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Sprievodca štúdiom 
Učebné texty sú spracované s cieľom podať prehľad o témach, týkajúcich sa vysoko-

školského štúdia predmetu Semiotika reklamy. K danej téme neexistuje dostatok odbornej 

literatúry, preto je materiál spracovaný podrobnejšie a dotýka sa všetkých problémových 

okruhov. Ide však iba o základné témy, ktorých úlohou je pomôcť študentom lepšie sa orien-

tovať v oblasti predmetu Semiotika reklamy. Je však nutné, aby si študenti rozšírili svoje po-

znatky aktívnou účasťou na prednáškach, seminároch, aby sa venovali  štúdiu základnej, či 

rozširujúcej literatúry i ďalším zdrojom v podobe odborných článkov, štúdií, alebo informá-

ciám prostredníctvom internetu.  

 

Ciele štúdia 
Poslucháči po absolvovaní predmetu Semiotika reklamy poznajú stručný prehľad de-

jín semiotiky, základné teoretické východiská semiotiky, výskumné metódy semiotiky, teórie 

najvýznamnejších predstaviteľov odboru aplikované na oblasť reklamy a marketingovej ko-

munikácie. 

Predmet Semiotika reklamy približuje študentom možnosti využitia teórie semiotiky 

pri analýze a tvorbe reklamných komunikátov, na základe čoho sú schopní samostatne a tvo-

rivo aplikovať semiotickú teóriu v oblasti analýzy, interpretácie a samostatného vedeckého 

výskumu. 

Ťažisko výkladu spočíva v semiotickej interpretácii jednotlivých typov reklamných komuni-

kátov  (predovšetkým v závislosti od druhu média) a  jej aplikácie v praxi. 

Predpokladaným prínosom pre poslucháčov predmetu Semiotika reklamy je nielen 

získanie všeobecného teoretického prehľadu z oblasti semiotiky, ale aj reklamy a komerčnej 

komunikácie, ktorý môžu využiť pri interpretácii a v praktickej tvorbe.  

 

Základné okruhy štúdia 
• Teoretické východiská semiotiky  

• Komunikačný proces z pohľadu umenia, médií a reklamy  

• Logo, jeho výrazové a vyjadrovacie prostriedky 

• Syntax printovej a audiovizuálnej reklamy  

• Sémantika reklamy (emócie v reklame, postavy v reklame, žánrovosť v reklame) 

• Intertextualita v reklame (prejavy umeleckých diel a ich funkčné využitie pri tvorbe re-

klamných komunikátov) 
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• Mýty, báje, povesti, povery a rozprávky v reklame 

• Náboženské symboly a biblické príbehy v reklame 

• Znaky komiksu v reklame  
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1. Teoretické východiská semiotiky 

Ciele štúdia
• definovanie pojmu semiotika a semiotika reklamy

• zoznámenie sa so základnými pojmami semiotiky a teóriami hlavných predstaviteľov

semiotiky

• vymedzenie možností aplikácie semiotických metód v oblasti reklamy a marketingovej

komunikácie

Kľúčové pojmy 
Semiotika, semiotika reklamy, znak, semióza, semióza v reklame, semiotické výskumné 

metódy, interpretácia, formalizácia, jazyková analýza, ikon, index, symbol, syntax, séman-

tika, pragmatika, denotát, designát, konotácia, signifiant, signifié, langue, parol, diach-

rónna analýza, synchrónna analýza, syntagma, paradigma. 

1.1 Predmet Semiotika reklamy 
Primárnym cieľom a hlavným obsahom predmetu SEMIOTIKA REKLAMY je ana-

lýza a interpretácia rôznych druhov a podôb reklamnej komunikácie. Základným východis-

kom pri analýze komerčnej komunikácie je teória semiotiky skúmajúca reklamu z hľadiska 

jej znakovej výstavby. 

Reklamu z pohľadu semiotiky môžeme preto definovať ako súbor znakových štruktúr 

a znakových systémov, skladajúcich sa z relatívne stálych znakov (patriacich hlavne do ob-

lasti reklamy, komerčnej komunikácie), aj znakov variabilne sa meniacich (znakov patriacich 

do oblasti našej histórie, tradície, spoločnosti a kultúry), ktorých úlohou je recipienta nielen 

informovať o produktoch/službách/značkách, ale jednotlivé znaky reklamných komunikátov 

oslovujú recipienta aj emocionálne, čiže v príjemcovom vedomí vyvolávajú určité zmeny 

v jeho názoroch, hodnotách, poznatkoch a postojoch a prispievajú tak k celkovej zmene jeho 

správania, súvisiaceho najmä s nákupom propagovaného tovaru. 

1.2 Semiotika ako veda 
 Semiotika je všeobecná teória znakov, náuka o znakoch, zaoberajúca sa porovnáva-

ním znakových systémov.  
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     Svoje uplatnenie našla v mnohých vedných odboroch od biológie, medicíny, cez ma-

tematiku, logiku až po lingvistiku, filozofiu, estetiku. 

     Názov semiotika vznikol z gréckeho slova „semios“ čo znamená znak. 

      So znakmi sa stretávame v rôznych situáciách a sú každodennou súčasťou nášho živo-

ta. Celý svet sa riadi pomocou znakov, ktoré určujú zmenu nášho správania a mnohí z nás si 

to možno ani neuvedomujú. Znak však nemusí byť iba autonómny – fungujúci samostatne, 

ale vo väčšine prípadov je súčasťou istej znakovej štruktúry, kde na seba jednotlivé znaky 

nadväzujú a preto môžeme hovoriť o konkrétnych znakových systémoch. V tomto prípade za 

znakový systém považujeme aj reklamu, ktorá s recipientom komunikuje prostredníctvom 

znakov a recipient musí k znakom priradiť ich význam, čiže ich interpretovať. 

 

ČO JE ZNAK? 

        Väčšina semiotikov charakterizuje znak zlúčením dvoch definícií: „Znak je niečo, za 

čím sa skrýva niečo iné“ (sv. Augustín) a „existuje niekto, kto si takýto vzťah uvedomuje“ 

(Ch. S. Peirce).  

    Znaky majú v rámci komunikácie  rozdielnu hodnotu. Napríklad dopravné značky, 

ako jednoduché znaky pôsobia svojím významom jednoznačne (stoj, daj prednosť v jazde 

atď.), ale znaky používané v oblasti umenia už nemusia mať jednoznačné významy. Majú 

viacero možných významov, ktoré recipientovi ponúkajú rôzne možnosti interpretácie (napr. 

umeleckého diela). Podobne to platí aj v reklame, no na rozdiel od umenia reklama kombinu-

je jednoznačný význam znakov (kúp si to alebo to, produkt je taký a taký, firma, značka je tá 

a tá a pod.) so znakmi viacvýznamovými, estetickými. Preto môžeme rozdeliť znaky na tzv. 

motivované a konvenčné, alebo arbitrárne.  

 

ROZDELENIE ZNAKOV 

- Motivované znaky –  znaky, kde je medzi znakom a tým čo je označované vzťah podob-

nosti alebo logickej súvislosti; 

- Konvenčné, arbitrárne znaky – znaky, kde je medzi znakom a tým čo je označované 

vzťah náhodný, dodržiavajúci určitý dohovor. 

 

ZNAKY MÔŽU BYŤ: 

- Stabilné: ich význam sa nemení, alebo ak, tak iba v minimálnej miere napr. Morseova 

abeceda alebo Mendelejevova periodická sústava prvkov; 

- Neustále sa meniace znaky:  ako napríklad umenie a reklama; 
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- Inštitucionálne znaky:  menia sa, alebo dopĺňajú iba raz za určité časové obdobie napr. 

systém dopravných značiek.  

 

SEMIÓZA 

    Ak znaky fungujú v určitom systéme hovoríme o semióze. Semióza označuje kon-

krétny znakový proces,  pri ktorom k nejakej veci, predmetu, javu, udalosti, pojmu, osobe 

priraďujeme znak. Semióza má procesuálny charakter, kde niečo znakom označíme a tento 

znak má pre niekoho určitý (konkrétny) význam. 

 

SEMIÓZA  V REKLAME  

   REKLAMA pomocou kódovania znakov poskytuje sprostredkované obsahy, ktoré 

autori reklamy kódujú do reklamných komunikátov a  pomocou vybraného mediálneho kaná-

lu sa dostávajú k recipientom, ktorí ich následne dekódujú.  

 

1.3 Semiotické výskumné metódy  
INTERPRETÁCIA 

    Interpretácia je jedna z najstarších metód. Používali ju kúzelníci, šamani, astrológo-

via, felčiari i lekári. Interpretovať sa dajú vlastne všetky výtvory ľudstva i prírody. Interpre-

tácia môže byť správna (logická, motivovaná, opodstatnená) a nesprávna (mylná, falošná). 

Presná hranica medzi nimi neexistuje. 

    Interpretácia podľa dnes najrozšírenejšieho logicko-sémantického chápania znamená 

„udeľovanie významu znakom.” Je to prístup používaný v semiotike. Interpretácia sa týka 

len hotových produktov – artefaktov, súčasné umelecké prejavy sú však založené aj na proce-

se, akcii a proces je ťažké interpretovať, lebo je súčasťou pragmatických procesov zážitku a 

empatie.  

 

Interpretácie delíme na: 

stvárňujúce, realizačné, vytvorené v rôznych semiotických systémoch;  

vizuálne, auditívne, audiovizuálne a pod., používajúce jazyk umenia;  

exegetické (výkladové), používajúce prirodzený verbálny jazyk. 

 

 

FORMALIZÁCIA 
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    Spočíva v tom, že nahrádzame znaky prirodzeného jazyka (alebo iných systémov) 

inými znakmi, t.j. symbolmi, ktoré nám umožňujú nebrať do úvahy sémantickú a pragmatic-

kú stránku jednotlivých znakov a sústrediť sa len ich konštrukčnú schému, alebo na ich štruk-

túru (hlavne syntaktickú). 

    Formalizovaný zápis artefaktu alebo textu, v ktorom sú nahradené konkrétne prvky 

jednoznačnými symbolmi, umožňuje ľahké operácie s príslušnými pojmami, vytváranie veľ-

mi stručných a všeobecne platných modelov, z ktorých každý môže zastupovať  neobmedze-

né množstvo konkrétnych viet, ktorých interpretácia býva ťažšia.  

    Formalizovaná schéma reklamného komunikátu preto objasňuje výstavbu, konštrukč-

né vlastnosti reklamy, ktoré sa môžu stať modelom, alebo všeobecným návodom pre iných 

reklamných tvorcov, ako z jednotlivých znakov vytvoriť reklamu.  

 

JAZYKOVÁ  ANALÝZA  

     Už v starovekej Indii, Grécku či Ríme sa analyzovala fonetická i gramatická stránka 

jazyka, robil sa slovný a vetný rozbor, v rámci rétoriky sa študovala metafora a iné figúry, v 

rámci filológie správna výstavba textu a jeho komentáre. Všetky moderné lingvistické pojmy 

(sloveso, podmet, metafora, text, znak a pod .) sa skúmali už v staroveku (Aristoteles 

a ďalší). Jazykovej analýze sa venuje gramatika, rétorika, logika, filológia a lingvistika.  

    Z hľadiska reklamy sa dá jazyková analýza efektívne využiť pri analýze textovej 

zložky reklamy (patrí sem hlavne printová reklama, ale do istej miery aj audiovizuálna re-

klama, v ktorej sa môže text tiež vyskytnúť). 

 

1.4 Hlavní predstavitelia semiotiky a ich teoretické východiská  
    Charles Sanders Peirce, americký filozof a logik bol zakladateľom novodobej, mo-

dernej semiotiky. Veľkým prínosom do teórie semiotiky je jeho triadické rozdelenie znakov 

na ikony, indexy a symboly. 

 Ikon, alebo ikonický znak predstavuje všetky znaky, ktoré sú založené na vzťahu po-

dobnosti, zhody s označovaným predmetom. Vo výtvarnom umení sú ikonickými znakmi 

napr. portréty, krajinomaľby alebo zátišia.  

 Index je znak, ktorý zastupuje svoj objekt vo vzťahu súvislosti. Indexový znak je so 

svojím objektom nejakým spôsobom prepojený na základe istej následnosti alebo vo vzťahu 

príčiny a účinku. Vo výtvarnom umení môže byť takýmto znakom napr. do žlta sfarbená po-
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kožka portrétovanej osoby, ktorá je príznakom (indexom) choroby, hnevu, alebo vizuálnym 

vyjadrením jej psychického stavu.  

    Symbol je znak, ktorý so svojím objektom spája konvencia, úzus. Čiže vzťah medzi 

objektom a jeho zastupujúcim znakom je dohodnutý. Symbol teda niečo iné zobrazuje a zase 

niečo iné vyjadruje.  

 Peircova klasifikácia znakov síce sprehľadňuje systém reálne používaných znakov, 

ale v tomto prípade je nutné dodať, že znaky, ako ich definoval, nájdeme v praxi len ojedine-

le. Väčšinou majú zmiešaný charakter, čiže môže ísť o ikonický, indexový, symbolický znak 

zároveň, v ktorom jeden z nich je dominantný.  

 

Úlohy k textu 
• Skúste nájsť reklamy, v ktorých sa nachádza ikonický, indexový a symbolický znak 

a vysvetlite, akú majú tieto znaky funkciu, resp. ako ich interpretujú spotrebitelia.  

 

    Charles Morris, americký filozof a semiotik je známy svojím rozdelením semiotiky 

na tri hlavné oblasti skúmania:  

 

 

Schéma 1, Rozdelenie semiotiky podľa Charlesa Morrisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 



12 
 

Syntax - názov pochádza z gréckeho slova „syntaktis“ čo znamená zoradenie alebo 

usporiadanie. Zaoberá sa skladbou znakov, skúmaním vzťahov medzi znakmi, existujúcimi 

navzájom. Príkladom, kde sa syntax uplatňuje v značnej miere je napr. jazykoveda, skúmajú-

ca skladbu viet (spájanie slov). 

 Sémantika - názov je odvodený z gréckeho slova „sémantikos“ čo znamená slovný 

význam.. Sémantika sa zaoberá vzťahmi medzi znakmi a ich objektmi, javmi, udalosťami, 

ktoré označujú. V sémantickom význame sa snažíme zodpovedať otázky, čo znak vyjadruje, 

čo znamená vo vzťahu k objektu, o čom vypovedá. 

 Pragmatika  - skúma vzťahy medzi znakmi a ich používateľmi. Pragmatická analýza 

je skúmaním zrozumiteľnosti alebo účinnosti znakov v rámci komunikácie. Aj preto v sebe 

pragmatická analýza zahŕňa aj sémantiku a syntax.  

 

   Ak by sme triadické rozdelenie semiotiky Ch. Morrisa aplikovali na oblasť výskumu 

reklamy, poskytlo by nám to tri možnosti skúmania reklamných komunikátov: 

     Syntax reklamy by nám prezradila, aké znaky reklama používa (obraz – postava, pro-

dukt, jednotlivé obrazové plány dopĺňajúce reklamu, text, písmo, farba, zvuk atď.), aký majú 

jednotlivé znaky medzi sebou vzťah, resp. ako sú znaky reklamy usporiadané (napr. aký je 

v printovej reklame vzťah medzi jej textovou a obrazovou časťou, alebo ako na seba nadvä-

zuje reklamný spot a jeho hudobná zložka atď.). 

      Sémantika reklamy sa zameriava a vysvetľuje, ako na nás reklama (jej jednotlivé zna-

ky), alebo celá reklamná kampaň, pôsobí. V rámci sémantiky reklamy si kladieme otázky ako 

napr. - o čom reklama vypovedá, aké emocionálne účinky majú jednotlivé znaky reklamy na 

recipientov, aké konotácie v nich reklama vyvolá. Samotná reklama používa v mnohých prí-

padoch obrazné vyjadrenie produktu, služby (metaforické, metonymické), ktoré je v podstate 

sémantickým vyjadrením. 

      Pragmatika reklamy sa zaoberá nielen výskumom významu reklamy, ale aj jej pôso-

bením na recipienta, či účinkom znakov (jazykových, alebo mimojazykových), ktoré spolu-

pôsobia v procese  efektívnej komunikácie so spotrebiteľmi. 

 

Semiotika reklamy sa teda zaoberá štrukturálnym výskumom reklamných komuniká-

tov a objasňuje nám tri základné otázky: 

Z akých znakov sa reklamné komunikáty skladajú a ako na seba jednotlivé znaky 

nadväzujú (syntax reklamy); 
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Aký význam majú jednotlivé znaky použité v reklamných komunikátoch (sémantika 

reklamy); 

Ako tieto znaky interpretujú príjemcovia reklamných komunikátov, aký majú reklam-

né komunikáty účinok na spotrebiteľa, na jeho nákupné správanie (pragmatika reklamy); 

 

John Stuart Mill  je predstaviteľ anglického filozofického pozitivizmu, zaoberajúci sa 

logikou. Mill obohatil semiotickú teóriu o dôležité pojmy, akými sú: denotát, designát 

a konotácia.  
    Denotát (z latinského slova „denotatio“ – označenie) predstavuje to, čo znak zastupu-

je. Denotát sa vzťahuje k reálnemu predmetu, veci, alebo určitému javu. Znak teda zastupuje 

(„denotuje“) reálne existujúcu vec. V takomto prípade reklama zastupuje propagovaný pro-

dukt, službu, značku či reálne existujúcu firmu.  

    Designát (z latinského slova „designate“ – značiť) je pojem označujúci zmyslové 

vnímanie znaku. Designát označuje to, čo si recipient predstaví pri vnímaní znaku alebo via-

cerých znakov navzájom. Na rozdiel od denotátu, designát nie je nutne viazaný na reálne 

existujúcu vec, predmet alebo osobu. Znamená to, že recipient si na základe znaku (alebo 

jednotlivých znakov) niečo v mysli predstavuje, aj keď znak nemá svoj reálne existujúci de-

notát. Preto aj ľudská fantázia má svoje hranice. Používame znaky, ktoré poznáme, alebo 

s ktorými máme reálnu skúsenosť, ale na rozdiel od denotátu sa neviažu na realitu, čiže jed-

notlivé znaky môžeme variabilne kombinovať a tým vytvárame novú skutočnosť, nový znak. 

Napríklad mytologické zviera Pegas nemá svoj reálne existujúci denotát, v skutočnosti nee-

xistuje, no napriek tomu je výsledkom kombinácie znakov, ktoré poznáme. Čiže Pegas pred-

stavuje bájne mytologické zviera – bieleho, okrídleného koňa, ktorý je vytvorený na základe 

kombinácie dvoch odlišných zvierat – koňa a vtáka. Pegas sa zároveň môže stať aj symbolic-

kým znakom firmy, spoločnosti. Napr. filmová spoločnosť Tri-Star, vo svojom logu používa 

práve zobrazenie Pegasa. V reklame sa okrem denotatívnej prítomnosti produktu môžu obja-

viť aj iné ozvláštňujúce prvky, viažuce sa k našej kultúre – nadprirodzené bytosti, fiktívne 

postavy, rozprávkové bytosti, komiksové postavy atď., ktoré reálne neexistujú (predstavujú 

určitý designát). 

    Konotácia (z latinského slova „conotatio“ – spoluoznačenie)  znamená, že znak 

okrem objektu (veci, udalosti, osobe atď.) označuje aj jeho určité vlastnosti. Čiže konotácia 

vyjadruje všetky myšlienky, emócie, asociácie, citové stavy, ktoré v nás znak vyvolá a ktoré 

sa nám spájajú s konkrétnym objektom. Napr. jablko v nás môže vyvolať konotácie – sladké, 

šťavnaté, chutné, zdravé, červené, strom, záhrada, príroda, ale aj dedičný hriech, poznanie, 
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svár, plodnosť, láska, rozprávková postava Snehulienka  alebo logo firmy Apple. Čaro ume-

nia a do istej miery aj reklamy tkvie v tom, že sú postavené na rôznych konotačných význa-

moch. Vďaka konotáciám pôsobí reklama na recipienta oveľa osobnejšie, príjemnejšie, in-

tímnejšie, no dôležité je, aby nestratila svoju informačnú – vecnú hodnotu. Problémom však 

môže byť aj opačný prípad, keď sa reklama snaží presne, jasne, jednoznačne, až odborne (de-

notatívne) informovať recipienta o propagovanom produkte/službe a potlačením konotácií sa 

stáva viac neosobnou, všednou, alebo až nudnou.   

     

    Filozof, estetik Ch. K. Ogden a literárny teoretik I. A. Richards vytvorili tzv. refe-

renčný trojuholník, ktorý znázorňuje vzťah medzi znakom, jeho objektom a samotnou myš-

lienkou. Ak je niečo znakom, tak znak zastupuje určitý objekt. Toto spojenie medzi znakom 

a objektom sa však vytvára v ľudskej mysli.   

   Ak by sme referenčný trojuholník aplikovali na reklamnú komunikáciu zistili by sme, že 

v tomto prípade je reklama znakom, symbolom, alebo významom (podľa Peirca je to repre-

zentant), ktorý spotrebiteľovi evokuje objekt. Predmet, referent, denotát (podľa Peircovej 

terminológie ide o objekt) je samotná firma, spoločnosť, alebo to môže byť aj propagovaný 

výrobok, služba, či konkrétna značka, ktorú reklama spotrebiteľovi prezentuje alebo pripomí-

na. Myšlienka, referens, obsah (podľa Peirceovej teórie je to interpretant) predstavuje kono-

tácie vyvolané reklamou, čiže myšlienka zobrazuje to, čo si spotrebiteľ pri vnímaní reklamy 

predstaví. V praxi to znamená účinok reklamy na recipienta. Ak by sme chceli celý proces 

vysvetliť jednoducho, môžeme ho zhrnúť do jednej vety: reklama je znakom produktu, ktorý 

je interpretovaný spotrebiteľom. Na referenčnom trojuholníku to znázorňuje prerušovaná 

čiara, ktorá znamená, že medzi znakom (reklamou) a jeho objektom (firmou, produktom, 

službou, či značkou) nie je žiaden reálny vzťah, reálna súvislosť. Spojenie medzi znakom 

(reklamou) a objektom (firmou, produktom, službou, či značkou) sa vytvára v ľudskom (spo-

trebiteľskom) vedomí, v jeho myšlienkových pochodoch. Z toho vyplýva, že recipient rekla-

my interpretuje produkt na základe znakov reklamy. Záleží od samotného autora reklamy 

(resp. autorského kolektívu) aké znaky vyberie do reklamnej komunikácie, aby ich zákazník 

mohol interpretovať tak, že si prostredníctvom reklamy utvorí pozitívnu predstavu, resp. ná-

zor o propagovanom produkte, firme alebo značke. 
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Schéma 2, Ogden-Richardsova trojuholníková schéma referencie vo vzťahu k reklame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

     Švajčiarsky lingvista a semiotik Ferdinad de Saussure ovplyvnil lingvistiku 20. sto-

ročia, štrukturalizmus a celý vývoj humanitných vied. Napriek tomu, že sa vo väčšine prípa-

dov zaoberal iba jazykovými znakmi, jeho niektoré teoretické východiská sa dajú aplikovať 

nielen na textovú časť reklamy, ale aj na jej vizuálne formy. Saussureove chápanie znaku je 

prísne dualistické. Jazykový znak podľa neho pozostáva z označujúceho (signifiant) – akus-

tický obraz, vonkajšia forma znaku a označovaného (signifié) – mentálny obraz znaku. Vý-

znam jazykového znaku sa vytvára spojením označujúceho a označovaného. Označujúce je 

vizuálnym znakom, resp. znakovým obrazom toho, čo recipient vníma, napr. písmená vytvá-

rajúce slogan reklamy – grafická podoba reklamy a označované, psychická predstava znakov 

v recipientovom vedomí vyvolaná sloganom reklamy. Pochopenie sloganu reklamy u väčšiny 

recipientov súvisí s tým, že označované je zväčša rovnaké pre istú kultúru alebo spoločnosť 

hovoriacu rovnakým jazykom. Zároveň však slogan nemusí osloviť všetkých rovnako, preto-

že označované predstavuje aj recipientovu individuálnu skúsenosť a jeho jedinečné, jemu 

vlastné, vnímanie reality. Z toho vyplýva, že význam znakov nie je stály, nemenný, pretože 

recipienti prostredníctvom rôznych iných pojmov (ich vzájomných vzťahov so znakmi) vy-

tvárajú hodnoty znakov. Preto význam znaku vytvára kombinácia označujúceho (signifiant)  

a označovaného (signifié), ktorý je tvorený v procese označovania recipientom na základe 

reality, reálnych objektov. 
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    F. de Saussure sa ďalej zaoberal vlastnosťami jazykových znakov – arbitrárnosťou a 

lineárnosťou jazykových znakov: 

    Arbitrárnosť jazykového znaku – princíp arbitrárnosti, čiže ľubovoľnosti jazykových 

znakov je charakteristický v tom, že spojenie označujúceho (signifiant) a označovaného 

(signifié) vzniká iba na základe dohody, konvencie, čiže spojenie nie je motivované, 

s realitou nemá žiadnu súvislosť. Napríklad naše pomenovanie reklama je iba vecou dohody, 

inde ju označujú advertisement, advertising, publicidad, réclame alebo werbung atď. 

Z hľadiska vizuálnej semiotiky sú v reklame na základe arbitrárnosti tvorené najmä abstrakt-

né logá, ktoré reálne nič  nepripomínajú, ale odkazujú ku konkrétnej firme či spoločnosti. 

      Lineárnosť jazykového znaku súvisí s tým, že znaky písaného textu, alebo aj hovore-

ného slova sa reťazia za sebou a tak vytvárajú celkový význam. Rozdiel medzi znakmi textu 

a z hľadiska vizuálnej semiotiky, obrazu je najmä v tom, že pri obraze vnímame všetky znaky 

naraz, význam textových znakov odhaľujeme postupne. Ďalším markantným rozdielom je 

ten, že v rámci našej kultúry čítame znaky textu zľava doprava, pri obraze náš pohľad pre-

skakuje ľubovoľne z jednej časti obrazu na druhú. Napriek tomu, že má človek tendenciu 

čítať znaky zľava doprava, vizuálne znaky sú pre recipienta nelineárne, nemajú presne stano-

venú postupnosť, ale príjemca znakov preskakuje z miesta na miesto a neustále sa vracia aj 

k už videným znakom, tak sa v jeho vedomí vytvára celkový obraz. Prirodzene, toto pravidlo 

nemôžeme brať úplne doslovne, pretože vo výtvarnom umení, umeleckej fotografii, ale aj v 

reklame platia určité kompozičné zákony, ktoré navádzajú recipienta všímať si najmä to, čo 

je na obrazovej časti najdôležitejšie, alebo upriamujú recipientovu pozornosť na dominantné 

miesto obrazovej plochy. Vyzdvihnúť istú časť obrazu možno aj hĺbkou ostrosti, kde sú naj-

dôležitejšie časti zaostrené a ostatné, menej podstatné veci, naopak rozostrené, nejasné. Re-

klama je špecifická najmä v tom, že kombinuje lineárne znaky (slogan, informačný, sprie-

vodný text reklamy) s nelineárnymi znakmi (obrazová časť reklamy) napr. printové reklamy 

v novinách, časopisoch, plagáty, billboardy, ale do istej miery aj audiovizuálna reklama atď.  

 

    Ďalším rozdielom, ktorým sa Saussure zaoberal  je langue a parol.  

     Langue – predstavuje gramatický systém jazykového znaku, jeho slovnú zásobu, 

správnu výslovnosť jednotlivých slov atď. Langue je teda presnejšie povedané jazykový sys-

tém konkrétnej spoločnosti. Saussure si však uvedomil, že langue nie je úplne nemenný.    

     Parol – prehovor vytvorený v istú dobu konkrétnou osobou predstavuje reálny jazy-

kový akt v určitej chvíli. Na rozdiel od langue sa parol vyznačuje individualitou 

a jedinečnosťou rečníka, napr. jeho charakteristickou farbou hlasu, typickou vetnou skladbou, 
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vlastnou slovnou zásobou, špecifickou výslovnosťou, artikuláciou a jeho ďalšími inými jazy-

kovými zvláštnosťami. Z toho vyplýva, že langue ako systém pravidiel nie je v komunikácii 

zjavný, no napriek tomu je podstatný, pretože ovplyvňuje výsledný prehovor (parol) – robí 

ho pre spoločnosť, iných účastníkov komunikácie zrozumiteľným. Saussureove východiská 

môžeme uplatniť aj pri analýze reklamy. V takom prípade langue predstavuje akýsi kon-

štrukčný systém pravidiel reklamy (napr. jej gramatické pravidlá, kompozičné pravidlá, pra-

vidlá strihu v audiovizuálnej reklame, konkrétne rozmery reklamných plôch, určité pravidlá 

selekcie postáv nachádzajúcich sa v reklame, pravidlá symboliky farieb, pravidlá kombinácie 

písiem, umiestnenia loga atď.)  a parol je aplikácia týchto pravidiel v štruktúre konkrétneho 

reklamného komunikátu adresovaného cieľovej skupine príjemcov.  

    

Podľa F. de Saussurea môžeme skúmať jazyk aj z dvoch hľadísk: diachrónneho a 

synchrónneho hľadiska.  

     Diachrónna analýza – sa zaoberá historickým vývojom jazyka, jeho zmenami 

a formovaním sa v rámci určitej časovej osi.  Synchrónna analýza – sa sústreďuje na analýzu 

stavu jazyka v konkrétnom čase, v istom okamihu jeho vývoja. Podľa Saussurea predstavuje 

synchrónna analýza kľúč k hlbšiemu pochopeniu jazyka a jeho štruktúre vnútorných vzťa-

hov.  

     Z tohto rozdelenia je zrejmé, že reklamu môžeme vnímať z jej postupného diachrón-

neho – vývojového hľadiska (premenami reklamy v čase od jej vzniku až po súčasnosť), ale-

bo si môžeme zvoliť cestu synchrónnej analýzy, pomocou ktorej budeme skúmať reklamu 

v tomto okamihu a v konkrétnom prípade.  

     Saussure sa zaoberal aj výskumom vzájomných vzťahov medzi jazykovými znakmi. 

Vzťahy syntagmatické a paradigmatické predstavujú dva spôsoby uvažovania o znaku: 

    Syntagma predstavuje rozdiely medzi znakmi. Spájanie znakov, ich postupná násled-

nosť je založená na kontraste, protiklade znakov, ktoré spolu vytvárajú určitý význam napr. 

skladba vety.  

    Paradigma je naopak založená na spätosti jednotlivých znakov. Znaky, ktoré majú 

spoločný základ vytvárajú určité skupiny, navzájom sa zlučujú napr. slovo písať – píšem, 

píšeš, píš, píšte, písali, napísal, atď.  

    Vzťahy medzi znakmi fungujú v reklame podobne: syntagma – konkrétna reklama 

zložená z rôznych znakov, paradigma – jednotlivé skupiny znakov používané v reklame 

(fonty písma, farebná škála, obrazová kompozícia, typy postáv, ale aj opakujúce sa skupiny 

propagovaných produktov či služieb v reklame atď.).  
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Úlohy na zamyslenie 
• Zamyslite sa nad tým, ako môže pomôcť semiotika pri tvorbe reklamných a marketingovo-

komunikačných riešení.  

• Aký druh výskumu poskytuje semiotika pre analýzu reklamných komunikátov a v čom sa 

odlišuje od iných vedných odborov (napr. psychológia, kulturológia, estetika atď.)?  

 

Úlohy k textu 
• Nájdite v odporučenej literatúre základné teoretické východiská semiotiky a pokúste sa ich 

aplikovať na marketingovo-komunikačnú a reklamnú teóriu.  

       

Zhrnutie 
Na základe komparácie teoretických východísk hlavných predstaviteľov semiotiky 

sme sa snažili zistiť, aké znaky reklama vo svojom obsahu používa, aký majú k sebe jednot-

livé znaky vzťah, akú majú jednotlivé znaky a znakové štruktúry funkciu, ale aj z akých rôz-

nych hľadísk ich môžeme skúmať, resp. ako ich interpretujú príjemcovia reklamných komu-

nikátov. Semiotický prístup použitý pri analýze reklamy nám poskytuje komplexný recepčný 

návod pre hlbšie porozumenie významov reklamnej komunikácie.  

 

Kontrolné otázky a úlohy 

• Charakterizujte čím sa zaoberá predmet Semiotika reklamy?  

• Ktorá semiotická výskumná metóda spočíva v tom, že nahrádzame znaky prirodzeného 

jazyka (alebo iných systémov) inými znakmi, t.j. symbolmi, ktoré nám umožňujú nebrať 

do úvahy sémantickú a pragmatickú stránku jednotlivých znakov a sústrediť sa len ich 

konštrukčnú schému, alebo na ich štruktúru (hlavne syntaktickú)? 

• Ktorý z autorov v rámci teórie semiotiky vytvoril triadické rozdelenie znakov na ikony, 

indexy a symboly? 
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2. Komunikačný proces z pohľadu umenia, médií a reklamy  
 
Ciele štúdia 
• vymedzenie pojmov komunikácia a komunikačný proces 

• definovanie základných komunikačných modelov  

• charakteristika jednotlivých zložiek komunikačného procesu v kontexte umenia 

a reklamy 

 

Kľúčové pojmy 
Komunikácia, komunikačný proces, komunikačný model, prenosový model komunikácie, 

kulturálny model komunikácie, vysielač, kódovanie, kódovací základ, signál, kanál, prí-

jemca informácie, dekódovanie, informačný šum, redundancia, spätná väzba. 

 

 2.1 Komunikačný proces – jeho význam v kontexte umeleckej a komerčnej 

komunikácie  
    Komunikačný proces z pohľadu umenia, reklamy alebo bežnej každodennej praxe 

pozostáva z viacerých zložiek, vytvárajúcich určitý transfer informácií (predstáv, myšlienok, 

nápadov, poznatkov, skúseností, zážitkov) medzi autorom (vysielačom) a príjemcom (reci-

pientom).  

      Komunikácii a jej zložitému systému sa preto venovala (a stále venuje) veľká pozor-

nosť v oblasti výskumu. Pre lepšie pochopenie komunikácie vzniklo množstvo modelov ko-

munikácií, slúžiacich ako zjednodušené schémy, ktoré nám približujú, znázorňujú celý tento 

proces.  

     Prvými teoretickými modelmi boli modely Clauda E. Shannona, Warrena Weavera, 

alebo Harolda W. Lasswella.   

     Zakladateľ matematickej teórie informácie Claud E. Shannon rozvinul svoju teóriu 

informácie v publikácii Mathematical Theory of Communication (Matematická teória komu-

nikácie) v roku 1949. Shannon však považoval význam správy za irelevantný z pohľadu 

technického výskumu komunikácie.  

     Oproti tomu už jeho kolega Warren Weaver naznačil využitie modelu komunikácie 

na oblasť humanitných vied.  

     Sociológ a politológ Harold W. Lasswell uvažoval o komunikácii tak, že sa snažil 

zodpovedať päť základných otázok: kto hovorí čo, ako to hovorí, alebo aký kanál, resp. mé-
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dium používa na prenos správy, komu to hovorí a s akým efektom. Lasswell patril 

k zakladateľom výskumu masovej komunikácie a preto sa jeho model komunikácie stal inšpi-

ráciou aj pre iných autorov (často sa používa aj pri charakteristike procesu marketingovej 

komunikácie) ako napr. pre amerického výskumníka Georgea Gerbnera (predstaviteľ tzv. 

„kultivačnej teórie“ tvrdí, že médiá ovplyvňujú náš pohľad na svet a televízia má schopnosť 

nahradiť našu osobnú skúsenosť), ktorý doplnil lasswelov model o ďalšie časti, ktoré 

s komunikáciou súvisia (niekto vníma nejakú udalosť a reaguje na ňu v nejakej situácii, po-

mocou nejakých prostriedkov, aby poskytol materiály v nejakej podobe, v nejakom kontexte, 

s nejakým obsahom a s nejakými dôsledkami).  

      Ďalší autori sa podrobnejšie zaoberali rôznymi oblasťami komunikácie napr. filozof, 

literárny vedec a najvýznamnejší predstaviteľ torontskej školy Marshall McLuhan sa zame-

riaval hlavne na vplyv masovej komunikácie na spoločnosť, kultúru, ale aj na jednotlivca. 

Snažil sa zodpovedať hlavne otázku, ako médiá fungujú, teda skúmal vyjadrovacie prostried-

ky médií. 

      V rámci výskumu jazykovej komunikácie patrí k najvýznamnejším predstaviteľom 

ruský lingvista, štrukturalista, jeden zo zakladateľov Pražského lingvistického krúžku, Roman 

Jakobson. R. Jakobson uvádza šesť faktorov jazykovej komunikácie a to: odosielateľ, kon-

text, správa, kontakt, kód a adresát.  

      Mediálne štúdiá sa začali formovať na základných pilieroch teórie masovej komuni-

kácie, ale aj na výskumoch kultúry a spoločenských väzieb. Pri zachytení, definovaní rôz-

nych kultúrnych prejavov a ich znakov sa v mnohých prípadoch používala semiotická ana-

lýza. Najznámejší predstavitelia boli napr. literárny vedec Raymond Williams a jeden z 

hlavných predstaviteľov birminghamskej školy, Stuart Hall.  

     Raymond Williams inšpiroval mnohých tvorcov komunikačných modelov, aby  

v komunikácii zohľadňovali aj kultúrne prostredie tzv. kulturálny model komunikácie. „Kul-

turální model komunikace vnímá komunikaci jako konstruování sdíleného prostoru významů, 

v němž se příslušníci dané kultury pohybují. Zatímco přenosový model izoluje sdělení a „do-

pravuje“ je jako dopis od podavatele k příjemci, kulturální model klade důraz na skutečnost, 

že lidé spolu sdílejí svět společných významů, které berou jako samozřejmost, dávno předtím, 

než k formulaci nějakého sdělení dojde“ (Jirák, Köpplová, 2003, s. 50). 

      Stuart Hall v súvislosti s médiami hovorí o role interpretačne aktívneho publika. Jeho 

teória kódovania a dekódovania je charakteristická tým, že publikum pristupuje 

k interpretácii mediálnych textov tvorivo, invenčne a preto odoslaný význam automaticky 



22 
 

nemusí byť totožný s významom prijatým.  Tento fakt je dôležitý aj pre reklamu a treba ho 

zohľadniť aj pri tvorbe reklamných komunikátov.  

 

 2.2 Charakteristika jednotlivých zložiek komunikačného procesu 
       

Schéma 3, Všeobecná schéma komunikačného procesu 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Vysielač (zdroj informácie): Vysielač je zdrojom informácie, on dáva základný (pr-

votný) impulz smerujúci k príjemcovi, resp. skupine príjemcov. V súvislosti s umením mô-

žeme za vysielač informácie považovať samotného autora, expedienta správy (maliar, sochár, 

hudobný skladateľ, spisovateľ atď.). V oblasti reklamy je to autor (alebo autorský kolektív) 

vytvárajúci reklamný komunikát. Za vysielač môžeme však považovať aj zadávateľa (inves-

tor – firma, spoločnosť) reklamy, pretože aj on môže do značnej miery ovplyvniť výslednú 

podobu komunikácie. Rozdiel medzi umením a reklamou v súvislosti s autorom je ten, že 

autor umeleckého diela ovplyvňuje hodnotu umeleckých diel svojou popularitou alebo pres-

nejšie povedané kvalitami (talent, umelecký prínos, revolučné názory, svojské vnímanie 

a zobrazovanie reality atď.), ktoré mu pripisujú história, dejiny umenia, aj naša kultúra. 

V oblasti reklamy však toto pravidlo neplatí, alebo ak, tak iba v minimálnej miere. Súvisí to 

aj s faktom, že autor reklamy zostáva pre väčšinu ľudí anonymný. Samotná reklama je viac 

autonómna, či presnejšie povedané, z hľadiska pragmatického využitia reklamy je dôležitejší 

jej účinok na cieľovú skupinu spotrebiteľov, než  meno autora (resp. autorov), ktorý reklamu 

vytvoril. Súvisí to aj s časovým a hodnotovým kódom, pretože umelecké diela sa postupom 

času môžu stať známe a každé umelecké dielo je jedinečným originálom, na rozdiel od re-

klamných komunikátov, ktoré postupom času strácajú svoju aktuálnosť a sú produkované 

masovo.     
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Kódovanie (kódovací základ): Pod termínom kódovací základ rozumieme všetky 

prostriedky, pomocou ktorých autor vyjadruje svoje myšlienky, pocity a názory. V oblasti 

umenia súvisí kódovací základ s danou umeleckou oblasťou. Pre výtvarné umenie sú kódo-

vacím základom línie, čiary, farby atď. Pre spisovateľa sú kódovacím základom jednotlivé 

písmená, slová, z ktorých vytvára vety – konkrétne dielo. Pre hudobného skladateľa sú kódo-

vacím základom noty. V súvislosti so semiotikou môžeme hovoriť o syntaxe (skladbe). 

Predmetom jej skúmania je, z akých znakov sa dielo skladá a ako sa tie znaky navzájom do-

pĺňajú.  

      Reklama má tiež svoj kódovací základ, ktorý je v mnohých prípadoch podobný, resp. 

rovnaký ako v oblasti umenia. Tu je potrebné rozdeliť reklamu aspoň na dve časti a to na 

printovú (statickú) a reklamu audiovizuálnu (dynamickú). Pri skúmaní printovej reklamy si 

môžeme všímať základné znaky, ako sú napr. línia, tvar, svetlo, farba, písmo, priestor (a jeho 

organizácia - členenie a rozmiestnenie textovej a obrazovej časti), text reklamy (metafora, 

metonymia, hyperbola, aliterácia, anafora, epifora atď.), rovnováha a napätie obrazu, kompo-

zícia, rytmus, postava, predmet, resp. produkt, jeho prepojenie s obrazom a textom reklamy 

atď. 

       V súvislosti s audiovizuálnou, resp. televíznou reklamou môžeme hovoriť 

o filmových znakoch: filmovom zábere (veľký celok, celok, polocelok, polodetail, detail, 

veľký detail), sklone kamery (podhľad, nadhľad, odklon od vertikály), pohybe kamery (pano-

ráma, nájazd, odjazd, travelling), hĺbke ostrosti záberu, priestore v reklamnom spote, čase 

v reklamnom spote, rytme, farbe v reklamnom spote, hudbe, resp. zvukoch využitých 

v reklame, montáži, hereckej zložke, kostýmovej zložke, scénografii, psychológii postáv 

resp. o psychologickom účinku celej reklamy, estetizácii obrazu (svietenie, deformácia prie-

storu a pod.).  

     Podľa uvedených príkladov môžeme povedať, že reklama svoj kódovací základ, ale aj 

teoretické poznatky preberá z rôznych druhov umenia. Či už ide o výtvarné umenie alebo 

umeleckú fotografiu, divadlo, film, hudbu, literatúru. 

     V reklame tak dochádza k syntéze jednotlivých druhov umenia, v závislosti od druhu 

vybraného média a k ich následnej komercializácii v podobe výsledného obrazu reklamného 

komunikátu. Reklama však pre svoj účel nepoužíva iba umelecké prostriedky, ale aj rôzne iné 

existujúce formy komunikácie (ako napr. verbálnu, neverbálnu komunikáciu atď.). Jednodu-

cho - reklama vo svojom obsahu kombinuje umelecké, ale aj neumelecké kódy na komuniká-

ciu so zákazníkom.  
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Signál: Je to už konkrétny výber znakov (kódov), ktoré vyberá autor do svojho diela, 

a tým vytvára informáciu pre príjemcu. V umení je signálom vytvorené, hotové umelecké 

dielo – umelecký artefakt, v reklame je signálom samotný reklamný komunikát.  

 

Kanál: Prostriedok prenosu správ v podobe konkrétneho (umeleckého alebo reklam-

ného) diela, prostredníctvom určitého média. Samotné médium sa stáva informačným kaná-

lom medzi autorom a príjemcom. Reklama pomocou moderných technológií dokáže posky-

tovať komerčné informácie v reálnom, ale aj virtuálnom priestore, v rôznom časovom trvaní 

a v rôznych krajinách súčasne. Médiá, ale aj reklama tak prispievajú k neustálemu svetovému 

globalizačnému procesu. Reklama a jej šírenie má k dispozícii možnosť výberu z viacerých 

možných kanálov - či už je to televízia, rozhlas, internet (v súčasnosti existujú aj experimenty 

s technológiou hologramu a jeho využitím na komerčné účely - reklama sa stáva súčasťou 

počítačových hier), tlač (noviny, časopisy), kino, vonkajšie – externé, alebo vnútorné (interié-

rové) prostredie (tzv. outdoorová reklama alebo  indoorová reklama: megaboardy, bigboardy, 

billboardy, bannery, city-lighty - svietiace, priesvitné bannery, otáčacie panely, nafukovacie 

reklamné pútače, back-lighty – svietiace billboardy, reklama na lavičkách, veľkoplošné obra-

zovky, reklama na autobusových zastávkach - abribusy, reklamy na dopravných prostried-

koch, vo výkladoch,  plagáty, pútače, letáky, chodiaca reklama atď.). Každý z kanálov má 

svoje výhody aj nevýhody a preto treba zvoliť čo najvhodnejší z nich, aby sme dokázali čo 

najefektívnejšie osloviť vybranú cieľovú skupinu. Pri plánovaní reklamnej kampane je nutné 

vybrať a skombinovať rôzne typy médií, aby boli schopné efektívnym spôsobom šíriť infor-

mácie - hovoríme teda o tzv. mediálnom mixe.  

 

Úlohy k textu 
• Popíšte výhody a nevýhody jednotlivých typov médií (napr. noviny, časopisy, vonkajšia 

reklama, televízia, rozhlas, internet atď.) používaných v oblasti marketingovej komuniká-

cie a reklamy.  

 

Príjemca informácie: Príjemca informácie je ten, ku ktorému správa smeruje. Autor 

pomocou znakov vytvára komunikačnú „hru“. Príjemca musí konkrétne znaky interpreto-

vať, priradiť k nim význam. Ak sa však znaková výbava autora a príjemcu odlišuje, resp. 

nezhoduje, komunikácia sa stáva problémová, nastáva vzájomné nepochopenie, alebo 

v horšom prípade ku komunikácii vôbec nedochádza. Tento príklad je častý najmä v oblasti 
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umenia. Recipient  nechápe, nerozumie jazyku autora a jeho dielu. Dokazuje to nespočetne 

veľa príkladov z histórie umenia. Napriek tomu, že bol umelec priekopníkom nového ume-

leckého smeru alebo hnutia, pokrokový, avantgardný, vo svojej dobe sa stretol 

s nepochopením zo strany okolia a jeho kvality dokázali oceniť až ďalšie generácie. Reklama 

si však takýto druh „experimentu“ nemôže dovoliť. Aby mohla ovplyvniť vedomie recipien-

ta, musí byť jej význam a jej výpovedná hodnota ľahko dekódovateľné, a to nielen u niekto-

rých jednotlivcov, ale musí osloviť čo najväčší počet ľudí rôznych vekových skupín, intelek-

tuálnej úrovne, sociálnej skupiny, životného štýlu, pohlavia, vierovyznania a pod. Pre oblasť 

reklamy je prioritou skôr kvantita príjemcov, umenie akcentuje viac kvalitatívnu stránku prí-

jemcov. Pod príjemcom reklamného komunikátu teda rozumieme masu alebo vybranú cieľo-

vú skupinu v závislosti od určitých trhových segmentov.    

 

Dekódovanie: Ide o výsledný efekt, keď príjemca prisudzuje význam jednotlivým 

znakom, nachádzajúcich sa v konkrétnom diele. V súvislosti s dekódovaním môžeme hovoriť 

aj o viacerých zložkách, ktoré proces dekódovania ovplyvňujú, resp. dopĺňajú. 

Skúsenostný potenciál autora a príjemcu – to sú názory, postoje, životné skúsenosti, 

intelektuálna úroveň, všetko, čo vytvára osobnosť autora a príjemcu.    Ak sú rozdiely príliš 

veľké nastáva informačný šum, zabraňujúci správne pochopiť a interpretovať dielo. Tento 

šum môže byť napr. na mentálnej úrovni – každý jedinec je individualita, naše vedomie je 

iné, nezhodujeme sa s autorom diela alebo nedokážeme pochopiť jeho komunikačný zámer. 

Často dochádza aj ku kultúrnemu šumu – každá kultúra má svojský, vlastný systém kódov, 

ktorý sa nemusí zhodovať s našou kultúrou. Informačný šum vzniká aj na základe uplynutia 

dlhšieho časového úseku. Ide o tzv.  historický šum – zmysel, pochopenie diela sa mení aj 

v závislosti od kontextu určitého obdobia. Pri tvorbe reklamy musíme mať na pamäti hlavne 

kultúrne, skupinové a osobnostné rozdiely. Dochádzať však môže aj k technickému šumu, 

ktorý vzniká poruchou informačného kanála alebo média (napr. zlý signál pri prenose infor-

mácií).  

      Redundancia je nadbytočná, opakovaná informácia. Redundancia môže byť na jednej 

strane užitočná – opakovaním znakov (farebných škvŕn, hudobných tónov, architektonických 

prvkov atď.) vzniká estetický účinok. Redundancia je v súvislosti s výskumom reklamy hod-

notená pozitívne, ale je vnímaná aj ako negatívny jav. Repetície  reklamy majú na jednej 

strane dôležitú funkciu – pripomínajú produkt, firmu, značku; zákazník si ich lepšie zapamä-

tá, no na druhej strane opakovanie reklamy pôsobí na recipienta rušivo, vtieravo. Máme na 

mysli časté vysielanie reklamných spotov v televízii (v nich frekventované poukazovanie, 
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upozorňovanie na  produkt), opakovanú inzerciu printovej reklamy v novinách, časopisoch 

a pod. Ide o výsledný stav, keď po vzhliadnutí, alebo vypočutí reklamy prebehol celý komu-

nikačný proces od autora reklamy až po dekódovanie reklamného komunikátu a spätnú väzbu 

príjemcu. Opakovanie procesu komunikácie, čiže opakovanie reklamného komunikátu už 

príjemcovi nič nové neprináša, pretože posolstvo reklamy už raz dekódoval. V praxi to môže 

znamenať, že na prvé vzhliadnutie nás  reklama očarí, zabaví, alebo nadchne. Jej neustálym 

opakovaním sa stane nudnou, vtieravou, vyvolávajúcou averziu. Na druhej strane - opakova-

nie môže mať aj opačný účinok. Opakovaním reklamných obsahov im začneme postupne 

dôverovať, stávajú sa pre nás známe a to, čo je pre nás známe, to, čo dobre poznáme, nás 

dokáže ľahšie presvedčiť. Opakovanie reklamných posolstiev vyvoláva pozornosť, persua-

zívny tlak na spotrebiteľov sa zvyšuje, čím sa zvyšuje aj šanca na predaj produktov alebo 

služieb.  

      Najdôležitejšia časť (pre reklamných tvorcov, aj zadávateľov reklamy), nasledujúca 

po dekódovaní významu diela je spätná väzba, ktorou vyjadruje recipient svoj názor na dielo 

tak, ako ho pochopil, ako ho vníma a ako sa odzrkadľuje v jeho vedomí. Hlavne v oblasti 

reklamnej praxe je spätná väzba veľmi dôležitá, pretože ideálna a očakávaná spätná väzba 

znamená predaj výrobku alebo ponúkaných služieb. Keďže v súvislosti s reklamou môžeme 

hovoriť často o nepriamej komunikácii so zákazníkom, o jej účinnosti sa dozvedáme len 

sprostredkovane (lepší predaj výrobkov, služieb, alebo prieskum účinnosti reklamného ko-

munikátu). Pri tvorbe reklamného komunikátu je dôležité zohľadňovať, predvídať reakcie 

príjemcu. Môžeme hovoriť o tzv. apriórnej spätnej väzbe, keď využívame znaky, ktorými 

dokážeme ovplyvniť príjemcovu reakciu ešte pri návrhu, tvorbe reklamy. Oveľa častejšia 

v umeleckej, ale aj mimo umeleckej praxe je aposteriórna spätná väzba, založená na zmys-

lovej skúsenosti každého príjemcu ako individuálnej osobnosti. Takáto spätná väzba sa už 

nedá jednoznačne a ľahko predvídať.  

 

Úlohy k textu  

• Skúste nájsť v odbornej literatúre komunikačné modely charakterizujúce proces reklamnej 

komunikácie, resp. marketingovej komunikácie (napr. model AIDA) a na konkrétnom prí-

klade vysvetlite ich  jednotlivé zložky.  
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Zhrnutie 
          Napriek tomu, že sa neustále snažíme o podrobný výskum komunikácie, jej jednotli-

vých znakov, významov, prostriedkov, akými sa k nám prihovára, nemôžeme povedať, že 

sme ju dokázali dostatočne a podrobne vysvetliť. Súvisí to najmä s tým, že každý z nás je 

jedinečná osobnosť, a tak je jedinečná aj naša komunikácia. Mnohé z našich komunikačných 

prostriedkov, ktoré sme v tejto časti popísali,  sú síce rovnaké, či presnejšie podobné, alebo 

jednoznačne definovateľné (môžeme ich teoreticky interpretovať), v mnohých prípadoch sa 

nájdu aj také, ktoré sa jednoducho zovšeobecniť nedajú. Pre oblasť výskumu marketingovej 

komunikácie a reklamy platí tento fakt dvojnásobne.    

              

Kontrolné otázky a úlohy 

• Charakterizujte komunikačný model sociológa a politológa Harolda W. Lasswella. 

• K akým typom šumov môže dochádzať v rámci procesu dekódovania pri komunikačnom 

procese? 

• Čo znamená termín redundancia a ako môže ovplyvňovať proces reklamného pôsobenia 

na spotrebiteľa? 
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3. Logo, jeho výrazové a vyjadrovacie prostriedky 

Ciele štúdia 
• definícia pojmu logo a jeho vymedzenie úloh v rámci  systému marketingovej komuni-

kácie  

• logo a jeho základné výrazové, vyjadrovacie prostriedky (logo a tvar, logo a písmo, logo 

a farba)  

• základné kritériá pri návrhu a tvorbe loga   

 

Kľúčové pojmy 
Logo, logotyp, značka, ochranná známka, firemný imidž, firemný dizajn, firemná identita, 

logo a tvar, logo a písmo, logo a farba. 

 

3.1 Teoretické východiská základných pojmov - rozdiel medzi logom 

a značkou  

      V rámci teoretickej časti je dôležité objasniť jednotlivé pojmy súvisiace s logom 

a značkou, ich postavením, funkciami, či úlohami v systéme marketingovej komunikácie. 

Práve pojmy značka a logo sa často zamieňajú nielen u laickej verejnosti, vo vedeckej oblas-

ti, ale aj v bežnej marketingovo-komunikačnej praxi. Kľúčovou otázkou teda je, aký je roz-

diel medzi logom a značkou? 

     Logo môžeme jednoducho definovať ako vizuálny symbol, určitý grafický znak, ktorý 

používajú firmy, spoločnosti, organizácie, rôzne skupiny, alebo aj jednotlivci za účelom odlí-

šiť seba, svoje produkty či služby od konkurencie. Primárna funkcia loga preto súvisí s odlí-

šením firiem, spoločností, ich produktov, resp. služieb od iných, konkurenčných firiem. Logo 

slúži k jednoduchšej identifikácii firiem a jej výrobkov/služieb zo strany spotrebiteľskej ve-

rejnosti. Stáva sa „tvárou“ vytvárajúcou povedomie o firme/značke a má pomôcť k jej neza-

meniteľnosti na trhu. Tým, že sa logo stáva znakom zastupujúcim reálnu firmu a spotrebiteľ 

sa má možnosť skôr stretnúť s logom firmy ako s reálnou firmou, preto musí logo vyjadro-

vať, vystihovať zameranie firmy, profesionalitu, solídnosť, lojalitu k zákazníkovi – zjednodu-

šene povedané musí reprezentovať ideály a jej silné stránky. Vizuálne stvárnenie loga môže 

mať rôzne podoby, od použitia názvu firmy v logu, jej skratky, iniciálok, alebo kombináciou 

písiem mena zakladateľa, resp. zakladateľov firmy, až po čisto abstraktný názov 

a v neposlednom rade aj grafickú podobu, konkrétny znak, v ktorom absentuje použitie pís-
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ma. V tomto prípade môžeme hovoriť o dvoch často používaných pojmoch – logo a logotyp. 

Mnohí autori považujú termíny logo a logotyp za synonymum. Ďalší vnímajú logo ako laic-

ký, alebo skrátený výraz pre logotyp a ako termín používaný medzi odborníkmi a ľuďmi po-

hybujúcimi sa v oblasti marketingovej komunikácie a reklamy. Existujú však aj názory, ku 

ktorým sa prikláňame, že logo a logotyp predstavujú dve možnosti vizuálneho zobrazenia: 

Logo predstavuje grafický symbol, konkrétny znak, resp. určitý piktogram. Logotyp je sym-

bol vytvorený z písma alebo textu, čiže ide o písmový alebo slovný znak používajúci charak-

teristický font písma. Pojem logotyp teda označuje typografické riešenie značky a logo pred-

stavuje symbol, resp. grafickú zložku značky. V bežnej praxi sa často stretávame aj 

so vzájomnou kombináciou jednotlivých grafických prvkov, keď je logo vytvorené spojením 

obrazovej aj písmovej časti – napr. logo ADIDAS tvorí kombináciu obrazovej časti – charak-

teristických troch šikmých prúžkov a pod nimi sa nachádzajúcej písmovej časti – názov spo-

ločnosti vytvorený kombináciou písiem z mena jej zakladateľa Adiho Daslera. 

Ďalším príkladom kombinácie obrazového znaku a písmovej časti v logách je tzv. 

tagline. Tagline môžeme charakterizovať ako heslo alebo krátky slogan dopĺňajúci logo. 

Tagline by mal byť originálny, nápaditý, môže vystihovať zameranie firmy alebo spotrebite-

ľom niečo napovedá o produkte/službe. Jeho aplikácia v rámci loga pomáha vytvoriť 

v spotrebiteľskom vedomí spojenie, ktoré podporuje lepšie a jednoduchšie zapamätanie znač-

ky. Napr. NOKIA – Connecting People, LG – Life´s Good, alebo u nás známa a populárna 

Kofola – Keď ju miluješ, nie je čo riešiť.  

     Na to, aby nedochádzalo k zneužitiu značky, jej loga, charakteristických farebných 

konštánt, sloganu atď. slúži ochranná známka. Ochranná známka ochraňuje firmy pred zne-

užitím ich charakteristických znakov inými, konkurenčnými spoločnosťami. Na druhej strane 

je jej úlohou chrániť spotrebiteľov tým, že na základe týchto špecifických znakov dokážu 

identifikovať firmu, s ktorej produktmi/službami sú spokojní, alebo ktoré im zaručujú určitú 

kvalitu. Ochranná obchodná známka dáva majiteľovi právo takto označovať svoje tovary 

a služby. Zároveň mu zaručuje, že nikto bez jeho súhlasu nesmie používať označenie, ktoré 

by bolo zhodné, alebo podobné, či presnejšie zameniteľné s jeho ochrannou známkou. 

Ochranná známka môže mať rôznu podobu: od mena, názvu, slov, cez logo, symbol, obrá-

zok, či charakteristické písmo, grafiku, až po špecifické znaky ako napr. tvar výrobku, dizajn 

obalu a pod.  

     Aký je však rozdiel medzi logom a značkou? Mnohí autori vnímajú termíny logo 

a značka ako totožné alebo ako veľmi príbuzné, odlišujúce  sa od seba iba v minimálnej mie-

re, nepatrných náznakoch. Značka má však okrem svojej „hmotnej“ roviny, aj rovinu ne-
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hmotnú, resp. „duchovnú“. Čiže značku netvoria iba akési grafické prvky, znaky, slová atď., 

ale aj to, ako je značka vnímaná na trhu, v  určitej kultúre, spoločnosti, sociálnej skupine a vo 

vedomí, no často aj v podvedomí spotrebiteľov. Tým sa od seba v princípe odlišujú pojmy 

logo a značka. Potvrdzuje to aj slávna veta reklamného mága Davida Ogilvyho „Značka je to, 

čo vám ostane, keď vám zhorí firma“, ktorá jasne naznačuje, aký je zásadný rozdiel medzi 

logom a značkou. Logo je v tomto prípade iba grafickým symbolom zastupujúcim konkrétnu 

firmu. Značka však predstavuje oveľa širší pojem, ktorý nie je redukovaný iba na akúsi vizu-

álnu konštantu, v podobe symbolizmu značky, ale dôležitý je aj význam značky, presnejšie to, 

ako vnímajú značku spotrebitelia. 

  

Schéma 4, Definícia značky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Spracované podľa: Vysekalová, J., Komárková, R., 2002, s. 222 

 

Značku môžeme preto analyzovať vo viacerých dimenziách: 

- potreba, očakávanie od značky v rovine racionálneho uvažovania, 

- emócie, stabilita, sociálna adaptabilita, starostlivosť, 

- originalita, neobyčajnosť, odlišnosť, 

- atraktivita, predstavivosť, životný štýl a jeho komponenty. 

 

Okrem pojmu značka sa u nás sa udomácnil aj pojem brand, ako jej anglický ekviva-

lent.  
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3.2 Logo, jeho základné vizuálne a grafické prvky   
       Originalita a inakosť loga je prvým veľkým, nie však jediným,  predpokladom úspe-

chu a dobrej propagácie značiek a firiem na trhu. Logo ako vizuálna zložka reprezentujúca 

konkrétnu firmu podlieha špecifickým kritériám: dobré logo musí mať svoj emocionálny ná-

boj, pomocou ktorého vplýva na psychiku jednotlivcov a tým priamo či sprostredkovane 

ovplyvňuje ich konanie. Aby logo mohlo ovplyvniť vedomie recipienta musí byť jeho vý-

znam, aj jeho výpovedná hodnota ľahko dekódovateľná, a to nielen u niektorých „vyvole-

ných“ jednotlivcov, ale musí osloviť čo najväčší počet ľudí rôznych vekových skupín, inte-

lektuálnej úrovne, sociálnej skupiny, životného štýlu, pohlavia, vierovyznania... 

Komunikačný transfer medzi recipientom a znakom (v našom prípade logom) musíme čo 

najviac vyčistiť od šumu zabraňujúcemu správne pochopiť, interpretovať jeho posolstvo, aby 

zákazník vedel okamžite priradiť logo k tej „správnej“ firme. Podľa Jitky Vysekalovej 

a Jiřího Mikeša vychádzajú požiadavky na dobré logo z jeho funkcií, ktoré rozdelili na: 

„Rozpoznatelnost loga – mělo by urychlit rozpoznání firmy a značky (symboly jsou vnímány 

rychleji než slova); pozitivní emocionální reakce – je důležitá ve smyslu možného přenosu 

pozitivní emoce z loga na produkt a firmu (u emocionální reakce může jít o pocity libosti, 

sympatie, poutavosti, zřetelnosti); jasný význam – spojující logo s firmou a jejími produkty, 

logo by mělo zprostředkovat (komunikovat) stejný význam pro různé cílové skupiny; subjek-

tivní pocit obeznámenosti – vytvoření pocitu známosti, která vzbuzuje důvěru“ (Vysekalová, 

J., Mikeš, J., 2003, s. 68). Pri výbere loga musíme mať na pamäti aj kultúrne, osobnostné 

rozdiely, pretože „zmysel určitého znaku či znakového systému nie je niečo absolútne. Zmysel 

sa mení v kontexte doby, štýlu, vo vývoji ľudskej osobnosti, ako aj pod vplyvom rôznych vnú-

torných činiteľov ľudskej psychiky. Dielo má zmysel len v určitom kontexte, celku, v určitom 

systéme, alebo aj za istých vonkajších alebo vnútorných podmienok existencie ľudskej spo-

ločnosti“(Gero, Š., Tropp, S., 2000, s. 51).  

 

Logo má 3 základné funkcie: 
Symbolickú – môže sa stať motivačným faktorom, zároveň slúži ako vizuálna skratka;  

Emotívnu – logo je signál, na ktorý ľudia reagujú. Pri jeho tvorbe je teda nutné využiť zna-

losti o pôsobení farieb a tvarov (v súlade s corporate identity); 

Informačnú – sprostredkovaním informácií logo odlišuje firmu a jej produkty od konkuren-

cie;  
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Logo (znak odkazujúci na firmu) môžeme z grafickej, vizuálnej stránky hodnotiť 

z rôznych aspektov. Tri najhlavnejšie aspekty ovplyvňujúce význam loga sú: 

• tvar 

• písmo  

• farba  

3.2.1 Logo a tvar 

      Pri tvorbe loga v prvom rade zohľadňujeme výber tvaru, pomocou ktorého vizuálne 

vyjadrujeme charakteristické znaky firmy, spoločnosti, či značky. 

     Tvar loga, jeho hlavný motív sa prepája, odkazuje k firme, spoločnosti. 

      Tvar môže obrazne vyjadrovať zameranie firmy, jej tradície, vzťah k spotrebiteľovi 

alebo vlastnosti, silné stránky, kvalitu firmy, resp. produktu, či značky. 

 

Jednoduché tvary v LOGÁCH 

Kruh – vyjadruje dokonalosť, jednotu, ale aj uzavretosť, neprístupnosť, pozorovateľa 

núti zahľadieť sa do jeho centra.  

Štvorec, obdĺžnik – má symbolizovať hranicu, vymedzenie si priestoru, teritória, ako 

aj pevnosť či nepoddajnosť. 

Z trojuholníka máme pocit hrozby, nebezpečenstva, či rizika. Na druhej strane vy-

jadruje duchovno, v súvislosti s náboženstvom prítomnosť Sv. Trojice (Otec, Syn a Duch 

Svätý). V starovekých kultúrach trojuholník vyjadroval mužský ▲ a ženský ▼ princíp.  

Elipsa – môže znázorňovať pokoj, harmóniu, stabilitu a práve preto sa veľmi často 

používa v mnohých logách.  

Neukončené tvary naopak vyvolávajú pocit napätia, dynamiky, neustáleho pohybu, 

ktorý môže vyjadrovať flexibilitu firmy, jej rýchle, dynamické konanie, alebo otvorenosť, 

ústretovosť, schopnosť prispôsobovať sa novým okolnostiam.  

 

Pri triedení, zaraďovaní loga do tvarových kategórií si môžeme pomôcť klasifikáciou 

znakov semiotika Charlesa Sandersa Peirca a jeho triadickým rozdelením znakov na: 

ikony (znaky založené na podobnosti s objektmi); 

indexy (znaky, ktoré s objektmi spája vzťah súvislosti);  

symboly (znaky, ktoré spája s ich objektmi iba konvencia). 
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Ikonické logá  

     Vznikajú na základe podobnosti s reálnymi, existujúcimi objektmi. 

      Tým, že ikonické logá zobrazujú reálne objekty, ktoré recipient pozná, znázornené 

objekty vytvárajú vo vedomí recipienta určité charakteristické konotácie, ktoré recipient zá-

roveň spája s firmou/spoločnosťou/značkou, či jej produktmi, službami. V doslovnom vý-

zname by mali ikonické logá zobrazovať buď reálnu firmu alebo jej produkty či služby, napr. 

praclík v logu odkazuje na pekáreň, nožnice na krajčírstvo atď. Ako ikonické logo však mô-

žeme označiť aj znak vytvorený na základe podobnosti s reálnymi objektmi, ktorý síce na 

prvý pohľad nemá reálny vzťah k firme, k jej produktom, ale v prenesenom význame, 

v rámci určitej kultúrnej tradície je tento vzťah priamo prítomný. Dobrým príkladom boli už 

vývesné štíty v období antickej spoločnosti. Znak zobrazený na vývesných štítoch tam ozna-

čoval určitý sortiment tovaru či služby, napr. kľúč – symbol zámočníkov, koza – symbol pre-

daja mlieka a pod. Preto sa aj v súčasnosti veľmi často objavujú v ikonických logách hlavne 

zvieracie motívy, vyjadrujúce priority, filozofiu firmy, vzťah k zákazníkovi, alebo napoveda-

jú niečo o produkte. Ikonické logá však používajú aj rastlinné motívy, rôzne predmety, ľud-

ské figúry, ktoré v istom vzťahu vystihujú firmu/spoločnosť/produkt. 

 

Výhody a nevýhody ikonického loga  

     Tým, že ikonické logá zachytávajú bežnú, vonkajšiu realitu, sú ľahšie zapamätateľné. 

     Nevýhodou ikonického loga je to, že recipient potrebuje dlhšiu dobu na to, aby logo 

vizuálne spracoval a pochopil jeho význam. 

    Ďalšou nevýhodou ikonického loga je, že nie sú dostatočne originálne, pretože mnohé 

logá používajú podobný motív a recipient si ich môže mýliť. 

 

 Logá s náboženskými a mytologickými symbolmi  

      V logách sú zobrazované predmetné symboly, ktorých význam je vytvorený na zákla-

de dohody, konvencie (strom – symbol plodnosti, zrodu života), alebo historickej udalosti, 

prípadne predmety (atribúty) sú symbolom istej osoby (trojzubec – symbol vládcu morí Pose-

idóna). 

     V logách sa často objavujú aj rastlinné a zvieracie symboly, označujúce isté vlastnos-

ti, ktoré sú výsledkom archetypálnych obrazov (napr. červená ruža – symbol lásky, sova – 

symbol múdrosti atď.), alebo personifikácie, keď sa neživým veciam pripisujú ľudské vlast-

nosti, môže ísť aj o zosobnenie abstraktnej ľudskej vlastnosti nejakou  postavou (napr. Her-

kules – symbol nadľudskej sily). 
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Výhody a nevýhody loga s náboženskými a mytologickými symbolmi  

     Logá tvorené pomocou náboženských alebo mytologických symbolov majú viacero 

významových rovín ako napr. Pegas (mytologické zviera), kôň s krídlami (kombinácia dvoch 

odlišných zvierat – kôň a vták), konkrétna firma (v našom prípade Tri-Star). 

     Výhodou takýchto typov je, že náboženské symboly alebo mytologické postavy doká-

žu vhodne naznačiť zameranie firmy, aj vyzdvihnúť jej kvality. 

     Nevýhoda je v tom, že viacero konotácií odvádza pozornosť od firmy, spoločnosti, 

alebo recipient loga nemusí náboženský symbol, či mytologickú postavu poznať, resp. nevie 

určiť, aký má postava význam. 

 

Indexové logá  

     Vytvárajú sa na základe vzťahu s firmou/spoločnosťou, alebo jej zameraním, či jej 

produktom. 

    Indexové logá teda nevyjadrujú priamo, čo firma robí, alebo na čo je zameraná, ale 

iba nepriamo, v náznaku, vo vzťahu so znakom loga. 

    Napr. logo firmy ZIPPO vyrábajúcej zapaľovače – nad písmenom I je naznačený 

plamienok, alebo firma Hot Wheels vyrábajúca hračky, miniatúrne modely automobilov má 

v logu plameň ako index rýchlosti, dynamiky. 

 

Symbolické (abstraktné) logá  

     Pomerne často sa pri tvorbe loga využívajú abstraktné, symbolické tvary, ktoré nema-

jú svoj konkrétny denotát a svojou originalitou sa odlišujú od iných typov. V tomto prípade 

by malo byť logo čo najjednoduchšie (v tvare, farebnosti), aby ho zákazník mohol rýchlejšie 

spoznať a ľahko si ho zapamätať.  

 

Výhody a nevýhody symbolického (abstraktného) loga  

     Výhodou (zároveň však istým spôsobom aj nevýhodou) abstraktného loga je, že zá-

kazník nemá možnosť takého množstva konotácií ako u ikonického loga, alebo loga 

s odkazom na historické, náboženské, mytologické príbehy, postavy alebo predmety. 

     Abstraktné logo preto zbytočne neodvádza pozornosť diváka (ikonické a logá inšpiro-

vané mytológiou, alebo históriou majú viacero významových rovín, preto je pozorovateľ nú-

tený nad logom dlhšie uvažovať). 
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     Pozorovateľovi sa pri vzhliadnutí abstraktného loga vybaví konkrétna firma, resp. jej 

produkt. Logo ako znak zastupuje firmu, spoločnosť na základe konvencie, dohody. Rizikom 

je, že recipienti logo neprijmú, nebude pre nich dosť vizuálne zaujímavé. 

 

Logá inšpirované optickým klamom  

     3-D ilúzie, kinetické obrazce pútajú pozornosť svojím nepriamym kinetickým pohy-

bom. 

Ich výhodou je, že nepôsobia plošne, ale vystupujú do priestoru, čo môže byť pre re-

cipienta vizuálne príťažlivé a preto si recipient logo lepšie zapamätá. 

 

Logá, ktoré sa nedajú presne tvarovo zaradiť  

     Uvedené kategórie však v bežnej praxi nie sú také jednoznačné, pretože jednotlivé 

typy sa navzájom prelínajú a dopĺňajú, resp. majú viacero významov. Napr. fajku v logu NI-

KE môžeme vnímať ako abstraktný, symbolický znak, ktorý nám nič konkrétne nepripomína. 

Môžeme ho však označiť aj ako indexový znak, pretože fajka pripomína dynamický pohyb, 

rýchlosť, švih... Samotný názov NIKE je odvodený od mena NIKÉ (Bohyne víťazstva) a logo 

reprezentuje zjednodušený tvar jej krídla. 

 

Úlohy k textu 
• Nájdite rôzne logá firiem a pokúste sa ich zaradiť do jednotlivých tvarových kategórií.    

 

Úlohy na zamyslenie 
• Zamyslite sa nad tým, aký je vzťah medzi tvarom použitým v logu firmy a jej produktmi, 

zameraním firmy, resp. samotným vnímaním značky zo strany spotrebiteľov. 

3.2.2 Logotyp a písmo 

     Vývoj písma je charakteristickou súčasťou dejín ľudskej civilizácie. Naša história je 

dôkazom toho, že v každej ľudskej civilizácii vznikali rôzne písmové systémy, od sumérskej 

kultúry, ktorá vyvinula klinové písmo, cez egyptské hieroglyfy, grécke písmo, rímske písmo, 

gotické, renesančné, rôzne iné typy ako je napr. hebrejské písmo, arabské, čínske, indické, 

slovanské písma a azbuky atď., až po širokú škálu rozmanitých typov po vzniku kníhtlače  či 

súčasnej elektronickej kultúry. Primárnou funkciou písma je fixovanie informácií rôzneho 

charakteru (myšlienok, príbehov, udalostí, životných skúseností  a pod.), ktoré je možné ta-

kýmto spôsobom zachovať pre budúce generácie. Na druhej strane má písmo aj ďalšiu dôle-
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žitú funkciu a to estetickú, resp. dekoratívnu. Písmo je preto odjakživa späté aj s výtvarným 

umením a každý druh písma má svoje špecifické znaky, na základe ktorých ho dokážeme 

nielen identifikovať, ale zároveň je schopné v nás vyvolať určitý estetický zážitok, pri ktorom 

si primárne nevšímame význam písma, ale skôr jeho vizuálnu príťažlivosť. Písmo a jeho ap-

likácia v  systéme marketingovej komunikácie a reklamy je tiež samozrejmosťou, pretože 

jednak spĺňa funkciu informačnú (informuje nás o produktoch, službách, ktoré firma ponú-

ka...) a na strane druhej má funkciu estetickú (písmo by sa k firme malo vizuálne hodiť 

a malo by byť súčasťou jej corporate identity). Podobne je to aj v prípade loga, ktoré môže 

byť vytvorené z písma ako znaku, ktorý odkazuje k firme (logotyp). Písmo v logotypoch mô-

že vyjadrovať napr. názov firmy, spoločnosti, skratku názvu firmy, alebo iniciály zakladateľa 

firmy, resp. viacerých zakladateľov a pod. Podobne ako písmo v marketingovej komunikácii, 

aj písmo použité v logotypoch má informačnú hodnotu, ale primárne má funkciu estetickú –

 na základe špecifického fontu písma sú spotrebitelia schopní identifikovať konkrétnu firmu 

alebo značku. Tvorcovia logotypov si môžu vybrať z rozmanitých druhov písma, ale stáva sa, 

že si vytvoria vlastný, originálny typ písma, ktorý je jedinečný a pre firmu charakteristický. 

Existuje rôzne triedenie typografických písiem. Asi to najznámejšie vychádza z návrhu typo-

grafického zväzu ATYPI (Association Typographique Internationale). Podľa tohto návrhu sa 

písmo rozdeľuje do 9. hlavných skupín: 

 

Renesančná antikva - bola vyvinutá, aby nahradila príliš zdobené a ťažko čitateľné 

lomené písma. Zahŕňa antikvy vytvorené od druhej polovice 15. storočia do prvej polovice 

18. storočia a taktiež aj ich novodobé modifikácie. Charakteristickými identifikačnými 

znakmi tejto kupiny písiem sú: diferencované šírkové proporcie písmových znakov, šikmá os 

tieňovania oblých ťahov, malý rozdiel v hrúbke hlavných a vedľajších ťahov, ako aj zaoblené 

nábehy serifov. Zaraďujeme sem písma, ako napr. Garamond, Times New Roman a pod.  

 

Baroková antikva - do tejto kategórie zaraďujeme písma z druhej polovice 18. storo-

čia, ktoré sú prechodom od renesančnej antikvy k antikve klasicistickej. Rozlišovacím zna-

kom prechodových písiem je výraznejší rozdiel v hrúbke hlavných a vedľajších písmových 

ťahov, os tieňovania oblých ťahov je takmer alebo úplne zvislá, dynamický a statický princíp 

sa v kresbe písmových znakov uplatňuje v rovnakom pomere, šírková proporcia je u niekto-

rých typov písma diferencovaná a u iných nie. Patria sem písma, ako napr. Baskerville alebo 

Bookman. 
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Klasicistická antikva - do tejto skupiny patria tlačové písma vytvorené v období kla-

sicizmu a spolu s ich novodobými modifikáciami ich zaraďujeme medzi písma konštruované, 

ktoré už tvarovo nevychádzajú z charakteru písaného písma. Dokážeme ich identifikovať na 

základe toho, že majú výrazné kontrasty v hrúbke hlavných a vedľajších ťahov, os tieňovania 

oblých tvarov je zvislá, šírkové proporcie písmových znakov nie sú diferencované, ich serify 

sú vodorovné, geometricky konštruované, majú vlastnú kresbu a sú často bez nábehu. Typic-

kým písmom tohto druhu je napr. Bodoni. 

 

Egyptienka - začiatkom 19. storočia vzniklo v reakcii na priemyselnú revolúciu 

množstvo nových písiem určených na reklamné použitie. Typické pre toto obdobie je písmo 

egyptienka, ktorej charakteristickým znakom sú mohutné dekoratívne tvary a konštruované 

ťahy, najmä výrazné doskovité, štvorhranné, príp. aj trojuholníkové serify. V kresbe znakov 

sa prelínajú prvky antikvových a lineárnych písiem, šírkové proporcie väčšiny týchto písiem 

nie sú diferencované, os tieňovania oblých tvarov je zvislá a hrúbka hlavných a vedľajších 

ťahov je mierne, ale viditeľne diferencovaná. Zaraďujeme sem písma, ako napr. Garamond, 

Clarendon.    

 

Bezserifové písma (grotesky) - vznikli v 19. storočí z pôvodných groteskov až po 

súčasné písma, či novšie modifikácie a konštruované písma vychádzajúce z geometrických 

tvarov – kruhu, štvorca. Ich charakteristickými identifikačnými znakmi sú: absencia serifov; 

žiadny, alebo malý rozdiel v hrúbke hlavných a vedľajších ťahov; ako aj dôraz na jednodu-

chosť a čisté tvary písmových znakov, vďaka čomu bezserifové písma predstavujú novší, 

modernejší prístup k tvorbe písma. Zaraďujeme sem písma, ako napr. Helvetica, Univers, 

Gill Sans, Futura atď. 

 

Lineárna antikva (groteskantikva) - písma, kde sa navzájom zlučujú antikvové 

a groteskové prvky. Okrem zlúčenia kresbových prvkov antikvových a bezserifových písiem 

sú ďalšími identifikačnými znakmi tohto písma napr. väčšinou diferencovaná šírková propor-

cia, mnohokrát výrazné rozdiely v hrúbke ťahov, ale najmä typické rozšírené ukončenie kon-

cových ťahov nepatrnými skrytými, resp. jemnými serifmi. Do tejto skupiny 

zaraďujeme aj písmo, ktoré nevieme s istotou zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich skupín 

pre svoju originálnu, individuálnu stavbu, vychádzajúcu buď z dekoratívneho, alebo funk-

čného účelu. Zaraďujeme sem písma, ako napr. Optima.  
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Skript - sú predovšetkým také druhy písma, ktoré vychádzajú z historických kaligra-

fických vzorov 16. až 19. storočia, ale patria sem aj písma odvodené z reklamných skriptov 

20. storočia a zo súčasných lineárnych rukopisných scriptov, ktoré majú mnohokrát expresív-

ne prevedenie. Charakteristickým znakom kaligrafických druhov písma (skript) je, že pripo-

mínajú ručne písané písmo, používajú výrazné rozdiely v hrúbke písmových ťahov, taktiež 

majú často väčší sklon než kurzívy a písaný charakter písma okrem iného podčiarkuje tzv. 

spojnica, ktorá jednotlivé písmená v texte vzájomne prepája, aby na seba plynule nadväzova-

li. Patria sem písma, ako napr. Park Evenue, Englische Schreibschrift. 

 

Lomené písma - do tejto skupiny zaraďujeme písma, ktoré vznikali najmä v období 

gotiky (zhruba od 12. do 15. storočia), preto sa často označuje aj ako gotické písmo, i keď 

novodobé druhy lomeného písma vznikajú ešte stále aj v súčasnom období. Tvar tohto písma 

je ovplyvnený hlavne gotickou architektúrou, kedy karolínske písmo od 13. storočia nadobú-

dalo lomené, hranatejšie tvary a malo prevládajúci zvislý smer (podobne, ako u gotických 

stavieb). V neskorej gotike malo písmo ornamentálny charakter – iniciálky (začiatočné pís-

mená) často vybiehali svojimi ozdobnými časťami do voľného priestoru okolo textu. Úsilie 

o čitateľnosť neskôr potlačilo túžbu po ornamentálnosti a po vynáleze kníhtlače sa tento druh 

písma rozšíril v rôznych krajinách (najmä nemeckých). Gotické písmo malo viacero druhov, 

z ktorých najznámejšie sú napr. švabach – širšie, oválnejšie tvary a fraktúra – užšie, špica-

tejšie formy písma. 

 

Do 9. skupiny sa zaraďujú všetky písma nelatinského pôvodu, pravo aj ľavosmerné, 

napr. azbuka, grécke, hebrejské, arabské písma, ale aj písma východných kultúr. 

 

            Pri výbere písma v rámci logotypu nesmieme zabúdať ani na to, že písmo musí vysti-

hovať, charakterizovať zameranie firmy, jej imidž, filozofiu a istým spôsobom nám aj napo-

vie aký produkt  či služby firma ponúka. Pritom nám môže pomôcť napr. veľkosť písma – 

zvolením kontrastu malého a veľkého písma zvýrazníme vec, posolstvo, ktoré chceme posta-

viť do pozornosti príjemcov, alebo sklon písma, jeho natočenie, rozloženie, farba, či štruktú-

ra. Pre pochopenie logotypu je však dôležitá aj jeho čitateľnosť a jednoznačná rozpoznateľ-

nosť. Zo všeobecných pravidiel vyplýva, že písané písmo je horšie čitateľné ako tlačené 

písmo, alebo kombinácia viacerých typov písma pôsobí chaoticky, nejednotne. Taktiež je 

dôležité vedieť skombinovať písma, ktoré sa k sebe vzájomne vizuálne hodia a vytvárajú 

harmonický celok. Nie je vhodné napríklad miešať serifové a bezserifové typy písma. Bežný 
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recipient síce nevie presne definovať o aký typ písma ide a určiť, čím je takýto druh písma 

špecifický (ako sme to urobili v predchádzajúcom rozdelení...), no napriek tomu má z písma 

určitý pocit, ktorý sa spája s firmou alebo jej produktom. Písmom sa tak dá  vizuálne nazna-

čiť, čím sa firma zaoberá, čo vyrába, aká je jej filozofia atď. 

 

Úlohy k textu 
• Nájdite rôzne ukážky logotypov a pokúste sa určiť, aký typ písma použili autori logotypov 

pri ich návrhu.  

 

Úlohy na zamyslenie 
• Zamyslite sa nad tým, aký je vzťah medzi písmom použitým v logotypoch a produktmi, 

službami firiem, zameraním firiem, resp. samotným vnímaním značky zo strany spotrebite-

ľov. Existuje vzťah medzi určitou skupinou písma, ktorý sa používa v logotypoch propagu-

júcich rovnaký druhu tovaru, resp. pri príbuznej skupine výrobkov (napr. alkoholické ná-

poje, nealkoholické nápoje, automobily, výpočtová technika atď.)?    

3.2.3 Logo a farba 

      Farba je nositeľom silného informačného kódu ako aj emocionálneho náboja. Na far-

bu sa môžeme pozerať z viacerých pohľadov: či už z fyzikálneho, technologického, fyziolo-

gického, psychologického ako aj symbolického. Pre oblasť reklamy sú najdôležitejšie hlavne 

posledné dve spomínané hľadiská  

      Farby majú od pradávna svoj symbolický význam, na ktorý pri tvorbe a výbere loga 

nesmieme zabúdať. Každý jedinec má svoju obľúbenú, preferovanú farbu resp. viacero fa-

rieb, odrážajúcich jeho povahu alebo momentálny psychický stav.  

            Škála týchto obľúbených, preferovaných farieb sa môže v priebehu života človeka 

meniť (napr. v mladosti človek obľubuje skôr žiarivé, jasné, pastelové farby a v staršom veku 

naopak, konzervatívne, tlmené, tmavšie odtiene). Farbami sa dá vyjadriť množstvo pocitov, 

dokážu upokojovať, ale aj nahnevať, môžu na nás pôsobiť skľučujúco, depresívne, ale aj op-

timisticky. Archetypálna symbolika farieb, ktorá sa postupne vykryštalizovala už v dávnych 

prírodných civilizáciách je  stále prítomná aj v našej kultúre. Tieto tzv. pravzory (emócie), pri 

vnímaní jednotlivých farieb ovplyvňujú naše psychické stavy. 

 



41 
 

Farby môžeme rozdeliť do rôznych skupín, kategórií, ktoré musíme zohľadniť 

pri tvorbe loga: 

- Teplé farby: žltá, žlto oranžová, oranžová, oranžovo červená, červená a červeno fialová. 

Teplé farby sú agresívne, dynamické, pozitívne, majú tendenciu vystupovať, pútajú po-

zornosť, dráždia psychiku človeka a pôsobia na neho aktívne.  

- Studené farby: zeleno žltá, zelená, modro zelená, modrá, fialovo modrá a fialová, pôsobia 

na diváka upokojujúco, pasívne, dokonca až letargicky, sú melancholické, meditačné.  

 

- Primárne farby: žltá, červená, modrá, nemôžeme ich namiešať z iných farieb. 

- Sekundárne farby: fialová, zelená, oranžová, hnedá, vznikajú zmiešaním primárnych 

farieb. 

 

- Komplementárne farby: vytvárajú najväčšie kontrasty, ako napr. oranžová a modrá, žltá 

a fialová, zelená a červená atď.  

 

            Pri voľbe farby však musíme zohľadňovať aj také kritériá ako sú: jas farby, sýtosť 

farby či jej odtieň.  

     Správnym použitím farebnej škály môžeme u recipienta navodiť požadovaný psy-

chický stav, asociácie, ktoré sa mu vybavia pri vzhliadnutí loga a ich následné priradenie 

k firme, spoločnosti. 

     Z hľadiska reklamnej komunikácie, ale aj farebnej symboliky loga majú farby ambi-

valentný charakter. To znamená, že napr. v našej kultúre môže mať farba negatívne konotá-

cie, ale v  reklame alebo logu sa spája s pozitívnymi významami. 

 

Symbolický význam jednotlivých farieb 

Červená farba: 

Pôsobí veľmi sugestívne. Jej význam má zväčša ambivalentný charakter. Na jednej 

strane symbolizuje lásku, život, krv, energiu, dravosť, vzrušenie, pohyb, dynamiku, nespúta-

nú energiu. S touto farbou sa však spájajú aj negatívne významy ako napr. hnev, agresivita, 

nebezpečenstvo. Červená farba má tendenciu opticky zvýrazňovať, zviditeľňovať, pútať po-

zornosť, a preto sa kvôli svojej impulzívnej povahe často objavuje v reklamnej komunikácii. 

Ľudia obľubujúci červenú farbu sú všeobecne považovaní za vitálnych - červená farba je is-

tým spôsobom aj indexom mladosti, mladíckej vitality. 
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Modrá farba: 

Táto farba explicitne symbolizuje pokoj, čistotu, stálosť, uvoľnenie, chlad, túžbu, ale 

aj nedosiahnuteľnosť. Modrá farba je farbou oblohy, preto sa jej často pripisujú meditatívne, 

relaxačné účinky, ale pôsobí aj pasívne. V oblasti reklamy stojí ako opozitná farba voči čer-

venej farbe. Často sa využíva v oblasti bankového sektora, kozmetiky,  používajú ju aj poli-

tické strany. Tým, že nie je dráždivá, agresívna, nepúta na seba pozornosť, je menej výrazná - 

môže vystihovať vlastnosti produktu, ako napr. chlad pri rôznych mrazených výrobkoch, 

osviežujúcich nápojoch atď. 

 

Čierna farba: 

V našej kultúre je vnímaná ako farba smútku, smrti, noci, temnoty. V reklame však 

paradoxne nadobúda úplne iný rozmer. Spolu so striebornou a zlatou sa stala znakom luxusu, 

prestíže, kvality a elegancie. Čierna farba reprezentuje konzervatívny, seriózny štýl. Stačí si 

všimnúť oblasť automobilového priemyslu, mobilnej technológie, či elektrotechniky, kde sa 

čierna a strieborná farba používa najviac. V súvislosti s logom má podobný význam ako 

v reklame. Čiernu „jednoduchosť“ a rafinovanosť využívajú hlavne firmy a spoločnosti, ktoré 

chcú vo vedomí recipienta navodiť pocit niečoho hodnotného a stáleho.     

 

Biela farba: 

V nás evokuje dokonalosť, čistotu, nevinnosť, mier, duchovnosť, zrod, ale aj prázd-

notu. V logách sa používa často ako doplnková farba napr. je často kombinovaná s modrou 

farbou, čo vyvoláva osviežujúci, upokojujúci pocit, alebo v kombinácii s čiernou vytvára 

najväčší kontrast. 

  

Zelená farba: 

Najčastejšie sa vyskytuje v prírode, preto je pre ňu charakteristický jej relaxačný, 

upokojujúci účinok, ale pôsobí aj chladne a neosobne. Zelená je predovšetkým symbolom 

jari, preto je aj symbolom života, nesmrteľnosti. Je znakom nádeje, ale zároveň môže vyjad-

rovať chorobu, zlosť, čo záleží od jej odtieňa. Najčastejšie sa objavuje v logách firiem, ktoré 

majú niečo spoločné s prírodou, alebo firiem vyrábajúcich osviežujúce produkty napr. žuvač-

ky, cukríky, nealkoholické nápoje, ako aj pri liečivých výrobkoch, a pod. 
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Ružová farba: 

V nás vyvoláva pocit detinskosti, infantilnosti, ale aj hravosti, snovosti, nespútanej radosti. 

Ružová pôsobí optimisticky a vyvoláva pozitívne emócie.  Napr. farba podobná ružovej tzv. 

magenta sa stala typickou pre spoločnosť T-mobile. Tento mobilný operátor si ju zaregistro-

val ako svoju ochrannú obchodnú známku a je preňho charakteristickou farbou.  

 

Oranžová farba: 

  Je pútavá, komunikatívna. Jej charakteristickými konotačnými významami sú radosť,  

energia, sviežosť, zrelosť, život. Napriek tomu, že je teplá, na recipienta nepôsobí agresívne a 

vtieravo (ako napr. červená), ale skôr priateľsky. 

 

Hnedá farba: 

Pôsobí príjemne, upokojujúco, stabilne (spätá je so zemou – farba zeme). Vyvoláva aj 

dojem pevnosti, nepoddajnosti, vitality, zdravého života.  

 

Žltá farba:  

Je symbolom Slnka, blahobytu, zrelosti, lesku, nádhery, tepla atď. Napriek tomu, že je 

žltá farba najžiarivejšou farbou, má ambivalentný charakter a môže vyvolávať konotácie ako 

napr. závisť, nenávisť, zrada, nevera. Tým, že pôsobí dynamicky a má silný energický náboj, 

sa v logách často používa najmä pre jej pozitívny emocionálny potenciál.  

 

Šedá farba: 

Je pasívna, pôsobí depresívne a nevýrazne. Šedá konotuje strach, starobu, blízku smrť, 

zánik a preto sa v súvislosti s reklamou využíva len v minimálnej miere. Väčšinou je šedá 

farba doplňujúca, aby viac zvýraznila inú farbu v logu. Záleží však od kombinácie farieb, 

keď sa môže aj nevýrazná šedá farba stať výraznou.  

 

Fialová farba: 

Vyvoláva v nás asociácie ako napr. chlad, smrť, smútok, nepokoj, choroba. Fialová je 

zároveň kráľovskou farbou. V reklame i v logu môže akcentovať kvalitu výrobkov/ ponúka-

ných služieb.  
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      Význam farieb je závislý od ich kombinácií, preto každé logo, jeho farebné vyjadre-

nie, je jedinečné. Napríklad, iný pocit v nás vyvolá kombinácia dvoch teplých farieb (červená 

a žltá farba pôsobia energicky až agresívne) a iný pocit budeme mať z kombinácie teplej 

a studenej farby (červená a modrá farba vytvárajú napätie, ale pasívna modrá môže utlmiť 

agresívnu červenú farbu). Preto sa logá často vytvárajú na základe farebného kontrastu. Logo 

by nemalo obsahovať veľa farieb - takto sa stane nečitateľným, resp. neprehľadným a bude 

pôsobiť neusporiadane. 

      Význam farieb však nie je spätý iba s logami firiem, ale aj s ich výrobkami, obalmi 

atď. - firma by mala používať jednotnú farebnosť, aby spotrebitelia dokázali firmu/značku 

ľahšie a rýchlejšie rozpoznať. 

 

Úlohy k textu 
• Vyberte viacero príkladov loga, ktoré sa používajú v praxi a charakterizujte, aký je vzťah 

medzi farbami použitými v logách a samotnými firmami, značkami, produktmi, či cieľovou 

skupinou spotrebiteľov. 

 

Úlohy na zamyslenie 
• Zamyslite sa nad tým, aký význam má výber farby v logách vo vzťahu k výrobkom, obalom, 

firemným dizajnom a vizuálnou komunikáciou značky. 

 

3.3 Základné pravidlá pri návrhu a tvorbe loga  
     Na základe predchádzajúcich častí, v ktorých sme analyzovali jednotlivé zložky loga 

z rôznych aspektov, môžeme zhrnúť základné pravidlá pri tvorbe loga, resp. logotypu do 5. 

hlavných bodov. Majú slúžiť ako pomôcka, na základe ktorej by logo mohlo byť nielen vizu-

álne príťažlivé, ale najmä funkčné:  

 

Logo by malo byť originálne: Je to prvý a základný predpoklad toho, aby sme mohli 

vytvoriť jedinečné a vo vnímaní spotrebiteľov nezameniteľné logo. 

 

Logo by nemalo byť príliš tvarovo komplikované: Ak je tvar komplikovaný, reci-

pientom trvá dlhšie, kým identifikujú jeho význam a zapamätajú si ho. Treba dbať aj na to, že 

logá sa používajú v rôznych veľkostiach. Pri výraznom zmenšení (napr. na vizitke, či hlavič-

kovom papieri) môžu zaniknúť niektoré detaily a logo sa tak stáva nečitateľným. 
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V logu by sa nemalo používať veľa farieb: Pri použití viacerých farieb bude pôso-

biť logo disharmonicky a nejednotne. Ak budeme musieť použiť jeho čierno-bielu aplikáciu, 

tak sa môžu jednotlivé šedé odtiene vzájomne zlievať a logo, resp. jeho jednotlivé časti budú 

ťažko rozlíšiteľné. Ďalším problémom môže byť aj ekonomické hľadisko – pri použití množ-

stva farieb narastajú náklady na výrobu napr. pri tlači loga na darčekové  predmety atď. 

Spravidla  by sa logo malo skladať maximálne z troch farieb. Farba, resp. farby, by mali 

vhodne vystihovať firmu a mali by byť aj súčasťou firemného dizajnu.   

 

V logu by nemalo byť použitých veľa fontov písma:  Vybraný font písma by mal 

súvisieť s firmou, resp. jej produktmi a službami. Zvolený typ písma by mal takýmto spôso-

bom vystihovať charakter firmy. V logotype by sa mal používať iba jeden, maximálne dva 

typy písma, aby  nepôsobil chaoticky. Ak autor použije dva typy písma, mali by sa k sebe 

vizuálne hodiť a mali by patriť do príbuznej skupiny. Existujú však aj prípady, že sa zámerne 

použijú dva odlišné typy písma, ak to má konkrétny význam vo vzťahu k firme, resp. značke.  

 

Logo by malo mať jasný význam: Je vhodné ak má logo logické prepojenie 

s firmou/značkou/produktmi/službami, ktoré zastupuje, aby si recipient na základe loga vedel 

okamžite spomenúť na konkrétnu firmu, resp. značku. Logo by malo tiež vyvolávať pozitívne 

emócie, ktoré sa následne spájajú so značkou, alebo jej produktmi.   

 

Úlohy k textu 
• Nájdite v praxi logá, ktoré považujete za vizuálne príťažlivé a logá, ktoré sú podľa vášho 

názoru zle graficky navrhnuté. Na týchto konkrétnych príkladoch vysvetlite, prečo si myslí-

te, že sú navrhnuté dobre, vhodne, alebo naopak, nevhodne.  

 

Zhrnutie 
Zachytiť charakter firmy len v jednom znaku je veľmi ťažké, technicky, ale aj krea-

tívne náročné. Propagácia firmy mnohokrát stojí a padá na vhodnom výbere loga. Logo je 

azda najdôležitejšou zložkou pri prezentácii značky a spotrebiteľ ho musí spoznať automatic-

ky, reflexívne. Logo musí zároveň vyvolať tú „správnu“ emóciu vo vedomí svojho diváka 

a preto sa z grafického návrhu loga stáva jedna z kľúčových podmienok úspechu firmy na 

trhu.  
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Kontrolné otázky a úlohy 
• Definujte, aké sú základné rozdiely medzi logom a značkou.  

• Čím sú špecifické ikonické logá, aké môžu mať výhody a nevýhody v porovnaní s inými 

typmi log?  

• Stručne charakterizujte základné kritériá pri návrhu a tvorbe loga.  
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4. Syntax printovej a audiovizuálnej reklamy  

Ciele štúdia 
• definícia a členenie reklamných prostriedkov  

• charakteristika jednotlivých prvkov a základných znakov printovej reklamy  

• charakteristika jednotlivých prvkov a základných znakov audiovizuálnej reklamy  

 

Kľúčové pojmy 
Reklamné prostriedky, printová reklama, línia, škvrna, rytmus, rovnováha, napätie, symet-

ria, perspektíva, text, farba, hĺbka ostrosti, filmová reč, narácia filmového obrazu, reklam-

ný film, filmový obraz, filmový záber, pohyb kamery, sklon kamery, montáž – strihová 

skladba, zvuk, hudba, čas vo filme, psychológia filmu, estetizácia obrazu. 

 

 4.1 Reklamné prostriedky  
     Pod reklamným prostriedkom rozumieme reálnu, zmyslovo vnímateľnú formu re-

klamného oznámenia.  

      Pri rozpracovaní stratégie reklamných prostriedkov sa rieši otázka, aké reklamné opat-

renia sa použijú na dosiahnutie reklamných cieľov. Vychádza sa z výberu reklamných pro-

striedkov, pričom sa posudzuje vhodnosť ich použitia pre reklamu konkrétneho výrobku. 

      Potom zvažujeme formálnu dimenziu zvoleného reklamného prostriedku (veľkosť, 

obraz, farebnosť, zvuk, atď.), ktoré má vzájomnou súhrou propagačných prvkov vyvolať 

primeraný reklamný účinok.  

 
Základné členenie reklamných prostriedkov je podľa pôsobenia na zmyslové orgány: 

- vizuálne reklamné prostriedky (napr. inzeráty, plagáty, svetelná reklama); 

- akustické reklamné prostriedky (napr. rozhlasový šot); 

- audiovizuálne reklamné prostriedky (napr. televízny šot, reklamný film). 

 

Z hľadiska tvorby reklamných prostriedkov, ich využitia a technickej príbuznosti po-

známe reklamné prostriedky: 

- tlačené (napr. katalógy, prospekty, plagáty, nálepky, letáky, atď.);  

- tlačové (napr. inzeráty, reklamné časopisy);  

- reklamné prostriedky priamej reklamy (napr. reklamný list);  
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- svetelné (napr. neóny, diapozitívy, atď.);  

- zvukové (rozhlasový šot, vysielanie v obchodnom dome, atď.);  

- audiovizuálne (napr. reklamný film, videozáznam, televízny šot, atď.);  

- priestorové (napr. reklama na štítoch domov, pútače na štadiónoch, drobné priestoro-

vé prostriedky - reklamné a darčekové predmety, atď.);  

- obaly. 
 

4.2 Printová reklama  
      Vizuálne znaky v reklame sa skladajú z viacerých prvkov, ktoré majú svoj konkrétny 

význam a recipientom tak poskytujú informácie o produktoch/službách/značkách. 

      Pri tvorbe reklamných komunikátov je potrebné poznať základné prvky, resp. „sta-

vebný materiál“ reklamy, aby sme vedeli účinne osloviť našu cieľovú skupinu. 

 

Línia 
       Je základný stavebný prvok obrazu. Je nositeľom kvalít zobrazenia: môžeme ňou vy-

jadriť materiál, konštrukciu, priestorové formy, pohyb zobrazených predmetov, ale aj naše 

emócie a nálady. Línia má svoju šírku, dĺžku, tvar, smer, farbu, sýtosť a jasnosť. Podľa tva-

rov delíme línie na: rovné (vodorovné, zvislé šikmé), krivé (oblúky, kuželosečky, špirály...), 

iné nepravidelné línie (odpozorované z prírody, z charakteristických konštrukcií). Línie môžu 

byť jednoduché a zložité. 

 

Škvrna 
      Ak pri pohybe vzniká čiara, narastaním bodu vzniká škvrna. Každá škvrna má určitý 

obrys a každá škvrna pôsobí inak: kruhové škvrny – harmonická uzavretosť, nepravidelne 

rozptýlená škvrna – dynamika, napätie, pohyb, škvrna ohraničená čiarami – poriadok, dis-

ciplína, škvrna môže vznikať aj nakopením čiary. Škvrna nadobúda významy vo vzťahu k 

polohe zobrazenia.  

 

Rytmus 
       Rytmus je pravidelné opakovanie istého javu a môžeme ho nájsť všade (tep srdca, 

chôdza, striedanie dňa a noci...). Striedanie zhodných, alebo podobných prvkov, ich opako-

vanie vytvára rytmus v obraze (napr. striedanie polôh: hore – dole, vľavo – vpravo, tvarov: 

rovné – krivé, veľké – malé, krátke – dlhé, farieb: teplé – studené, čisté – lomené, usporiada-
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nia: zhusťovanie – zrieďovanie, ako aj komplexných štruktúr: napätie – rovnováha,  harmó-

nia - disharmónia). 

 

Rovnováha a napätie 
       V súvislosti s rovnováhou musíme uvažovať o váhe prvkov: prvky v ťažisku poľa 

majú väčšiu váhu ako prvky nachádzajúce sa na okrajoch, prvky v dolnej časti obrazového 

poľa majú väčšiu váhu ako prvky v hornej časti, prvky v ľavej časti obrazového poľa majú 

väčšiu váhu ako prvky v pravej časti, jeden osamotený prvok v ľavej časti vyvažuje skupinu 

prvkov v jeho pravej časti. Vertikálny smer (hore – dole) – prekonávanie príťažlivosti, hori-

zontálny smer (doľava – doprava) súvisí s kultúrnym kódom napr. smer písma, pohyb hodi-

nových ručičiek a pod. Pohyb do pravej strany kladie menší odpor ako pohyb do ľavej strany. 

Väčší prvok je vizuálne ťažší ako menší. Jednoduché tvary pôsobia ťažšie ako zložitejšie. 

Teplá farba je vizuálne ťažšia ako studená. Drsná plocha sa nám javí ťažšia ako hladká plo-

cha, vzorovaná plocha je ťažšia ako jednoduchá (čistá).  

 

Napätie 

      Rovnováhu vnímame vtedy, ak hrozí nebezpečenstvo jej narušenia, ak vzniká určité 

napätie medzi skutočným stavom a stavom ideálnej rovnováhy. Človek sa vždy podvedome 

snaží o vytvorenie rovnováhy.  

 

Symetria 

Symetria ako forma rovnováhy vzniká tak, že sa dosiahnu identické prvky na oboch 

stranách osi súmernosti, alebo v rovnakej vzdialenosti od stredu súmernosti v obrazovom 

poli. 

 

Zobrazenie priestoru (perspektíva) 
Ilúzia priestoru sa dá dosiahnuť: 

- Osamotením jedného prvku na obrazovej ploche na základe vzťahu: figúra – pozadie; 

- Využitím veľkosti prvkov: väčšie predmety vnímame ako by boli vpredu, menšie ako vza-

du; 

- Využitím polohy prvku: figúra dole sa javí bližšie ako figúra hore; 

- Prekrývaním figúr. 
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Text a jeho umiestnenie v priestore 

 
Text umiestnený na osi – ide o text súmerný podľa osi, kde pravá a ľavá časť sú sy-

metrické – pôsobí dojmom serióznosti, vyváženosti.  

 
Text umiestnený na ľavú zarážku – všetky riadky začínajú na ľavej strane a ich za-

končenie nie je rovnaké, dobre sa číta, je dynamický, dočítanie jedného riadka povzbu-

dzuje do pokračovania v čítaní. Dobre sa dá využiť vtedy, ak sa jednotlivé za sebou 

idúce riadky začínajú písmenami, ktoré čítané zvislo tvoria zmysluplné slovo.  

 

Text umiestnený na pravú zarážku – riadky sa nezačínajú rovnako, ale všetky sa 

rovnako končia na pravej strane. Takéto aranžovanie písma je graficky náročné, pôsobí 

dynamicky, púta pozornosť.  

 

Text umiestnený do bloku – všetky riadky sú rovnako dlhé a tvoria spolu blok. Odpo-

rúča sa ho použiť na dlhšie texty, opisy. Takto graficky upravený text nevzbudzuje len 

mimovoľnú pozornosť, ale skutočný záujem o obsah  inzerátu.  

 

Šikmé umiestnenie textu – buď celý text, alebo niektorá jeho časť sú umiestnené šik-

mo. Dôraz sa kladie na dojem úmyselného zošikmenia v snahe zvýrazniť text a upútať 

pozornosť príjemcu.  

 

Text umiestnený do kruhu – ak je text nedeliteľný, odporúča sa popísať maximálne 

3/4 kruhu, najideálnejšie sú 2/3; dolný priestor by mal byť v dolnej časti, aby sa príjem-

ca zbytočne nenamáhal a nemusel čítať obrátené písmená. Ak ide o deliteľný text, 

vhodné je umiestniť ho do dvoch polkružníc.  

 

Voľné umiestnenie textu v ploche – malo by rešpektovať vyváženosť priestoru 

a nevzbudzovať dojem náhodnosti.  
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Farba v reklame 
      Farba je nositeľom silného informačného kódu, aj emocionálneho náboja. Pri voľbe 

farby však musíme zohľadňovať aj také kritériá ako sú: jas farby, sýtosť farby, jej odtieň. 

Správnym použitím farebnej škály môžeme u recipienta navodiť požadovaný psychický stav. 

Firma by mala používať jednotnú farebnosť (aj v rámci svojich reklamných kampaní...), aby 

spotrebitelia dokázali firmu, značku, či jej produkty, služby ľahšie a rýchlejšie rozpoznať. 

 

Hĺbka ostrosti 
      V obraze môžeme hĺbkou ostrosti upozorniť na predmet, posolstvo, ktoré si majú re-

cipienti všimnúť a zapamätať. Zvýraznená vec tak ostáva zaostrená a menej výrazné prvky sú 

rozostrené, dotvárajú celkový obraz.  

 

Úlohy k textu 
• Na základne charakteristiky jednotlivých vizuálnych prvkov (línia, škvrna, perspektíva, 

farba atď.) sa pokúste interpretovať nasledujúcu ukážku reklamy.  

 

Obr. 1, Printová reklama Wallis Dress to Kill 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: http://vuing.com/dressed-to-kill-awesome-wallis-advertising-campaign/ 

 

 



53 
 

4.3 Audiovizuálna reklama 
      Film sa dá najjednoduchšie charakterizovať ako súbor obrazov radených za sebou 

v určitom rytme. Filmové umenie kinetických obrázkov patrí k najvýraznejším komunikač-

ným prostriedkom súčasnosti. Jeho výhodou je schopnosť naratívne, pomocou obrazu 

a zvuku prerozprávať príbeh viacerým divákom v rôznom čase a priestore. 

      Film možno chápať ako rozprávanie v obrazoch, ktoré existuje vo vymedzenom 

čase a priestore. Vo všeobecnosti ho radíme k audiovizuálnym komunikačným prostriedkom 

a patrí mu prívlastok kinetický, pretože jedným z jeho dvoch hlavných atribútov je pohyb 

(druhým je montáž alebo strih). Existuje v ňom množstvo žánrov: umelecké a experimentálne 

filmy, čisto zábavné produkty, dokumenty, animované filmy a v neposlednom rade aj re-

klamné spoty. 

 

Film je syntetickým umením, ktoré čerpá z týchto umeleckých druhov:  

- Dráma: predvádza konanie a rozhovory postáv v scénicky upravenom prostredí, využíva 

herecký prejav;  

- Literatúra: rozpráva príbeh, plynie v čase;  

- Fotografia: zaznamenáva obraz reality na filmový pás;  

- Maliarstvo: komponuje záber podľa geometrických zákonitostí a využíva svetlo, tieň, 

kontrast a farby ako príznakový element;  

- Hudba: využíva ju ako doplnkovú súčasť k príbehu, ako prostriedok na vyjadrenie vnú-

torných pocitov hrdinov a ako prostriedok na charakterizovanie miesta deja. 

 

Päť informačných kanálov vo filme:  

- obraz,  

- písmo alebo iná grafika,  

- reč,  

- hudba,  

- ruchy/zvukové efekty.  

 

       Film prechádzal postupnou premenou z atrakcie na umenie - vytvoril si originálnu 

filmovú reč, preto možno aplikovať semiotickú metódu aj na jeho diela. Zobrazuje skutoč-

nosť, používa osobitný systém označovania, sprostredkúva nejaké významy, obracia sa na 
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diváka, odovzdáva mu špecifické posolstvo a pracuje so zábermi, ktoré plnia funkciu znakov 

– najmenších jednotiek významu. 

      

Filmová reč 
     Film si od svojho vzniku po súčasnosť vyvinul vlastný systém znakov a výrazových 

prostriedkov, ktoré súhrnne nazývame filmová reč. Pomocou nej tvorcovia nakrúcajú 

a upravujú filmové dielo tak, aby bolo pre diváka zrozumiteľné. Filmový príbeh tvoria rôzne 

navzájom súvisiace prvky filmovej reči. Tieto prvky sú vlastne dohodnuté pravidlá 

a zaužívané konvencie, ktoré sa uplatnili pri výrobe filmového diela a pomocou ktorých film 

„komunikuje“ s publikom.  

 

Narácia filmového obrazu 
      Vo filme sa rozprávanie nevytvára zo slov, ale z obrazov. Film vytvára rytmickú sadu 

záberov, naráciu, v ktorej sa nasnímané objekty vyčleňujú zo svojho prirodzeného prostredia 

a nadobúdajú významy, ktoré v štruktúre filmového textu pochádzajú z ich nových väzieb. 

Spojenie súboru rôznych záberov do významovej následnosti tvorí rozprávanie. Naratívnosť 

vzniká vďaka tomu, že obraz používame ako slovo. Tento postup je typický pre film, 

v ktorom sa výrazne uplatňuje strihová skladba. Rad zmien možno vnímať ako rozprávanie 

(pohyb postavy v zábere, premena emócií na ľudskej tvári). Schopnosť obrazu premeniť sa 

na naratívny text vzniká z prítomnosti istých pohybových prvkov, ktoré sa nachádzajú 

v tomto obraze. 

 

Znaky a symboly vo filme 
      Film využíva na komunikáciu s publikom bohatú škálu znakov a symbolov, ktoré po-

chádzajú z každodenného života (napr. úsmev znamená radosť, zodvihnutý prst hrozbu, prs-

teň symbolizuje manželstvo), alebo vznikli špeciálne v maliarstve, fotografii či filmovom 

umení. Znaky používané v každodennom živote nazývame konvenčné znaky. Znaky uplat-

ňované v umení, takzvané umelecké znaky sa nevytvárajú automaticky a na rozdiel od kon-

venčných znakov nemajú presne stanovený význam. Umelecké znaky využívané špeciálne vo 

filme nazývame filmové znaky (napr. detailný záber na ľudské oči môže symbolizovať psy-

chický stav, nôž na stole naznačuje možné násilné riešenie konfliktu v príbehu). 
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Interpretácia filmových znakov 

      Interpretáciu znaku ovplyvňujú rôzne dejové súvislosti, skúsenosti, vnímanie diváka 

a prostredie. To umožňuje filmové dielo vnímať a interpretovať stále novým spôsobom.  

      Znaky, ktoré si osvojil film, jeho techniky, syntax filmového obrazu, efektívnym spô-

sobom využíva aj reklama. Reklama používa už overené filmové symboly, tradičné filmové 

postupy a premieňa ich na komerčnú komunikáciu. Film a audiovizuálna reklama dokážu 

oveľa sugestívnejšie osloviť svojho recipienta, pretože zjednocujú, syntetizujú obraz, zvuk, 

farbu, ale aj pohyb, a preto dokážu najvernejšie zachytiť realitu.  

      Prostredníctvom technických prostriedkov, filmových trikov sú film a reklama schop-

né vytvoriť svet fantazijný, snový, fiktívny alebo narúšať časovú následnosť. Film a audiovi-

zuálna reklama dávajú možnosť zachytiť realitu verne, ale dokážu si ju aj prispôsobiť. Audi-

ovizuálna reklama umožňuje recipientom propagovaný produkt nielen vidieť, ale im ukazuje 

aj ako ho použiť, alebo produkt môže reklama spojiť s príbehom, pôsobí súčasne na viacero 

zmyslov, vytvára pocit osobnej, až intímnej komunikácie. 

            Audiovizuálna reklama patrí k najsilnejším presvedčovacím prostriedkom komerčnej 

komunikácie.  Recipient môže postupne prejsť jednotlivými fázami: od identifikácie sa 

s reklamnými postavami, cez imitáciu reklamných postáv, empatiu – spotrebiteľ sa vciťuje do 

reklamných postáv (reklamné postavy, alebo príbehy sú tvorené zväčša ako univerzálne šab-

lóny, ktoré sa určitými znakmi podobajú na cieľovú skupinu recipientov, reklamné postavy sa 

dostávajú do podobných situácií ako človek v reálnom živote) a posledná fáza je katarzné 

uvoľnenie, čo v reklame môže predstavovať kúpu produktu.  

 

Reklamný film 
      Patrí medzi druhy účelových filmov. Je to väčšinou krátky snímok, šot (trvajúci cca. 

od 30 do 60 sekúnd) propagujúci nejaký predmet, tovar, alebo upozorňujúci diváka na nejakú 

akciu. Reklamný film, ktorého tvorca zostáva väčšinou anonymný, môže byť animovaný, 

dokumentárny alebo hraný, koncipovaný ako strohá informácia, môže mať aj dej, ktorý vr-

cholí pointou, upozorňujúcou na propagovaný predmet. Dobré reklamné filmy sú založené na 

nápade, metafore, myšlienkovej skratke a počítajú s prekvapením diváka. Nápad, pointa mu-

sia byť jasné, zreteľné a použité v krátkom časovom úseku (na rozdiel od celovečerných fil-

mov), preto je tvorba kvalitného reklamného filmu veľmi náročná - tvorca musí poznať 

a ovládať množstvo techník filmového umenia.  
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Filmový záber 
      Najmenším a základným nositeľom filmového významu je záber. Filmový záber je 

presne vymedzený zapnutím a vypnutím kamery alebo strihom z jednej alebo druhej strany. 

Z hľadiska strihovej skladby je teda záber elementárna stavebná jednotka. Záber má vo fil-

movom diele podobnú funkciu ako slovo v písanom texte. Možno ho oddeliť, spájať s inými 

zábermi podľa istých zákonitostí, alebo narúšať prirodzenú príbuznosť a využívať ho 

v prenesenom význame. Zábery majú schopnosť zdôrazňovať alebo potláčať predmety, javy 

alebo situácie na plátne. 

      Filmový záber je najmenšia časť filmu medzi dvoma strihmi (strih oddeľuje dva zábe-

ry), nakrútená od jednej klapky k druhej. Dĺžka záberu závisí od druhu filmu, v reklame sa 

používajú zväčša krátke zábery, pretože dĺžka reklamy neumožňuje používať dlhé. 

 
Druhy záberov: 

- Veľký celok: Záber ukazujúci rozsiahle prostredie, v ktorom sa ľudská postava javí ako 

drobná, nepatrná súčasť. Veľký celok umožní divákovi naraz si prezrieť celé miesto deja, 

ktoré sa neskôr bude odkrývať po častiach. 

- Celok: Záber zaznamenávajúci nejaký predmet či jav v jeho úplnosti. Taký je napr. záber 

celej izby, celej budovy, resp. celej postavy.  

- Polocelok: Záber ktorý zdôrazňuje postavu herca a jeho gesta, pozadie má len dokresľujú-

cu hodnotu.  

- Polodetail: Druh záberu, ktorého veľkosť je určená zachytením ľudskej postavy alebo 

skupinky dvoch až troch postáv po prsia, eventuálne až do pásu. 

- Detail: Záber filmu zachytávajúci zblízka malú časť celku. Jeho veľkosť je vymedzená 

ľudskou tvárou alebo jedným predmetom, ktorý zaberá celé plátno resp. obrazovku. Detail 

má veľkú emocionálnu pôsobivosť. 

- Veľký detail: druh záberu zachytávajúci najmenšiu časť celku. Do záberu sa nevmestí celá 

hercova tvár. Veľký detail nám ukáže len jej časť (oči, ústa), alebo nejaký malý predmet 

vo veľkom zväčšení. 

 

Sklon kamery 
      Sklon kamery, resp. uhol pohľadu je jedným z najpôsobivejších výrazových pro-

striedkov filmu. Zábery z rôznych uhlov pohľadu sa spájajú s osobitým významom. Čo vní-

mame z hornej perspektívy, z nadhľadu, pôsobí podriadene, stratené a zmenšené. Naopak, čo 
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vnímame z dolnej perspektívy, teda z podhľadu, pôsobí zväčšene, veľkolepo a má glorifiku-

júci účinok.  

 

Základné typy sklonu kamery, resp. uhlov pohľadu: 

- Pohľad zhora tzv. nadhľad: robí človeka menším, osamelým, divák je nad dejom filmu, 

na dej sa pozerá zhora. Nazývame ho tiež vtáčia perspektíva. 

- Pohľad zdola tzv. podhľad: tento sklon môže vyjadrovať moc, autoritu, podhľad má ten-

denciu veci zväčšovať, monumentalizovať, robí z nich majestát a niečo na úkor nich 

zmenšuje, zobrazuje ako malé, utláčané, bezvýznamné. Poloha kamery z podhľadu pripo-

mína detský bezmocný pohľad. Tento typ záberu sa dá využiť na vyvolanie pocitov bez-

mocnosti, obáv, strachu alebo glorifikovania, napr. autority.  

- Rovný pohľad: Pri tomto type záberu je kamera umiestnená približne vo výške očí. Rov-

ný pohľad podporuje objektívne vnímanie reality a navodzuje dojem rovnocenného vzťa-

hu medzi postavami. V prípade, že kamera je odklonená od vertikály, vzniká dojem, že 

protagonista nemá pevnú pôdu pod nohami. 

- Kolmý pohľad: Úplný (kolmý) nadhľad alebo podhľad sú uplatňované vzácne. Typ zábe-

ru navodzuje osobitú atmosféru.  

- Odklon od vertikály: vyjadruje subjektívny pohľad napr. opitého človeka, človeka ktorý 

je chorý, omdlieva, alebo znázorňuje fyzickú smrť, tento sklon kamery účinne vyjadruje 

emocionálnu zložku postavy.  

 

Pohyb kamery 
Je jeden z najšpecifickejších výrazových prostriedkov filmu. V počiatkoch kinemato-

grafie bola kamera statická, preberala úlohu divákovho pohľadu. Až použitie pohyblivej ka-

mery oslobodilo kameru z divadelnej strnulosti a urobilo z filmu umenie. 

 

Pri nakrúcaní sa využíva niekoľko základných pohybov kamery:  

- Panoráma vzniká otáčaním kamery zľava doprava a obrátene, zdola nahor, šikmo alebo 

po krivke. Panoráma predstavuje otáčanie kamery okolo vertikálnej, horizontálnej alebo 

šikmej osi počas nakrúcania. Panoráma sa môže realizovať z ruky alebo zo statívu. 

- Švenk sa líši od panorámy prudkosťou pohybu kamery. Predstavuje pohyb kamery medzi 

dvoma požadovanými prvkami v zábere. Účelom švenku je preniesť dejovú akciu 

z jedného snímaného javu alebo jeho časti na druhý jav.  
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- Šmyk je zaujímavý spôsob ukončenia alebo začatia záberu. Kamerou sledujeme jeden 

výjav, naraz prudko trhneme kamerou na bok do stratena. Rovnako je možné šmykom za-

čať záber a zastaviť sa na požadovanom výjave.  

 

Nájazd, odjazd a jazda: 

- Nájazdom sa kamera približuje k predmetu alebo k postave. Nájazd znamená označenie 

jazdy kamery, plynulého pohybu k objektu snímania v procese nakrúcania. Uskutočňuje sa 

mechanicky – reálnym pohybom kamery, alebo opticky - pomocou transfokátora, a to ply-

nulou zmenou krátkej ohniskovej vzdialenosti nad hlavou. Nájazd kamery dynamizuje zá-

ber, je dramatickejší ako odjazd.  

- Odjazdom, pohybom kamery vzad, cúvnutím, sa vzdialime od natáčaného objektu. Od-

jazd predstavuje jazdu kamery, jej plynulého pohybu smerom od objektu snímania 

v procese nakrúcania. Uskutočňuje sa mechanicky buď reálnym pohybom kamery alebo 

opticky – pomocou transfokátora plynulou zmenou dlhej ohniskovej vzdialenosti na krát-

ku.  

- Jazda – jazdou sa označuje plynulá zmena postavenia kamery v priebehu jedného záberu. 

Kamera sa môže približovať k objektu snímania (nájazd), vzďaľovať sa od neho (odjazd) 

alebo sa posúvať súčasne s objektom snímania (travelling). Jazda kamery ovplyvňuje psy-

chológiu vnemu. Realizuje sa prostredníctvom vozíka na koľajniciach, pomocou filmové-

ho žeriavu alebo iného dopravného prostriedku.  

- Travelling (anglicky cestovanie) je paralelný pohyb kamery, sprevádzajúci napr. auto, 

vlak, jazdca na koni, bežiaceho človeka rovnakou rýchlosťou, akou sa pohybuje on.    

 

Strihová skladba (montáž) 
      Strihová skladba alebo montáž vo filme zaručuje, že jednotlivé výrazové prostriedky 

budú pôsobiť kompaktne. Základným princípom strihovej skladby je skladanie záberov do 

vyšších významových celkov, ktoré ústia do hlavnej myšlienky filmového diela.  

 

Poznáme niekoľko druhov strihovej skladby (montáže):  

- Lineárna montáž: Strihová skladba sa snaží zachytiť prirodzený sled udalostí. Logika 

členenia záberov vychádza z časovej a priestorovej nadväznosti. Sekvencie sa skracujú 

tak, aby zachytávali dôležité okamihy vývoja dejových súvislostí.  



59 
 

- Paralelná montáž: Zameriava sa na zobrazenie dvoch alebo viacerých dejových motívov. 

Rešpektuje prirodzený vývoj dejových udalostí v časovej a priestorovej nadväznosti. Jed-

notlivé motívy zaraďuje paralelne vedľa seba, napr. udalosti na lodi stratenej 

v búrke, prácu záchranárov na pevnine a pod. Paralelná a lineárna montáž sa vzájomne 

dopĺňajú a vo filmovom diele sú uplatnené zväčša súbežne.  

- Asociatívna montáž: Pri tomto type strihovej skladby sa tvorca snaží radiť zábery za se-

bou na základe vnútorných a vonkajších súvislostí. Zábery, ktoré majú samostatný vý-

znam, sú zoradené tak, aby vytvárali úplne nový význam, ktorý je možné chápať iba 

v kontexte zoradených záberov. 

- Vnútrozáberová montáž: Predstavuje osobitý typ montáže. Vzniká počas nakrúcania, 

kde režisér a kameraman vytvárajú dlhometrážne zábery. V jednom dlhom zábere vznika-

jú menšie významové celky, ktoré sú ohraničené výrazovými prostriedkami filmu.  

- Intelektuálna montáž: Režisér zaujíma osobné stanovisko, angažovaný postoj. Spája 

vzájomne kontrastné zábery tak, aby jednou sekvenciou vysvetlil význam nasledujúcej 

a predurčil jej posolstvo. Divák je vedome manipulovaný do polohy, aby tieto filmové ob-

razy interpretoval želaným spôsobom. 

 

Hĺbka ostrosti 
      Hĺbka ostrosti závisí od ohniskovej vzdialenosti objektívu a od vzdialenosti predmetu, 

na ktorú je objektív zaostrený. Znamená to, že ostro ohraničené a jasné sú len tie predmety a 

postavy, ktoré sa nachádzajú v určitej vzdialenosti od objektívu fotoaparátu či kamery, zatiaľ 

čo objekty pred alebo za touto vzdialenosťou sú neostré, so skreslenými proporciami. 

 

Čas vo filme 
      Dnes už nikoho neudivuje, že čas deja prebiehajúci vo filme - čas dramatický, sa líši 

od času skutočného, reálneho. Umožňujú to tzv. časové skratky, niekedy však celkom zá-

merne väčšia časť filmu pomerne presne odpovedá časovému priebehu zobrazovanej akcie. 

            Klasickým prípadom časových skratiek je záber rýchle ubiehajúcich ručičiek na ho-

dinách, padanie listov z kalendára či medzititulok s údajom, koľko času uplynulo medzi 

dvomi udalosťami. Jemnejšie môžeme fakt plynutia času naznačiť premenami prostredia, 

obklopujúceho postavu (napr. ranné či večerné osvetlenie) alebo zmenou vzhľadu postavy 

(mladý muž s čiernymi vlasmi a bielovlasý starec v tej istej izbe a pod.).  
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Filmový čas sa delí na: 

- Čas premietania filmového diela (tiež projektívny čas, diskurzívny čas, čas rozprávania);  

- Objektívny čas, v ktorom prebehne dej filmu (čas príbehu);  

- Subjektívny významový čas diváka, ktorý závisí od subjektívneho prežívania záberu, 

scény, sekvencie a pod. 

 

Päť kategórií filmového času: 

- Zhustený:  diskurzívny čas (čas rozprávania) je kratší ako čas príbehu. Vo filme sa vysky-

tujú scény zmeny ročných období, montáž najdôležitejších okamihov života, kalendár, 

ktorý signalizuje plynutie času.  

- Vypustený: prirodzený spôsob rozprávania nejakej udalosti. Vynecháva sa čas medzi 

dvoma zábermi. Vidíme niekoho vstávať, potom raňajkuje, vzápätí cestuje vlakom..., 

všetky ostatné úkony sú vynechané. Čas rozprávania „počas“ tejto elipsy neexistuje.  

- Scénický: diskurzívny čas a čas príbehu sú identické. Kamera zaznamenáva deje tak, ako 

sa odohrávajú. Kamera sa pohybuje voľne, neprerušuje ju strih. Najčastejšie sa snímajú 

dôležité dialógy.  

- Predĺžený: diskurzívny čas je dlhší ako čas príbehu. Také sú napríklad spomalené zábery. 

Reálny čas niektorých udalostí sa z dramatických dôvodov predlžuje.  

- Zastavený: čas príbehu neexistuje. Niekedy na konci filmu záber „zamrzne“ a príbeh po-

kračuje vo forme textového rozprávania alebo dôsledky príbehu oznamuje hlas. 

  

Rytmus 
      Rytmus filmu vytvára režisér predovšetkým montážou: spájaním záberu s rôznou dĺž-

kou, rôznou obrazovou kompozíciou, rôznymi pohyby kamery a rytmicky odlišnými po-

hybmi ľudí a vecí, rôznym typom dramatického napätia, rôznym rytmom hudby a reči a súvi-

sí aj s vytváraním priestoru a času diela.  

            Rytmický rad vzniká pomocou tempa, dodržiavaním jeho pravidelnosti, či naopak 

zrýchľovaním a spomaľovaním, opakovaním niektorých stavebných prvkov či celých úsekov 

alebo ich obmieňaním.  

 

Farba v reklamnom filme 
      Podobne ako zvuk je aj farba vo filme prítomná už skoro od jeho vzniku. Buď techni-

kou kolorovania alebo virážovaním. Technika virážovania však do istej miery predznamenala 
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moderný spôsob využitia farby, totiž symbolický a emocionálny (napr. farbenie  milostných 

scén na ružovo). Priekopníkom významu farby vo filme bol S. M. Ejzenštejn, ktorý v štyrid-

siatych. rokoch teoreticky zdôvodnil, že farba vo filme nemusí iba napodobňovať farby sku-

točných predmetov, ale môže mať aj svoj vlastný význam podľa toho, akú úlohu jej režisér 

vo filmovom diele pridelí. V dnešnom farebnom filme farba slúži na zdôraznenie krásy aj 

škaredosti sveta, v ktorom žijeme, a aj keď nie je tak významným vyjadrovacím prostried-

kom ako zvuk, uplatňuje sa ako prvok významovej štylizácie filmového obrazu.  

 

Osvetlenie a jeho kvality 
      Spôsob osvetlenia filmovej scény prispieva k naplneniu tvorivej vízie autora. Typ a 

rozostavenie filmových svetiel na scéne vytvára adekvátnu atmosféru a v príbehu umocňuje 

emocionálny rozmer. Príliš intenzívne svetlo pochádzajúce iba z jedného zdroja navodzuje 

studenú, neprívetivú a chladnú atmosféru. Využíva sa pri stupňovaní napätia v príbehu. Pou-

žitím teplejšieho svetla, nepriameho osvetlenia a farebných filtrov môže kameraman navodiť 

hrejivejšiu atmosféru.  

 

Zvuk 
      Zvuk patrí k dôležitým výrazovým prvkom filmového diela. Jeho kreatívne využitie 

umožňuje umocniť emocionálny podtext záberu, priradiť mu nový význam a poskytnúť nový 

priestor pre interpretáciu. Vo filme sa využívajú tieto zvukové zložky: reč (monológ, dialóg, 

komentár), ruchy, hudba a zvukové efekty. Zvuk je vo filme zaujímavý vtedy, keď nekopíru-

je obraz, ale vnáša do neho niečo nové alebo k nemu vytvára kontrast. Často sa využíva tento 

dramatický efekt: pri dôležitom rozhovore postáv alebo napätej scéne odrazu utíchnu ruchy 

prostredia. Je to využitie známeho psychologického efektu – pri silnom sústredení alebo na-

pätí prestávame vnímať okolie.  

 

Hudba 
Hudba je významným činiteľom vytvárania filmového rytmu a atmosféry. Môže byť 

len povrchovou zvukovou kulisou bez ďalšieho významu, pomocou jednotlivých motívov 

môže charakterizovať hlavné postavy, ilustratívnym spôsobom umocňovať dramatickú situá-

ciu, alebo ju naopak - potlačovať. Hudba môže byť tiež významotvorným prvkom, ktorý čas-

to s obrazovým záberom stojí v kontrapunkte, a vytvára tak silné pocitové napätie - z neho sa 

rodí skutočný pôsobivý zmysel dramatickej scény. 
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      Vo filme rozlišujeme hudbu, ktorá zaznieva z konkrétneho zdroja (rozhlas, televízia, 

hudobníci) prítomného vo filmovom obraze, tzv. hudbu imanentnú, a hudbu, ktorá nemá v 

obraze zjavný zdroj, tzv. transcendentnú. Rozlišujeme tiež hudbu pôvodnú (zloženú pre 

film) a archívnu (vytvorenú skôr pre iné účely).  

 

Psychológia reklamného filmu 
      Psychológia filmu vychádza z toho, že divácky zážitok sa podobá sneniu v bdelom 

stave, film pôsobí hypnoticky, je schopný divákovi vsugerovať (vnucovať) myšlienky filmu. 

Niektorí tvorcovia s tým počítajú a umelo posilňujú práve hypnotickú silu filmu, pôsobiacu 

predovšetkým na divácke podvedomie prostredníctvom základných pudov a emócií. Na zá-

klade mechanizmu projekcie a introjekcie (identifikácie) prenáša divák svoje pocity a myš-

lienky na postavy filmu a ich prostredníctvom si spätne uvedomuje, či naopak osvojuje poci-

ty a názory filmových postáv. 

 

Estetizácia obrazu 
      Týmto termínom označujeme takú štylizáciu filmového obrazu, ktorá nadraďuje este-

tické, formálne hodnoty filmového obrazu nad jeho obsah alebo upravuje zobrazenú skutoč-

nosť tak, aby pôsobila emotívnejšie, než v skutočnosti. Prostriedky tejto estetizácie môžeme 

rozdeliť do dvoch skupín. Ide o spôsoby úpravy predkamerovej reality, napr. kompozíciou 

predmetov a javov pred kamerou, ich osvetlením, farebnou či inou úpravou povrchu (vrátane 

líčenia a kostýmu). Ide aj o štylizáciu, prevádzanú filmovou technikou. Patrí sem napr. použi-

tie širokouhlých objektívov (napr. rybie oko – špeciálny typ širokouhlého objektívu, ktorý 

zachytáva skutočnosť deformovane v zornom uhle presahujúcom i 180 stupňov - takto zachy-

tené zábery vo filme zobrazujú nereálnu skutočnosť,  halucináciu), deformujúcich priestorové 

vzťahy, rôznych laboratórnych trikov, umožňujúcich zväčšenie zrnitosti, použitie svetelných 

a farebných hodnôt obrazu (solarizácia – ostré svetlo, práca s jasom, Sabatierov efekt – 

zvláštny neprirodzený obraz, v neprirodzených farbách podobajúci sa grafikám, maľbám im-

presionistov), použitie virážovania – tónovania (tmavé miesta v čiernobielom filme, ktoré 

chemickou úpravou získavajú rôzne zafarbenie napr. sépiové, červené, modré, týmto spôso-

bom sa môže dobre zdôrazniť nálada).  
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Úlohy k textu 
• Pozrite si pozorne niekoľko audiovizuálnych reklám. Na základe predchádzajúceho textu 

sa pokúste popísať jednotlivé filmové prvky a filmové postupy, ktoré používa reklama.  

 

Úlohy na zamyslenie 
• Zamyslite sa nad tým, ako sú vzájomne prepojené - filmové umenie a tvorba audiovizuál-

nej reklamy. Pokúste sa definovať, v čom sú si tieto oblasti podobné a v čom sa od seba 

naopak zásadne odlišujú. 

  

Zhrnutie 
Reklama používa vo svojom obsahu znaky mnohých oblastí umenia, či už je to vý-

tvarné umenie, fotografia, film, hudba, literatúra atď. Pri analýze printovej reklamy si môže-

me všímať základné znaky, ako sú napr. línia, tvar, svetlo, farba, písmo, priestor (a jeho or-

ganizácia - členenie a rozmiestnenie textovej a obrazovej časti), text reklamy (metafora, 

metonymia, hyperbola, aliterácia, anafora, epifora atď.), rovnováha a napätie obrazu, kompo-

zícia, rytmus, postava, predmet, resp. produkt, jeho prepojenie s obrazom a textom reklamy 

atď. V súvislosti s audiovizuálnou reklamou môžeme zase hovoriť o filmových znakoch: fil-

movom zábere (veľký celok, celok, polocelok, polodetail, detail, veľký detail), sklone kame-

ry (podhľad, nadhľad, odklon od vertikály), pohybe kamery (panoráma, nájazd, odjazd, tra-

velling), hĺbke ostrosti záberu, priestore v reklamnom spote, čase v reklamnom spote, rytme, 

farbe v reklamnom spote, hudbe, resp. zvukoch využitých v reklame, montáži, hereckej zlož-

ke, kostýmovej zložke, scénografii, psychológii postáv resp. o psychologickom účinku celej 

reklamy, estetizácii obrazu (nasvietenie, deformácia priestoru a pod.). Ak jednotlivé znaky 

poznáme, vieme určiť, akú majú funkciu a význam v reklame a tak vhodnou kombináciou 

dokážeme u cieľovej skupiny spotrebiteľov navodiť tú správnu emóciu, či atmosféru. 

 

Kontrolné otázky a úlohy 
• Vymenujte, z akých základných znakov sa skladá printová a audiovizuálna reklama.  

• Popíšte, aké druhy filmových záberov poznáte a vysvetlite, čím sa od seba odlišujú.  

• Vysvetlite, ako sa prejavuje a čím je špecifický čas vo filme a definujte päť základných 

kategórií filmového času.   
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5. Sémantika reklamy (emócie v reklame, postavy v reklame,  

žánrovosť v reklame)  

Ciele štúdia 
• charakteristika emocionálnych apelov a ich význam v reklame   

• typológia postáv v reklame a ich vzťah k cieľovej skupine spotrebiteľov 

• charakteristika žánrov používaných v reklame  

 

Kľúčové pojmy 
Emócie v reklame, erotika v reklame, humor v reklame, tragický motív v reklame, motív 

strachu v reklame, drastickosť a brutalita v reklame, žena v reklame, muž v reklame, zná-

me osobnosti v reklame, literárne žánre a reklama, filmové žánre a reklama.  

 

5.1 Emócie v reklame 
     Emocionálne ladená reklama sa snaží vyvolať u spotrebiteľa skôr pocity než myšlien-

ky. Emocionálna reklama obsahuje mnoho neverbálnych prvkov, stimulov vyvolávajúcich 

predstavivosť a pocity. Nájdeme tiež rozdiel medzi zamýšľaným obsahom emocionálnych 

stimulov alebo používanými emocionálnymi technikami a skutočnými emóciami, ktoré 

vzniknú u zákazníka po jeho vystavení reklame. Emocionálne apely nemusia vždy nutne vy-

volať pocity u všetkých ľudí, ale je to ich prvotným cieľom. 

 

Reklama nás môže presviedčať rôznymi spôsobmi: 

- poskytovaním všetkých potrebných informácií, 

- pomocou rôznych argumentov, 

- presviedča nás prostredníctvom verejne známych a populárnych osobností,  ale aj od-

borníkov, či laikov a ich osobnej skúsenosti s produktom, službami, 

- presviedča nás pomocou emócií (od túžby, vášne, cez pocit radosti, šťastia, humoru, 

ale aj nostalgie, až po emócie, ktoré boli pre reklamu donedávna netradičné ako napr. 

strach, hnev, dokonca odpor, či smútok, alebo ľútosť), 

- pomocou estetického zážitku. 
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5.1.1 Komický princíp v reklame 

       Humor v reklame sa používa najmä z dôvodu, že v rámci komunikácie so spotrebite-

ľom dokáže odbúrať stres, nedôveru,  prispieva k lepšej nálade a uvoľneniu napätia.  

 

       Humor v reklame má rôzne podoby: od klasických gagov, cez využitie neočakáva-

ného obratu deja vrcholiaceho pointou, reklama využíva vtip, anekdotu, nadsázku, zveličenie, 

hyperbolu, ale aj satiru, iróniu, paródiu, či absurdný, čierny humor, sentimentálny humor, 

erotický humor atď. 

 

      Humor je vo svetovom meradle najčastejšie používanou emocionálnou technikou. 

Priťahuje pozornosť, ale zostáva otázkou, do akej miery priťahuje pozornosť k značke, pro-

duktu, resp. službe. 

      Rôzne druhy humoru posudzuje cieľová skupina zákazníkov inak a v rozličnom roz-

sahu vedie k odlišným komunikačným účinkom  napr. sentimentálny humor je nevinný, satira 

a erotický humor sú agresívnejšie a nie všetci ich musia prijať.  

      Platí, že humor je omnoho účinnejší pri existujúcich a známych značkách, ako u zna-

čiek nových. Vytvorenie povedomia o značke je totiž omnoho ťažšie pomocou humoru, pre-

tože k sebe viaže toľko pozornosti, že potláča pozornosť k značke. 

      Humor je v každom prípade efektívnejší, ak sa vzťahuje k produktu a nepoužíva sa 

len všeobecne. 

      Humor môže aj poškodiť značku, pokiaľ ho recipient bude vnímať a hodnotiť nega-

tívne. 

 

Úlohy k textu  
• Nájdite reklamy, ktoré vo svojom obsahu používajú komický princíp. Charakterizujte aký 

typ humoru reklamy používajú. Aký má humor vzťah k propagovanému produktu, značke. 

Ako tento humor môže hodnotiť cieľová skupina spotrebiteľov. 

5.1.2 Tragický princíp v reklame 

    Reklamu môžeme charakterizovať ako exhibíciu ideálneho sveta, ktorý sa väčšina 

z nás snaží dosiahnuť. Reklama v nás vyvoláva túžby, zároveň nám ponúka ideálne a  jedno-

duché riešenia, či univerzálne návody, ako si dané túžby a sny splniť (použitím výrobku, či 

služby XY). Takáto forma komunikácie bola do súčasnosti účinná a  často sa využíva až do-
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dnes. Napriek silnému recepčnému účinku reklamy sa človek voči nej stal imúnny a preto sú 

jej tvorcovia nútení siahnuť po nových výrazových a vyjadrovacích prostriedkoch. Reklama 

už nereprezentuje iba dokonalý, utopický svet, no snaží sa priblížiť bežnému príjemcovi, jeho 

každodennému reálnemu životu bez príkras a idealizovania reality. Stáva sa viac osobnou, 

intímnou a nebojí sa pracovať ani s kontroverznými témami, ktoré v minulosti ignorovala. V 

nasledujúcich riadkoch sa preto zameriame na výrazovú kategóriu tragickosti a jej využitie 

v reklamnom priemysle. 

     Nemecký filozof Friedrich Nietzsche je kľúčovým autorom rozoberajúcim sledovanú 

kategóriu. V jeho diele Zrodenie tragédie z ducha hudby možno východiská z tohto diela 

aplikovať na konzumný svet. V predslove F. Nietzsche tvrdí, že cieľom jeho textu je odhaliť 

a objasniť elementárne princípy umeleckej tvorby a v širších súvislostiach odhaliť význam 

a funkciu kultúry v spoločnosti.  

 

F. Nietzsche charakterizuje podstatu kultúry a hovorí o jej dvoch podobách: Sú to: 

moderná kultúra – alexandrijská (netragická) kultúra; 

grécka kultúra – tragická kultúra; 

 

Podstatou kultúry, aj umeleckej tvorby sú dva protichodné, protikladné prírodné živly: 

apollónsky princíp (živel); 

dionýzsky princíp (živel); 

 

     Obe božstvá nachádzajú podľa F. Nietzscheho zvláštne spojenie v najstaršej gréckej 

tragédii – antickej tragédii. Tragédia – názov odvodený z gréckeho slova  (tragos – cap; óde 

– spev). Hrdina v tragédii neumiera preto, že si to vyžaduje spoločnosť. Umieranie je istý 

druh poznania, povahou samotného bytia je utrpenie, strasť a bolesť (Dionýzos bol roztrhaný 

Titánmi a preto mal už ako malý bytostnú skúsenosť so smrťou). To je samotná povaha bytia 

v jeho najzákladnejšej povahe. Utrpenie, strasť a bolesť predstavujú dionýzske poznanie - 

istú iniciačnú skúsenosť, ktorú odovzdáva svojim vyvoleným. Grécka tragédia vychádza vo 

svojom základe z kultu boha Dionýza. Odovzdávanie tejto ťaživej skúsenosti divákovi pred-

stavuje spojenie apollónskeho a dionýzskeho živlu, dokonale sa prelínajúcich a dopĺňajúcich 

v antickej tragédii. Dionýzsky princíp predstavuje tragiku nášho života, pravú podstatu nášho 

bytia, apollónsky princíp spomínanú ťažobu zjemňuje a pomáha nám uniesť náš tragický 

osud. 
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      Apollón: Boh sna, ilúzie, individualizácie, vodca múz. Boh výtvarného umenia 

a poézie, obe umenia v sebe ukrývajú  niečo spoločné – obrazy, ktoré nie sú skutočnosťou ale 

iba čírou ilúziou, klamom. Apollónsky princíp vyvažuje dionýzske utrpenie a dionýzske utr-

penie  presvetľuje apollónska ilúzia. Apollónsky živel v sebe ukrýva princíp tvaru 

a individuality.  

 

      Dionýzos: Boh vína, opojenia, nazývaný aj ako Bakchus (premeny v podobe capa, 

viniča) a podlieha mu hudba. Hudba nekomunikuje pomocou obrazov, ale sa stáva čistým 

výrazom. Dionýzos je však aj Boh trpiaci, rozkúskovaný a znovuzrodený. Trpí preto, aby 

mohol získať osvietenie. Dionýzsky princíp sa chce rozplynúť, ide o niečo beztvaré, tvarovo 

nevymedzené.  

        Apollón a Dionýzos predstavujú bohov, ktorí vládnu ľudskej duši. Títo dvaja bohovia 

sú protikladní, zobrazujú dve tváre človeka, jeho duše.  

 

Apollón          Dionýzos 

kozmos         chaos 

myseľ           duša 

statickosť          pohyb, dynamika 

rad, poriadok         neporiadok 

medza, hranica        nevymedzenosť 

podobnosť          nepravidelnosť 

nedeliteľné         deliteľné 

totožnosť         rôznosť 

rozum          zážitok, cit 

dobro          zlo 

krása          utrpenie 

individualita          spojenie s celkom 

   

Moderná kultúra, ktorá je netragická má túto podobu preto, lebo potlačila princíp tra-

gického (dionýzskeho) a vyzdvihuje princíp apollónskeho (netragického). Moderná netragic-

ká kultúra je charakteristická tým, že sa vyhýba konfrontácii s dvojznačnosťou 

a nemožnosťou uchopiť svet, akoby sa ju snažila prekryť logickým postihnutím, ktoré sa stá-

va dominantnou formou interpretácie výkladu sveta. Moderná kultúra sa snaží sprehľadniť 

náš zložitý a rozmanitý svet takým spôsobom, aby bolo všetko k dispozícii nášmu zraku, 
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nášmu subjektu. Človek môže s faktami takpovediac manipulovať, všetko má na očiach, 

všetko má sprehľadnené, to je však len ilúzia. Dobrým a výstižným príkladom, potvrdzujú-

cim tieto tvrdenia je pohľad na súčasné umenie a kultúru, ktorá sa odsúva do sveta zábavy, 

relaxu. V starovekom Grécku kultúra znamenala schopnosť uniesť čo najväčší tragický údel 

prinášajúci katarziu ducha.  

      Reklama je sama o sebe prezentáciou apollónskeho, netragického videnia sveta, kde 

sa dionýzska realita úplne vytráca. Tvorca reklamy však v ojedinelých prípadoch siahne prá-

ve po dionýzskej tragike a úplne zmení štýl zaužívanej reklamnej komunikácie. Prvým ta-

kýmto iniciátorom nového trendu v reklame bol už notoricky známy taliansky fotograf O. 

Toscani. Jeho postoje a názory máme možnosť interpretovať aj v jeho reklame. Zaoberal sa 

háklivými témami, ktoré rezonujú aj v súčasnosti (hlad, chudoba, vojny, rasová neznášanli-

vosť, AIDS, násilie, smrť...), no napriek tomu ich dokázal pretransformovať do svojich kon-

troverzných reklamných posolstiev a rozpútal nimi veľkú vlnu diskusií na celom svete. 

      O. Toscani sa nesnažil prispôsobiť príjemcovi reklamy, jeho vkusu, ale chcel mu tl-

močiť jeho vlastný, nelichotivý, ba dokonca kruto pravdivý názor - riskoval tak nepochope-

nie, až odmietnutie. Samotné morálne posolstvo reklamy stojí nad produktom, či firmou, spo-

ločnosťou, alebo samotným autorom. 

    

      Ak je dionýzsky princíp odstránený, umocňuje sa apollónsky – rozumový výklad sve-

ta. Život môže byť racionálne pochopiteľný, utrpenie sveta sa dá odstrániť a že svet je napra-

viteľný je iba ilúzia. Dnešná kultúra sa snaží uľahčiť život nás všetkých. My sa snažíme 

uniknúť pred ťažobou života a hľadáme lacnú zábavu. Reklama O. Toscaniho nám ukazuje 

realitu takú aká je, bez zbytočných príkras a idealizovania. Mali by sme sa však zamyslieť aj 

nad otázkou, či je takáto forma komunikácie vhodná pre oblasť komerčnej reklamy a či je 

etické využívať ľudskú tragédiu na lepší predaj produktov a vytváranie imidžu značky.  

 

Úlohy k textu 

• Nájdite reklamy, ktoré vo svojom obsahu používajú tragický princíp. 
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Úlohy na zamyslenie 
• Zamyslite sa nad tým, akú úlohu zohráva, resp. ako na nás môže pôsobiť použitie tragic-

kého princípu v oblasti komerčnej reklamy a naopak v oblasti nekomerčnej, sociálnej re-

klamy.  

5.1.3 Erotický motív v reklame 

Erotika v reklame sa prejavuje napr.:  

- čiastočnou alebo úplnou nahotou, 

- zobrazením telesného kontaktu medzi osobami, 

- eroticky alebo provokatívne oblečenými postavami v reklame, 

- vyzývavý alebo zmyselný výraz tváre,  

- sexuálne ladená hudba, komentáre, dialóg atď.  

 

      Rovnako ako v prípade humoru, neexistuje jednoznačná odpoveď, či erotický motív 

zlepšuje propagáciu značky alebo predaj výrobku. Je však zrejmé, že erotika priťahuje pozor-

nosť, čo je jej výhodou. Otázkou však je, či má táto pozornosť vzťah aj k propagovanej znač-

ke či produktu.  

     Platí pravidlo, že čím silnejší je erotický náboj, tým je reakcia na reklamu negatívnej-

šia. Dá sa to vysvetliť hlavne silnejúcou kritikou voči prezentácií ženy v reklame ako sexuál-

neho objektu.  

     Čím silnejší je erotický apel vo vzťahu k produktu, tým pozitívnejšia je odozva (teda 

u výrobkov ako je napr. spodná bielizeň, pena na holenie, alkoholické nápoje, kozmetika 

apod.).  Muži reagujú na erotický motív oveľa pozitívnejšie ako ženy. 

      Ak sa však erotický apel používa samoúčelne, môže nastať tzv. upírsky efekt, keď si 

spotrebiteľ zapamätá erotický prvok, ale nezapamätá si produkt, službu, resp. firmu, čo je 

hrubá marketingová chyba. Takáto reklama potom stráca svoj primárny význam a funkciu. 

 

Úlohy k textu 

• Nájdite reklamy, ktoré vo svojom obsahu používajú erotický apel. Charakterizujte o aký 

typ erotického apelu ide (zjavný, skrytý, silný, jemný, obscénny, šokujúci, kontroverzný, 

vtipný, atď.). Popíšte, aký má erotika vzťah k propagovanému produktu, značke (či je pou-

žitá vhodne, alebo iba samoúčelne...) a pokúste sa určiť, ako tento erotický prvok hodnotí 

cieľová skupina spotrebiteľov. 
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5.1.4 Motív strachu v reklame 

     Apel na strach, alebo obavy - je niečo, čo má zákazníka upozorniť na riziká, ktoré 

môže znížiť kúpením produktu zobrazeného v reklame (napr. poistenie) – v komerčnej re-

klame, alebo tým, že ho nekúpi (napr. nepite, keď šoférujete) – v nekomerčnej, sociálnej re-

klame. 

Typické riziká, ktoré sa používajú ako apel strachu v reklame: 

- Fyzické riziko: riziko ublíženia na tele, používané napr. u bezpečnostných alarmov, v 

reklame na zubné pasty, u analgetík a pod. Príkladom môže byť „Kedy sa chystáte zaviesť 

alarm? Až vás vykradnú?“ 

 

- Spoločenské riziko: riziko vyradenia zo spoločnosti, často uplatňované v reklame na deo-

doranty (šampóny proti lupinám, ústna voda a pod.). 

 

- Časové riziko: rizikom je čas vyplytvaný na nepríjemnosti, ktorý mohol byť využitý lep-

šie. Napr. „Viete, koľko ste za život vynaložili času na umývanie riadu?“ 

 

- Riziko zníženej výkonnosti: konkurenčná značka, jej produkty neposkytujú taký výkon 

ako tá naša. 

 

- Finančné riziko: riziko finančnej straty - obvykle ich používajú poisťovacie spoločnosti. 

 

- Riziko straty určitej príležitosti: reklama upozorňuje zákazníka na riziko straty určitej 

príležitosti, pokaľ sa nebude adekvátne správať.   

 

Úlohy k textu 

• Nájdite reklamy, ktoré vo svojom obsahu používajú motív strachu. Charakterizujte, aký typ 

rizika predstavuje tento motív strachu a uveďte, aký má použité riziko vzťah 

k propagovanému produktu, službe, značke, alebo spotrebiteľovi, resp. recipientovi. 

 

5.1.5 Drastickosť a brutalita výrazu v reklame  

      Násilie a agresívne správanie sprevádza ľudstvo už od jeho samotného počiatku. Ag-

resívne správanie je v človeku hlboko zakorenené. V niektorých vyhranených situáciách je 

využitie hrubej fyzickej sily otázkou prežitia, no iné je, keď jednotlivec, alebo skupina agre-
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sívnym správaním atakuje ostatných a využíva násilie ako prostriedok na podriaďovanie, 

týranie, zotročovanie okolia vo svoj prospech. 

      Za brutalitu môžeme považovať vyhrotené agresívne správanie s úmyslom fyzického 

alebo duševného týrania jednotlivca, aj väčšej skupiny, či celého národa. Využitie brutálnej 

sily s úmyslom deštrukcie sa často využíva na získavanie moci, nadvlády nad ostatnými, za 

účelom obohatenia sa.  

        

Akú úlohu zohráva zobrazenie drastickosti a brutality v reklame?  

Drastickosť a brutalita sa v reklame používa za účelom vytvorenia šoku vo vedomí 

spotrebiteľov. Klasické emocionálne apely ako napr. humor či erotika, o ktorých sme sa už 

zmienili, sa v bežnej praxi používajú veľmi často a preto sa pre recipientov stali všedné. Mo-

tív drastickosti a brutality zobrazený v reklame má vedome upútať pozornosť divákov. Re-

klamní tvorcovia si uvedomujú, že v rámci nespočetného množstva reklamných komunikátov 

je nutné upozorniť na produkt/značku a to za akúkoľvek cenu, akýmkoľvek spôsobom. Má to 

však aj svoje riziká. Takáto reklama možno emocionálne zasiahne divákov, ostane v ich po-

vedomí, ale skôr môže vyvolať odpor, znechutenie, pobúrenie - reklama často balansuje na 

hranici etických noriem. Môže to mať ďalekosiahle a dlhodobé následky, ktoré sa odzrkadlia 

na negatívnom imidži firiem/spoločností. Výnimka potvrdzuje pravidlo, preto existujú aj prí-

klady z praxe, keď si firma pomocou prvkov drastickosti a brutality vytvorí originálny 

a nezameniteľný imidž.      

      Ešte častejšie sa motív drastickosti a brutality využíva vo sfére sociálnej, nekomerčnej 

reklamy. V týchto prípadoch má motív drastickosti a brutality svoje opodstatnenie, pretože 

reklama musí prinútiť ľudí nielen zamyslieť sa, ale hlavne ich presvedčiť k aktivite. Bežní 

recipienti sú väčšinou presýtení reklamou, preto sú nevšímaví a tento spôsob patrí 

k možnostiam, ako výrazne upozorniť na konkrétny problém spoločnosti, ktorý sa bytostne 

dotýka nás všetkých.  

 

Úlohy k textu 
• Nájdite reklamy, ktoré vo svojom obsahu používajú prvky drastickosti až brutality 

a pokúste sa určiť, v akých prípadoch je takáto forma komunikácie vhodná, resp. účinná.  
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5.2 Postavy v reklame 
       Reklamu a postavy spája tzv. epická postava, ktorá reprezentuje, zovšeobecňuje určitý 

typ spoločenskej triedy, vrstvy alebo sociálnej skupiny, životného štýlu, vekovej kategórie, 

čo v rámci reklamy súvisí s konkrétnou cieľovou skupinou, trhovým segmentom, ktorý má 

reklama osloviť (napr. reklama na bežný spotrebný tovar sa líši od reklamy propagujúcej lu-

xusné šperky, parfumy, či automobily. Inak vyzerá reklama, ktorá má osloviť mladých ľudí, 

tínedžerov a iná je reklama, ktorej úlohou je zaujať ľudí v strednom veku). 

      Na základe tejto definície sa pokúsime charakterizovať niekoľko typov postáv, ktoré 

sa v reklame používajú najčastejšie. 

5.2.1 Postava ženy v reklame 

- Žena tradičná a dieťa: predstavuje typ priemernej ženy v domácnosti, alebo matky stara-

júcej sa o svoje deti. 

- Žena – vamp: je žena stelesňujúca typ dokonalej krásy, sexuality, ideálnych ženských 

proporcií, ktorým sa ostatné ženy snažia prispôsobiť a napodobniť ich. 

- Žena – odborníčka: ide o typ emancipovanej, modernej, inteligentnej, pracujúcej ženy. Je 

charakteristická svojimi intelektuálnymi, resp. „mužskými atribútmi“ ako sú napr. okulia-

re, sako, kravata, kufrík, zopäté vlasy, odborné vyjadrovanie, tabuľky, grafy atď., ktorými 

dáva najavo svoju sociálnu rovnoprávnosť. 

- Reklamná dôchodkyňa: napriek jej vyššiemu veku je sympatická, dobre vyzerajúca, za čo 

väčšinou vďačí propagovanému produktu/službe a jej najčastejší výskyt je v reklame pro-

pagujúcej kozmetiku, lieky alebo dôchodkové poistenie. 

 

Úlohy k textu 
• Podľa uvedeného rozdelenia jednotlivých typov ženských postáv nájdite reklamy, kde sa 

tieto postavy nachádzajú a uveďte, aký majú vzťah k propagovanému produktu, službe. Na 

základe ženskej postavy v reklame sa pokúste určiť cieľovú skupinu spotrebiteľov, ktorých 

má reklama osloviť.   

5.2.2 Postava muža v reklame 

- Metro: typ moderného, pokrokového muža, ktorý má mnoho ženských čŕt, stará sa o svoj 

vzhľad a podporuje rodovú rovnoprávnosť; 

- Retro: je naopak zástancom rodových stereotypov a tradičného mužského správania sa - 

podľa neho je muž živiteľ rodiny a partnerka sa má starať o domácnosť, výchovu detí; 
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- Patriarcha: chce byť úspešný, ale zaujíma ho nielen kariérny postup, ale hlavne rodina, 

starostlivosť a výchova detí; 

- Mocichtivý – the power seeker: typ muža, ktorého osobnou motiváciou je kariérny postup 

a jedine jemu prispôsobuje svoj život.  

 

Úlohy k textu 
• Podľa uvedeného rozdelenia jednotlivých typov mužských postáv nájdite reklamy, kde sa 

tieto postavy nachádzajú a uveďte, aký majú vzťah k propagovanému produktu, službe. Na 

základe mužskej postavy v reklame sa pokúste určiť cieľovú skupinu spotrebiteľov, ktorých 

má reklama osloviť.   

5.2.3 Známe osobnosti a ich imidž v reklame 

    Reklama si „pomáha“ aj tvárami známych osobností a tak vznikajú nové významy, 

konotačné vzťahy medzi produktom, značkou a známou osobnosťou. Reklama vo svojej pro-

pagácii zobrazuje novodobé mediálne ikony showbiznisu (herci, speváci, športovci, umelci, 

modelky atď.), prepožičiavajúce svoju devízu firmám a ich produktom. Populárne osobnosti 

sa stávajú „živým logom“ firiem, „zárukou kvality“ propagovaného produktu pre spotrebite-

ľov. Dá sa povedať, že obdobie, v ktorom žijeme je obdobím imidžu. Imidžovým prototypom 

sú hlavne známe,  mediálne osobnosti, diktujúce nové trendy v obliekaní, ale aj celkovom 

životnom štýle. Keď by sme však chceli definovať pojem imidž v pravom význame, určite to 

nie je vec, ktorú si môžeme kúpiť a ani požičať, nie je to len oblečenie, či iné hmotné veci, 

ktoré si môžeme zaobstarať. Je to skôr  niečo, čo musíme dlhodobo budovať - je to svojský 

životný štýl, vlastný prejav, náš vnútorný, subjektívny pohľad na svet, ktorý prezentujeme 

navonok. Je to niečo, čo iných na nás na prvý pohľad zaujme, upúta, atakuje (predovšetkým 

emocionálne, pocitovo).  

     Vo vzťahu k marketingovej komunikácii môžeme hovoriť nielen o imidži populár-

nych osobností, ale aj o firemnom imidži. Z pohľadu firmy je imidž dôležitou súčasťou jej 

vizuálnej propagácie. Firemný imidž (corporate image) je celkový stav vnímania firmy 

v spoločnosti - zahŕňa celý rad aktivít a snaženia (od vhodného výberu loga, reklamnej kam-

pane, cez komunikáciu so zákazníkmi, starostlivosti o klientov až po ponúkaný produkt). 

Dobrý imidž firmy spolu so správne zvolenou reklamnou kampaňou vytvára z neznámej fir-

my, produktu silnú značku, ktorá pôsobí na psychickú stránku konzumenta. Každá spoloč-

nosť, firma či organizácia má svoj vlastný, jedinečný imidž (či už je pútavý, silný, odvážny, 
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zreteľný, alebo nejednotný, prvoplánový, chaotický alebo provokačný) - prostredníctvom 

neho sa diferencuje, odlišuje, vyčleňuje zo svojho okolia.  

      Imidž znamená vymaniť sa z moci šedého, stereotypného priemeru a stať sa originál-

nym, jedinečným, iným. Väčšina z nás sa snaží získať tento neuchopiteľný abstraktný pro-

dukt. Túto možnosť nám zdanlivo ponúkajú známe značky, prostredníctvom svojich reklam-

ných kampaní. Osobnosti showbiznisu, ktoré sú svetovo známe majú potenciál ovplyvniť 

nielen mladú generáciu, ale celé masy. Uvedomujú si to aj firmy, spoločnosti, nadnárodné 

korporácie a svetové značky, ktoré si známe osobnosti prenajímajú do reklamy (asi najzná-

mejšie sú v tomto ohľade spoločnosti PEPSI, NIKE, ADIDAS). Na druhej strane sa však 

osobnosti, vystupujúce v reklamných spotoch stávajú ešte známejšie a žiadanejšie. Tento jav, 

kde si firma, známe osobnosti, ale aj bežný konzument zvyšujú svoju popularitu a upevňujú 

svoj imidž, môžeme znázorniť aj graficky: 

 

 Schéma 5, Vzťah medzi imidžom značky, imidžom populárnych osobností  

a imidžom zákazníkov 

                                                                                         

 

 

 

           

 

                                                           

 

 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

    

Ak by sme zobrazenie postáv v reklame skúmali podrobnejšie, zistili by sme, že exis-

tuje oveľa viac iných typov postáv (všeobecných šablón), ktoré si zaslúžia našu pozornosť 

(deti, teenageri, športovci, herci, speváci, umelci, populárne osobnosti atď.).  

     Každý z typov postáv zastupuje určitú skupinu ľudí a týmto spôsobom dokáže rekla-

ma ľahšie komunikovať, presviedčať a motivovať k akcii vybranú cieľovú skupinu.  

     Reklama nám nastavuje zrkadlo a my sa v ňom máme možnosť vidieť, nie tak ako 

naozaj vyzeráme, ako by sme chceli vyzerať.  
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Úlohy k textu 
• Nájdite reklamy, v ktorých produkt, službu, či konkrétnu značku propagujú známe osob-

nosti (herci, športovci, modelky atď.). 

 

Úlohy na zamyslenie 
• Zamyslite sa nad tým, aký je vzťah medzi známou osobnosťou a značkou, ktorú propaguje. 

Kedy je takáto forma propagácie účinná? Pre akú cieľovú skupinu spotrebiteľov je takáto 

forma reklamy určená? Aké nevýhody či riziká môže mať využitie známych osobností pri 

propagácií značiek?  

 

5.2 Žánrovosť v reklame 

5.2.1 Literárne žánre a reklama 

      Reklama si v rámci kultúrnej tradície prepožičiava rôzne žánre. Jej zdrojom môžu byť 

literárne umelecké druhy či literárne žánre ako napr.  

- Lyrika –reklama nepoužíva dejovosť, ale o to viac pracuje s expresívnym výrazom; 

 

- Epika –v reklame prevláda sukcesívnosť výrazu, dejové motívy majú lineárne, za sebou 

idúce radenie a reklama kladie dôraz na fantáziu a vytváranie fiktívneho sveta; 

 

- Dráma – spája v sebe komédiu a tragédiu. Obsahom je jej príbeh, fabula. V reklame sa 

komický motív prejavuje napr. v prípadoch, keď obyčajný človek čelí istému problému, 

(často s komickými situáciami) a na záver jeho problémy vyrieši propagovaný produkt či 

služba. Tragický motív v reklame nachádzame napr. v reklamných kampaniach Oliviera 

Toscaniho  pre firmu United Colors of Benetton, alebo v oblasti sociálnej (nekomerčnej) 

reklamy. 

5.2.2 Filmové žánre v reklame  

      V rámci kultúrnej tradície však reklama používa nielen znakovú výbavu umenia, ale 

aj znaky spoločensky populárnych, komerčných žánrov. Čo sa týka komerčných žánrov, re-

klamné žánre vznikajú aj v kontexte invencie  existujúcich žánrov. Ako príklad stačí spome-

núť audiovizuálnu reklamu a jej imitačnú žánrovú rôznorodosť prameniacu z filmových žán-

rov (sci-fi, horor, western, dobrodružný film, kriminálny film, akčný film, komédia, tragédia, 

muzikál, telenovela, opera, rozprávka, historický film atď.). Reklama síce mnohé zo spome-
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nutých filmových žánrov kopíruje, ale iba do istej miery - produkt, značka a filmový žáner sa 

stáva iba ozvláštňujúcim, sekundárnym prostriedkom. Tým, že reklama prepája filmový žá-

ner s produktom, dochádza nielen k výraznej kondenzácii žánrových znakov (reklama si pre-

požičiava iba hlavnú postavu, krátku scénu, alebo iný znak filmového žánru), ale aj 

k výraznému obsahovému a významovému posunu,  čím vzniká hybridný reklamno-filmový 

metažáner (reklama mení celý význam filmového žánru, napr. prvky hororu dopĺňa 

o komickú pointu, alebo kombinuje viacero filmových žánrov).  

      Každý z filmových žánrov „závisí od témy, kompozície i formy technického, politic-

kého, kultúrno-spoločenského kontextu, teda od súčasného stavu filmového umenia 

a vedomia. A v neposlednom rade závisí od autorského postoja, od rukopisu, od štýlu, ktorý si 

vyberá určitý žáner – tak ako si aj ten-ktorý žáner vyžaduje (často až vynucuje) určitý štýl“ 

(Ciel, M., 2006, s. 85).  

    Filmový teoretik a kritik Martin Ciel v rámci diferenciácie filmových žánrov rozdeľu-

je žánre na tzv. superžánre (dobrodružný film, komédia, melodráma), ktoré v recipientovi 

vyvolávajú napätie,  radosť a súcit. Každý zo superžánrov predstavuje určité schémy, postu-

py, štýly, ktoré používajú aj žánre spadajúce pod konkrétny superžáner. 

 

Dobrodružný film 

      Predstavuje žáner, v ktorom hlavný hrdina musí čeliť neočakávaným zvratom, nebez-

pečenstvám, napätým, vyhroteným situáciám, ktoré s ním recipient emocionálne prežíva. 

K dobrodružným žánrom patrí kriminálka, sci-fi, horor, western, gangsterský film, historický 

film, kung-fu film, ale aj vojnový film či detektívka. Reklama môže použiť hlavnú dejovú 

líniu dobrodružného žánru (napr. naháňačka), ale môže si „požičať“ aj niektorú známu filmo-

vú postavu tohto žánru alebo prostredie, v ktorom sa príbeh filmu odohráva, (určité situácie, 

kľúčové scény filmu atď.).  

 

Komédia 

      Je charakteristická svojím humorným ladením. V komediálnych filmoch dochádza ku 

komickým situáciám rôzneho významu - napr. slávne nemé grotesky využívajú gagy, súčasné 

komédie, ktoré sú masovo úspešné humor a vtip. Dokážu človeka dostať do dobrej nálady, 

odbúravajú stres, robia človeka uvoľneným, a preto sa komické prvky používajú aj 

v reklame. V súvislosti s audiovizuálnou reklamou môžeme hovoriť najmä o gagoch, ktoré sa 

v reklamných spotoch spájajú s produktom, značkou (napr. človek sa v rámci deja reklamy 

dostáva do humorných situácií). 
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Melodráma 

      Je posledný zo superžánrov. Melodrámy sa snažia účelne a cieľavedome vyvolať di-

vácky súcit, ľútosť nad osudmi hlavných hrdinov. Typickým prototypom melodrámy je ro-

mantický film alebo telenovela. V reklame sa prejavujú v zobrazovaní romantických, lásky-

plných  a idylických chvíľ v kruhu rodiny, priateľov, známych, ktorí si spoločne 

vychutnávajú propagovaný výrobok a tak emocionálne zasahujú recipienta.  

 

      Striktné rozdelenie na jednotlivé superžánre a subžánre v reklame však nie je také 

jednoznačné. Reklama môže vo svojom obsahu kombinovať prvky dobrodružného žánru, 

komédie, ale aj melodrámy. Tým, že variabilne narába s jednotlivými znakmi filmových žán-

rov dokáže aj postupne meniť náladu diváka.  

 

Úlohy k textu 

• Skúste nájsť reklamy, v ktorých sa nachádzajú odkazy na známe filmové žánre alebo kon-

krétne filmy či filmové postavy a popíšte, akým spôsobom sú použité a ako oslovujú danú 

cieľovú skupinu. 

 

Zhrnutie  
       V reklame sa často používajú rôzne druhy emócií a emocionálnych apelov, ktoré  mô-

žu vhodne upútať pozornosť spotrebiteľov. Rizikom je, keď emocionálny apel upúta pozor-

nosť recipientov natoľko, že si nevšimnú propagovaný produkt/službu/značku. Tvorcovia 

reklamy preto musia vhodne skombinovať informatívnu a emocionálnu zložku reklamy.   

       Reklamné postavy sa zvyčajne identifikujú s cieľovou skupinou spotrebiteľov, ale 

stávajú sa aj ikonami v podobe atraktívnych a fyzicky príťažlivých postáv mužského či žen-

ského pohlavia. Reklama využíva známe a populárne osobnosti ako určitý ideál, ktorému sa 

snažia bežní spotrebitelia priblížiť, napr. tým, že si kúpia, prípadne lepšie zapamätajú pro-

dukt, ktorý tieto reklamné ikony propagujú. 

      Žánre v reklame alebo konkrétne filmové diela či filmové postavy vedia vhodne  

osloviť vybranú cieľovú skupinu. Ich výhodou je, že sú ľahko rozpoznateľné - recipienti ich 

poznajú, čo môže viesť k dôveryhodnosti propagovaných produktov/služieb/značiek, či kon-

krétnych firiem.  
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Kontrolné otázky a úlohy 
• Čo je výhodou humoru, ako najčastejšieho emocionálneho apelu používaného v reklame 

a aké riziká môže predstavovať jeho použitie?  

• Vymenujte, aké typy mužských a ženských postáv sa najčastejšie objavujú v reklame 

a aká je ich funkcia?  

• Vymenujte, aké typy filmových žánrov sa najčastejšie používajú v reklame a v čom je 

výhodné ich využitie v rámci kultúrnej tradície?  
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6. Intertextualita v reklame - prejavy umeleckých diel  
a ich funkčné využitie pri tvorbe reklamných komunikátov 

 
Ciele štúdia 

• charakteristika termínu intertextualita 

• zoznámenie sa so základnými pojmami autorov zaoberajúcich sa teóriou intertextuality  

• vymedzenie možností aplikácie teórie intertextuality v rámci reklamnej a marketingovo-

komunikačnej praxe 

 

Kľúčové pojmy 
Intertextualita, dialogickosť, alúzia, transtextualita, metatextualita, hypertextualita, para-

textualita, architextualita, metanarativita, dialogizmus, double coding – dvojité kódovanie, 

intertextová irónia, metakomunikácia, metatext, prototext, architext, pretext, posttext, eli-

minácia, adícia, kontaminácia.  

 

6.1 Intertextualita v teoretickej reflexii 
      Z hľadiska histórie intertextuality máme možnosť vidieť pokusy mnohých autorov 

o vytvorenie exaktnej, vedecky konštantnej terminológie. Existuje množstvo koncepcií a de-

finícií rôznych autorov, ktoré sa v mnohých prípadoch obsahovo, ale aj pojmovo odlišujú. 

Preto je výskum v tejto oblasti rôznorodý a stále nie je definitívne uzatvorený. Jediné, v čom 

sa zrejme všetci autori, jazykovedci či filozofi zhodujú (nie vždy však používajú termín inter-

textualita), že ide o stav, keď  určitý text nadväzuje na iný text, čo je základný, azda najjed-

noduchšie vysvetliteľný princíp pôsobenia intertextuality. 

      Jeden z prvých literárnych teoretikov, ktorý sa zaoberal vzájomným nadväzovaním 

textov bol ruský formalista Michail M. Bachtin. Bachtin vo svojich prácach poukázal na to, 

že vzájomné nadväzovanie, prestupovanie textov na iné texty už možno badať v dielach sta-

roveku (napr. paródia, alebo travestia). Zvlášť veľký význam pre výskum a formovanie in-

tertextuality  ako vedy má jeho koncepcia dialogickosti. Dialóg textov v tomto prípade Bach-

tin chápe ako dialóg autorov, ktorý je vzťahom medzi dvoma alebo viacerými rovinami 

významov textu a ktoré má možnosť čitateľ v diele nájsť. Napriek tomu, že M. Bachtin ter-

mín intertextualita nepoužíva, jeho teoretické východiská sa stali základom pre výskum jeho 

teórie.  



82 
 

      Francúzska štrukturalistka Julia Kristevová chápe intertextualitu ako špecifickú 

vlastnosť textu, kde je text vystavaný z mnohých citátov a tak sa mení aj jeho význam (každá 

časť akéhokoľvek textu je súčasťou univerzálneho intertextu). Pre ňu pojem textu nepredsta-

vuje niečo pevné, nemenné, stabilné, ale znamená sémantickú otvorenosť textu, v ktorej je 

dôležitý nielen autor, ale aj samotný príjemca. Texty teda nemajú iba jeden význam, ale majú 

procesuálny charakter - sú otvorené čitateľovi a celkovému sociálnemu priestoru, v ktorom sa 

zmysel textu mení.   

 

      Dialogickú otvorenosť textu hlása aj francúzsky literárny kritik, filozof Roland Bar-

thes, keď hovorí o smrti autora a o texte ako tkanive citácií. Vychádza z teórie, že autor ne-

môže svojím dielom „vnucovať“ príjemcovi iba svoj subjektívny názor, ako jediný správny 

a tak štrukturálne uzatvoriť text, dať mu konečný význam. Ale tvorbou, napísaním textu za-

čína text „žiť“ svoj vlastný život. Čitateľ textu si vytvára vlastné názory, interpretuje ho svoj-

ským spôsobom a  tak dáva dielu nový význam. Z textu sa stáva nikdy nekončiaci proces 

interpretácie odhaľovania nových a nových významov.  

 

Podobne uvažuje aj americký teoretik Michael Riffaterre, ktorý hovorí o čitateľskej 

skúsenosti a percepcii.  

 

      Francúzsky štrukturalista a semiotik Gérard Genette  používa svojskú terminológiu. 

Za primárny pojem označuje transtextualitu – akékoľvek väzby medzi textami, premeny 

textov vo vzťahu k iným textom, všetko čo spája text s iným textom, či už v zjavnom, alebo 

skrytom vzťahu, od ktorej odvodil ďalšie termíny ako:  

- Intertextualita – keď sa znaky jedného textu objavujú v inom texte – priame citácie 

z iných textov, alúzie, narážky, plagiáty); 

- Metatextualita – termín označujúci druh neumeleckých textov, ktoré iný text, alebo ume-

lecké dielo interpretujú, hodnotia, komentujú resp. zvýznamňujú ako napr. recenzia, kriti-

ka;  

- Hypertextualita – predstavuje vzťah medzi hypotextom (pôvodným textom) a hypertextom 

(odvodeným textom), pričom hypertext vychádza z hypotextu, čiže ide o transformáciu 

textu do inej textovej podoby napr. adaptácia; 

- Paratextualita – ide o vzťah medzi textom a jeho jednotlivými textovými doplnkami, 

rámcovými časťami textu ako sú napr. predslov, doslov, poznámky pod čiarou, titulok, 

medzititulok atď.; 
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- Architextualita – predstavuje implicitné vzťahy textov k jednotlivým druhom, alebo žán-

rom textov, ktoré sú spoločenskom vedomí odrazom tradície textu. 

 

      Významný taliansky estetik, semiotik, teoretik umenia a spisovateľ Umberto Eco vo 

svojej knihe „O literatuře“ charakterizuje jednotlivé zložky postmodernej narácie a rozdeľuje 

ich na metanarativitu, dialogizmus, double coding /dvojité kódovanie/ a intertextovú iróniu.  

- Metanarativita – predstavuje nadväzovanie textu na text iný. Metanerativitu je schopný 

objaviť v texte každý čitateľ bez ohľadu na jeho vzdelanie, alebo čitateľskú skúsenosť. Aj 

keď nemusí zistiť o aký zdroj citácie ide, zmenou autorskej reči, zmenou vetnej syntaxe, 

alebo iných markantných zmien v obsahu textu intuitívne pociťuje, že text je súčasťou 

iného textu.   

- Dialogizmus – je termín prebraný od M. Bachtina, o ktorom sme už v predchádzajúcich 

riadkoch hovorili. Ide o schopnosť jednotlivých významových systémov, ukrytých 

v štruktúre textu, viesť dialóg. Dialóg medzi textom a autorom postupne prechádza na či-

tateľa, stávajúceho sa jeho súčasťou. Citácia v texte dáva možnosť vytvoriť komunikáciu 

medzi textom a jeho metatextom.  

- Double coding /dvojité kódovanie/ – tento pojem pôvodne ako prvý použil Charles Jencks 

v súvislosti s postmodernou architektúrou. Na jednej strane je postmoderná architektúra 

kombináciu iných architektonických prvkov ako napr. renesančný sloh, barokový sloh, go-

tický sloh, architektúra klasicizmu, grécka architektúra atď. (všimne si ju iba malá skupina 

recipientov, ktorá sa vyzná, má prehľad v jednotlivých architektonických znakoch rôznych 

období), druhá skupina, masové publikum zase hodnotí napr. funkčnosť budov,  pohodl-

nosť budov, hodnotu budov atď. a nevšíma si jednotlivé postmoderné znaky architektúry. 

Túto paralelu si všimol aj U. Eco v súvislosti s postmodernou literatúrou a jej čitateľom. 

Buď ide o čitateľa, ktorý je schopný nájsť v texte skryté úryvky, časti iných textov (čitateľ 

disponujúci literárnym vzdelaním, má predpokladaný vedomostný rozhľad), alebo ďalší 

typ čitateľa je čitateľ nechávajúci sa unášať textom, ktorý v ňom nehľadá hlbšie významy. 

Dvojité kódovanie teda predstavuje dve úrovne čítania textu. Výhodou dvojitého kódova-

nia textu je fakt, že obe skupiny čitateľov dokáže text osloviť, zaujať, každý čitateľ si 

v texte nájde to, čo chce a preto je text univerzálne využiteľný, osloví široké (masové) 

publikum. Môžeme teda hovoriť o istej ambivalencii znakov, ktorých význam sa mení 

v závislosti od masových recipientov, alebo od „elitnej“ skupiny recipientov. Dvojité kó-

dovanie je častým javom populárnej kultúry, ale aj reklamy. Podľa slov U. Eca: „Příklady 

tzv. double coding dnes najdeme v mnoha reklamních šotech, vytvořených jako experimen-
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tální texty, které by kdysi přijaly jen nečetné hloučky filmových fanoušků a které přesto 

přitahují každý typ diváka díky různým „lidovým“ motivům, jako je náznak erotických si-

tuací, vábidlo v podobě známé tváře, rytmus střihu, hudební doprovod“ (Eco, 2004, s. 

203). 

- Intertextová irónia – patrí k posledným typom Ecovej postmodernej narácie. V porovnaní 

s dvojitým kódovaním pracuje intertextová irónia s textom podobne – aluzívne nadväzova-

nie na iný text pochopí iba časť čitateľov. Ale na rozdiel od dvojitého kódovania, pri kto-

rom dáva text zmysel aj pri nepochopení narážky na iný text sa intertextová irónia vyzna-

čuje tým, že ak príjemca nepostrehne jemnú, naznačenú iróniu autora v texte, intertextová 

irónia stráca svoj význam.  

 

      Výskum intertextuality má však svoju bohatú tradíciu aj na Univerzite Konštantína 

Filozofa v Nitre. V tomto duchu sa niesol aj výskum intertextuality pod vedením Antona Po-

poviča, ktorý sa zaoberal teóriou metatatextov a teóriou metakomunikácie. Anton Popovič po 

sebe zanechal množstvo termínov, ktoré proces metakomunikácie spresňujú a analyzujú z jej 

každej stránky. 

      Metakomunikácia  je podľa neho: „druhotná, odvodená komunikácia; funkciou me-

takomunikácie je rozvíjanie, resp. popieranie invariantných vlastností prototextu 

v druhotnom odvodenom texte, metatexte“ (Popovič, A., 1975, s. 97). V súvislosti 

s terminológiou A. Popoviča uvažujeme o troch úrovniach textu:  

- Architext – text, kde nie je možné určiť autora prototextu, určitá predstava prototextu 

v kultúrnom vedomí, ktorá sa stáva východiskom pre medzitextové nadväzovanie; 

- Prototext – text, ktorý sa stáva objektom medzitextového nadväzovania; 

- Metatext  – text, odvodený, vychádzajúci z prototextu – model prototextu.  

Komunikácia je procesom, ktorý u príjemcu nekončí, ale práve naopak, pokračuje ďa-

lej. Čiže vzťah medzi prototextom a metatextom je pokračovaním, vyústením komunikácie zo 

strany recipienta. Presnejšie povedané, ak prebehne komunikácia medzi recipientom a textom 

(prototextom), recipienta môže prototext inšpirovať k vytvoreniu iného, ďalšieho textu (me-

tatextu), ktorý komunikuje s ďalším recipientom a zároveň sa vzťahuje k prototextu.  Reakcia 

príjemcu na dielo sa nemusí nutne prejaviť len ako spätná väzba (primárna komunikácia), ale 

môže byť impulzom pre vytvorenie ďalšieho diela (sekundárna komunikácia – metakomuni-

kácia). V našom prípade umelecké dielo (prototext) sa objavuje v reklame (metatext) 

a vytvára tak druhotnú, odvodenú komunikáciu – reklamnú metakomunikáciu. Presnejšie to 

znázorňuje nasledujúca schéma:  
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Schéma 6, Umelecká komunikácia a reklamná metakomunikácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

              
 Spracované podľa: Žilka, T., 1984, s.  378  

 

      Vzťah medzi prototextom a metatextom v rámci medzitextového nadväzovania môže 

mať rôzne podoby. V základe ide buď o konformnosť v nadväzovaní, keď metatext nadväzu-

je na prototext súhlasne, nekonfliktne, alebo naopak nekonformnosť výrazu, kde dochádza 

ku kontroverznému vzťahu medzi prototextom a metatextom. Ak uvažujeme v medziach re-

klamnej tvorby a komunikácie, tak sa v nich vo veľkej miere prejavuje hlavne nekonformnosť 

výrazu, pretože reklamy použijú vo svojom obsahu iba časť diela, hlavnú postavu, hudobný 

leitmotív filmu, citát známej osobnosti, alebo iba určité znaky niektorého žánru  a spoja ich 

do nových súvislostí s propagovaným produktom, či službou. Anton Popovič v rámci medzi-

textového nadväzovania uvádza ďalšie vzťahy medzi textami založené buď na afirmatívnosti 

metatextov, alebo naopak kontroverznosti metatextov ako sú napr.:  

- Zjavné nadväzovanie – keď sa autor metatextu nesnaží zatajiť pôvodný prototext, ale 

otvorene sa k prototextu priznáva, odvoláva sa k nemu; 

- Skryté nadväzovanie – autor metatextu zámerne a cieľavedome zatajuje prototext; 

- Imitatívne nadväzovanie – snaha metatextu čo v najväčšej možnej miere sa podobať pro-

totextu; 
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- Komplementárne nadväzovanie – textové doplnky ako napr. predslov, doslov, poznámky, 

rôzne komentáre k textu, spresňujúce, dopĺňajúce text; 

- Likvidačné nadväzovanie – vyjadruje kontroverzný vzťah medzi prototextom 

a metatextom, v metatexte sa prejavuje vo vynechávaní, vypúšťaní častí prototextu; 

- Redukujúce nadväzovanie – vyjadruje vzťah medzi dvoma textami, kde dochádza 

k redukcii, alebo pridávaniu, rozširovaniu častí textu, pričom je  zachovaná sémantika pro-

totextu; Reprodukčné nadväzovanie – výber častí, resp. celkov prototextu a ich zjavné, 

reprodukčné použitie v metatexte napr. formou citácie; 

- Resumujúce nadväzovanie – ide o sumarizovanie, zhrnutie hlavného textu – prototextu, 

vyjadrenie hlavných myšlienok textu v skrátenej podobe; 

- Selektívne nadväzovanie – metatext je tvorený len na základe výberu určitých znakov 

prototextu. 

 

      Reklama ako metatext je vo veľkej miere založená na kontroverznom vzťahu s proto-

textom. Už len preto, že ide o komerčnú komunikáciu so spotrebiteľom, v ktorej dochádza 

k spojeniu prototextu (umeleckého diela, filmu, biblickej témy, mytologického príbehu atď.) 

a produktu, služby, alebo značky v reklame, kde prototext na úkor propagácie stráca svoju 

autonómnosť – podriaďuje sa recepčno-výrazovým zámerom reklamy.  Prototext sa v rekla-

me zväčša neprejavuje zjavne, ale reklama používa skôr skryté nadväzovanie. Môže ísť napr. 

o likvidačné nadväzovanie (reklama jednotlivé, „nedôležité“, resp. menej dôležité znaky pro-

totextu úplne vypustí, ponechá len tie najdôležitejšie, kľúčové časti), selektívne nadväzovanie 

(reklama používa iba určité prvky, hlavné znaky prototextu, jeho najznámejšie časti, ktoré je 

recipient schopný rýchle spoznať), redukujúce nadväzovanie (reklama zredukuje jednotlivé 

roviny prototextu, ale zároveň rozšíri reklamu o nové znaky súvisiace s propagáciou napr. 

pridá produkt, značku, logo atď.).  Takýmto spôsobom v sebe reklama spája znaky vysokého 

umenia, dopĺňa ich o komerčné znaky a vytvára tak nový (meta)komunikačný význam.  

 

       Ďalším predstaviteľom tzv. Nitrianskej školy je Tibor Žilka (uznávaný odborník v 

oblasti semiotiky, štylistiky a poetiky, vo veľkej miere zaoberajúci sa intertextualitou). Pojem 

intertextualita charakterizuje ako: „(inter – medzi, text z lat. texere – tkať, utkať, textum – 

utkané) je založená na vzniku, vytvorení druhotnej, odvodenej komunikácie. Vzniká vtedy, ak 

sa umelecké dielo alebo jeho časti stanú predmetom pre vytvorenie iného umeleckého diela 

alebo sa stávajú súčasťou iných textov. Prvotná komunikačná schéma t.j. autor – text – prí-

jemca sa premieta do druhotnej komunikácie tak, že príjemca po prečítaní alebo absorbovaní 
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iného umeleckého artefaktu na základe svojich zážitkov a dojmov vytvorí druhotný text. Takto 

sa vytvára nová schéma: autor (A/2) – text (T/2) – príjemca (P/2). Pôvodný text nazývame 

pretextom a odvodený text posttextom. O intertextualite treba hovoriť najmenej v dvoch rovi-

nách: 1. pod intertextualitou rozumieme adaptačné (zjavné) alebo aluzívne (skryté) nadväzo-

vanie jedného literárneho (umeleckého) textu na iný text (pretext) – príkladom sú rozličné 

spracovania biblických tém a mytologických námetov. 2. pod intertextualitou rozumieme roz-

ličné formy citácií či kvázicitácií alebo alúzií v posttexte“ (Žilka, 1995, s. 5, 6). Definícia 

Tibora Žilku nám pomerne podrobne definuje intertextualitu a jej funkciu v tvorbe umelec-

kých, ale aj neumeleckých textov. Tibor Žilka však vzťah medzi textami označuje termínmi: 

- Pretext – pôvodný text (Genette ho označuje ako hypotext, Popovič ako prototext) 

- Posttext – odvodený text (Genette ho označuje ako hypertext, Popovič ako metatext).  

  

      V súvislosti so štrukturálnou výstavbou textu rozlišuje Tibor Žilka tri postupy tvorby 

textu, na podklade iného textu:  

- Eliminácia – redukcia pretextu, keď autor posttextu vynecháva niektoré časti pretextu;  

- Adícia – pridávanie niektorých častí k posttextu (postáv, scén, ďalších príbehových rovín 

atď.), ktoré sa v pretexte nenachádzajú;  

- Kontaminácia – kombinácia, použitie viacerých textov v posttexte.   

 

Z hľadiska intertextuality potom T. Žilka zjednodušuje Popovičovu terminológiu nad-

väznosti textov a uvádza iba štyri typy nadväznosti:  

- Komplexná nadväznosť – komplexné spracovanie pretextu (ako celku) do postextu napr. 

na základe adaptácie, kde posttext zachováva význam diela, ale na jeho vytvorenie použí-

va iné znakové kódy napr. adaptácia románu do jeho filmovej, divadelnej, muzikálovej, 

rozhlasovej, alebo inej podoby;  

- Systémová nadväznosť – nadväznosť na určitý model žánru, umeleckého druhu alebo 

mýtu (napr. reklama vykazuje znaky westernového filmu, hororu, romantického filmu, 

mytologického príbehu alebo určitého umeleckého štýlu a pod.); 

- Parciálna, tematická nadväznosť – nadväznosť na určitú malú časť, resp. kategóriu pre-

textu (napr. rovnaké meno hrdinu, alebo rovnaké miesto, kde sa príbeh odohráva, rovnaké 

časové obdobie); 

- Jazykovo-štylistická nadväznosť – prejavuje sa napr. v používaní rovnakého, alebo po-

dobného jazykového prejavu ako napr. hlavná postava pretextu, v posttexte môže ísť aj o 
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používanie rovnakého, resp. identického štýlu písania ako má autor pretextu, či dodržiava-

nie určitého štylistického žánru. 

 

6.2 Intertextualita a jej funkčné využitie v reklame 
       Intertextualita v reklame je špecifickým druhom komunikácie so spotrebiteľom, ktorý 

využíva nielen primárnu, priamu komunikáciu (značka, produkt – reklama – spotrebiteľ), ale 

komunikáciu doplnenú o znaky iného diela, textu (značka, produkt – reklama + prototext 

/architext/ – spotrebiteľ), tzv. sekundárnu komunikáciu (reklamnú metakomunikáciu). Z toho 

vyplýva, že reklamná intertextualita je viacstupňovou komunikáciou s príjemcom. Príjemca 

má možnosť odhaliť skryté texty v reklame a tak reklama dostáva nový, ďalší rozmer, resp. 

hlbší význam. V tom je zároveň ukrytá výhoda intertextuality a jej komerčného vyžitia. Jedna 

reklama je schopná osloviť viacero cieľových skupín súčasne. V zmysle Ecovho – double 

coding (dvojité kódovanie), oslovuje nielen masových recipientov, ale aj špecifické skupiny 

recipientov, ktoré dokážu odhaliť skryté, sémantické významy reklamy. 

      Reklama často vnáša do svojho reklamného posolstva odkazy na iné texty. Týchto 

textov nájdeme v reklame veľmi veľa: či už sú to priame, ale najmä nepriame (skryté) odka-

zy. Ak by sme však z pozície vizuálnych foriem reklamných komunikátov uvažovali 

o intertextualite ako o nadväzovaní umeleckého diela, alebo jeho častí na reklamu,  zistili by 

sme, že množstvo reklám odkazuje na rôzne umelecké diela – známe obrazy, alebo ide o ko-

pírovanie autorského štýlu či autorského rukopisu. 

      Názory na používanie námetov známych umeleckých diel na reklamnom poli sú rôz-

norodé. Jedna časť sú radikálni, konzervatívni odporcovia, ktorí tvrdia, že týmto spôsobom sa 

„zabíja“ umenie a reklamné spoločnosti sa priživujú na sláve, popularite a originalite umel-

cov. Druhá časť recipientov prelínanie umenia a reklamy nepociťuje ako negatívny jav, ale 

skôr ako inovatívny proces prostredníctvom ktorého dostávajú staré, známe diela nový kon-

text a prispôsobujú sa komerčnej dobe. Parafrázou umeleckého diela sa síce vytvára nová 

skutočnosť (reklama mu dáva nový význam), ale treba dávať pozor na to, aby sa nevytratil 

skutočný, originálny prínos a umelecká hodnota diela. Kombinovanie umeleckých znakov 

a reklamy síce do značnej miery ovplyvní celkový výraz pôvodného umeleckého diela,  ale aj 

takéto spojenie má svoje čaro. Ak je reklama dostatočne kreatívna a nápaditá, propaguje nie-

len produkt, či značku, ale aj umelecké dielo, ktorým bola inšpirovaná. V tomto prípade sa dá 

hovoriť o estetike reklamy – estetické spojenie umeleckých diel a reklamných komunikátov. 

Existuje však aj opačný prípad, keď sú plagiátorské útržky vykradnuté zo sveta umenia násil-
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ne a nevkusne vtlačené do reklamy s úmyslom zisku, ignorujúce hlbšie sémantické významy 

reklamy, ale aj samotného umeleckého diela.    

      Ak uvažujeme o intertextualite v reklame v širšej významovej rovine, teda nielen 

umeleckej, ale ako o vzťahu medzi reklamou a  akomkoľvek diele, ktoré sa v reklame objaví, 

tak je príkladov intertextuálnej nadväznosti omnoho viac: známe symboly – náboženské, 

alebo iné, odkazy na známe filmy (či už v kultúrnom vnímaní hodnotené ako umelecké, alebo 

naopak komerčné), parafrázovanie znakov filmových žánrov (horor, sci-fi, historický film, 

dobrodružný film, romantický film atď.), alúzie na známe románové, filmové, alebo komixo-

vé postavy, osobnosti z oblasti showbiznisu (herci, speváci, športovci, moderátori, umelci 

atď.), divadelné inscenácie, muzikály, seriály, telenovely, piesne z vážnej aj populárnej hud-

by, alebo odkazy na rôzne mýty, báje, legendy, biblické príbehy a rozprávky, ako aj na prí-

slovia, porekadlá, pranostiky a citáty známych osobností z histórie, ale aj súčasnosti. 
      Reklamný priemysel je továrňou na recykláciu a úpravu známych diel, z ktorých vzá-

pätí vytvára nové diela – reklamy.  Reklama kombinuje známe diela niekedy efektným, ak 

nie umeleckým, tak aspoň estetickým spôsobom,  inokedy zas veľmi „lacné“ až diletantsky. 

Kvalitatívnym „seizmografom“ sú práve príjemcovia reklám, ktorí nezostávajú iba na po-

vrchu, ale snažia sa preniknúť do hĺbky významových štruktúr reklamných komunikátov.  

      V tejto časti sme opísali hlavne výhody medzitextového nadväzovania v oblasti re-

klamy a marketingovej komunikácie, no každá minca má dve strany. Používanie iných, hlav-

ne veľmi známych diel alebo populárnych osobností v reklamách, má aj svoje riziká a to 

napr. v podobe tzv. upírskeho efektu, keď sa recipientova pozornosť sústredí len na známe 

dielo, populárnu osobnosť a produkt, značka, či ponúkané služby zostanú bez povšimnutia – 

recipient si ich nezapamätá. Pozn. Termín upírsky efekt všeobecne charakterizuje odpútava-

nie pozornosti od produktu, značky (v našom prípade je to umelecké dielo, „silný“ symbol, 

známa osobnosť, komixová postava atď.), ale mnohí autori sa líšia v názore, čo môže odpú-

tavať pozornosť. Napr. J. Vysekalová a J. Mikeš spájajú upírsky efekt s erotickými motívmi 

v reklame, F. Kahoun zase upírsky efekt pripisuje celebritám, ktoré sú schopné fluidom svojej 

osobnosti zatieniť reklamnú informáciu.   

 Z toho vyplýva zároveň aj odporúčanie pre tvorcov reklamných komunikátov, ktorí 

chcú skombinovať reklamu s umeleckými, alebo inými známymi kultúrnymi znakmi. O efek-

tívnej reklamnej komunikácii kombinujúcej umelecké, ale aj iné kultúrne texty, podľa nášho 

názoru, môžeme hovoriť až v takom prípade, keď je reklama schopná dostatočne invenčne, 

nápadito a kreatívne spojiť produkt, značku, alebo firmu s umeleckými, estetickými znakmi. 

Čisto účelové, vykalkulované spájanie reklamných komunikátov s umením uberá nielen na 
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kvalite a výpovednej hodnote umeleckých diel, ale zároveň robí z reklamy iba nosič umelec-

kých znakov, ktorý v konečnom dôsledku recipientom nič neprináša. Vtedy najčastejšie do-

chádza k spomínanému upírskemu efektu, keď kvalita umeleckého diela zatieni informáciu 

reklamy.  

 

Úlohy k textu 
• Nájdite reklamy, v ktorých sa objavujú znaky umeleckých diel (známe obrazy, alebo kopí-

rovanie autorského štýlu či umeleckého rukopisu) a vysvetlite, akú majú tieto znaky funk-

ciu, aký majú vzťah k propagovaným produktom, službám a ako ich môžu interpretovať 

spotrebitelia. 

 

Úlohy na zamyslenie 
• Zamyslite sa nad tým, aký význam má význam spájať umelecké znaky s reklamnými. Do akej 

miery je takáto forma komunikácie s recipientom účinná a kde už svoju účinnosť stráca?  

 

Zhrnutie 
V rámci tohto okruhu sme sa pokúsili dokázať, že umelecké alebo iné diela nie sú 

v reklamnej komunikácii ojedinelým javom, ale majú v reklame bohaté zastúpenie. Výskyt 

diel, patriacich do našej histórie, kultúry, umenia, ale aj našej súčasnosti sa v reklame stávajú 

nástrojom, prostredníctvom ktorého dostáva komerčná komunikácia nový význam a ponúka 

ďalšie možnosti interpretácie pre jej recipientov. Z toho však vyplývajú aj ďalšie otázky späté 

s problémom medzitextového nadväzovania reklamných žánrov: Tým, že sa umelecké diela, 

ich znaky, použijú v inom (komerčnom) kontexte, strácajú svoje umelecké, estetické hodnoty 

a kvality, ktoré majú? Reklama, ktorá používa znaky umeleckých diel je viac estetickou, ale-

bo naopak, umelecké diela objavujúce sa v reklame sa stávajú komerčnými? To je len nie-

koľko otázok, na ktoré sme sčasti našli odpovede, no mnohé sa už len tak jednoducho nehľa-

dajú a sú predmetom hlbších, filozoficko-ontologických úvah o reklame. 

 

Kontrolné otázky a úlohy 
• Popíšte, aký je rozdiel medzi pojmami U. Eca Double coding (dvojité kódovanie) 

a intertextová irónia.  

• Definujte termín intertextualita a opíšte, akými rôznymi spôsobmi sa môže prejaviť 

v reklame.  
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• Vysvetlite pojem upírsky efekt  v súvislosti s oblasťou marketingovej komunikácie a 

reklamy.  
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7. Mýty, báje, povesti, povery a rozprávky v reklame  

Ciele štúdia  
• mýtus ako semiotický systém – analýza tvorby mýtov 

• charakteristika mýtu starovekého a mýtu moderného – reklamného  

• báje, povesti a povery, ich zobrazenie v obsahu reklamných komunikátov 

• rozprávky, rozprávkové príbehy a rozprávkové postavy –  ich funkčné využitie v reklame 

 

Kľúčové pojmy 
Mýtus, báj, povesť, povera, rozprávka, rozprávkové postavy v reklame, afirmatívnosť re-

klamného metatextu, kontroverznosť metatextu, semiotika reklamy, znak.  

 

7.1 Reklama ako (post)moderný mýtus 
      Mýty a báje sú príbehy dávnych civilizácií vyjadrujúce sa k udalostiam, ktoré si člo-

vek nevedel racionálne vysvetliť, ako napr. vznik sveta, pôvod človeka, striedanie ročných 

období, striedanie dňa a noci atď. Ľudia najčastejšie pripisovali nevysvetliteľné javy bohom 

alebo iným nadprirodzeným bytostiam. Ústnym podaním sa mýty a báje uchovali až do dneš-

ných čias. Napriek tomu, že v súčasnosti vie človek pochopiť,  racionálne vysvetliť mnohé  

spomenuté javy, jestvujú aj v našej kultúre a sú neustále prítomné v podobe symbolov, ktoré 

používame. Antickí bohovia a hrdinovia sa napr.  objavujú vo filmoch, divadelných hrách, 

ale sú aj súčasťou komerčnej komunikácie. Mená bohov alebo ich atribúty sú v logách firiem, 

prezentujú produkt či službu. „Súčasná reklama sa vnucuje tým, že využíva silu pôvodných 

mýtov tvoriacich základ jednotlivých civilizácií. A tak, ako náboženské slávnosti aktualizujú 

mýtus alebo ako starý príbeh naďalej dáva zmysel každodennému životu, aj reklama sa stáva 

mýtom, živým opakovaním existenčných tajomstiev, ktoré nám zanechali naši predkovia“ 

(Baggio, A., M., 1996, s. 14).  

      Naša kultúra sa však neviaže len k starovekým mýtom, ale sama si zároveň kreuje 

novodobé mýty, resp. mýty moderné. Za tvorcu novodobých mýtov môžeme považovať aj 

reklamu. O tom nás presviedčajú teórie francúzskeho literáta, filozofa, semiológa a jedného 

z hlavných predstaviteľov štrukturalizmu Rolanda Barthesa, ktorý sa zaoberal nielen lingvis-

tickým znakom, ale hlavne kultúrnymi znakmi spoločnosti –  kultúrnou mytológiou súčas-

nosti. V jeho knihe Mytologie skúma znakovú štruktúru mýtov sociálnej kultúry a našej spo-

ločnosti.  
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Schéma 7, Tvorba mýtu podľa Rolanda Barthesa   

  

 

 

 

 

 
 

 Spracované podľa: Barthes, R., 2004, s. 113 

 

     Podľa Barthesovej schémy vidíme, že vychádzal zo Saussurovho rozdelenia jazyko-

vého znaku pozostávajúceho z označujúceho (signifiant) – akustický obraz, vonkajšia forma 

znaku a označovaného (signifié) – mentálny obraz znaku, ktorý asociujeme s objektom 

a odráža našu individuálnu skúsenosť s realitou. Barthes však Saussurovskú koncepciu posú-

va ďalej. Vznik mýtov vysvetľuje tak, že sa znak (3. znak) na druhom významovom stupni 

znovu stáva označujúcim (I. OZNAČUJÚCE) a v spojení s novým označovaným (II. OZNA-

ČOVANÉ) vzniká ďalší znak (III. ZNAK) – mýtus. Mýtus teda rozširuje význam pôvodného 

znaku o ďalší mentálny obraz znaku na konotatívnej úrovni, aby vo vzťahu k objektu, javu, 

ktorý označuje, do značnej miery ovplyvnil celý hodnotový systém a hierarchiu kultúry. Ak 

sa na tento semiotický systém tvorby znakov pozeráme očami Barthesa, tak sa mýtom v našej 

kultúre môže stať čokoľvek (čo dokazuje aj množstvo jeho zozbieraných článkov potvrdzujú-

cich túto teóriu). Barthes sa síce reklamy dotkol iba okrajovo, ako jednej z ciest, kde sa 

mýtus vytvára a nachádza svoje uplatnenie, no reklama sa svojimi vonkajšími znakmi, celko-

vým ustrojením, komunikáciou stáva v súčasnosti hlavným tvorcom postmoderných mýtov. 

Mýty sú síce historickou súčasťou ľudstva, ale zachováva si ich aj moderný človek, spoloč-

nosť a kultúra. Nejde však iba o exhumáciu starovekých mýtov, každá kultúra si zároveň vy-

tvára nové – moderné mýty. Hlavne reklama preberá funkciu kultúrneho mýtotvorcu a pôsobí 

na zmyslovú oblasť recipientov. „Ve skutečnosti je reklama v mocenském systému naší kultu-

ry silou, která je přímo definovaná jako monopol na rozkazy, jako jediná síla, jejíž rozkazy 

nemusíme poslouchat, ale nemůžeme je zpochybnit. Moc, která je samozřejmá, je vrcholně 

legitimní. Moc vrcholně legitimní je moc mytická“ (Stern, J., 2006, s. 29). V obsahovej strán-

ke reklamných komunikátov dochádza ku konfabulácii skutočnosti, ktorej úlohou je ukázať, 

predviesť produkt, službu či značku v tom najlepšom svetle a dať im tak punc jedinečnosti. 

Rétorika reklamy sa často ukrýva za slová a slovné spojenia s pozitívnym emocionálnym 
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významom, resp. slová vyjadrujúce absolútne hodnoty ako sú napr. kvalita, úspech, šťastie, 

istota, spoľahlivosť, dokonalosť atď. Uvedené všeobecné formulácie patria v reklamnej ko-

munikácii k tým najpoužívanejším a tvoria tzv. klišéovité formy. Spoločnosť tak prisudzuje 

mýtické vlastnosti propagovaným produktom, službám, značkám a vo všeobecnosti aj zná-

mym osobnostiam, kultúrnym udalostiam atď. „V oblasti kultúry môžeme nájsť sféru hranič-

ných prípadov používania indexov, t. j. znakov, kde je vzťah medzi označovaným 

a označujúcim kauzálny. Tieto tzv. konvenčné indexy vytvárajú konvenčnú sociálnu mytológiu 

kultúry. Znamená to, že niektoré predmety, ide predovšetkým o predmety, ktoré označujeme 

ako symboly spoločenského postavenia, disponujú širším významom, ako je ich indexová, t. j. 

kauzálna (prirodzená) povaha… Na ilustráciu spomeňme ďalšie symboly mytológie kultúry: 

Chanel 5 – symbol prvotriedneho vkusu a elegancie, Ferrari – symbol rýchlosti a dokonalej 

techniky, Harley Davidson – symbol slobody, Tissot – symbol presnosti. V komunikačnom 

modeli reklamy, tak ako sme ho tu stručne predostreli, sa môžu na rovnakom princípe stať 

symbolmi aj významné osobnosti, pracujúce najmä v oblasti showbiznisu (populárnej hudby, 

filmu, zábavného priemyslu): Sharon Stone – sexsymbol deväťdesiatych rokov, Arnold 

Schwarzenegger – symbol telesnej sily a pod. Reklama vytvára novú mytológiu, nový svet, to, 

čo súčasné postmoderné alebo postštrukturalistické koncepty nazývajú simulakrom…“ (Zla-

toš, P., 1997, s. 277).   

      Aký je však rozdiel medzi mýtom, ktorý môžeme nazvať historickým (starovekým) a 

mýtom našej doby, alebo mýtom moderným? Kde sa nachádzajú pomyselné hranice, od-

deľujúce tieto dva pojmy a čo majú naopak spoločné? „V mýtoch staroveký človek hľadá 

a vyjadruje svoje chápanie celku a súcna i svoje miesto v ňom. Vytvára svet bohov – božský 

svet, ktorý je večný a zároveň spojený s pozemským svetom. Bohovia dávajú tomuto svetu 

poriadok, lebo on je pôvodne chaotický. Staroveké mýty sú vo svojej podstate prejavom 

najmä asociatívno-emocionálnej zložky ľudského úsilia po porozumení svetu, než nejakej 

kriticko-intelektuálnej zložky“ (Leško, V., Mihina F.).  

     Moderné mýty sa prispôsobujú konzumnému spôsobu života a preto sú tvorené plá-

novite a cieľavedome (s vykalkulovaným zámerom), snažia sa zapôsobiť na príjemcove aso-

ciatívno-emocionálne zložky. Moderné mýty „útočia“ na našu podvedomú, pudovú zložku 

osobnosti a prostredníctvom nej sa nás snažia ovplyvňovať.  

     „Mýty sú spontánnym vyjadrením kolektívnych stanovísk založených na nevedomých 

duševných zážitkoch. Primitívna mentalita mýty nevymýšľa, ale prežíva. Mýty sú pôvodné 

zjavenia predvedomej duše, nekoordinované výpovede o nevedomých duševných udalos-
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tiach. Mnohé z týchto nevedomých procesov môžu byť síce nepriamo vyvolané vedomím, 

ale nikdy na základe vedomej svojvoľnosti“ (C. G. Jung). 

      Médiá a reklama si práve prostredníctvom vedomej svojvoľnosti vytvárajú rôzne va-

riácie novodobých, moderných mýtov, ktoré si postupne  spoločnosť, kultúra osvojuje a sprá-

va sa podľa ich zákonov. Moderný mýtus sa vytvára programovo, vymýšľa si nové a nové 

ideálne hodnoty, ktoré sú považované za reálne a ľahko dosiahnuteľné. 

      Naša bytostná skúsenosť sa prostredníctvom mediálnej reality štandardizuje, schema-

tizuje. Hlavne v oblasti reklamy vznikajú univerzálne šablóny, dogmatické návody, ktoré nás 

ovplyvňujú pri výbere odevu, potravín, elektroniky a pod., ale podľa reklamných vzorov sa 

rozhodujeme aj pri výbere partnera, priateľov, tvorbe svojho imidžu atď. 

 

Úlohy na zamyslenie 
• Zamyslite sa nad tým, prečo môžeme povedať, že reklama predstavuje novodobý, moderný 

mýtus a na konkrétnom príklade vysvetlite, akým spôsobom (pomocou reklamy...) dostáva 

bežný produkt, či značka ďalší „mytologický“ význam, ktorý mu pripisuje naša kultúra. 

 

7.2 Povesti v reklame  
      Povesti sú v podstate mýty a legendy, ktoré sú súčasťou historického vývoja, kultúr-

neho dedičstva konkrétnych národných spoločenstiev. Povesti nemusia byť celé vymyslené, 

ale opierajú sa o históriu, známe osobnosti, ktoré naozaj existovali (napr. Alžbeta Báthoryo-

vá, Juraj Jánošík atď.). Postavy povestí, ktoré v reklame vystupujú sú súčasťou národnej kul-

túry. Preto sa aj tvorcovia reklamných komunikátov musia prispôsobiť tejto skutočnosti. Vý-

znam reklamy používajúcej vo svojej komunikácii povesť, alebo hlavné postavy povesti, je 

ľahko pochopiteľný len pre národ, ktorý príbeh pozná. Tento druh reklamy sa preto nedá po-

užiť v celosvetovom meradle, pretože by stratila svoj význam.  

 

Úlohy k textu 
• Nájdite reklamy v ktorých sa nachádza odkaz na povesť, resp. známu postavu povesti 

a vysvetlite dôvod ich použitia v reklame.  
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7.3 Povery v reklame  
      Povera je neopodstatnená, nepodložená, iracionálna viera, že vzniknuté udalosti, situ-

ácie sú výsledkom zásahu nadprirodzených síl, alebo že za určitých okolností sa nám môže 

niečo zlé prihodiť a pod. Napriek tomu, že žijeme v „racionálnom“ čase, mnohí z nás sú stále 

ochotní veriť poverám, ako napr. že črepy prinášajú šťastie, nešťastie príde, ak nám čierna 

mačka prejde cez cestu, číslo 13 že je nešťastné, kominár že je znakom šťastia atď. Mnohé 

z povier sa stali súčasťou našej modernej kultúry. Sú literárne spracované, na základe povier 

sa nakrúcajú filmy, alebo vznikajú rozprávky – napr. o čarodejníkoch, čertoch, upíroch, dé-

monoch, vlkolakoch, atď. Je to aj ďalšia z tém, s ktorou pracuje reklama. Na základe povier 

vytvára reklama vo vedomí recipienta úzky vzťah k produktu, značke. Povera môže byť 

reklamou parodizovaná, alebo môže vo vzťahu príčina – následok spojiť výrobok s poverou 

(buď reklama príčinu udalostí svojským spôsobom vysvetlí, alebo naďalej podporuje 

v recipientovi poverčivosť). 

 

Úlohy k textu 

• Nájdite reklamy, ktoré vo svojom obsahu požívajú poveru, resp. rôzne nadprirodzené by-

tosti, či fiktívne postavy (ktoré vznikli na základe povier...) a vysvetlite ich vzťah 

k produktu, značke, firme, alebo k vybranej cieľovej skupine zákazníkov.   

 

7.4 Rozprávky a rozprávkové postavy v reklame 
      Rozprávky síce úzko súvisia s mytologickými príbehmi, povesťami, poverami (po-

dobné postavy, témy, hlavná dejová línia atď.) no v zásade sa od nich líšia tým, že sú určené 

predovšetkým detskému recipientovi a preto sa prispôsobujú jeho osobitým vekovým, či inte-

ligenčným možnostiam. Rozprávky predstavujú zjednodušenú, čierno-bielu dualitu sveta 

(dobro – zlo) a pre deti sa stávajú vhodným prostriedkom na spoznávanie sveta, života, majú 

výchovný, náučný charakter. Postavy v rozprávkach predstavujú určité zjednodušené sché-

my, vzory. Charakter postáv je v rámci štrukturálnej kompozície rozprávky nemenný, čiže 

kladné postavy sú po celý čas kladné a postavy záporné stále reprezentujú zlo. Tým, že roz-

právky dokážu jednoducho zobraziť svet, zachytiť hlavnú podstatu príbehu a väčšina rozprá-

vok je celosvetovo známych, dokážu osloviť široké publikum (nielen detských, ale aj dospe-

lých recipientov), sú univerzálne použiteľné aj v reklame.  

      Tu sa však dostávame k základným kritériám reklamy, ktoré sú rozdielne v závislosti 

od cieľovej skupiny. Reklama, určená detským recipientom, je dynamická, používa rýchly 
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strih, farebnosť atď. V rámci spájania rozprávok s obsahom reklamných komunikátov sa ne-

používajú iba všeobecne známe postavy – reklamní tvorcovia sa často inšpirujú modernými 

rozprávkami, ktoré detský recipient pozná a ktoré sú preňho atraktívne. Spojenie rozprávky 

a reklamy pre široké publikum, resp. dospelých recipientov je oveľa konzervatívnejšie vo 

výbere postáv. Takáto reklama používa najčastejšie iba tradičné rozprávkové prototexty alebo 

známe rozprávkové postavy. Na rozdiel od reklamy pre deti, má reklama s rozprávkovým 

motívom pre dospelých dve základné možnosti zobrazenia: 

a) buď sa pridržiava rozprávkovej predlohy, ktorá sa doplní o značku, produkt alebo 

službu (afirmatívnosť reklamného metatextu),  

b) alebo ide o zobrazenie rozprávky v reklame, ktoré je polemické, kontroverzné. Re-

klama použije hlavné znaky/hlavné postavy rozprávky, ale celý príbeh sa upraví, 

prispôsobí, alebo inak dotvorí (kontroverznosť reklamného metatextu). 
 

Úlohy k textu 
• Nájdite reklamy, ktoré používajú známy rozprávkový motív, alebo rozprávkovú posta-

vu. Určite, či sa reklama presne drží pôvodnej rozprávkovej predlohy, alebo v reklame do-

chádza k polemickému, kontroverznému zobrazeniu rozprávkového príbehu.  
 

Zhrnutie 
      Predošlá analýza moderných mýtov dokazuje, že termín mýtus neoznačuje iba histo-

rické, vybájené staroveké príbehy, ale mýtus (aj keď v inej významovej rovine) je stále prí-

tomný v našej kultúre (aj keď si to možno mnohí z nás ani neuvedomujú, resp. si to nepripúš-

ťajú). Moderný mýtus má schopnosť v mnohých smeroch ovplyvniť naše myslenie, 

rozhodovanie, ale aj správanie. Reklama je tak schopná vzbudiť vo vedomí recipienta pocit, 

že propagovaný produkt okrem svojho praktického a funkčného využitia má aj oveľa širší 

„mytologický“ význam. Podobne je to aj v prípade povestí, povier a rozprávok, ktoré sa stali 

bytostnou súčasťou našej histórie či kultúry. Ich použitie dáva produktom, službám či znač-

kám akýsi „nadprirodzený“ význam. 
 

Kontrolné otázky a úlohy 
• Charakterizujte, ako definoval mýtus Roland Barthes a vysvetlite, ako mýtus vzniká.   

• Vysvetlite, aký je rozdiel medzi povesťou a poverou a popíšte ich rôzne možnosti využi-

tia v reklame.  

• Akými rôznymi spôsobmi sa môže použiť rozprávkový motív v reklame?  
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8. Náboženské symboly a biblické príbehy v reklame  

Ciele štúdia 
• charakteristika historického vývoja náboženských symbolov a biblických príbehov 

• analýza významu jednotlivých náboženských symbolov v rámci našej kultúry  

• vysvetlenie významu použitia náboženských symbolov a biblických príbehov v reklame  

 

Kľúčové pojmy 
Náboženský symbol, biblický príbeh, reklama, semiotika, semiotika reklamy, znak. 

      

      Všetky svetové náboženstvá prostredníctvom symbolov vyjadrujú svoju vieru. Sym-

boly v náboženstve majú svoj historický vývoj a zohrávajú dôležitú úlohu aj v súčasnom ná-

boženstve. Prostredníctvom symbolov veriaci reprezentujú navonok svoje vierovyznanie, no 

samotné symboly majú pre nich aj hlbší, duchovný zmysel: náboženské artefakty sprítomňu-

jú, pripomínajú, upevňujú ich vieru a duchovné presvedčenie. Ak by sme pátrali v histórii 

náboženských symbolov, našli by sme ich veľa už u pravekých, prírodných národoch 

v podobe jaskynných malieb, megalitických stavieb, v egyptskej kultúre, kultúre blízkeho 

východu (Mezopotámia, Perzia, Sýria, Palestína), v krétskej a mykénskej kultúre, v gréckej 

kultúre, či kultúre Etruskov, Rimanov alebo Keltov.  Pre našu súčasnosť a svetovú kultúru sú 

azda najznámejšie kresťanské symboly. Prvé symboly kresťanov sú spojené 

s ranokresťanským umením. Pretože kresťania boli spočiatku prenasledovaní, prvé formy 

kresťanského umenia sa vyvinuli v katakombách – podzemných cintorínoch s množstvom 

chodieb, ktorých steny boli vyzdobené maľbami. Niektoré kresťanské symboly sú inšpirova-

né rímskym pohanským umením, napr. Kristus – Orfeus, Kristus – Slnko alebo ako Apolón 

na slnečnom voze. Neskôr sa začínajú objavovať už typické kresťanské symboly, ktoré po-

známe až do dnešných čias, ale mnohé zo symbolov upadli do zabudnutia. Z najznámejších 

symbolov môžeme spomenúť napríklad tieto: 

 

- Palma – v oblasti stredozemného mora je aj dodnes symbolom života a víťazstva. 

V starokresťanskom umení sa palma spájala so stromom života v raji, symbolizovala defi-

nitívne víťazstvo Ježiša Krista a jeho učeníkov nad zlom. 

 

- Páv – bol obľúbeným symbolom starokresťanského umenia. Tento symbol mal základ už 

v pohanskom svete. Rimania verili, že ak sa jeho mäso posolí, nikdy sa nepokazí. Čiže páv 
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je symbolom nesmrteľnosti a večného života. Jeho ozdobný, pestrofarebný chvost symbo-

lizuje nebo, poukazuje na kresťanskú nádej. Neskôr, v období gotiky, sa stal symbolom 

pýchy.  

 

- Lastúra – zobrazuje hrob, do ktorého človeka pochovajú a odtiaľ vstane z mŕtvych. Las-

túra je aj symbolom nepoškvrneného počatia. V starovekom Grécku lastúra symbolizovala 

zrodenie Afrodity (Bohyne lásky). 

 

- Kalich – je častým symbolom eucharistie – oltárnej sviatosti. Tento symbol odkazuje na 

poslednú večeru. Čiže za zakladateľa eucharistie môžeme označiť Ježiša Krista: „Pite 

z neho všetci, lebo toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás.“ Kalich (krčah) nesymbolizuje 

iba eucharistiu, ale aj studňu, resp. vodu večného života, osvieženie duše v raji. 

 

- Holubica – v kresťanskej symbolike je často zobrazovaná pri krste Ježiša. Vznáša sa nad 

jeho hlavou - symbol Ducha Svätého. Pri smrti je holubica stelesnená ako duša zomrelého 

človeka, ktorá sedí na strome života alebo ako pije živú vodu.  Všeobecne je biela holubi-

ca symbolom mieru. 

 

- Vinič – v kresťanstve je Ježiš Kristus často znázorňovaný ako vinič a jeho učeníci sú jeho 

listy. Oberačka hrozna znázorňuje posledný súd. Vinič, hrozno, aj ovocie symbolizujú raj-

skú záhradu. V starovekom Grécku sa v podobe viniča objavoval Dionýzos (Boh opojenia, 

sna), často je zobrazovaný aj v podobe capa. Dionýzos (Bakchus), roztrhaný Titánmi 

a znovu oživený má skúsenosť s posmrtným životom (podsvetím). Z toho vychádzajú aj 

mystériá (iniciačná skúsenosť) – podobnosť s Ježišom Kristom, ktorý bol ukrižovaný 

a tiež vstal z mŕtvych.    

 

- Ryba – Ježiš Kristus ako Syn Boží, spasiteľ, vykupiteľ sa často v ranokresťanskom umení 

znázorňuje aj ako ryba (ryba po grécky sa nazýva „ichtis“).    

 

- Lev – symbol leva má v kresťanstve ambivalentný charakter. Na jednej strane symbolizuje 

zlo – Lev – diabol, ktorý žerie ľudí.  Všeobecne je lev považovaný za symbol sily, odvahy, 

kráľovskej moci. 
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- Had – v kresťanskej symbolike je symbolom diabla, zla, pokušenia, satana, ktorý na seba 

vzal podobu hada. 

 

- Dobrý pastier – v ranokresťanskom období sa nezobrazuje ukrižovanie. Ježiš Kristus je 

často zobrazovaný ako dobrý pastier, alebo ako symbol oranta, baránka božieho, alebo aj 

v podobe rímskeho vojaka, ktorý má opretý kríž na pleci  a v ruke drží knihu. 

 

        Z uvedených významov ranokresťanských symbolov vidíme, že mnohé z nich sa pou-

žívajú až dodnes. Niektoré už nemajú iba náboženský význam, ale stali sa všeobecne platným 

symbolom (napr. mieru, sily, inteligencie atď.), ktorý pozná väčšina z nás. V našej kultúre 

recipient pozná nielen symboly kresťanstva, ale aj rôzne biblické, mytologické príbehy, sym-

boly, ktoré majú takpovediac archetypálny význam ako napr. kruh – symbol večnosti, neko-

nečna, cesta – symbol ľudského života, kríž – najznámejší symbol kresťanstva, ktorý repre-

zentuje bolesť a utrpenie atď. Pretože náboženské  symboly majú silnú duchovnú hodnotu, sú 

všeobecne známe, ľahko rozpoznateľné, alebo majú schopnosť dať veciam hlbší, mystický 

význam. Často sa používajú aj v reklamnej komunikácii. Takéto symboly dávajú produktom, 

značkám akúsi vnútornú silu, energiu, fluidum, vyžarovanie, ktoré v nich spotrebiteľ hľadá, 

alebo presnejšie, ktoré mu reklama ponúka. Reklama tak spája duchovno s produktom, aby 

vytvorila efektívnu a účinnú komerčnú komunikáciu. Na druhej strane môže reklama klasic-

ké, známe náboženské symboly použiť v inom význame a komunikovať tak s recipientom 

pomocou vtipu, zveličenia... 

 

Úlohy k textu 
• Nájdite reklamy v ktorých sa nachádza odkaz na biblický príbeh, resp. náboženský symbol 

a vysvetlite, aké majú jednotlivé znaky význam v súvislosti s obsahom reklamných komuni-

kátov.  

 

Úlohy na zamyslenie  
• Zamyslite sa nad tým, kedy je vhodné použiť náboženský symbol v reklame a tiež aké sú 

možné riziká, ak náboženský symbol použijeme v kontroverznom vzťahu napr. formou hu-

moru. 
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Zhrnutie 
Náboženské symboly či biblické príbehy sú neodmysliteľnou súčasťou našej kultúry 

a histórie. Sú všeobecne známe a ľahko identifikovateľné, a preto sa často používajú aj 

v obsahoch reklamných komunikátov. Náboženský symbol dáva propagovaným produktom 

či značkám hlbší duchovný rozmer, mystický význam. Záleží však aj od toho, aký nábožen-

ský symbol použijeme, alebo či je náboženský symbol, resp. biblický príbeh v reklame zjav-

ný, ľahko identifikovateľný, alebo naopak skrytý (ktorý musí recipient dekódovať). Reklama 

používa rôzne náboženské symboly variabilne, často mení ich význam a prispôsobuje si ich 

(napr. kombinuje náboženský symbol s humorom...). Na jednej strane môže takýmto spôso-

bom vzniknúť vtipná, originálna, či kreatívna reklama, na druhej strane,  cieľová skupina 

spotrebiteľov takýto typ humoru nemusí prijať. 

     

Kontrolné otázky a úlohy 
• Vymenujte niekoľko známych náboženských symbolov a vysvetlite ich význam.  

• Vysvetlite, akým spôsobom možno použiť náboženský symbol alebo biblický príbeh 

v reklame. 
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9. Znaky komiksu v reklame 

Ciele štúdia 
• stručný prehľad historického vývoja komiksu  

• analýza výrazových a vyjadrovacích prostriedkov komiksu  

• vymedzenie možností aplikácie komixového žánru v oblasti reklamy 

 

Kľúčové pojmy 
Komiks, história komiksu, znaky komiksu, obrazová časť komiksu, slovesná časť komiksu, 

komixová postava, znaky komiksu v reklame, semiotika, znak.  

 

9.1 Stručná história komiksu  
      Princíp, podľa ktorého je komiks vytvorený sa používa už dávno. Ak by sme chceli 

odhaliť úplný začiatok tohto obrázkového zobrazovania, nájdeme ho už v starovekom Egyp-

te, na jeho obrazovom písme – hieroglyfoch. Podobnosť medzi hieroglyfmi a komiksom je 

najmä v tom, že používajú rovnaký základ – obrázkový jazyk, kde každý prvok, každá časť 

funguje ako znak. Znaky sa za sebou reťazia, recipientovi postupne odkrývajú svoj význam 

a preto o nich môžeme uvažovať ako o znakových semiotických systémoch.  

Ak by sme však mali uviesť vznik komiksu v pravom slova zmysle, komiksu ako no-

vého žánru, určite je to rok 1896, keď v rámci nedeľnej prílohy Hearst New York American 

začali vychádzať obrázkové príbehy s názvom „Yellow kid“.“ „Žlté dieťa“ tak odštartovalo 

éru komiksových hrdinov ako sú napr. Tarzan, Disneyovské postavičky (Mickey Mouse), 

príbehy Dicka Tracyho,  Flash Gordon, Superman, Batman, Fantastic Four, Hulk, ale aj X – 

Meni, Spiderman, Barbar Conan, Black Panther, Silver Surfer a mnohí ďalší. 

Komiksové postavy odrážajú kultúru, históriu, ale aj tradície svojej krajiny napr. ame-

rický komiksový hrdina najčastejšie bojuje za vznešené americké ideály a hodnoty (je spra-

vodlivý a bojuje za slobodu ľudstva). Francúzsky komiks „Asterix a Obelix“ zachytáva hu-

morným spôsobom historické obdobie boja Galov proti Rimanom, japonský komiks Manga 

je špecifický svojím zobrazovaním postáv, charakteristický telesnými znakmi (veľké oči, 

malé ústa) a jednoduchým štýlom kresby. 

Čo sa žánrového delenia komiksov týka, označenie komiks síce vychádza zo slov 

„comic strip“ (doslovný preklad znie „komický pás“), no v súčasnosti existuje pestrá škála 

komiksov, nielen komediálne ladených, ale najmä akčných, detektívnych, historických, ko-

miksov pre deti, sci-fi, fantasy, hororových, erotických, dokonca aj filozoficky zameraných 
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komiksov, či spracovávajúcich rôzne biblické príbehy. Rôzne žánre komiksov sú schopné 

osloviť rozličných recipientov, pre ktorých sú určené. Stali sa akousi novou ikonou konzum-

nej spoločnosti, masovej kultúry až do takej miery, že sa podľa príbehov komiksových postáv 

začali nakrúcať seriály, ale aj celovečerné filmy. Komiks úzko súvisí aj s komerčnou komu-

nikáciou. Už v začiatkoch éry komiksov vznikali aj reklamné komiksy a až do dnešných čias 

sa títo hrdinovia stávajú v rôznych obmenách súčasťou reklamy. Komiks však rozšíril svoj 

komerčný rozmer a stal sa témou aj pre náročné umenie. Vidieť to napríklad na dielach  po-

predného predstaviteľa POP – Artu  Roya Lichtensteina, ktorého maľby inšpirované komik-

som, masovou kultúrou a hodnotami, vkusom bežného človeka, sa stávajú dôležitým aspek-

tom modernej americkej, ale aj svetovej umeleckej ikonografie. 

 

9.2 Charakteristické znaky komiksu   
   Ak by sme skúmali nielen diachrónnu, historickú líniu komiksu, ale aj synchrónne 

znakové osobitosti komiksu, zistili by sme, že jazyk komiksu sa skladá z dvoch častí:  

- Obrazová časť – obrázky radené za sebou vytvárajú príbeh. V našej západnej kultúre sú 

obrázky kladené zľava doprava, tak, ako sme zvyknutí čítať text, ale vo východných kultú-

rach je čítanie komiksu opačné, čiže sprava doľava, čo súvisí zase s ich osobitým kultúr-

nym kódom. 

- Slovesná časť – slová, texty v komiksoch dopĺňajú obrazovú časť, ktorá je privilegovaná. 

Výpovede postáv majú v obrazovej časti komiksu svoje presné miesto. Nachádzajú sa 

v bublinách, ktoré sú nad nimi. Tvar bubliny charakterizuje aj výpoveď postáv: napr. kla-

sická bublina je znakom priamej reči; ostré, špicaté bubliny charakterizujú expresívnu vý-

poveď, postava kričí alebo používa nadávky; prerušovaná čiara na bublinách signalizuje 

šepkanú výpoveď postavy; ak je bublina oblá, má tvar oblaku, vyjadruje, čo si postava 

myslí, resp. predstavuje, alebo ak je takto ohraničené celé komiksové políčko, znamená to 

retrospektívu, či sen; ak text nie je zarámovaný, vyjadruje zvuky, ruchy okolitého prostre-

dia, alebo onomatopoju, zvukomaľbu, citoslovcia; zarámovaný text v rožnej časti políčka 

predstavuje pásmo rozprávača, autorskú reč. Komiks však používa aj rôzne iné symboly, 

ktoré vyjadrujú citové rozpoloženie postáv, ich psychologický stav, opakujúce sa línie, 

vrstvenie línií vyjadruje pohyb, robí statický obraz dynamickým. 

 

   V rámci sémantiky komiksových postáv nachádzame istú podobnosť 

s rozprávkovými postavami – schematické typy postáv prezentujú boj dobra so zlom, rovna-
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ko ako kladní a záporní hrdinovia atď. V komikse sa uplatňuje aj personifikácia, napr. 

v rozprávkových komiksoch, keď sa zvieratám, alebo veciam pripisujú ľudské vlastnosti. 

Hlbšie sémantické významy postáv sú však rozdielne v závislosti od komiksového žánru, 

resp. recipientov, pre ktorých je komiks určený (nemusí ísť len o schematické postavy, ale 

postavy môžu prechádzať postupným psychologickým vývinom, alebo sa v rámci príbehu 

môže zmeniť charakter postáv). 

 

9.3 Rôzne podoby komiksu v reklame 
   Súčasná moderná reklama pristupuje k zobrazovaniu komiksov a komixových postáv 

mnohými, rozdielnymi spôsobmi.  

      Reklama môže napríklad dodržiavať komixový štýl, formálnu stránku komiksu, isté 

hlavné znaky komiksu – printová reklama rozdelená na políčka radené za sebou 

a komunikácia postáv v reklame sú znázornené komixovými bublinami.  

      Ďalšou možnosťou je použitie komixového, kresleného štýlu na vytvorenie reklamné-

ho komunikátu (text reklamy síce nie je v komixových bublinách, ale obraz sa podobá na 

komixové políčko).  

      Reklama môže vo svojej komunikácii so spotrebiteľom použiť aj notoricky známu, 

populárnu komixovú postavu (alebo viacero postáv zároveň) a spojiť ich s propagovanou 

značkou či produktom. Spojenie produktu s komixovým hrdinom ponúka viacero alternatív. 

Postavy nemusia byť iba kreslené, ale môže dôjsť aj k inšpirácii podľa filmového spracova-

nia. Reklama môže zachovať prostredie, ktoré je pre komixovú postavu charakteristické, ale-

bo ho môže úplne zmeniť. Komixový hrdina a jeho charakteristické schopnosti môžu byť 

spojené s propagovaným produktom, alebo mu reklama vytvára iné schopnosti súvisiace 

s produktom. Možností, ktoré má komiksová reklama je nespočetne veľa.  

      V neposlednom rade sa stáva, že si reklama na základe komixových hrdinov začne 

vytvárať vlastné postavy. Reklamné postavy sa síce vizuálne podobajú na komixové, ale ich 

schopnosti sa priamo vzťahujú na propagovaný produkt. Vznik takýchto postáv je daný tým, 

že známe komixové postavy zbytočne neodpútavajú pozornosť od produktu, ale naopak, zvý-

razňujú jeho kvality. Vytvorenie vlastnej, originálnej komixovej postavy však značke prináša 

aj iné výhody. Postava sa stáva „maskotom“ produktu, napriek tomu, že je netradičná, origi-

nálna, stále je súčasťou tradície komiksu, zachováva si jeho znaky. Asi najznámejšia postava, 

ktorá je v súvislosti s našou krajinou dobre známa je postava PALMEXMANA propagujúca 
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prací prášok PALMEX. Vizuálne zobrazenie postavy, ale aj jej meno PALMEXMAN nápadne 

pripomína azda najznámejšiu postavu komiksu SUPERMANA. 

 

Úlohy k textu 

• Nájdite reklamy, v ktorých sa nachádzajú znaky komiksu a skúste charakterizovať,  v akom 

vzťahu sú znaky komiksu použité v reklame (napr. použitie komixového obrázkového štýlu, 

komixovej postavy, komixovej kresby, komixového prostredia atď.). 

  

Zhrnutie 
       Komiks má za sebou bohatú históriu a neodmysliteľne patrí k našej kultúre. Postupný 

vývoj komiksu priniesol množstvo rozmanitých komixových žánrov a komiks sa dokonca 

dostal až do oblasti náročného umeleckého stvárnenia v dielach hlavných predstaviteľov Pop-

artu. Komiks a reklama majú tiež veľa spoločných znakov a komixové príbehy často propa-

govali známe produkty či značky, ako napr. reklamné komiksy na nealkoholický nápoj Pepsi 

Cola z roku 1941. V súčasnosti reklama používa tiež veľa rozmanitých znakov komiksu, čo 

je ďalší zo spôsobov, ako upútať pozornosť cieľovej skupiny spotrebiteľov.    

 

Kontrolné otázky a úlohy 
• Kde z hľadiska histórie môžeme vidieť prvé náznaky použitia komiksu, či presnejšie 

obrázkového písma?  

• Z akých znakov sa skladá komiks vo svojej obrazovej a slovesnej časti?  

• Akými rôznymi spôsobmi sa môžu použiť znaky komiksu v obsahoch reklamných ko-

munikátov?   
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Záver  

Teória semiotiky nám poskytuje nový pohľad na analýzu a interpretáciu reklamných 

komunikátov. Semiotika patrí k najúčinnejším analytickým nástrojom, ktorý je možné efek-

tívne využiť v oblasti marketingu, v procese plánovania a tvorby reklamných kampaní, či 

v oblasti marketingového výskumu. Pomáha nám lepšie porozumieť tomu, ako kultúra for-

muje pocity a správanie našich zákazníkov.  

Cieľom tohto predmetu bolo študentom priblížiť nástroje semiotickej analýzy a spro-

stredkovať im základné poznatky o tom, akú dôležitú úlohu zohráva kultúra vo formovaní 

nášho správania, resp. v procese výberu konkrétnych produktov, služieb, či značiek zo strany 

spotrebiteľov. Obsah predmetu sa sústreďuje na definovanie základných semiotických postu-

pov a techník, predstavujúcich komplexný súbor metód a spôsobov, ako interpretovať kultúru 

a taktiež študentom poskytuje recepčný návod, ako tieto poznatky používať v každodennej 

marketingovej a reklamnej praxi.  

Semiotika reklamy je špecifickým spôsobom výskumu – tradičný výskum je založený 

najmä na kladení otázok zákazníkom, semiotika sa nesústreďuje na spotrebiteľa, ale analyzu-

je znaky kultúry a to tak, že dekóduje reklamu. Značky, logá, produkty, obaly výrobkov, rôz-

ne propagačné prostriedky, webové stránky, všetky veci, ktoré nás obklopujú môžeme vní-

mať ako systém znakov a semiotika nám pomáha lepšie im porozumieť. Predmet Semiotika 

reklamy ponúka študentom nástroje, pomocou ktorých budú schopní lepšie porozumieť vý-

znamom marketingovej a reklamnej komunikácie, taktiež sa naučia používať semiotickú ana-

lýzu v praxi. Semiotika, ako vedecká metóda, nám  môže na jednej strane pomôcť pri návrhu 

a tvorbe reklamných komunikátov, ale aj pri spätnej analýze účinnosti reklamných komuni-

kátov, ako druh kvalitatívneho výskumu. Semiotika reklamy odhaľuje významy znakov re-

klamy, jej neustále návraty ku kultúrnym koreňom v ľudskom vedomí, na ktorých buduje 

svoju komunikačnú stratégiu a v neposlednom rade nás upozorňuje na ďalšiu skutočnosť - 

symbiózu medzi umeleckou a reklamnou tvorbou.  
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