky a následne nesprávnym 

vyplnením údajov o kampani. Pri dvoch kampaniach sme analýzu podporili 

prieskumom u skupiny respondentov.  Prvá kampaň väčšinu respondentov nezaujala, 

teda by na ňu nereagovali na sociálnych sieťach ani by do nej neinvestovali. Tento 

výsledok korešponduje s výsledkom kalkulačky. Dôvodom, prečo má kampaň Café 

Evžen negatívne výsledky je podľa názoru, že produkt nie jedinečný a inovatívny 

a taktiež fakt, že sa kampaň zameriava len na špecifickú skupinu ľudí. Zadávatelia 

pravdepodobne pri šírení kampane oslovovali priamo ľudí z umeleckých kruhov, pre 

ktorých je tento produkt jedinečný. S takýmto scenárom však, kalkulačka nepracuje. 

Druhá kampaň mala u respondentov väčší úspech. Väčšina respondentov uviedla, že 

kampaň je zaujímavá a určite by do nej investovali. Z hľadiska spracovania kampane 

upozorňovali respondenti na príliš veľké množstvo odmien, neprehľadnosť a príliš 

vysoký a ťažko splniteľný cieľ kampane. V tomto prípade odpovede respondentov 

taktiež súhlasili s výsledkom kalkulačky. Tu sa prikláňame k názoru respondentov, že 

cieľ kampane bol príliš vysoký v porovnaní s väčšinou kampaní na platforme HitHit. 

Kalkulačka vypočítala pozitívny výsledok najmä preto, lebo pracuje so štatistikami 

z globálnych platforiem, kde sú aj vyššie ciele splniteľné, čo je ovplyvnené vyšším 

počtom potenciálnych investorov.  

2.4. Návrhy a odporúčania  

Na základe výsledkov výskumu sme sa rozhodli formulovať niekoľko 

odporúčaní na využívanie kalkulačky pre zadávateľov kampaní a návrhov na zlepšenie 
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kalkulačky. Autorom, ktorí plánujú alebo tvoria kampaň, odporúčame využiť 

kalkulačku davového financovania nielen pre výpočet úspešnosti kampane, ale aj pre 

zistenie atribútov kampane, ktoré majú na jej úspech vplyv pomocou alternácie 

jednotlivých premenných. Pri využívaní kalkulačky je potrebné si uvedomiť odchýlku 

odhadu, ktorá je spôsobená tým, že kalkulačka sa zameriava na kampane na globálnych 

platformách.  

 Na základe motívov respondentov investovať do kampane navrhujeme do 

kalkulačky zaradiť premenné zamerané na praktickosť produktu a jeho každodennú 

využiteľnosť, ktorá výrazne vplýva na rozhodovanie investorov. Taktiež by sme 

odporúčali do kalkulačky pridať premennú zameranú na fakt, že produkt rieši určitý 

súčasný problém. Z premenných, ktoré sú v kalkulačke zahrnuté, odporúčame znížiť 

vplyv veľkosti tímu na výsledok. Táto premenná vyšla v prieskume ako nedôležitá 

a sme toho názoru, že jednotlivec je schopný vytvoriť rovnako kvalitnú kampaň ako 

tím. Taktiež odporúčame zmeniť formuláciu pri premenných zameraných na šírenie 

kampane. Súčasné znenie je nejasné a spôsobuje, že zadávatelia vkladajú do algoritmu 

údaje nekorešpondujúce s realitou, čo ovplyvňuje výsledok kalkulačky. Prepojenosť 

sociálnych sietí spôsobuje, že sa informácie šíria omnoho rýchlejšie, preto odporúčame 

pozmeniť túto premennú alebo vytvoriť premennú zameranú na mieru prepojenosti 

jednotlivých spôsobov šírenia kampane.  
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ZÁVER 

Cieľom práce bolo zistiť mieru spoľahlivosti kalkulačky davového financovania 

a sformulovať odporúčania na využívanie kalkulačky, rovnako aj návrhy na zlepšenie 

tohto nástroja. Zamerali sme sa na slovenské a české kampane na regionálnej platforme 

davového financovania HitHit.  

Práca je rozdelená na dve časti, teoretickú a praktickú. V teoretickej časti sme 

vymedzili davové financovanie, faktory úspechu kampaní a charakterizovali regionálne 

platformy davového financovania. V praktickej časti sme sa zamerali na pomocný 

nástroj pre tvorbu kampane davového financovania – kalkulačku davového 

financovania. Tento nástroj je voľne prístupný a pomáha budúcim zadávateľom 

odhadnúť pravdepodobnosť úspechu ich kampane. Kalkulačka vychádza zo štatistík na 

globálnych platformách, preto sme sa rozhodli analyzovať jej spoľahlivosť aj na 

kampaniach z regionálnej platformy. Výskum mal kvantitatívnu časť a kvalitatívnu 

časť. V kvantitatívnej časti sme spolupracovali so zadávateľmi ukončených kampaní 

na platforme HitHit, ktorí nám poskytli vstupné údaje do kalkulačky a následne sme 

tieto výsledky porovnávali so skutočným výsledkom kampane. V kvalitatívnej časti 

výskumu sme prostredníctvom rozhovorov s respondentmi zisťovali postoje 

potenciálnych investorov ku kampaniam, ktorých výsledky z kalkulačky sa líšili od 

reality.  

Na základe výsledkov výskumu môžeme kalkulačku odporučiť ako spoľahlivý 

nástroj pri tvorbe kampane davového financovania. Zadávateľom kampane 

odporúčame využívať kalkulačku aj na zistenie atribútov kampane, ktoré majú vplyv 

na jej úspech pomocou zmeny jednotlivých premenných a zmeny výsledku, ktorú tieto 

premenné spôsobujú. Keďže všetky kampane sú iné, neodporúčame sa na výsledok 

kalkulačky stopercentne spoliehať, najmä pri špecifických kampaniach, zameraných na 

užšiu skupinu ľudí. Navrhujeme taktiež doplniť do kalkulačky premennú zameranú na 

využiteľnosť produktu a znížiť vplyv premennej, ktorá sa zameriava na veľkosť tímu. 

Okrem týchto premenných odporúčame preformulovať premennú zameranú na šírenie 

kampane tak, aby informácie, ktoré zadávatelia vkladajú do algoritmu v čo najväčšej 

miere korešpondovali s realitou.  

  



26 

 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 

1. BAUMGARDNER, T. a kol. 2017. Crowdfunding as a Fast-Expanding Market for  

the Creation of Capital and Shared Value. In Thunderbird International Business  

Review. [online]. [cit. 2019-02-14]. Dostupné na internete:   

< https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/tie.21766> 

 2.BEDNÁR, R. 2015. Financovanie startupu v rôznych fázach vývoja. In  

Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov. Recenzovaný zborník 

vedeckých prác, Bratislava : Ekonóm, s. 59 – 81. ISBN 978-80-225-4167-1. 

 3.  BORST, I. a kol. 2018. From friendfunding to crowdfunding: Relevance of

 relationships, social media, and platform activities to crowdfunding performance. 

 In New media & society. [online]. [cit. 2019-02-14]. Dostupné na internete:  

< https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1461444817694599> 

 4.  Crowd 101 (hhtp://www.crowd101.com/) 

 5.  CrowdBerry (http://www.crowdberry.eu/) 

 6.  Crowdfunding Website Success Calcurator (http://www.crowdfunding.io)  

 7.  ČERNÝ, D. 2015. Crowdfunding: Alternatívny spusob financovaní podnikatelu. 

 [online]. [cit. 2019-02-14]. Dostupné na internete: 

 <https://finexpert.e15.cz/crowdfunding-alternativni-zpusob-financovani-

 podnikatelu_1> 

 8. Dobrá krajina (htttp://www.dobrakrajina.sk/) 

 9.  Forbes (http://www.forbes.sk/) 

10. FREEDMAN, D.2015. A Brief History of Crowdfunding. [online]. [cit. 2019-02-  

  14].  Dostupné na internete: https://www.freedman-chicago.com/ec4i/History-of- 

      Crowdfunding.pdf 

11. Fundly (http:/www.fundly.com/) 

12. HitHit (http://www.hithit.sk/)  

13. HUSTÁK, Z. 2015. Crowdfunding – nové příležitosti a regulatorní implikace. In   

  Biatec, roč. 23, 2015, č. 5, s. 19 – 21. ISSN 1335 – 0900. 



27 

 

14. CHOLAKOVA, M., CLARYSSE, B. 2015. Does the Possibility to Make Equity   

   Investments in Crowdfunding Projects Crowd Out Reward-Based Investments?   

   In ENTREPRENEURSHIP THEORY and PRACTICE. [online] . [cit-2019-02-  

  14]. Dostupné na internete:  

      < https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/etap.12139> 

15. Indiegogo Support (http:/ www.support.indiegogo.com) 

16. MITRA, D. 2012. The Role of Crodfunding in Entrepreneurial Finance. In Delhi 

  Business Review. [online]. [cit. 2019-02-16]. Dostupné na internete:     

 < http://delhibusinessreview.shtr.org/v_13n2/v13n2g.pdf> 

17. MOLLICK, E. 2014. The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study. In 

  Journal of Bussiness Venturing. [online]. [cit. 2019-02-16]. Dostupné na internete: 

 < https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088390261300058X> 

18. STEINBERG, S. 2012. The Crowdfunding Bible. [online]. [cit. 2019-02-16].   

  Dostupné na internete:   

 <http://www.crowdfundingguides.com/The%20Crowdfunding%20Bible.pdf>  



 

 

PRÍLOHY 

 

Príloha 1 Premenná kalkulačky davového financovania zameraná na šírenie kampane  
prostredníctvom sociálnych sietí 
Zdroj:  http://crowdfunding.io/  
 



 

 

 

Príloha 2 Otázky kladené respondentom 
Zdroj: Vlastné spracovanie  
 


