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Predslov

Súbežne s dynamickými štrukturálnymi premenami mediálnej 
reklamnej komunikácie formulujú sa aj otázky metodologického prí-
stupu k téme, ktoré smerujú k potrebe stanovenia istých kritérií ako 
princípov pre východiská a spôsoby spracovania a ozvláštňovania re-
klamného textu/sloganu. Reklamný text je totiž nový štýlotvorný pro-
striedok a funguje ako integrálna súčasť modernej štylistiky. Osobná 
skúsenosť recipienta, jeho denné strety v touto novodobou kultúrou 
(mysli tým reklamu ako takú) a permanentné intenzívne zážitky ma-
sového mediálneho konzumenta si definíciu reklamného textu ako 
nového štýlotvorného prvku posunuli na perifériu záujmu a skúmanie 
mechanizmov a účinkov reklamy považujú zrejme za zbytočné. O to 
dôležitejšie je pre modernú štylistiku a jej príbuzné disciplíny. 

Reklamná skúsenosť a všeobecná apatia k reklame ako takej spôso-
bujú, že analýza a interpretácia reklamného textu/sloganu nie je v zor-
nom poli recipienta a práve nedostatočný záujem posúva latku tvorivos-
ti neraz až na najnižšiu priečku prijateľnosti a prezentácie v médiách. 
Popri kreativite sa v tomto odbore uživí aj konformita, prezentujúca 
produkt/službu v kontexte určitého referenčného rámca, zasahujúca do 
komunikácie ako celku – do lexiky, štylistiky...Sila reklamy je zrejme 
taká veľká, že jej emocionálny potenciál vyplývajúci z obsahu doká-
že ovplyvniť nielen modernú jazykovedu a literatúru, ale aj samotnú 
kultúru médií, psychiku jednotlivca, skupiny, davu, masy – pretože je 
založená na báze ekonomickej prosperity, a napokon aj primeranej – 
hoci vo väčšine prípadov iba intuitívnej vnímavosti recipienta ako kon-
zumenta tejto kultúry.

Reklamná komunikácia má neuveriteľnú moc – vytvára prostredie 
k deštrukcii hodnôt a naopak – objavuje podnety aj v iných než medi-
álnych kontextoch. Jednotlivé prvky reklamy majú často zakompono-
vané aj stimulačné funkcie, ktoré sú súčasťou jazykovej prezentácie 
jednotlivca, jeho hodnotovej orientácie, rétoriky i praktickej verbálnej 
komunikácie. Najmä v prípade apelatívneho tlaku sa sofistikovane vy-
užívajú všetky prostriedky štylistickej virtuozity – rytmicko-metrické 
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učebný text

Eva Vopálenská

Abstract: This work deals with specific aspects of advertis-
ing text adaptation, especially with creative choice of vocabulary, 
creative stylistic solutions and use of specializing means and pro-
cedures. It covers advertising text in the context of advertising 
communication. We present creative development of language, 
primarily indeed specific facilities and advances – at the level 
of production, and also at the level of communication. From ad-
vertising practice we place accent on the often uses of means of 
advertising stylisation such as figures and trophies, particularly 
metaphor, word game, poetry, personification, parallelism, epi-
thets, hyperbole, language games, verbal riddles, humour, etc. 
The main theme of the work is that creativity brings in the sphere 

konštrukcie, mytologické texty, frazeologizmy, humor, satira, politické 
kontexty, figúry, trópy a pod. Sú to nielen sofistikované formy apelu, 
ale virtuózne skladby, ktoré sa preskupujú do vrstevnatého reklamného 
textu. 

Z tohto hľadiska aj teóriu reklamného textu treba chápať ako po-
trebu reflektovať všetky súčasné vplyvy, vrátane kultúrneho prostre-
dia, ideológie, politickej klímy, treba ju očistiť od pohľadu komerčného 
charakteru a pozdvihnúť na úroveň kultivovanej a kultúrnej prezentácie 
produktu/služby. Účinnosť reklamného textu/sloganu nie je v zjavnosti, 
ale v schopnosti tvorcu vytvoriť produktívnu odchýlku. Všednosť je 
cesta neproduktívna, pretože nevytvára priestor pre koncepciu kritic-
kého nadhľadu nad mechanizmami mediálnej komunikácie, ktoré vy-
tvárajú prirodzené spôsoby reflektovaného odstupu od médií. Mediálna 
vzdelanosť je práve tým prostriedkom, ktorou je reklamná komunita 
motivovaná k sofistikovanejším formám prejavu, k zložitejším výpo-
vediam, alebo skratkovitým ale tvorivým posolstvám, k reflexii von-
kajšieho sveta ale aj vnútorných podnetov... K akceptácii celého kultúr-
neho a intelektuálneho posolstva minulosti. Nie však bezvýhradne, ale 
chápajúco a súčasne reálne. 

Eva Vopálenská
Bratislava, 2011 
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of the creation of advertising text in advertising of products, ser-
vices, brands – advances in expression and in a spiral escalates 
the intensity also bringing new solutions.

Key words: Creativity, advertising, advertising text, inte-
grated marketing communication, advertising slogan, imagina-
tion, poetical text, artistic pictures, associations, figures, trophies, 
trends. 

Abstrakt: Táto práca je zameraná na špecifické aspekty spra-
covania reklamného textu najmä z hľadiska tvorivého výberu le-
xiky, kreatívnych štylistických riešení a využitia ozvláštňujúcich 
prostriedkov a postupov. Zaoberáme sa v nej reklamným textom 
v kontexte reklamnej komunikácie, venujeme sa kreatívnemu 
rozvíjaniu jazyka, najmä však ozvláštňujúcim prostriedkom a po-
stupom – na úrovni produkcie, aj na úrovni komunikácie. Z re-
klamnej praxe akcentujeme často používané prostriedky reklam-
nej štylizácie – ako sú figúry a trópy, osobitne metafora, slovná 
hra, poetizácia, personifikácia, paralelizmus, epiteton, hyperbola, 
jazykové hry, slovné rébusy, humor a pod. Ústrednou témou prá-
ce je prezentovať, že kreativita prináša v oblasti tvorby reklam-
ného textu v reklame o produkte, službe, značke – výrazný posun 
a v špirále eskalujúcej intenzity prináša aj nové riešenia. 

Kľúčové slová: Kreativita, reklama, reklamný text, integro-
vaná marketingová komunikácia, reklamný slogan, imaginácie, 
poetický text, umelecký obraz, asociácie, figúry, trópy, trendy. 

(Ilustrácia – “She is a thing of beauty” (Ad for Stella Artoi) 1).

1 http://iambeautifuliamwoman.tumblr.com/post/7344461630/she-is-a-
thing-of-beauty

1 Úvod
Na úvod tejto problematiky stačí jednoduchý a vtipný citát:
„História reklamy nás poúča o chybách v minulosti. Okrem 

iného je to dobré na to, aby sme vedeli, že keď ich zopakujeme, 
neboli sme v uvedenej oblasti jediní hlupáci...“2

Krátky pohľad do histórie reklamy (reklamného textu/sloga-
nu) vrhá svetlo na niektoré kontroverzie, ktoré sprevádzali rekla-
mu v kontinuite minulosti a dneška. Ide spravidla o fakt, že kým 
sa v minulosti reklamný text sústredil na informáciu a podporu 
značky, v minulom a tomto storočí sa „presunul“ na spôsob, ako 
informáciu o produkte prezentovať. Súvisí to s uplatňovaním mo-
derných nástrojov marketingu, ale aj so situáciou na trhu, keď 
informácia o produkte, službe, benefitoch už nestačí. Nestačí ani 
vytvoriť identitu značky firemných produktov, keďže mnoho vý-
robkov sa etablovalo a udržalo na trhu práve vďaka neobvyklej 
reklamnej realizácii. Preto oblasť skúmania účinkov reklamného 
textu na recipientov je v súčasnosti organicky naviazaná predo-
všetkým na výskum nákupného správania sa a čím ďalej, tým 
väčšmi závisí od celého komplexu činiteľov, najmä však od sa-
motného obsahu a jeho štruktúry (textu). 

2 HORŇÁK, P. Nová abeceda reklamy. Bratislava : Central European 
Advertising, 2003, str. 21. 
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2 Exkurz do histórie reklamnej štylistiky

V starom Grécku mala z vied, ktoré predchádzali štylistike 
najväčší praktický význam práve rétorika – zjednodušene – úst-
na slovesná tvorba. Istý čas sa v školách považovala za jeden z 
najdôležitejších predmetov. V čase vlády Perikla sa vydávali aj 
praktické učebnice rétoriky – téchnái rhétorikái, ktoré boli návod-
mi na brilantnú komunikáciu, efektný a pútavý rozhovor. Politic-
ké, justičné a slávnostné vystúpenia boli naskutku prehliadkou 
dobrej rétoriky a kompetentných rečníkov. Dnes schopnostiam, 
ktoré mali starí Gréci už niekedy v 5. storočí pred n. l. hovoríme 
komunikačná kompetencia (ilustrácia3).

V starom Grécku vznikla aj poetika – písomná slovesná tvor-

3 http://prazdniny.brontosaurus.cz/fotky/poetika

ba. Za prvého teoretika, ktorý sa ňou zaoberal považujeme Aris-
totela – je aj autorom prvej Poetiky (z tejto dvojdielnej práce sa 
zachoval iba jej prvý diel).

Treťou disciplínou, ktorá bola v antickej dobe na mieste našej 
poetiky bola dialogika – (náuka o rozhovore, o spôsoboch vede-
nia dialógu a pod.“4 

U starých Rimanov sa štylistika vyvíjala podobne ako u Gré-
kov – v okruhoch rétorika, poetika a dialogika. Stretávame sa aj s 
pojmami viazaná reč (básnická tvorba) a neviazaná reč (pohrebné 
reči, zmluvy, zákony). Napr. Caesar patril k analogistom, pretože 
pri výbere slov uprednostňoval vecnosť, stručnosť, pravidelnosť 
a Cicero ako anomalista zasa „ornate dicere“ – exkluzívne, ne-
všedné a „kvetnaté“ výrazy, ktorých používanie neskôr privied-
lo jazykovedu a literárnu teóriu na difereciáciu štýlov (vysoký 
stredný a nízky). 

Najvýznamnejšími prácami antiky boli však predovšetkým 
Aristotelove diela Rétorika a Poetika už aj preto, že z odstupu 
času vidieť, čo sa z antickej vedy o štýle a štylistike uplatnilo 
neskôr v jazykovede a literárnej vede a teórii.

Aristotelove názory na estetiku výrazu – metaforu, rytmus, 
syntaktické a iné prostriedky sú metafyzické. „Ich klasifikácia je 
postavená na princípe autonómnosti štylistickej hodnoty prvkov, 
s ktorou vstupujú do výpovede. Podľa neho už slová samy o sebe, 
od prírody majú isté estetické kvality“.5 Stredovek rozvoju štylis-
tiky zaiste nepomohol, pretože hegemónnym jazykom stredove-
ku bola predovšetkým latinčina, ale kvalita rečového prejavu sa 
premostila do novoveku formou esteticky príťažlivých prejavov 
a najmä rozvojom individuálnych štýlov.

„Jazyk vedy, kultúry a administratívy bol iný ako dorozumie-
vací jazyk ľudu. Avšak tieto dva jazyky nemožno hodnotiť ako 

4 Mistrík, J. Štylistika. Bratislava : Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 1985, s. 8. 

5 Mistrík, J. 1985, s. 9.
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štýly, hoci je jasné, že každý z nich v podstate suploval niektorý 
štýl. Ten prvý, jazyk vedy, kultúry a administratívy sa členil na 
vedecký, poetický, rétorický a administratívny, ale ani toto člene-
nie nebolo členením na štýly, lebo v podstate to bola vždy tá istá 
podoba formulí stereotypnej knižnej latinčiny“.6 Novovek, ako 
sme už hovorili, zachováva istú kontinuitu s Cicerónovými, či 
Aristotelovými štylistickými princípmi, ale súčasne otvára cestu 
štylistike ako samostatnej vedeckej disciplíne (ktorej predmetom 
bola pôvodne iba písaná reč, čo vyplýva i z jej názvu, kým ústna 
reč bola predmetom rétoriky) – ktorá už hovorí o troch štýloch 
– vysokom, strednom a nízkom – stylus altus, stylus mediocris 
a stylus humilis – sú vyberané pre „lepšiu“, horšiu“ a „nižšiu“ 
spoločnosť. Tak či onak – kým klasicizmus kládol na najnižší stu-
peň nízky štýl (jazyk obyčajného človeka), v romantizme sa tieto 
tendencie obrátili. Romantici vyzdvihli jazyk ľudu na piedestál a 
na najnižší stupeň zaradili knižný jazyk. Vo vývine štylistiky ako 
vedy to však nebol pozitívny krok, pretože „nebol príspevkom 
k bohatšej štylistickej diferenciácii prostriedkov, iba podnetom 
na výmenu funkcií štýlov“.7 Až s rozvojom estetiky, jazykovedy 
a literárnej vedy sa rozvíja štylistika ako veda v jej názorovej a 
metodologickej pestrosti.

Pre reklamu je však dôležitý smer, ktorý je známy v histórii 
jazykovedy a literárnej vedy ako ruský formalizmus. V diele Te-
ória prózy rozpracoval Viktor Šklovskij metódu tvorby literárne-
ho diela svojich predchodcov: „Umenie je myslenie v obrazoch. 
Tento spôsob umožňuje úsporu rozumových síl a vyvoláva pocit, 
akoby tento proces bol pomerne ľahký. Umeleckosť, vzťah danej 
veci vyplýva zo spôsobu nášho vnímania, no umeleckými v úz-
kom význame nazvime veci, ktoré nevznikli osobitnými postupmi 
a ktorých cieľom bolo, aby sa tieto veci celkom iste chápali ako 

6  Mistrík, J., 1985, s. 10.
7  Mistrík, J., 1985, s. 12.

umelecké“.8 Formalisti vychádzali z futuristickej teórie „zaumu“ 
(umelec sa môže vyjadrovať aj individuálnym, subjektívnym ja-
zykom, ktorý nie vždy má konkrétny zmysel) a vystupovali ako 
skupina Opojaz (Obščestvo po izučeniu poetičeskogo jazyka). 
Okrem V. Šklovského v nej pôsobili aj J. N. Tynjanov a R. O. Ja-
kobson, neskôr aj revizionistický V. M. Žirmunskij a ďalší. For-
málna metóda v jazykovede a v literárnej vede, vychádza podľa 
V. Šklovského z analytického pohľadu na formu literárneho diela 
– jeho obsah sa rovná sumáru použitých štylistických metód. For-
málna stránka diela sa tak stavia proti jeho obsahu. Táto metóda 
vznikla ako opozícia proti teórii symbolistov, ktorí tvrdili, že for-
ma ako taká sa už opotrebovala a stráca svoju emotívnosť. „Od 
syntézy sa teda ide k analýze, vzniká tlak na formu, na materiál, 
remeslo a pozornosť sa obracia ku kompozícii, k vete, k slovu a 
najmä k zvuku. Metódy jazykovej analýzy sa prenášajú do poe-
tiky a do teórie literatúry“.9 Formalisti sa usilovali prísne oddeliť 
poetický jazyk od praktického jazyka, štylisticky diferencovali 
pojem praktického jazyka na základe jeho funkcií a štylisticky 
oddelili praktický jazyk od básnického jazyka na základe metód 
ich výskumu. „Verš pokladali za zvláštnu formu reči s osobitnými 
vlastnosťami – syntaktickými, lexikálnymi a sémantickými. Ma-
teriál pokladali za prvok konštituujúci konštrukciu diela“.10 

Aj keď škola formalistov zanikla asi desať rokov po vstupe 
skupiny na literárnu scénu, mnohé z jej názorov sa včlenili do 
teórie štrukturalizmu, preformulovali sa a modifikovali. Do ja-
zykovej a literárnej vedy vniesli ruskí formalisti tézy odlišujúce 
estetickú funkciu básnickej reči od funkcie dorozumievacej – v 
štrukturalisticky orientovanej literárnej vede a jazykovede sa vy-
chádza z téz, že „jazyk je štruktúra, nadčasová, daná inherentne 
(je vnútorne spojená) a že literárne dielo je samostatná štruktúra, 

8 Šklovskij, V. 1971, s. 12-13. 
9 Mistrík, J. 1985, s. 16.
10 Mistrík, J., 1985, s. 16.
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ktorá súvisí so situáciou jeho vzniku. Zložky jazykovej štruktúry 
i štruktúry literárneho diela sa chápu vždy so zreteľom na celú 
štruktúru“.11 Formalizmus a štrukturalizmus výrazne poznačili aj 
teóriu reklamnej štylistiky a podnietili „reklamný diskurz“ stáť 
sa „najmasovejším a najneodbytnejším diskurzom“ dvadsiateho 
a tohto storočia. 

Súčasný ruch v štylistickom bádaní je zárukou, že štylistika 
ako veda si udrží svoj trend. „V budúcnosti sa dá očakávať najmä 
rozpracovaním ďalších faktorov, ktoré sa popri jazyku uplatňujú 
ako sprievodné komunikatívne momenty prudký rozvoj štylisti-
ky...“12 

Dejiny štýlov v reklamnej komunikácii môžeme rozdeliť do 
určitých na seba nadväzujúcich (a prekrývajúcich sa) etáp, kto-
ré charakterizovali prevládajúce (dominantné) súbory princípov. 
Nachádzame ich ako implicitné, čiže tie, ktoré môžeme odvodzo-
vať z dobových reklamných komunikátov, alebo explicitné, ktoré 
sformulovali mágovia svetového reklamného biznisu v populár-
nych príručkách, memoároch a ktoré pre nastupujúce generácie 
reklamných tvorcov spĺňali (a aj spĺňajú) funkciu reklamných 
biblií (Ogilvy, Burnett)...

 Z obidvoch zdrojov historici i teoretici reklamnej komuni-
kácie vytvorili obraz o prostriedkoch reklamného pôsobenia – o 
vizuálnom, textovom a zvukovom spracovaní a odhalili aj ich 
skryté vrstvy: vývojovo – kultúrne konštanty, mechanizmy vní-
mania, sociálne hodnoty a estetické preferencie, na ktorých boli 
tieto komunikácie postavené. Poskytujú teda veľa impulzov pre 
vedu i teóriu, ktoré nateraz vychádzajú z premisy, že reklamní 
tvorcovia pracujú síce intuitívnymi metódami, ale že nápady, kto-
ré neraz prekvapia, bývajú zvyčajne utvárané na základe intelek-
tuálneho a vedomostného potenciálu. Reklamní profesionáli sú 
svojim spôsobom praktickí autori, jazykovedci, sociológovia či 

11  Mistrík, J., 1985, s. 17.
12  Mistrík, J., 1985, s. 30.

psychológovia, odkrývajúci stále nepoznané formy spracovania, 
prostredníctvom ktorých dosahujú stanovené komunikačné ciele. 
Vzhľadom na diferencovanosť marketingovej komunikácie je to 
pre nich nielen možnosť, ale priam existenčná nevyhnutnosť už 
aj preto, že z hľadiska vývoja výberu štylistických prostriedkov 
a postupov v reklamnej praxi eviduje teória ustavičné premeny a 
posuny. Netýka sa to však iba reklamy, ale i marketingu a mar-
ketingovej komunikácie ako celku...Opäť sa teda pozrime do his-
tórie:

 Na prahu modernej reklamnej komunikácie vznikali predo-
všetkým informačné textové oznamy (letáky, noviny), ktorých 
úlohou bolo upozorniť na nový produkt alebo službu. Komu-
nikačné štýly dobovej novinovej, letákovej inzercie (oznamov) 
môžeme posudzovať jednak z hľadiska výrazových prostriedkov 
(typografických foriem, kompozície atď.), použitých jazykových 
nástrojov (slovných druhov, jazykových štylistických prostried-
kov ovplyvňujúcich prijatie komunikačného posolstva), ale i z 
hľadiska typického umiestnenia na novinovej stránke, čo istým 
spôsobom umocňovalo alebo oslabovalo reklamné posolstvo.

 Súčasne by sme mali prihliadať aj na geografické, ekono-
mické a kultúrne odlišnosti, v ktorých reklamná komunikácia 
prebiehala a ktoré najmä z hľadiska rešpektovania kultúrnych a 
teritoriálnych kontextov priniesli do nej nové podnety s využitím 
starých a zaužívaných postupov (viď využitie frazeologizmov v 
reklamnej praxi). 

 Informačno – persuazívne stratégie boli zasa založené na 
všeobecnej potrebe človeka iracionálne veriť, že jestvuje produkt 
neobyčajných, zázračných vlastností riešiacich v realite nerieši-
teľný (alebo ťažko riešiteľný) problém, resp. produkt, ktorý pre-
vyšuje konkurenčný výrobok vo všetkých ohľadoch.

 Zázračné patentové lieky, hojivé masti, nápoje, bylinky...
patrili k najhojnejšie sa vyskytujúcim komunikátom v dobových 
novinách.
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Čitatelia akceptovali bombastické claimy a vetné spojenia 
okrem toho aj preto, že podliehali ilúzii všeobecne akceptovanej 
zásady vo verejnej komunikácii, ktorá podľa nich neobsahuje zá-
merne vytvorenú nepravdu. 

 Samotná táto iracionálna viera je aj dnes významný feno-
mén, ktorý je permanentne prítomný bez ohľadu na typ kultúry, 
vzdelanostnú úroveň, poznanie, dobu. Je prítomný a prejavuje sa 
niekedy výraznejšie, inokedy menej – avšak v reklame patrí k zá-
kladnému, čo možno úspešne využiť na presvedčovanie. Takto sa 
začal uplatňovať princíp, že zvyšujúca sa produkcia (ovplyvnená 
mechanizáciou výroby) bola čoraz závislejšia od mimoprodukč-
ných aspektov – komunikačnej prepojenosti – teda komunikač-
nej, čiže „dopravnej“ infraštruktúry. 

 – spolu s túžbou uspokojiť potrebu jednoduchým a rýchlym 
spôsobom.

 Z toho vyplýva, že moderná reklamná komunikácia nezača-
la technickým rozvojom médií, ale potrebou využívania nových, 
často až magických reklamných prostriedkov, čo možno považo-
vať za prvý „obrat“ v dejinách reklamy. Bol to odklon od „pio-
neering advertising“ (komunikovanie prostredníctvom vecných 
informácií), keď sa predpokladalo, že argumenty pre rozhodova-
nie o kúpe si cieľové publikum vytvorí samo na základe svojich 
osobných dispozícií, schopností, potrieb a hodnôt. 

 Za najvýznamnejší akceleračný moment pre reklamnú komu-
nikáciu a jej rozšírenie sa považujú zmeny v spôsobe vydávania 
(financovania) tlače, zmeny v technológii tlače, ale aj v novino-
vých formátoch. Je to určitý konglomerát faktorov, ktoré sú na-
vzájom prepojené (a odohrávajúce sa na pozadí rýchlych spolo-
čenských, ekonomických a priemyselných premien).

 Želaním bolo dosiahnutie konceptu všeobecnej dostupnosti 
novín, ich obsahovej príťažlivosti a súčasne záujem najširšieho 
(málo gramotného a kultúrneho) masového publika. Historicky 
túto éru poznáme ako nástup formátu „šestákovej tlače“ (penny 
press) – New York Sun (1833) zakladateľa a vydavateľa Benja-

mina H. Daya (1810-1889) – ale aj konkurenčných novín New 
York Herald (1835). Práve jeho vydavateľ James Gordon Bennet 
(1795-1872) stanovil magickú cenu, nižšiu, než boli ich výrob-
né náklady, čím dosiahol, že náklad New York Herald prevýšil 
Dayov New York Sun.13 Obľuba u čitateľov sa bezprostredne 
premietla do záujmu inzerentov a následnom poklese ceny za re-
klamnú plochu. Noviny sa stali prakticky reklamným médiom, 
nosičom komerčnej komunikácie (inzeráty pokrývali väčšinu 
plochy). Kvantita sa premietla do komunikačnej „kvality“ – dô-
ležité bolo inzerát rýchlo uverejniť, navyše, keď boli stanovené 
veľmi obmedzené časové limity – 1 deň).

 Táto tendencia zasiahnuť masu za každú cenu sa musela pre-
javiť v kvalite médií. Plošná záplava inzertných textov (fakticky 
identických ale aj propagujúcich ťažko odlíšiteľné produkty) na 
ploche jednej stránky i v celých novinách spôsobila útlm, nasý-
tenie, splývanie. Tento problém sa stal jedným z najkritickejších 
a bolo ho treba rýchlo riešiť. Jediná možná cesta bolo upútanie 
čitateľa neobvyklými, výnimočnými obsahovými prostriedkami.

 „Preteky“ o upútanie pozornosti priniesli do reklamy aj nové 
štylistické prvky. Spočiatku fungovali síce iba obmedzene, po ne-
jakom čase takéto podnety opätovne nasýtili recipienta a vytvo-
rili špirálu eskalujúcej sa intenzity. Teda nápaditosť, ktorá pútala 
záujem čitateľa o kúpu novín a túžbu byť „šokovaný“, pomáhala 
orientovať čitateľa na inzertné texty. Prospievala tomu aj novino-
vá grafika a výber úderných titulkov a medzititulkov. Aj propago-
vané produkty harmonizovali s obsahom novín – poukazovali na 
mimoriadne účinky jednotlivých produktov (zázračné liečebné 
prostriedky) až krikľavou rétorikou.

Aj napriek novým výzvam z hľadiska objavovania nových 
možností vo väčšine reklamných textov pretrvávala konvencia, 
že intenzita komunikačných účinkov sa dosahuje predovšetkým 
obsahom textu a že vizuál má iba doplnkovú funkciu. Tlačiaren-

13 Šefčák, Ľ., 1998, s. 299-306. 
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ská technika nedovoľovala, aby sa obraz produktu kreativizoval, 
ale dovoľovala to obratnosť v oblasti reklamného štýlu. Napriek 
tomu – vizuálna stránka produktu (obal, dizajn) vo všeobecnosti 
nezohrávali v tejto etape významnú rolu – najdôležitejšia bola 
základná utilitarita, benefity produktu a asociačné schopnosti 
tvorcu textu. Osamelé kreatívne výstupy už v tomto čase však 
jednoznačne preukázali, že možno zlepšiť komunikáciu a vý-
raznejšie odlíšiť výrobok od konkurenčného produktu. V tomto 
zmysle bolo možné nadviazať napríklad na vizuálny a grafický 
znak – bola to nová forma, kontinualizácia obchodných značiek 
cechových spoločenstiev, hoci prevažne s iným poslaním. Kým 
minulé značky boli zárukou kvality, v tejto novej (obchodno – vý-
robnej) situácii spĺňali predovšetkým komunikačné, označovacie 
funkcie a priniesli už aj odlíšenie. Dynamicky sa rozvíjajúci trh 
prinášal stále nové značky (ochranné známky) a len tie, ktoré mali 
atribúty kvality a boli prezentované nielen s dostatočnou razan-
ciou, ale predovšetkým tvorivo – prežili. Reklamná komunikácia 
bola z tohto uhla pohľadu kreatívnejšia – podnecovala vnímanie a 
spracovanie slovných textových informácií pomocou nových šty-
listických prostriedkov a postupov, čo zodpovedalo požiadavkám 
pre nové, rozvíjajúce sa rečové štruktúry. Tomuto procesu výraz-
ným spôsobom pomohla priemyselná revolúcia, technické objavy 
a ich zavedenie do praxe. Boli začiatkom nástupu nového feno-
ménu – civilizačného zrýchľovania: javu, ktorý vytvoril výraznú 
hranicu medzi predmodernou (vybudovanou na báze renesančnej 
kultúry) a modernou, definovanou ako kultúra technologická.

Tieto prvé globálne sa prejavujúce premeny vytvorili novú 
platformu pre fungovanie trhu – prepojenie medzi produkciou a 
jej odberateľmi. Keďže sa zvyšovala produkcia, komunikácia sa 
stala základom pre trhové rozširovanie a vznikol aj tlak na vytvá-
ranie nových presvedčovacích a informačných prostriedkov.

Nárastom producentov rovnakých produktov sa postupne 
strácala ich exkluzivita a pre konzumenta aj jednoduchosť voľby 
a rozhodovania sa. Atribúty výnimočnosti, odlišnosti už vo vše-

obecnosti, nie len v jednotlivých prípadoch – strácali používaním 
adjektív superlatívnosti magickú moc a prirodzene, nemohli už 
slúžiť ako lákadlo pre rozhodovanie.

Zadávatelia reklamy, ktorým sa zväčšoval trhový priestor rie-
šili základný problém – producent bol čoraz väčšmi „zatlačený“ 
do „anonymity“ a súčasne obmedzovaný možnými produktový-
mi atribútmi, ktoré mohol komunikačne použiť, aby produkt odlí-
šil – čiže strácal komunikačnú (a tým aj obchodnú) výhodu. 

Takto sa začal uplatňovať princíp, že zvyšujúca sa produk-
cia (ovplyvnená mechanizáciou výroby) bola čoraz závislejšia 
od mimoprodukčných aspektov – komunikačnej prepojenosti 
a schopnosti zaútočiť na recipienta čoraz sofistikovanejšími atak-
mi s cieľom vzbudiť pozornosť a vyvolať emócie.

2.1 Dynamický rozvíjajúci sa trh – nárast producentov

 V tomto období sa intenzita komunikačných účinkov dosa-
hovala predovšetkým obsahom textu. Vizuál mal iba doplnko-
vú funkciu. Tlačiarenská technika nedovoľovala, aby sa obraz 
produktu kreativizoval, ale dovoľovala to obratnosť v oblasti 
reklamného štýlu. Vizuálna stránka produktu (obal, dizajn) vo 
všeobecnosti nezohrávali v tejto etape významnú rolu – najdô-
ležitejšia bola základná utilitarita, benefity produktu a asociačné 
schopnosti tvorcu textu. Bol to teda spôsob, ako zlepšiť komuni-
káciu, ako odlíšiť výrobok od konkurenčného produktu. V tomto 
zmysle vizuálny a grafický znak bol iba novou formou, kontinua-
lizáciou obchodných značiek cechových spoločenstiev, hoci pre-
važne s iným poslaním. Kým minulé značky boli zárukou kvality, 
v tejto novej (obchodno – výrobnej) situácii spĺňali predovšet-
kým komunikačné, označovacie funkcie. Iba ochranné známky, 
teda značky prežívajúce na dynamicky sa rozvíjajúcom sa trhu 
mohli poskytovať záruky kvality. Reklamná komunikácia bola z 
tohto uhla pohľadu „jednokanálová“ – sprostredkujúca vnímanie 
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a spracovanie slovných textových informácií, čo zodpovedalo li-
neárnym textovo – rečovým štruktúram.

 Priemyselná revolúcia, technické objavy a ich zavedenie do 
praxe boli začiatkom nástupu nového fenoménu – civilizačného 
zrýchľovania: javu, ktorý vytvoril výraznú hranicu medzi pred-
modernou (vybudovanou na báze renesančnej kultúry) a moder-
nou, definovanou ako kultúra technologická.

 Tieto prvé globálne sa prejavujúce premeny vytvorili novú 
platformu pre fungovanie trhu – prepojenie medzi produkciou a 
jej odberateľmi. Keďže sa zvyšovala produkcia, komunikácia sa 
stala základom pre trhové rozširovanie a vznikol aj tlak na vytvá-
ranie nových presviedčacích a informačných prostriedkov.

 Nárastom producentov rovnakých produktov sa postupne 
strácala ich exkluzivita a pre konzumenta aj jednoduchosť voľ-
by a rozhodovania. Atribúty výnimočnosti, odlišnosti strácali ne-
ustálym používaním adjektív superlatívnosti magickú moc a pri-
rodzene, nemohli už slúžiť ako lákadlo pre rozhodovanie.

 Zadávatelia reklamy, ktorým sa zväčšoval trhový priestor rie-
šili základný problém – producent bol čoraz väčšmi „zatlačený“ 
do „anonymity“ a súčasne obmedzovaný možnými produktový-
mi atribútmi, ktoré mohol komunikačne použiť, aby produkt odlí-
šil – čiže strácal komunikačnú (a tým aj obchodnú) výhodu. 

 Schopnosť efektívne spojiť čoraz väčší geografický „gap“ 
(priamy kontakt – tento termín sa využíva dnes najmä v mobilnej 
komunikácii, pozn. autora) sa stal najvýznamnejšou podmienkou 
ďalšieho ekonomického rozvoja systému a jeho distribučnej ho-
mogenizácie. Táto podmienka bola tým zásadovejšia, čím roz-
siahlejšie územia bolo treba prepojiť a čím rozsiahlejšie boli me-
dzi nimi sociálno – ekonomické, demografické a iné rozdiely a 
teda odlišnejší aj jazyk a jeho štrukturácia.

 Distribučná homogenizácia trhu ako dôsledok komunikačnej 
prepojenosti nemohla zostať oddelená od zmien v hľadaní a vy-
tvorení nových prostriedkov informačnej siete o produktoch, pre-
to aj printové médiá, ktorých významnou funkciou (okrem nosiča 

reklamy, bol aj podiel na rozvoji informovanosti) hľadali nové 
formy jazyka, ktoré by boli adekvátne pre tento spôsob komu-
nikácie. Tie zasa významným spôsobom ovplyvnili potenciálnu 
komunikáciu medzi producentmi a odberateľmi.

 Nové štýlotvorné postupy reklamnej komunikácie poznačili, 
ako sme už spomínali, aj rozvoj tlače a tlačiarenskej techniky. Do 
popredia sa dostal produkt samotný, jeho vonkajšie kvality tvaro-
vé a text mohol kreovať nové potreby zákazníkov. 

 Zvyšovanie počtu značiek porovnateľnej kvality na trhu, poč-
tu reklamných komunikátov, znamenalo aj silnú konkurenciu a 
súčasne znižovalo pravdepodobnosť, že daný komunikát zaujme 
a postúpi ďalej, ako za prah neúmyselného záujmu.

 V tejto situácii sa dôraz na komunikáciu prostredníctvom 
textu stal východiskom s mnohorakými neskoršími dôsledkami 
pre reklamno – komunikačné trendy. Kombináciou text – obraz 
sa dosiahol kombinovaný efekt – medzi vizuálom a textom sa 
utvárala komunikačná niť, ktorá bola o to pevnejšia, o čo ne-
všednejšie bolo reklamné posolstvo (už v dvadsiatych rokoch 20. 
storočia reklamný agent Claude Hopkins v Scientific Advertising 
tvrdil, že text je tým najvýznamnejším „vihiklom“ obchodného 
efektu reklamy).

 Mal mnohoraké podoby, ktoré sa historicky rozvíjali a vario-
vali. 

 Bol v zásade postavený na princípe asociácie, prepojenia vý-
znamnej ľudskej schopnosti empatie s produktom alebo značkou. 
Najvýznamnejšou hodnotou bol však vždy samotný ľudský život. 
Je to hodnota abstraktná, ktorá však, aby mohla byť komuniko-
vateľná, musí byť nejakým spôsobom skonkrétnená. Reklamní 
tvorcovia siahli po tom najsprávnejšom spôsobe – prirodzene to 
nebol ich vynález. Dejiny literatúry sú dejinami premeny veci 
všedných na veci nevšedné14 vo všetkých možných variáciách 
a podporenom atribútmi, signalizujúcimi, že tieto hodnoty boli 

14  Šklovskij, V., 1971 , s. 11.
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naplnené (šťastný úsmev, spokojnosť, láskyplné vzťahy atď.). 
V oblasti tvorby textu dosahovali čoraz výraznejšie úspechy – 
túto skutočnosť nemožno prehliadnuť, pretože spĺňa prvý pred-
poklad akejkoľvek komunikačnej účinnosti – zachytiť pozornosť, 
vyvolať emócie a na základe toho motivovať k nákupu. Paralelne 
s výraznými posunmi v reklamnej komunikácii (od dvadsiatych 
rokov minulého storočia) práve tejto oblasti venovali reklamní 
tvorcovia, ale aj výskumníci mimoriadny záujem. Výskumy sa 
zameriavali na proces vnímania, emocionálneho pôsobenia pro-
pagačných prostriedkov na jednotlivca aj na meranie vplyvu 
propagačných prostriedkov na nákup propagovaných výrobkov. 
V tom období vyšla napr. práca H. F. J. Kropffa Psychológia v re-
klame (1934), ktorá sa zaoberá propagačnými apelmi a riešením 
propagácie z hľadiska vzbudenia väčšieho záujmu o produkt.15 
Súčasne sa však uplatňoval aj princíp spomínanej asociatívnosti, 
princíp, ktorý bol explicitne sformulovaný už v antike a rozpra-
covaný mnohými teoretikmi aj v minulom a tomto storočí. Je to 
princíp, ktorý potvrdzuje, že vnímanie, každé vnímanie má podo-
bu štrukturálnu, že je to tvar (celok) t. j., že je celostné. Na zákla-
de toho – prvky vytvárajú jeden celok a vzájomne sa ovplyvňujú, 
vzájomne preberajú na seba svoje kvality a my celý tento proces 
premietneme do textu: jeden prvok s príťažlivými atribútmi (pre-
dovšetkým tými, ktoré sú všeobecne akceptované) sa automatic-
ky prenáša, asociuje na iný prvok (produkt, značku) a takýmto 
nepriamym spôsobom budujeme pozitívny imidž produktu. Je to 
vlastne v istom zmysle oživovanie výrobku, priraďovanie pozi-
tívnych vlastností na základe pozitívnych emócií z jeho vnímania 
a  zdôraznenia kvalít prostredníctvom textu. Obrovskou výhodou 
je tu, na rozdiel od vizuálu (ktorý je významovo labilnejší), ob-
medzená variabilita možných konkrétnych výkladov pri súčas-
nom ohraničení témy, čím sa umocňuje potreba utvorenia spomí-
nanej komunikačnej nite s vizuálom a bráni sa tak tzv. nasýtenosti 

15  Vysekalová, J., Komárková, R., 2002, s. 36.

pri vnímaní. Tento typ reklamnej komunikácie s veľkou varia-
bilitou a diferenciáciou umožňuje fakticky nekonečné tematické 
varianty v kombinácii so zobrazovacími technikami a spôsobmi 
zobrazenia a z hľadiska špecifík vnímania sa stal najvýznamnej-
ším prostriedkom oslovenia čoraz širšieho trhového segmentu. 
Tento štýl významným spôsobom ovplyvnil aj filozofiu tvorby 
reklamných komunikátov a je považovaný za veľmi významný 
prostriedok komunikácie (a podpory predaja na mieste odbytu ak 
dnes16) a súčasne – zvyšujúca sa produkcia (ovplyvnená mecha-
nizáciou výroby) je čoraz závislejšia od mimoprodukčných as-
pektov – komunikačnej prepojenosti – teda komunikačnej, čiže 
„dopravnej“ infraštruktúry. 

2.2 Zachytiť poZornosť, vyvolať EmóciE, iniciovať 
k nákupu

Schopnosť efektívne spojiť čoraz väčší geografický „gap“ 
(priamy kontakt – tento termín sa využíva dnes najmä v mobilnej 
komunikácii, pozn. autora) sa stal najvýznamnejšou podmienkou 
ďalšieho ekonomického rozvoja systému a jeho distribučnej ho-
mogenizácie. Táto podmienka bola tým zásadovejšia, čím roz-
siahlejšie územia bolo treba prepojiť a čím rozsiahlejšie boli me-
dzi nimi sociálno – ekonomické, demografické a iné rozdiely a 
teda odlišnejší aj jazyk a jeho štrukturácia.

Distribučná homogenizácia trhu nemohla zostať oddelená od 
zmien v hľadaní a vytvorení nových prostriedkov informačnej 
siete o produktoch, preto aj printové médiá, ktorých významnou 
funkciou (okrem nosiča reklamy, bol aj podiel na rozvoji infor-
movanosti) hľadali nové formy jazyka, ktoré by boli adekvátne 
pre tento spôsob komunikácie – tie zasa významným spôsobom 
ovplyvnili potenciálnu komunikáciu medzi producentmi a odbe-

16  Tellis, G. J., 2000, s. 127.
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rateľmi.
Nové štýlotvorné postupy reklamnej komunikácie poznačili, 

ako sme už spomínali, aj rozvoj tlače a tlačiarenskej techniky. Do 
popredia sa dostal produkt samotný, jeho vonkajšie kvality tvaro-
vé a text mohol kreovať nové potreby zákazníkov. 

Zvyšovanie počtu značiek porovnateľnej kvality na trhu, poč-
tu reklamných komunikátov, znamenalo aj silnú konkurenciu a 
súčasne znižovalo pravdepodobnosť, že daný komunikát zaujme 
a postúpi ďalej, ako za prah neúmyselného záujmu.

V tejto situácii sa dôraz na komunikáciu prostredníctvom tex-
tu stal východiskom s mnohorakými neskoršími dôsledkami pre 
reklamno – komunikačné trendy. Kombináciou text – obraz sa 
dosiahol kombinovaný efekt. Medzi vizuálom a textom sa utvára-
la komunikačná niť, ktorá bola o to pevnejšia, o čo nevšednejšie 
bolo reklamné posolstvo (už v dvadsiatych rokoch 20. storočia 
reklamný agent Claude Hopkins v Scientific Advertising tvrdil, 
že text je tým najvýznamnejším „vihiklom“ obchodného efektu 
reklamy).

Mal mnohoraké podoby, ktoré sa historicky rozvíjali a vario-
vali. Bol v zásade postavený na princípe asociácie, prepojenia vý-
znamnej ľudskej schopnosti empatie s produktom alebo značkou. 
Najvýznamnejšou hodnotou bol však vždy samotný ľudský život. 
Je to hodnota abstraktná, ktorá však, aby mohla byť komuniko-
vateľná, musí byť nejakým spôsobom skonkrétnená. Reklamní 
tvorcovia siahli po tom najsprávnejšom spôsobe – prirodzene to 
nebol ich vynález. Dejiny literatúry sú dejinami premeny veci 
všedných na veci nevšedné� – vo všetkých možných variáciách 
a podporenom atribútmi, signalizujúcimi, že tieto hodnoty boli 
naplnené (šťastný úsmev, spokojnosť, láskyplné vzťahy atď.). 
V oblasti tvorby textu sa dosahovali čoraz výraznejšie úspechy 
– túto skutočnosť nemožno prehliadnuť, pretože spĺňa prvý pred-
poklad akejkoľvek komunikačnej účinnosti – zachytiť pozornosť, 
vyvolať emócie a na základe toho motivovať k nákupu. Paralelne 
s výraznými posunmi v reklamnej komunikácii (od dvadsiatych 

rokov minulého storočia) práve tejto oblasti venovali reklamní 
tvorcovia, ale aj výskumníci mimoriadny záujem. Výskumy sa 
zameriavali na proces vnímania, emocionálneho pôsobenia pro-
pagačných prostriedkov na jednotlivca aj na meranie vplyvu 
propagačných prostriedkov na nákup propagovaných výrobkov. 
V tom období vyšla napr. práca H. F. J. Kropffa Psychológia v re-
klame (1934), ktorá sa zaoberá propagačnými apelmi a riešením 
propagácie z hľadiska vzbudenia väčšieho záujmu o produkt. 
Súčasne sa však uplatňoval aj princíp spomínanej asociatívnosti, 
princíp, ktorý bol explicitne sformulovaný už v antike a rozpra-
covaný mnohými teoretikmi aj v minulom a tomto storočí. Je to 
princíp, ktorý potvrdzuje, že vnímanie, každé vnímanie má podo-
bu štrukturálnu, že je to tvar (celok) t. j., že je celostné. Na zákla-
de toho – prvky vytvárajú jeden celok a vzájomne sa ovplyvňujú, 
vzájomne preberajú na seba svoje kvality a my celý tento proces 
premietneme do textu: jeden prvok s príťažlivými atribútmi (pre-
dovšetkým tými, ktoré sú všeobecne akceptované) sa automatic-
ky prenáša, asociuje na iný prvok (produkt, značku) a takýmto 
nepriamym spôsobom budujeme pozitívny imidž produktu. Je to 
vlastne v istom zmysle oživovanie výrobku, priraďovanie pozi-
tívnych vlastností na základe pozitívnych emócií z jeho vnímania 
a  zdôraznenia kvalít prostredníctvom textu. Obrovskou výhodou 
je tu, na rozdiel od vizuálu (ktorý je významovo labilnejší), ob-
medzená variabilita možných konkrétnych výkladov pri súčas-
nom ohraničení témy, čím sa umocňuje potreba utvorenia spomí-
nanej komunikačnej nite s vizuálom a bráni sa tak tzv. nasýtenosti 
pri vnímaní.

Tento typ reklamnej komunikácie s veľkou variabilitou a di-
ferenciáciou umožňuje fakticky nekonečné tematické varianty v 
kombinácii so zobrazovacími technikami a spôsobmi zobraze-
nia. Stáva sa – z hľadiska špecifík vnímania najvýznamnejším 
prostriedkom oslovenia čoraz širšieho trhového segmentu. Tre-
ba poznamenať, že tento štýl významným spôsobom ovplyvnil 
aj filozofiu tvorby reklamných komunikátov a je považovaný za 
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veľmi významný prostriedok komunikácie a podpory predaja aj 
na mieste odbytu17.

Asociatívnosť pri tvorbe reklamného textu je jedným z naj-
dôležitejších aspektov spracovania reklamného textu/sloganu 
(budeme sa jej venovať ďalej). Schopnosť empatie je pre tvorcu 
reklamy veľmi dôležitý postup, ktorý predpokladá, že pozná jeho 
základné parametre, avšak pri značnej a čoraz výraznejšej rôzno-
rodosti jeho skladby je to postup dosť náročný a predpokladá aj 
iné schopnosti, než empatiu – predovšetkým máme na mysli vý-
razný intelektuálny potenciál tvorcu textu a rešpektovanie vzde-
lanostnej úrovne recipienta.

Problém vystúpil do popredia paralelne s výskumom trhu, 
keď sa ústrednou témou reklamy stalo nielen spracovanie textu, 
ale najmä spoznávanie a diferenciácia publika. Dynamika veľ-
kých sociálnych a ekonomických premien (geografická mobilita 
predovšetkým medzi Európu a Amerikou) vytvorila požiadavku 
hlbšieho poznania, k akým premenám vlastne dochádza. Impera-
tív „poznaj svoju verejnosť“ sa považoval za magický prostrie-
dok pôsobenia, teda toho, ako a čo najlepšie splniť očakávania 
svojho adresáta. Vysekalová a  Komárková hovoria o psychogra-
fickej segmentácii, alebo typológii životného štýlu. Tento prístup 
pozná aj história – už v hlave Raymonda Rubicama (1892-1978) 
sa kedysi zrodil nápad – spojiť tvorbu reklamnej komunikácie 
so zisťovaním, kto je vlastne typický prijímateľ vysielaného ko-
munikátu. Teda – aký je konzument produktu, aké sú jeho so-
ciologické parametre, z čoho by bolo možné odvodiť i to, akým 
spôsobom (a či vôbec) bude vnímať a akceptovať reklamné po-
solstvo. Na základe toho by sa mohol organicky prepojiť výskum 
trhu s prostriedkami na jeho ovplyvňovanie. „Bol to uznávaný 
reklamný textár, ale rešpektoval aj výskum,  urobil z neho súčasť 
kreatívneho procesu a tak utvoril pravidlá tvorby najčítanejších 

17 Tellis, G. J. Reklama a podpora predaja. Praha : Grada Publishing, 
2000, str. 127.

inzerátov, ktoré sa stali vzorom pre iné agentúry.“18 Myšlienkou 
odborného prístupu k trhu sa v praxi zaoberal aj F. Gallup, ktorý 
si pomocou Raymonda Rubicama vytvoril vedecký inštitút na vý-
skum reklamy. Zaoberal sa aj takými otázkami, akou je napríklad 
komunikácia literárna, kultúrna, ale aj politická, kde sa vytvorila 
úporná snaha politika priblížiť sa čo najviac svojim voličom. Ale 
aj v marketingu – orientácia na konzumenta bez jeho poznania 
by bolo iba triafanie do neznámeho terča, na neznámu vzdiale-
nosť, neznámym smerom... Treba podotknúť, že hľadanie nových 
a nových kritérií, ktoré by boli mustrom pre prácu na reklamnom 
komunikáte a spresnili by aj profil cieľovej skupiny patrí aj dnes 
k marketingovo – mytologickým štandardom...

Naopak, David Ogilvy (1911-1999) vychádzal z predpokladu, 
že spotrebiteľ je inteligentný a chce informácie, aby sa správne 
rozhodol. Domnieval sa, že zadávateľ reklamy musí byť presved-
čený o tom, že predáva produkt, ktorý je lepší, než ten konku-
renčný – preto nemal pochopenie pre ozvláštňovanie reklamného 
textu a pre kreativitu: „Dnes každý hovorí o kreativite a to ma 
skutočne znepokojuje. Obávam sa všetkých hriechov, ktoré by 
sme mohli v mene kreativity spáchať.“ Na výskum mal rovnaký 
názor ako Rubicam a Gallup – vedel, že dobrá reklama musí mať 
základy vo výskume, aby bolo možné určiť platformu, podľa kto-
rej sa bude značka predávať. Ogilvyho filozofia bola podobná ná-
zorom Rossera Reevesa (rovnaký názov má 137 karátový rubín, 
umiestnený v Smithsonian múzeu - USA). Aj on odsudzoval tzv. 
kreatívne texty – „vyšpekulované formulácie“. Tellis jeho slová 
tlmočí takto: „Povedzme, že jste výrobca. Vaša reklama nefungu-
je. Tržby klesajú. Závisí od toho budoucnost vaša, vašej rodiny 
i iných lidí. Čo budete chcieť odo mňa? Krásny jazyk? Majstrov-
ské dielo? Žiariace formulácie, ktoré sa dajú zarámovať? 

Alebo chcete vidieť, ako krivka tržieb prestane klesať a za-

18  Horňák, P., 2003, str. 234.
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čne stúpať?“19. Reeves zaviedol pojem špecifická ponuka preda-
ja (unique sellin proposition – USP), ktorá využíva dominantné 
vlastnosti značky a odlišuje ju od konkurencie. 

„Spor konformita verzus kreativita nie je výlučne historickou 
záležitosťou, prebieha i v súčasnosti. Tvoriví pracovníci veria 
dnes skôr Bernbachovej filozofii tvorivej realizácie, naopak, vý-
skumní pracovníci, manažéri Ogilvyho filozofii reklamy založe-
nej na obsahu. Otázka znie: je nevyhnutné, aby tieto dva princípy 
boli navzájom oddelené? Jestvuje nejaká stredná cesta“?20

Otázky:
• Ktoré literárnovedné teórie mali pre vývoj reklamnej štylisti-

ky najväčší význam?
• Ktorí významní výtvarníci sa podieľali na kreatívnej reklam-

nej komunikácii?
• Aké vedné odbory zasahujú priamo alebo okrajovo do štruk-

túry reklamného textu?
• Zasiahol do hodnotenia účinnosti reklamy výskum a ako?
• Vysvetli – o čo ide v spore konformita verzus kreativita! 

19  Tellis, G. J. 2000, str. 133.
20  Tellis, G. J. 2000, str. 133.

3 prostriedky reklamnej štylizácie

Zvýšiť účinnosť formou komunikátu, nielen jeho obsahom 
(do popredia vystupuje výraz ako celok, nie jeho jednotlivé slo-
vá) možno aj použitím figúr. Najčastejšie sa síce štylistické figúry 
využívajú v poézii, nezriedka však aj v próze a v publicistike. V 
literatúre plnia funkciu emocionálno-expresívnu a vytvárajú tzv. 
exponované miesta textu. „Výnimočné priaznivé formálne pod-
mienky na využívanie opakovacích figúr v reklamnej výpovedi 
podporujú jej koncíznosť, i to, že vetné konštrukcie majú zväčša 
popisný alebo enumeratívny charakter“.21 

Tvrdoň zdôrazňuje skutočnosť, že v reklame sa stretávame 
častejšie, ako kdekoľvek inde s tým, že človek si pri sledovaní 

21 Tvrdoň, E. Text a štýl reklamy v periodickej tlači. Bratislava : Epos 
1999, str. 197.
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istého prejavu často vybaví v mysli situáciu, že text, ktorý práve 
počúva, už v istých situáciách vnímal. „Ak sa opakuje slovo a v 
monotematických prejavoch to tak je, opakuje sa aj reklamná si-
tuácia, resp. reklamný cieľ – upútať pozornosť recipienta na pro-
pagovaný tovar, službu či značku alebo na názov firmy, pričom 
nemusí ísť nevyhnutne o opakovanie, resp. o hromadenie tých 
istých slov“.22 

Reklama často využíva na akcentovanie predností výrobku 
opakovanie a priraďovanie jazykových prostriedkov, resp. pri-
raďovanie jazykových prostriedkov rovnakého typu (využívanie 
synoným). Tento jav sa vyskytuje vo všetkých rovinách reklam-
ného textu, pretože takýmto spôsobom sa daný prejav zdôrazní a 
aktualizuje sa propagovaný akt. Význam slova sa tak nemení, iba 
sa rozmanitým usporiadaním slová opakujú, čím sa ich význam 
zdôrazňuje, vyzdvihuje. Opakovanie sa dnes v reklame používa 
ako nástroj na ovplyvnenie zapamätateľnosti reklamného posol-
stva (z dôvodu zahltenia recipienta informáciami prostredníc-
tvom komunikačných kanálov), ale aj ako tvorivá metóda. Kre-
atívne formy a postupy, ktoré svojou varietou presahujú hranice 
bežných fráz a zovšeobecnení – sú práve figúry. 

3.1 Figúry

 Základom figúr je lexikálna a zvuková hra. Výber slov sa 
prezentuje často vo svojej virtuálnej podobe a tento princíp sa v 
súčasnosti rozvíja a vyhrocuje do maxima – dominujú ekvilib-
ristické formy, široká paleta nápadov, často však zakliesnená v 
adjektívach a frázach. Centrom pre pozornosť ostáva slogan – ale 
ako sa hovorí – pointa je ukrytá v slogane, ale je rozvinutá v sprie-
vodnom, doplňujúcom texte. Túto pointu pri variabilite a širokom 
spektre používania jazyka tvoria figúry, ktoré majú rôzne uplatne-

22 Tvrdoň, E. 1999, str. 197.

nie v reklamnom texte. Podľa Tvrdoňa ich delíme na:
- hláskové (fonetické) – využívajú opakovanie hlások (paro-

nomázia, palindrom, aliterácia, asonancia, konsonacia, kalambúr, 
eufonická hra),

- opakovacie – (anafora, epifora, epanastrofa, symploké, epi-
zeuxa, epanalepsa, polyptoton), 

- priraďovacie – (perisológia, pleonazmus, tautológia, diló-
gia, polysyndeton, asyndeton, amplifikácia, paradoxon, oxymo-
ron), 

- syntaktické – vynechávanie spojovacích výrazov, vystup-
ňovanie motívov (apoziopéza, proziopéza, prerývaná výpoveď, 
osamostatnený vetný člen, vytýčený vetný člen, elipsa, inverzia, 
paralelizmus, klimax).

3.1.1 hláskové (fonetické) figúry

Paronomázia (gr. para = vedľa, onomadzo = nazývam) – je 
hromadenie slov pochádzajúcich z jedného základu. V poézii je 
to („ničomné nič sa v ničote zničí“ – R. Fabry), slovný kolotoč, 
hra so slovným základom, akési prehadzovanie slov – zdôrazňuje 
sa tak kľúčový význam slova, v ktorom je ústredné posolstvo. 
Často sú tu frekventované aj odvodené významy, pretože majú 
neraz iný, ako doslovný rozmer, napr. povahu frazeologizmu. 

Príklady z reklamy: Ako vlastne s vlastnými vlasmi? Ale-
bo: Nasledujúci slovný kolotoč sa skladá z výrazov: zbraň, nabitý 
(nápadmi), ostrieľaný (skúsený), tajná zbraň, kaliber, strelec (ten, 
kto má zásahy je úspešný). Z pôvodnej reálnej zbrane sa stáva 
touto technikou zbraň duševných a emocionálnych kvalít: Každý 
človek má svoje tajné zbrane. Nech už sú Vaše zbrane aké-
hokoľvek kalibru – my vám prinášame jednu, ktorá sa stane 
symbolom úspechu aj tých najostrieľanejších. Jednoducho 
telefón pre naozajstných strelcov (T – Mobile). 

Inak by sa paronomázia dala využiť aj nasledovne: Ponož-
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ky, pred ktorými nohy nemusia dať nohy na plecia – muž-
ské ponožky/Aj nečinnosť má príčinu – občianska iniciatíva/
Zaplaťte len minuté minúty – telekomunikácie/Neprestreľte! 
Nestrieľajte naslepo! Trafte sa priamo do cieľa! Do chella! 23

Reklamné posolstvo pomocou tejto figúry dostáva aj metafo-
rický podtext a výraznú atraktivitu. Nevýhodou však môže byť 
prílišná komplikovanosť a pomerne veľký priestor, potrebný na 
zdôraznenie myšlienky. Paronomázii hovoríme aj hromadenie 
pomenovaní, ktoré majú rovnaký slovný základ – vlastne s vlast-
ným, podobne s podobným: Ochutnajte nové príchute/ Presné...
presne pre Vás/Keď je sila krásna/A krása svedčí o sile/Blíz-
ka vám aj vašim blízkym/Vhodnou protihodnotou sú nehnu-
teľnosti /Príjemný personál, profesionálny prístup, pohodlné 
parkovanie, platby platobnými kartami/Rada si farbím vlasy, 
ale informácie chcem mať neprifarbené/Nech ste kdekoľvek. 
Nech robíte čokoľvek.

Palidrom – (gr. palidromos = vracajúci sa, cúvajúci) – slovo, 
veta, niekedy aj verš alebo dvojveršie, ktoré, ak čítame odzadu 
dáva ten istý zmysel ako odpredu. Za palindrom sa považujú aj 
tie prípady, keď slovo, veta alebo verš majú iný zmysel, ak ich čí-
tame odzadu: Tabak je ako kabát, alebo Kobyla má malý bok. Pa-
lidrom sa občas vyskytuje aj v básnickej tvorbe; báseň V. Chleb-
nikova Razim je najlepším príkladom. Obsahuje 150 veršov a je 
napísaná v palidrome: Mor dúm o múdrom/ o lete veselo/Národ 
letel do rán, tá ruka – akurát, aj most som ja. Je to pomerne ná-
ročná hračka, kreatívne použitá by však mohla mať pre reklamu 
mimoriadny efekt: Tabak má nový kabát...

Britská detská charita Barnardo‘s je známa nekonvenč-
nými a často šokujúcimi propagačnými spotmi. Pre svoj po-
sledný televízny odkaz si zvolila doteraz nevídanú formu fil-

23 Chrystophoryová, Ľ. Osobitné štylistické prostriedky v reklamnom 
texte, dipl. práca 2005. 

mového palindromu. Podľa lingvistického palindromu, teda 
slova, vety alebo čísla, ktoré majú rovnaký význam pri čítaní 
od začiatku i od konca používa filmové opakujúce sa zábery. 
Reklamný palindrom zachraňuje zneužívané deti – podľa Barnar-
do‘s má ukázať, ako môže charita obrátiť naruby život sexuál-
ne zneužívaných detí. Na krátkom videu mladé dievča postupne 
prepadá zúfalstvu a závislosti od drôg. Pointa je v tom, že diev-
ča nájdu pracovníci Barnardo‘s (v druhej časti spotu tvorcovia 
radili zábery od konca, čím dosiahli pozitívnejší účinok). Kam-
paň okrem reklamy sprevádza aj on-line diskusia agentúry Bartle 
Bogle Hegarty. 

Aliterácia (lat. ad = k, litera = písmeno) je zvuková štylistická 
figúra, ktorá sa utvára opakovaním rovnakých hlások alebo slabík 
na začiatku za sebou nasledujúcich slov alebo skupiny slov. 

Aliterácia sa v slovenskej poézii vyskytuje pomerne frek-
ventovane – v modernej i staršej. Je frekventovaným zvukovým 
prostriedkom v tvorbe L. Novomeského a M. Válka. Z popola, 
popolníka po poradách panských, z popola Portsaidov, páni, tých 
Pompejí! (L. Novomeský: V. I. L.). 

Aliterácia v súčasnej poézii môže zvýšiť zvukový efekt za 
sebou nasledujúcich veršov, najmä, ak sa v nich opakuje tá istá 
hláska. V takom prípade je zvukovou náhradou za nedokonalé 
rýmy a zvyšuje hudobné vyznenie istej časti básne: Bubny prešli 
stáročiami/ bubon veštil budúcnosť/bubny vzbúr a búrky bubnov 
pod nebom/bumerang bubnov ženúci stáda k hradbám/buldogy 
bubnov proti rabom (M. Válek: Bubnovanie na opačnú stranu).

Výnimočnú funkciu má aliterácia v Mihálikovej básni Tehot-
ná, v ktorej sa väčšina slov začína spoluhláskou b – graficky au-
tor dosiahol, že báseň vcelku je obrazom písmena b, zároveň aj 
pripomína tehotnú ženu. Takému typu básne hovoríme kaligram. 
Inými slovami – aliterácia alebo „čelný rým“ vzniká zámerným 
radením slov s rovnakými začiatkami, je to opakovanie rovna-
kých hlások na začiatku slov. 
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Efekt aliterácie je zvukový, rytmický, dá sa využiť aj v grafic-
kom spracovaní. 

Silnú aliteráciu nachádzame v reklamnom texte firmy Citroën: 
...Paradoxne, práve prerušovanie vám v morseovej abecede 
prinesie potrebnú pomoc. Použitie troch aliterácií na začiatku 
vety a troch na konci vytvára pocit vyváženosti, absencia v stred-
nej pasáži zasa vyvoláva dojem prerušenia. Rytmicky pripomína 
slogan ťukanie do telegrafu. 

Text inzerátu propagujúceho značku automobilov Nissan 
aliteruje: ...a urobiť pauzu naozaj nestojí nič, čím zdôrazňu-
je negačnú hodnotu výroku. Obsahuje schému, ktorá podporuje 
rytmiku a zvukový súlad výpovede. Sprievodný text toho isté-
ho inzerátu obsahuje ďalšie znaky aliterácie: Vyberte si vysokú 
spoľahlivosť, výkon... (prevládajú hlásky v, y, p, o, s): Jedno-
ducho – najlepší úžitok od najlepších. Je tu opakovanie hlások 
n, a, j, l, e.24 Ďalším príkladom z praxe je napr.: Calex. Kalendár 
zimy/ Toma. To má chuť.

Asonancia (z lat. ad – k, do a lat. sonans – zvučný, vo fr. as-
sonance = súzvuk.) je nedokonalý druh rýmu, ktorý sa využíva v 
umeleckej viazanej reči. V asonancii sa namiesto celých slabík na 
konci veršov zhodujú iba samohlásky. Vyskytuje sa aj v kombi-
nácii s aliteráciou alebo v hudbe. Mnoho príkladov sa dá nájsť aj 
v slovenských moderných popových skladbách.

Asonancia je zhoda samohlások na konci slov, pričom spolu-
hlásky sa nezhodujú. Je menej transparentná ako klasický rým, 
hovoríme je aj vokalický rým: guláša – bohatšia, stoka – bzdocha, 
špinavá – od blata. V reklamnej praxi sa vyskytuje často už aj 
preto, že sa tak môžeme vyhnúť triviálnym posolstvám: Každý 
domov žije vodou – vodovodné systémy. Takmer neodhaliteľnou 
asonanciou je ISDN. Pre rýchlejší internet – Slovenské teleko-
munikácie, v ktorej energicky pôsobí aj opakovanie hlások „r“ 

24  Chrystophoryová, Ľ., dipl. práca 2005.

a „e“. Asonanciu môžeme použiť aj v tomto prípade: Nechcem 
vedieť menej – denník SME alebo Citroen. Sny. Tvoje.

Konsonancia ( lat. = ľubozvučnosť) – smerovanie k zvukovej 
jednotnosti, ktorá v poslucháčoch vzbudí pocit zmieru, na rozdiel 
od disonancie, ktorá svojím účinkom pôsobí opačne... Konsonan-
ciu dvoch tónov (v hudbe) nazývame konsonantnými intervalmi 
– sú buď dokonalé (čistá príma, oktáva a kvinta) alebo nedokona-
lé (čistá kvarta a veľká i malá sexta). 

Konsonancia v literatúre je súzvuk, zladenie, ľubozvučnosť a 
je opačným prostriedkom ako asonancia – je to zhoda spoluhlá-
sok na konci verša pri nezhodujúcich sa samohláskach – Ryža, 
ktorá reže/Kniha, ktorej nechýba neha. Táto forma je dosť ob-
medzujúca pre využitie v reklame, aj keď použitím asonancie a 
konsonancie možno vytvoriť pôsobivé reklamné posolstvá najmä 
z hľadiska rytmu a metrických konštrukcií.

Kalambúr (fr. calembour = „hráme sa so slovami“) je založe-
ný na zvukovo podobných, ale významovo odlišných pomenova-
niach. Je to štylistická figúra alebo slovesná miniatúra využívajú-
ca významovú variabilitu slova alebo sémantického celku: a) je 
založená na zámene významov na základe zvukovej podobnosti 
alebo totožnosti, b) na základe polysémie (viacznačnosti) slov – 
aj chcený alebo nechcený kalambúr pôsobí zvyčajne komicky, 
prípadne satiricky tým, že prehodnocuje významy slov a fraze-
ologických spojení (napríklad platonická vráska namiesto plato-
nická láska...25 

Z reklamnej praxe je to napr.: Kladne o Kladne/O matema-
tike prevažne vážne.

Na použitie kalambúru možno uviesť aj takúto ukážku: Naro-
dil som sa v znamení Váh/v Žiline, kde tečie rieka Váh/som vá-

25 Valček, P. Slovník literárnej teórie. Bratislava : Literárne informačné 
centrum 2006, str. 307.
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žený človek od Váhu/keď neváham, mávam odvahu – Ľ. Feldek: 
Vlastný životopis. V druhom dvojverší sa nachádzajú až štyri po-
dobne znejúce slová – vážený, od Váhu, neváham, odvahu, ktoré 
vytvárajú kalambúr. V druhom type kalambúru sa známe slová 
môžu nahradiť slovami vymyslenými, vytvorenými autorovou 
fantáziou. V básni M. Válka Pampulóni s názvom súvisia ďalšie 
vymyslené slová, odkazujúce na výrazy z bežného jazyka: čierne 
pampulóvre = čierne pulóvre; oči na mňa pampúlia = púlia; a 
pampulovali = a papuľovali; pampulón = paplón.

Aj v reklame môžeme nájsť príklady na kalambúr: Galantuje-
me vám – obchod s nábytkom Galán...Vymyslené slová vnútorne 
súvisia, lebo ich spája spoločný slovný základ, čím sa stáva báseň 
príznakovou. Kalambúr je vhodným štylistickým prostriedkom 
v detskej literatúre. Často sa vyskytuje v básňach s humorným 
ladením, nájdeme ho aj v televíznej a rozhlasovej hre.

Z literatúry: Rozladené registre organu/chrámu nedajú zava-
núť orgovánom/lákam orgánom/tvoj orkán túžby. Príklad, zasa-
dený do reklamného prostredia by mohol znieť: Zorganizujte 
orgány vášho firemného organizmu. Poradenské služby pre 
firmy. V sociálnej reklame by sa dal využiť titulok: Nie je nemá, 
pretože nemá čo povedať. Tento príklad je založený na homony-
mii – zhodnom znení dvoch slov s odlišným významom. Slogan 
Koruna za korunu by mohol vystihovať predajnú akciu farby 
na vlasy.26

 Z príkladov je vidieť, že používame zvukovo podobné alebo 
rovnaké, významom rozdielne pomenovania: Tvaroh v dobrých 
tvaroch/Každý pozná, že je z hrozna/Niečo extra. Darček 
Nextra! 

Eufonická hra (gr. eu = dobre, fónéi = zvuk) – Sofistikova-
ným príkladom zvukovosti je reklamný slogan Maľujme srd-
com PR agentúry Top – Events, ktorý bol prezentovaný vizuálom 

26 Chrystophoryová, Ľ., dipl. práca 2005.

s obrazom štetca, ktorý maľuje srdce. Slogan znie podobne ako 
maľujme štetcom. Všetko je na webe (na tebe/na vás) zasa apelu-
je na rozhodnutie recipienta vyhľadať si na internete informáciu, 
ktorú práve potrebuje. Slogany tu fungujú ako výzva, môžeme sa 
rozhodnúť, či budeme maľovať (srdcom) a prispejeme na charitu 
alebo sa rozhodneme pracovať s internetom. Tento typ eufonickej 
hry používa jemné nástroje manipulácie, ktoré smerujú k voľbe 
akceptácie...

3.1.2 opakovacie figúry 

Opakovaním hlások, hláskových skupín, slabík, slov, gra-
matických konštrukcií i významov dosahujeme ozvláštnenie 
výpovede, ako aj zdôraznenie kľúčového slova, ktorému práve 
„kľúčovosť“ dodáva využívanie figúr. Dosahujeme nimi funkcie 
emocionálno – expresívne, rytmické, eufonické, onomatopoické. 

„Výraznosť opakovania v reklame podčiarkuje (oproti belet-
rii) monotematickosť textu (téma = produkt), jeho pragmatické 
zameranie na jeden objekt: propagovaný produkt alebo službu. 
Popisnosť a enumeratívnosť väčšiny reklamných výpovedí tak-
tiež vytvárajú priaznivé prostredie pre opakovanie“.27 

Zmysel použitia opakovania spočíva v tom, aby si adresát 
reklamný text čo najviac zapamätal. Platí to dvojnásobne o ná-
zve výrobku alebo služby.

Príklad z reklamnej praxe ČR: Chcete koupit auto 1A? Za-
stavte se v autobazaru 1A-Auto. Půjčí Vám na něj 1A-Finan-
ce. www.1A-auto.cz.

Opakujú sa lexikálne jednotky, význam ani forma opakova-
ného sa nemení: Skvělé zprávy přináší skvělé příležitosti/Lépe 
dosáhne, lépe vyčistí/Extra síla, extra výdrž/Skvělé ceny, 
skvělé výhry.

Keď hovoríme o opakovaní na úrovni reklamného textu (či 

27 Tvrdoň, E., 1999, str. 197.  Čmejrková, S., 2000, str. 101. 
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už v slogane alebo v copy texte), máme na mysli repetíciu iden-
tických alebo obsahovo, resp. tvarovo podobných slov, vetných 
konštrukcií (ich častí). Tento typ výpovede je konštruovaný opač-
ne, t. j. vedie k tendencii maximálnej úspornosti. Z hľadiska in-
formácie, je opakovanie toho istého obmedzujúce, pretože sa tým 
nezvyšuje informačná nasýtenosť textu, avšak v reklamnom texte 
je opakovanie dôležitým prostriedkom silnejšej účinnosti posol-
stva. V prvom rade preto, že ak má reklamný text rozmery blízke 
obrazovo – metaforickému vyjadreniu, repetícia nemá funkciu 
vecno-odkazovaciu, ale slúži na zdôraznenie expresivity – metra, 
rytmu, a pod. 

„Opakovanie je nielen mechanické pričlenenie, ktoré zdôraz-
ní význam slova, je to impulz, ktorý dáva do pohybu spätne celý 
priestor, v  ktorom sa slovo opakovalo“.28 Reklamný text má po-
vahu rétorickú, persuazívnu, preto – ak sa úloha rétorických figúr 
zvýrazní, dosiahne sa vyššia účinnosť. Vo všeobecnosti opako-
vanie slov a fráz v texte je založené na princípe automatického 
vyvolávania istých rytmicko – významových zvratov, ktoré môžu 
mať až podobu zvukového vynucovania. Vracajú sa bez účasti 
vôle (niekedy aj proti nej) aj napriek tomu, že tieto slovné spo-
jenia nám pôvodne evokovali vizuálnu podobu textu. Neskôr sa 
nám pripomínajú aj audiálne a vtedy nastáva to očakávané „spúš-
ťanie.“

Ďalší dôvod využívania týchto prostriedkov treba hľadať v 
špecifickosti komunikácie, totiž že opakovanie určitých častí tex-
tu/slov je spôsobom, ako dané pojmy zvýrazniť, ako ich povýšiť 
na vizuálnu figúru, ktorá sa s vyššou pravdepodobnosťou zachytí 
a ukotví v pamäti. Opakované slovo sa často viaže na odlišné 
kontexty, vtedy dochádza aj k sémantickým posunom. Opakova-
né slovo sa stáva významovým jadrom výpovede a je zvyčajne aj 
jadrom reklamného posolstva: FORD – Správni ľudia. Správ-
ne súčiastky. Správne ceny/Riadne kone, riadne ženy, riadne 

28  Tvrdoň, E., 1999, s. 199.

leto. Riadne ako Radegast/Nový Opel Vectra Caravan/Ume-
nie v priestore. Umenie v pohybe.

Okrem toho – opakovanie implikuje významnosť tvrdenia, 
povyšuje ho na dôkaz relevantnosti a pravdivosti. Opakuje sa 
predovšetkým to, čo je vo všeobecnom povedomí považované za 
sociálne či kultúrne, resp. správne.

Jednoduché a identické repetície sú často koncipované ako 
rečové gestá v písomnom zachytení (New! New! New!) sú výkri-
ky, ktoré majú silu atavistického impulzu, vyvolávajúceho auto-
matické reakcie. A pretože princípy výstavby reklamného textu 
sú vlastne mixom rétorických a poetických funkcií, početne sa tu 
kombinujú prostriedky z obidvoch sfér.

V textovej reklamnej tvorbe sa využívajú efektívne všetky do-
stupné básnické figúry založené na opakovaní.

Podľa umiestnenia opakujúceho sa slova rozlišujeme polohu:
na začiatku alebo na koncoch dvoch alebo viacerých význa-

mových celkov, v rôznych kombináciách (začiatok – začiatok, 
koniec – koniec, koniec – začiatok atď.), na inom mieste vo výz-
namovom celku (uprostred, ľubovoľne).

Každý typ umiestnenia prináša osobitnú sémantickú výpo-
veď, ktorá sa vytvára kombináciou významov slova, jeho hod-
notou (výnimočnosť, dokonalosť, prvý atď.), slovného a vetného 
rytmu. Výpoveď tým získava formu pevnej a prehľadnej štruktú-
ry a pomáha tak jej ľahkej identifikácii, zapamätaniu a širšiemu 
použitiu v rôznych médiách a to bez toho, aby sa použil dosť 
násilne pôsobiaci rýmový pôdorys. 

Opakovaním sa dosahujú aj osobitné účinky – udržiava sa po-
zornosť tým, že napríklad slovo, uzatvárajúce jednu časť výrazu 
sa objavuje na začiatku druhého (je to „otvorená“ figúra, ktorá 
automaticky navodzuje potrebu dokončenia).

Iným recepčným efektom je zážitok gradácie, stupňovania, 
zosilňovania významu kumulovaním slov a fráz. Zosilňovanie sa 
dosahuje pridaním novej kvality (vlastnosti) produktu: Vždy čis-
to, vždy sucho, vždy isto – Always/Sila ostrosti, sila kontrastu, 
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sila rýchlosti – Canon/Aral – sila v harmónii.
Dôležitým momentom pri textoch, ktoré sú založené na prin-

cípe opakovania je voľba slova na začiatku každého segmentu. 
Sú tu prezentované slová, ktoré sú schopné vyvolať pozornosť 
vnímateľa a „prinútiť“ ho zaujímať sa o text. Napríklad: ste (bu-
dete, budeš), vždy, vidieť, cítiť, milovať, najlepší, chuť, sila, viac, 
špičkový a pod.

Anafora (gr. anaforá = vyzdvihnutie) je štylistická figúra, 
ktorá vzniká opakovaním tých istých slov alebo skupiny slov na 
začiatku za sebou idúcich veršov, prípadne viet v prozaických 
textoch. „V anaforickom postavení sa nachádzajú predovšetkým 
vlastné substantíva – značky propagovaných tovarov, napr.: Po-
st-it, priehľadný, lepiaci a snímateľný poznámkový lístok 
– praktický spôsob komunikácie. Post-it – lepší ako uzol na 
vreckovke.29 Anafora je vhodným prostriedkom na vytváranie 
vetného paralelizmu. Na začiatku jednotlivých veršov či viet v 
próze sa obyčajne opakuje významové jadro, ku ktorému sa pri-
dávajú nové výpovede, metafory a iné básnické trópy. V tvorbe 
nadrealistov sa k anafore priraďujú rozličné asociácie vytvárajúce 
medzi sebou ostré významové kontrasty, prípadne zabezpečujúce 
gradáciu. Nadrealistická tvorba priam oplýva anaforou: Ostávajte 
zdravé vilky nocou zmietnuté/ostávajte zdravé hlavy tŕním ovité/
ostávajte zdravé kolieska na dvojkolke/ostávajte zdravé drobné 
mince v tobolke/ostaň aj ty zdravý medicejský kardinál/že si Boc-
caciovi pri básnení radieval (Š. Žáry: Bronzová vlčica). V sloven-
skej literatúre sa anafora stáva vhodným prostriedkom lyrizácie 
prózy, zabezpečuje využívanie vetného paralelizmu a priraďo-
vania rozličných asociácií akoby pod seba. Uplatňuje sa pritom 
simultánnosť radenia výpovedí, čo je charakteristický znak ly-
riky oproti sukcesívnosti, prevládajúcej v epike: Po chvíli ozve 
sa zdola, z hmly, jemný klepot. Klepot sa pravidelne zosilňuje. 

29 Tvrdoň, E., 1999, s. 201.

Z osuhle na dne údolia vynorí sa postava. Môže to byť blúdiaci 
duch tohto pustého kraja. Môže to byť zlovestný posol vojen, po-
žiarov, hladu a moru (D. Chrobák: Návrat O. Baláža). 

Podľa Mistríka je anafora „opakovanie toho istého výrazu 
na začiatku niekoľkých viet za sebou“.30 Dôvod môže byť vec-
ný (zdôrazňujúci) alebo umelecký (estetický). V reklame sa ňou 
dosahuje gradačný účinok. Známym sloganom s anaforou je Daj 
si pauzu, daj si Kit Kat!/Správni ľudia, správne súčiastky. 
Správne ceny/Dobré auto. Dobrá cena. Dobrý začiatok. Naj-
väčším nebezpečenstvom pri anafore je „teleshoppingový efekt“ 
– opakovanie názvu produktu môže vytvárať dojem nátlaku.

Príklady z ČR: Žádný Redbull, žádný happyend/Méně 
krve. Méně pomoci/Vaše studio, Váš styl/MAXI žvejka pro 
MAXI blízkost/Lépe dosáhne, lépe vyčistí/Extra síla, extra 
výdrž/GARANCE spokojenosti s účinky přípravků, GARAN-
CE vrácení peněz bez udání důvodu, GARANCE prověřené 
kvality a certifikace.

Na motíve rýchlosti je postavená reklama Českej sporiteľne: 
Fotbal se vyvíjí, je čím dál tím rychlejší. Zrychlují se míče, 
zrychlují se hráči, zrychluje se prostě celá hra, ta rychlost tam 
je důležitá. Jestli nechci být překonán, musím být rychlejší 
než soupeř. I pro nás je rychlost důležitá.

Opakovanie rovnakého slova či slovného spojenia na začiatku 
vety alebo riadku sa vyskytuje najčastejšie v názvoch propago-
vaných výrobkov, pri opakovaní značky, pri použití modálnych 
slovies, prísloviek a pod.: Každý deň stierajte. Každý deň vy-
hrajte/Úver bez ručiteľov – úver s minimálnymi mesačnými 
splátkami – úver s platnosťou 6 rokov/Nech ste kdekoľvek. 
Nech robíte čokoľvek/Odolá dotyku vášne, odolá dotyku van-
kúša – make up/Bez poplatkov. Bez rizika. Bez problémov/
Viac ako záznam. Viac ako reprodukcia. Viac ako predtým/

30 Mistrík, J. Štylistika. Bratislava : Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 1985, str. 149.
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Dlhšia hebkosť, dlhšia krása/Život – ľudia. Život – zaujíma-
vosti. Život – príbehy/Prší, prší, len sa leje so strešnými žľab-
mi plastiky Nitra sa nič nedeje/Fiat Marea a Marea Weekend/
Umenie v priestore. Umenie v pohybe.

Epifora (gr. epifora = prídavok) – opakovacia štylistická fi-
gúra, opak anafory. V básni sa opakujú slová na konci veršov, čo 
sa využívalo hlavne v stredovekej lyrike na ozvláštnenie básní 
(niekedy sa budoval rým iba na tomto princípe). Keďže moder-
ná poézia veľmi využíva opakovacie figúry, výskyt epifor nie je 
zriedkavosťou ani v avantgarde a súčasnej poézii. Môže sa pros-
tredníctvom nej vytvárať kontrast v uvedenom texte: Zore moje, 
zore, nesvitajte hore/nesvitajte hore/kým si ja položím moju partu 
hore/moju partu hore... (Vstalo dievča hore – ľudová pieseň). 

V reklame sa epifora využíva tak, že opakujeme slová alebo 
slovné spojenia na konci vety alebo riadku. Príklad: Kde nemôže 
zemný plyn, dovezieme Flaga plyn!/Ja si dám His, ty si dáš 
His. Hisky sedia všetkým!

Často sa opakovanie používa viacnásobne. Anafora aj epifo-
ra sa často komponujú do rozsiahlejšieho textu. Napr. v reklame 
na džínsy: Nosili sa minisukne a bodkovaný vzor. A džínsy. 
Z českej reklamnej praxe: No Jednou Persil, pořád Persil/Kdo 
rychle dává, dvakrát dává/Změňte ráno na dobré ráno.

Epanastrofa (gr. epanastrofe = obrátenie) vzniká ako kom-
binácia epifory a anafory. Slovo alebo slovné spojenie z konca 
verša sa opakuje na začiatku nasledujúceho verša. Novšie sa zja-
vuje aj v prozaických textoch ako istý druh často sa vyskytujú-
cich opakovacích štylistických figúr. Pôvodne však epanastrofa 
dominovala predovšetkým v poézii a dnes sa s ňou stretávame 
aj v reklame. Príklady z literatúry: Koľkokrát sa ešte v živote 
vrátime do tohto mesta? Do tohto mesta vystavaného zo španiel-
skej bazy... (V. Reisel: Neskutočné mesto). V próze sa zvyčajne 
zjavuje v kontexte s veľkým výskytom iných opakovacích štylis-

tických figúr: Starému, dobrému Váhu trikrát hurá/Vôni sliviek 
trikrát hurá/Komunizmus je mladosť sveta/Svet patrí mladosti/
Mladosti trikrát hurá. (V. Mináč: Nikdy nie si sama). Je to rétoric-
ká figúra opakujúca rovnaké slová na konci jednej vety alebo ver-
ša a na začiatku druhej vety alebo verša gradovaním myšlienky. 
Hovoríme jej aj palilógia (gr. palilogiá = opakovanie vyslovené-
ho). Zosilňuje kompozičné nadväzovanie – konečné slovo jednej 
vety je často začiatočným vety nasledujúcej, čím sa význam tohto 
slova zvýrazní. 

Príklady z reklamy: Založte si terminovaný vklad: Invest 
konto. Inter konto. Kapital konto a môžete vyhrať fantastic-
ké ceny!/Ja si dám džínsy Dallas. Ty si dáš džínsy Dallas. Ona 
si dá džínsy Dallas. My, vy, oni si dajú džínsy – Dallas sedia 
každému/Košický večer. Riadková inzercia. Plošná inzercia/
Wobenzym. Enzýmy pre celú rodinu/Zbierka básní ako dar-
ček. Darček jedna báseň – Figaro/Mojou prácou je robiť všet-
ko pre to, aby sa ľudia cítili slobodní. Slobodní pri výbere 
– Peugeot 307/Počkajte, čo vám ponúkne Harward. Harward, 
to je sila, autorita, modernosť a profesionalita!

Príklady pre opakovanie slova na konci jedného a súčasne na 
začiatku druhého bezprostredne nasledujúceho riadku, alebo na 
konci jednej a začiatku druhej vety: Harward, to sú fondy pre 
ľudí. Pre ľudí ako ste Vy /Harward, to je sila, autorita, mo-
dernosť a profesionalita/Zdravie pre vaše deti. Deti nešetria 
svojou ani našou energiou. 

Symploké (gr. symploké = premiešajúci sa) – je refrénovité 
opakovanie slov na začiatku a na konci verša, strofy alebo iných 
ohraničených úsekov. Rámcuje iné figúry. Ohraničuje reklamnú 
výpoveď na jej začiatku a na jej konci. Tento termín vo filozo-
fii (prechodne alebo stále) zdôrazňuje, že systém všetkých alebo 
len niektorých celkov, nielen v čase pripojenia (ktoré vždy môže 
znamenať potenciál konfliktu), ale aj vo chvíli odpojenia či ne-
závislosti jednotlivých slov, sekvencií je zahrnutý v symploké. 
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Interpretácia niektorých Platónových textov (Sofista) znamená 
súčasne univerzálny princíp symploké – „všetko je napojené na 
všetko“ – ako radikálnu pluralitu – „nič nie je spojené, aspoň in-
terne, s ničím. „Keby všetko bolo spojené so všetkým, o si nada 
estuviera conectado con nada, alebo kým sa nič nepripojilo k ni-
čomu, el conocimiento sería imposible – nemohli by sme to po-
znať“...31 „Symploké sa vyskytuje v reklamných komunikátoch 
častejšie, než by sa zdalo na prvý pohľad. V dlhších textoch totiž 
táto figúra rámcuje iné figúry – epanastrofu, epiforu, anaforu – a 
jej vlastná funkcia ohraničuje reklamnú výpoveď na jej začiat-
ku a  konci tým istým slovom, najčastejšie samotnou značkou.32 
Výpoveď na začiatku a na konci je zvyčajne to isté slovo: Áno, v 
Hypernove. Áno. Opakované slovo však môže v priebehu výpo-
vede nadobudnúť aj kontroverzný význam: Rovnaké veci nemu-
sia vyzerať takto. Rovnako. 

Epizeuxa (gr. epizeuxis = pripojený) je opakovanie tých is-
tých slov za sebou v básni, prípadne v próze. Niekedy sa vkladá 
medzi opakujúce sa slovo aj iný výraz. Epizeuxa patrí k opako-
vacím štylistickým figúram a okrem odborných, administratív-
nych a niektorých druhov publicistických textov sa môžeme s 
ňou stretnúť v hocijakom inom texte. V umeleckých dielach slúži 
na ozvláštnenie jazykovo-štylistickej štruktúry: Sám seba v sebe 
strácaš/na vlastnom svojom dne / šepkáš už vieru iných: nie a nie 
a nie/a nikde, nikde, nikde cesta naproti... (L. Novomeský: Motív 
1950). 

„Epizeuxa je zriedkavejšie využívaným prostriedkom. Je to 
viacnásobné opakovanie toho istého slova v tom istom tvare“33, 

31 http://translate.google.sk/translate?hl=cs&sl=es&u=http://
mientrasvivimos.blogomundo.com/2010/02/05/
symploke/&ei=VyZhTJjdM8qFOKubyIwK&s

32 Tvrdoň, E., 1999, str. 203. 
33 Mistrík, J., 1985, str. 148.

čím sa v reklame vyvoláva mimoriadna naliehavosť výpovede. 
Má silno apelatívny charakter – vo funkcii epizeuxy najčastejšie 
vystupuje citoslovce alebo podstatné meno. Využitím kombinácie 
epizeuxy a epanastrofy by mohli byť nasledujúce príklady: Pre-
čo? Prečo? Prečo? Lebo máte konečne dôvod pýtať sa. Pýtať 
si to najlepšie/Lístok do kina? Do kina!/Pýtajte si! Pýtajte si 
to najlepšie!

Príklady z ČR: I když je malý, je vlastně velký/Volejte 
zdarma den co den/Když kouřit, tak Havana, když pařit, tak 
do rána.

Epizeuxa môže byť prerušená aj iným slovom: Pozor, pozor, 
pozor... investujte... jednoducho investujte/Nivea denne. Ni-
vea vždy/Viac hudby, viac informácií/Prší, prší len sa leje so 
strešnými žľabmi plastiky Nitra sa nič nedeje.

„Aj v reklamnej praxi sa epizeuxa nevyužíva často, hoci ob-
vykle posilňuje významovú naliehavosť i viacnásobne opakova-
ného slova v prospech textu, ktorý nasleduje alebo predchádza, 
čo závisí od jej postavenia ako celku v texte na samom začiatku či 
na samom konci alebo uprostred reklamnej výpovede. V reklam-
nom vysielaní epizeuxu chápeme napriek jej dialogickej povahe 
ako zvukovo bezprostredné opakovanie (napr. predložkového vý-
razu): Hádaj, čo mám? Lístok do kina. Do kina? Do kina. A čo 
hrajú? 34

Epanalepsa (gr. epi = na konci, ana = na začiatku, lepsis = 
zobratie) sa podobá na epanastrofu, nadviazanie sa uskutočňuje v 
rámci vety – posledné slovo jednej výpovede sa zhoduje so začia-
točným nasledujúcej. Môžeme povedať, že je to v istom z mysle 
dramatizujúca rétorická figúra. V reklame ide zvyčajne o fázova-
nie, opakovanie toho istého slova na začiatku a na konci riadku: 
Pečenie je radosť – Hera je pečenie/Pozor. Novinka. Pozor!/
Rádio Flash vás pozýva na oslavu 7. narodenín Rádia Flash.

34 Tvrdoň, E.,1999, str. 199.
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Polyptoton { gr. poly+ ptóza, pád, piptein) – opakovanie rov-
nakých slov v rôznych prípadoch. Je to gramatické opakovanie, 
pri repetícii sa mení iba gramatický tvar slova. Príklady z lite-
ratúry: Gréci sú silní a obratní, aby svoje sily, svoje schopnosti 
a svoju divokosť premenili na statočnosť (William Shakespeare 
Troilus a Cressida). 

„Not as a call to battle, though embattled we are.“ – Chápeme 
to nie ako výzvu na boj, my sme bojovne naladení! (John F. Ken-
nedy – Inauguračný prejav 20. januára 1961). 

„Let me assert my firm belief that the only thing we have to 
fear is fear itself.“ – Dovoľte mi, aby som mohol povedať: Pevne 
verím, že jediná vec, ktorej sa musíme báť, je strach sám (Fran-
klin Roosevelt, prvý otvárací preslov, marec, 1933). 

Z reklamy: Keď myslíte, myslite na nás/Obrátime váš účes 
naruby – vlasové štúdio. Pri opakovaní sa mení len gramatický 
tvar: Veselšie ako veselo/S novým domom do nového milénia/
Skvelá pneumatika za skvelú cenu.

3.1.3 priraďovacie figúry

Okrem hláskových figúr a slovných opakovacích figúr sa v re-
klame využívajú aj figúry založené na priraďovaní, hromadení 
významov príbuzných slov. Patria sem pleonazmus, perisológia, 
tautológia a dilógia. Druhý typ priraďovania predstavuje enume-
rácia – tento spôsob hromadenia významov reprezentuje prira-
ďovanie zväčša rozdielnych slov a slovných spojení, ktoré spája 
téma reklamného textu. Enumeratívne figúry sú polysyndeton, 
asyndeton, amplifikácia.35 Za istých okolností sa sem môže prira-
diť aj rečnícka figúra – paradoxon.

Pleonazmus (gr. pleonasmos = prebytok) – je to štylistická 
figúra, ktorá sa zakladá na redundancii (nadbytočnosť, hojnosť). 

35  Tvrdoň, E., 1999, s. 204 – 205.

Na zdôraznenie nejakej skutočnosti, motívu sa opakujú slová 
rovnakého alebo blízkeho významu. Obyčajne ide o hromadenie 
synoným; ich funkciou je zosilnenie obrazu, básnickej výpovede: 
Nepozeraj, nie, nedívaj sa späť! (M. Válek: Po písmenku). 

Pleonazmus v reklame je hromadenie slov, kde je jedno, alebo 
viac nadbytočných slov – Videl /na vlastné oči/, počul /na vlastné 
uši/.

Perisológia – (lat. perissologia = priraďovanie synoným) – 
atraktívny, príťažlivý nástroj štylizácie – zdôrazňujúc funkciu, 
niekedy zintenzívnenie stupňovaním – pekný, krásny, nádherný 
– vôňa Dior woman – jednoduchá, ľahká, uvoľnená, vláčna, číra, 
nenapodobiteľná: Záhadná a atraktívna – Vábivá a okúzľujú-
ca/ Žiadne otázky, nijaké pochybnosti.

„Perisológia je priraďovanie, v ktorom sa zvyčajne v slovnej 
dvojici alebo v slovnom rade ocitnú synonymá (reprezentujú vždy 
ten istý slovný druh): Hádkam, škriepkam, zvadám zabráni len 
Madit/Chcete bývať v peknom, vkusnom a elegantnom byte? 
Takéto enumerácie majú v reklamnej výpovedi zdôrazňujúcu 
úlohu, niekedy zintenzívnenú stupňovaním priraďovaných slov: 
Informana informuje, radí, navrhuje – ekonomický a právny 
poradca podnikateľov“.36 

Tautológia (z gr. to auto legein – hovoriť to isté) – spôsob vy-
jadrenia, vysvetlenia, pri ktorom sa to isté vysvetľuje tým istým; 
postup, keď sa niečo definuje samým sebou. Ide o nahromadenie 
viacerých slov rovnakého významu; v matematike je to pravdivý 
výraz; definícia kruhom... Ide o najjednoduchšie priraďovanie: 
Hrajte a vyhrajte! Jednotlivé slová sa na seba ponášajú zák-
ladnou morfémou – napr.: Profesionálni profesionáli v ústre-
ty k Vám/Mikroskop nad mikroskopy/Majstrovskí majstri. 
V reklamnej komunikácii ide najmä o zdôraznenie a umocnenie 

36  Tvrdoň, E., 1999, s. 205.
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benefitu produktu, segmentu, služby, pochopiteľne, že aj o fixá-
ciu výrobku, prezentácie persony/person, celebrít a ukotvenie vo 
vedomí recipienta.

Dilógia – v literatúre je to napr. dvojdielny román, dvojdiel-
ne literárne dielo, napr. Mináč – Smrť chodí po horách + Včera 
a zajtra, Milan Ferko – Keby som mal pušku + Keby som mal 
dievča...V reklame vyjadruje vo dvojici dvojzmysel – Istota je 
Istota!

Dilógia je druh tautológie, v ktorej sa opakuje to isté slovo v 
rovnakom gramatickom tvare, napríklad: Osud je osud. Múdry aj 
múdry ostane.

Polysyndeton (gr. poly = mnoho, syndeton = zviazané) je šty-
listická figúra spočívajúca v nadmernom opakovaní spojok vo 
verši alebo strofe.

Polysyndeton sa vyskytuje v tých častiach textu, kde dochá-
dza k hromadeniu výrazov; uplatňuje sa pri vymenúvaní pojmov 
a ich zdôrazňovaní, t. j. pri enumerácii, klimaxe a epizeuxe: Už 
niekoľkokrát prišli a sa schovali a zvonili a zvonili a pampulovali 
(M. Válek: Pampulóni). 

V reklamných textoch sa zvyčajne vyskytuje pri priraďovaní 
slov a viet: Široký sortiment – sanita. Obkladačky a dlažby. 
Vodoinštalačný materiál.

 Asyndeton ( gr. asyndetos = nespojený) – je to básnická fi-
gúra, zakladajúca sa na vynechávaní spojky, hovoríme mu aj – 
úsporné priraďovanie slovných spojení. Spojka a sa vynechá pred 
posledným členom slovnej alebo vetnej enumerácie – dosiahne sa 
tak stručnosť a bezprostrednosť jazykového prejavu. Vyskytuje 
sa v poézii, najmä barokovej. Veľa príkladov na asyndeton sa na-
chádza v historických piesňach: Hnedky jsou jich povázali,/před 
Modrý Kamen vodili/junákom hlavy stínali (Písne o některých 
zámkoch: O Modrom Kameni, Divíně a Zvoleně). V ukážke sú 

tri vety (verše) za sebou bez spojok, hoci by sa žiadalo použiť 
ich. Asyndeticky sa môžu spájať aj protichodné pojmy, čím vzni-
ká tzv. adverzatívny asyndeton (Ešte vlka nezabili, už na jeho 
kožu pili). Asyndeton sa často spája s gradáciou a antiklimaxom. 
V reklame sa vyskytujú aj kombinácie interpunkčných a grafic-
kých znakov: Autosalón –autobazár/Zabezpečovacia techni-
ka, autodoplnky/Montujeme len homologizované a overené 
zabezpečovacie zariadenia: – mechanické: MULT-T-LOCK, 
Ancora super/Imobilizéry Meta GT/Autoalarmy: Meta, Avi-
tal, Ranger, GT.

Amplifikácia (lat. amplificatio = rozširovanie) je to štylistická 
figúra, ktorú charakterizuje stupňujúce opakovanie jazykových 
konštrukcií, enumeratívne priraďovanie výrazov príbuzného cha-
rakteru – nôž, vidlička, lyžička/život bez bolesti hlavy, únavy, ek-
zémov, angíny, alergií, bolestí v chrbte/Štýlové, elegantné....(ho-
dinky)/ Sympatická. Príťažlivá. Krásna/Predaj: pittbul, staford, 
maltézsky westík, americký buldog. Valček tento termín označuje 
aj ako extenzia významu i ako sémanticko-modálne variovanie, 
gradovanie komunikačných motívov – tém, obrazov, symbolov 
pri tvorbe a modulácii média.37

Amplifikačné vyjadrenie reklamného obsahu je postupným 
odkrývaním významov vždy konkrétnejšie, dešifrovateľnejšie – 
pri vhodnom použití tejto figúry je aj toto posolstvo účinnejšie 
– v opačnom prípade ide o všeobecné konštatovanie, ktoré spra-
vidla minie adresáta.

 
Paradoxon (gr. paradoxon = neočakávaný) – ide o štylistic-

kú figúru podobnú oxymoronu – prekvapujúci výrok so zdanlivo 
nezmyselným obsahom, odporujúcim bežnému súdu. Je zvyčaj-
ne v rozpore so všeobecným očakávaním či verejnou mienkou, 
v širšom semiotickom zmysle zdanlivo odporuje všeobecnému 

37  Valček, P., 2006, str. 17.
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hľadisku, no pri podrobnejšom skúmaní umožňuje aj nový po-
hľad na zobrazovanú/prezentovanú skutočnosť. Dôležitú úlohu 
zohráva v aforizme a niekedy pôsobí ako slovná hračka. Parado-
xon s obľubou používali napr. O. Wilde, A. France, G. B. Shaw. 
Paradox sa zakladá na vtipnej myšlienke, na nezvyčajnom spoje-
ní zdanlivo protirečiacich výpovedí: Muž a žena sa nikdy nemô-
žu dohodnúť, lebo každý chce niečo iné. Muž ženu a žena muža 
(F. Karinthy). Autor môže prostredníctvom paradoxu vystihnúť 
aj isté nezmysly z oblasti histórie: niektoré z týchto paradoxov 
sa dotýkajú uhorských dejín: Čudná krajina: aj zeman tu spáva 
pod slamenou strechou. A meštiak, pokiaľ nemusí, neodtŕha sa 
od pôdy, od roľníctva; tu je každý napoly niečím a napoly niečím 
iným (V. Mináč: Dúchanie do pahrieb). 

V reklamnej praxi zdanlivo nezmyselná výpoveď môže myš-
lienku podporiť: Za nízke ceny vysoká spokojnosť/Ľahké jedlá 
pre ťažkých ľudí/Jednoduché riešenia pre váš zložitý život. 

3.1.4 syntaktické figúry

Sú to vlastne syntaktické konštrukcie, ktoré sa v kontexte hod-
notia zvyčajne ako expresívne. V reklame sa využívajú – apozio-
péza, proziopéza, prerývaná výpoveď, osamostatnený vetný člen, 
vytýčený vetný člen, elipsa, inverzia a paralelizmus.

Apoziopéza (gr. aposiópésis = pomlčka, synkopa) je typický 
expresívny prostriedok spontánnych jazykových prejavov; z ob-
jektívnych alebo subjektívnych príčin je to nedokončená výpo-
veď. V umeleckých textoch sa najčastejšie realizuje v dialógoch, 
kde replika partnera „násilne“ zasiahne do predchádzajúceho pre-
hovoru, „v pásme rozprávača je apoziopéza prostriedkom esteti-
ky výrazu“.38 Spolu s apoziopézou sa zvykne spomínať aj prozio-
péza, pri ktorej sa vynecháva začiatok výpovede. V reklamnom 

38 Findra, J. Štylistika slovenčiny. Bratislava : Osveta 2004, str. 84.

texte znamená zámerne nedokončenú výpoveď, ktorá sa graficky 
vyznačuje troma bodkami a ojedinele pomlčkou. V audiovizuál-
nych médiách je na ich mieste pauza. Na mieste prerušenia vz-
nikne priestor na jednoznačné doplnenie dominanty reklamnej 
výpovede. Ide o aktivizačný prvok úmyselne nasmerovaný na 
adresáta a je pre reklamné výpovede typický. Je zvyčajne súčas-
ťou kultúrnej alebo hodnotovej modality sociálnej komunikácie 
a máva podobu sémantickej synkopy.39 V reklamných textoch sa 
frekventuje apoziopéza iného druhu – predstavuje to, čo sa dá 
doplniť skratkami atď.: Som – rádio Twist/Pre osvieženie pleti 
– krém/Život bez bolesti hlavy, únavy, ekzémov, angíny, aler-
gií, bolesti v chrbte... – prírodné liečivo/Nákup v pravý čas.../
Otvorte si dvere k vlastnému domovu, čoskoro vám ponúk-
neme kľúč.../To, čo vám v kúpeľni chýba.../To pozeráte, čo 
počúvate...Fun Radio – je to viac ako pocit... V reklame je to 
zámerne nedokončená výpoveď, ktorá sa graficky označuje troma 
bodkami a niekedy aj pomlčkou: Radio Regina 24 hodín den-
ne... 

Proziopéza – (gr. prósopon = tvár, osoba) – vynechá sa začia-
tok výpovede: Všade dobre, doma NAY! Proziopéza je niekedy 
spojená s apoziopézou: ...tešiť sa zo života (jogurt)/ ...bez faloš-
ných tónov/...a červený hrnček môže byť váš!

Prerývaná výpoveď- pauza sa zvukovo nelíši od pauzy v pred-
chádzajúcej figúre, výpoveď je formálne a významovo ukončená: 
Zima končí. Myslite na leto! Prerývaná výpoveď je formálne a 
významovo ukončená: Leto sa končí...a vy myslite už na zimu/
Niekto chce byť najlepší, niekto najkrajší, niekto najčítanejší...
My chceme, aby ste vy a vaše inzeráty boli najúspešnejší...

Osamostatnený vetný člen – tým, že sa tento vetný člen osa-
mostatnil, zdôrazňuje sa detail reklamnej výpovede: Tang, jedi-
nečný nápojový koncentrát. Pre celú rodinu!/ Nevšedný tvar. Ne-
všedný rozmer! Takýto člen je formálne povýšený na samostatnú 

39 Valček, P., 2006, str. 24.
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výpoveď, ale významovo je zviazaný so susednou vetou: Robme 
veci lepšie – Philips/Zdravotné ortopedické pružinové a penové 
matrace – Atypické rozmery. Atypické tvary.

Vytýčený vetný člen – je syntaktická figúra, ktorá sa skladá 
z menného základu a vytýčeného zámena, vytýčením sa stavia 
mimo rámca vety, hoci s ňou významovo súvisí: Krásny, čistý 
tvar – to je nový Citroen C3. ABC multivitamín – to je jednotka 
medzi vitamínmi! Vytýčený vetný člen je syntaktická figúra, kto-
rá sa skladá z menného základu a vytyčovacieho zámena. Vytý-
čením sa stavia mimo rámca vety (hoci s ňou významovo súvisí), 
a to pauzou, čím sa osobitne zvýrazňuje: Frolo – to je zmrzlina/
Krásne čisté línie – to je fascinujúce športové trojdverové kupé.

Elipsa (gr. elleipsis = výpustka) – je dôležitý konštrukčný pr-
vok najmä pri tvorbe reklamného hesla, sloganu a titulku. Vyne-
chajú sa tie časti výpovede, ktoré majú nízku informačnú hodnotu 
– vo vete najčastejšie absentuje prísudok: Vždy (je) svieža a čistá. 
Vždy (je) fit! Vynecháva sa slovo, slovný výraz, časť vety, príp. 
aj celá veta zo súvetia, ak majú nízku informačnú hodnotu a po-
ciťujú sa ako nadbytočné. Elipsa má formu ustálenú – (staroba – 
choroba) alebo aktuálnu, ktorá vychádza z aktuálnej komunikácie 
– signalizuje nejaké napätie, prípadne nedostatok času. Vzniká 
teda zo snahy vyjadriť sa stručne, zreteľne a zrozumiteľne bez 
toho, aby sa opakovalo to, čo už bolo vyslovené, alebo čo je jasné 
z kontextu. Táto skutočnosť pomáha dynamickosti textu. Z vety 
sa vynechá nielen spona v  prísudku, ale aj iné vetné členy: Alianz 
– viac ako poistenie/Poistenie – ochrana vášho domova/Rexona 
– účinný antiperspirant/Wella – odborník na krásne vlasy/Všetko 
nové topánky, ktoré ste ešte nevideli.

Inverzia – (lat. inversus = obrátený) je štylisticko-gramatický 
jav, ktorý vzniká narušením obvyklého slovosledu – dosahuje sa 
tým špecifický štylistický a rytmicko-melodický efekt. Základom 
inverzie je obrátený slovosled a intonačné zdôraznenie slov. In-
verzia sa najčastejšie používa v umeleckom štýle ako archaizujú-
ci prostriedok. V reklame vzniká narušením ustáleného poriadku 

slov vo vete najmä v prípadoch, keď ide o pragmatický text malé-
ho rozsahu: Tix bieli, Tix čistí, Tix perie sám. Slovník literárnej 
teórie uvádza, že inverzia je esteticky alebo štylisticky funkčný 
neobvyklý slovosled, ktorý je zároveň indikátorom literárneho 
(poetického) slohu – nemá však byť samoúčelná a v poézii slúži 
najmä na umiestnenie slova (slabiky) do akcentačnej významovej 
polohy alebo správnej metrickej či rýmovej pozície. V reklame 
funguje v intenciách zmeny ustáleného poriadku slov vo vete a 
má príznakový charakter: Zlatý kľúč všetky zámky otvorí – zla-
tý kľúč otvorí všetky zámky.

Paralelizmus (z gréc. parallélos = rôzne vedľa seba, para = 
popri, állos = iný) – je štylistická figúra, ktorá sa zakladá na ne-
priamom opakovaní rovnakých alebo podobných syntaktických 
konštrukcií. V poézii na opakovaní slov, veršov, strof, v próze sa 
uplatňuje „technika simultánnej konfrontácie paralelných textov, 
keď na miestach ich významového stretu vznikajú nadradené 
kontexty (napr. bájka o vlkovi a barančekovi je paralelou textu 
a moralizujúceho podtextu)“.40 Vyskytuje sa najmä vo folklór-
nych žánroch – v ľudových piesňach, v ruských bohatierskych 
spevoch a  bylinách. V básni sa paralelizmus dosahuje prostred-
níctvom anafory: Keď počína dievča po poli krákoriť, môžeš mu, 
mamička, periny hotoviť. Keď počína dievča po poli spievati, 
môžeš mu, mamička, čepce vyšívati (Keď počína dievča – ľudo-
vá pieseň). V umeleckom texte sa opakujú aj vyššie sémantické 
celky ako je veta alebo slovné spojenie. V takomto prípade sa ho-
vorí o kompozičnom, resp. tematickom paralelizme. Napr. skúška 
hlavného hrdinu v rozprávke má tiež podobu kompozičného pa-
ralelizmu, keďže ide zvyčajne o tri skúšky. 

Paralelizmus je syntaktická anafora, t. j. opakovanie totož-
ných syntaktických konštrukcií – môže vyznieť ako vyjadrenie 
vzťahu totožnosti: Iba s nami máte úspech v práci. Iba s nami 
ste top! Sledujeme tu paralelne dve roviny – s nami máte úspech 

40 Valček, P., 2006, str. 257.
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v práci a s nami ste top. Za typický príklad syntaktického parale-
lizmu možno považovať zhodné konštrukcie dvoch súvetí, kde sa 
zamieňajú iba gramatické kategórie slovných druhov vo funkcii 
vetných členov, zatiaľ čo samotné vetné členy svoju pozíciu ne-
menia.

Paronomázia (gr. para = vedľa, onomadzó = nazývam) – ide 
o chybné tvorenie významov, zvukovú štylistickú figúru. Tvorí sa 
zámerným hromadením slov, ktoré rovnako znejú bez ohľadu na 
ich význam, čím vzniká nová asociačná kombinácia. Klasickým 
príkladom je známy verš: Slavme slavně slávu Slávú slavných (J. 
Kollár: Slávy dcera). Ničomné nič sa v ničote zničí (R. Fabry).

Jej výskyt je častý aj v tvorbe L. Novomeského: Je taká múd-
rosť: /kľaknúť si pred koncilom/priznávať kardinálom blud, blú-
denie a bludy (Múdrosť). „Etymologická paronomázia sa nazý-
va aj básnickou etymológiou, pretože spája významy do figúry 
zapojených slov na základe zdanlivej etymologickej príbuznosti 
(napr. plané plány). Ak sa rovnaký postup uplatní pri slovách so 
skutočnou spoločnou etymológiou vzniká špecifický typ – paro-
nomazia – figura etymologica“.41

 Klimax (z gréc. klimax = rebrík) je rečnícka štylistická fi-
gúra, ktorá sa v literatúre vyskytuje pomerne často. Používa sa 
pri stupňovaní významu za sebou idúcich slov alebo slovných 
spojení. Je to podobná figúra ako gradácia, lenže klimax sa vzťa-
huje skôr na slová a slovné spojenia, kým gradácia zasahuje aj do 
kompozičnej roviny textu, môže byť aj prvkom makro štylistic-
kého plánu diela. Stupňovanie býva prítomné aj v jednom verši: 
Niet mu matere, otca, rodiny (A. Sládkovič: Detvan). V próze: 
Filozof dni a noci, z ktorých sa skladajú týždne, mesiace, roky... 
(V. Šikula: Majstri). Klimax sa vytvára aj prostredníctvom slo-
vies, hoci jeho určenie v texte nie je jednoduché: Útrapy života, 
zápasy a trampoty, neresť a bieda, hnev a závisť, nezdary a skla-

41 Valček, P., 2006, str. 259.

mania – to všetko tu mizne, hynie, tratí sa... (M. Kukučín: Dom 
v stráni). Niekedy ho používame s paralelizmom so stupňovitou 
stavbou. V paralelizme sa ako výstavbové prvky uplatňujú aj roz-
manité lexikálne opakovacie figúry a trópy. Spojenie paralelizmu 
s personifikáciou je dosť frekventované vtedy, ak je predmetom 
reklamnej výpovede názov firmy, alebo značka výrobku. Príklad 
z literatúry: Zpíval, že bude, až bude, že bude stále perutný a ještě 
perutnější, ba nejperutnější z perutnatců (L. Kundera). Z rekla-
my: Prídeme – Predvedieme – Zameriame – Namontujeme! 
Šanca pre tých, ktorí chcú získať. Šanca pre tých, ktorí chcú 
zbohatnúť!

Antiklimax (z gréc. anti = proti, klimax = rebrík) ide o štylis-
tickú figúru, ktorá sa zakladá na postupnom oslabovaní výrazov 
alebo zmyslu viet, prípadne vyšších tematických a kompozičných 
celkov (klimax vzniká opačným postupom). Antiklimax môže 
byť založený na oslabovaní myšlienky čoraz slabším výrazom, 
napr. pri takomto radení slov: veky, časy, doby, chvíle, okami-
hy. Postupné zmenšovanie intenzity alebo počtu možno vyjadriť 
aj číslovkami; využíva sa aj v textoch populárnej piesne: Bolo 
nás jedenásť, už nás je len desať/všetci ľudia vravia, že nás budú 
vešať/lenže ten desiaty, tíško sa vytratil/nech si vraj obesia iba 
nás deviatich... (M. Lasica: Bolo nás jedenásť...) Číslovky majú 
v texte klesajúcu tendenciu, čiže smerujú od vyššieho čísla k niž-
šiemu. Podobne sa môžu spájať slová s rozličným obsahom, ale v 
rámci vety badať v ich radení princíp antiklimaxu ako napr.: Ľudí 
zachvacovala nezvyčajná láska k životu, nádherne formulovali 
slová o láske, bozku, rose (L. Ballek: Agáty). 

Antitéza (z gréc. anti = proti, thesis = protiklad) – dva vý-
znamy (motívy, vety, slovné spojenia) v protikladnom spojení. 
Opakom je paralelizmus; antitézou možno nazvať aj záporný pa-
ralelizmus. Jej štylistická funkcia spočíva v tom, že čitateľ musí 
rýchlo prejsť v mysli z jednej asociačnej oblasti do druhej. Nie-
kedy sa antitéza stáva súčasťou výstavby textu, o čom svedčia 
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aj ľudové piesne, ktoré majú neraz takúto výstavbu: a) obraz; b) 
popretie obrazu; c) nový obraz. Aj báseň pre najmenších môže 
byť stavaná na princípe antitézy: En ten tulipán/ na moste je starý 
pán/a pod mostom ryba s chvostom / chytáte ju, bude hosťom/
Ale beda, už je streda / voda vraví, že ju nedá/ Teč si, voda, teč / 
a my poďme preč (M. R. Martáková: Ryba). Už som doma nebol 
len štyri nedele/ narástlo mi žitko zelené na dvore/nebolo to žit-
ko, lež bola pšenička, nepúšťaj, Anička, zvečera Janíčka (ľudová 
pieseň).

Hendiadys (gr. hen dia dyoin = jedna vec dvoma slovami) – 
je to štylistická figúra, ktorá vzniká spojením dvoch výrazov do 
priraďovacieho vzťahu namiesto vzťahu nadradenosti a podrade-
nosti: vojnový nepokoj, láskavá priazeň – vojna a nepokoj, láska 
a priazeň. 

Zeugma (gr. = spojenie) – je syntaktická štylistická figúra, 
založená na odchýlke od pravidelnej vetnej stavby. Vzniká tak, 
že prísudok sa spája s viacerými podmetmi alebo predmetmi, ale 
priraďuje sa iba k jednému. Zeugma prekvapuje, upútava pozor-
nosť: Zdvihol ruky a oči.

Vplýva na recipienta kombináciou prvotného a preneseného 
významu slovesa: Bež a dones nožnice a pani majstrovú (J. G. 
Tajovský). Tu sa vynecháva sloveso doveď, čím nastáva defektná 
konštrukcia, ktorá má svoju štylistickú funkciu. 

Oxymoron (gr. oxys = ostrý, inteligentný + moros = tupý, po-
malý, hlúpy) je spojenie slov protirečiaceho si významu, obyčaj-
ne podstatného mena a prídavného mena. Napr. výrečné mlčanie, 
zdravý nemocný, chudobný boháč. Oxymoron sa niekedy chápe 
aj ako metaforický epiteton alebo ako adjektívna metafora. Ide 
o spájanie slov, ktoré si vzájomne odporujú. Šklovskij zdôrazňuje 
jeho dôležitosť pri ozvláštňovaní textu. Oxymoron je štylistická 
figúra, ktorá vzniká spojením dvoch slov s protichodným význa-

mom. Vykazuje príbuznosť s antitézou a paradoxom. Vyskytuje 
sa aj v prísloviach a porekadlách (pomaly ďalej zájdeš), ale bo-
hato ho využíva najmä umelecká literatúra: Však, súdruh Galilei 
/ je taká múdrosť?! (L. Novomeský: Múdrosť). Spojenia súdruh 
a Galilei sa logicky vylučujú, preto ich treba pokladať za oxymo-
ron. Aj názvy niektorých literárnych diel možno považovať za 
oxymoron. Napr.: M. Jókai: Chudobní boháči, F. Hečko : Svätá 
tma, dielo L. N. Tolstoj: Živá mŕtvola.

Apostrofa (gr. apostrofe = odvracanie sa) – ide o spôsob oslo-
venia neprítomnej, zväčša fiktívnej osoby alebo neživého pred-
metu. Ak sa oslovuje neživý predmet, ide zároveň aj o personi-
fikáciu. Pôvodne sa táto štylistická figúra vyskytovala v dráme, 
neskôr sa rozšírila aj v epických textoch a v lyrike. Využíval ju 
napr. Ján Kollár na oslovenie Slovanstva (= Slávie). Autor môže 
osloviť aj nežijúceho básnika, ktorý ho niečím inšpiroval, prí-
padne na ktorého svojou tvorbou nadväzuje. Rudolf Čižmárik v 
básni venovanej Jánovi Kostrovi v názve použil apostrofu tohto 
typu, pričom názov je zároveň prvým veršom textu: Zostali po 
vás, majstre, zvláštne pamäti. Alebo: 

Buď zdráva, noci hluboká a tmavá/tys největší dar, daný v žití 
nám!/Tvůj mír hned padne, když den dokonává/kdes v rudé mze, 
až k srdce hlubinám

(Zimné sonety; Sonet Apostrofa od Svätopluka Machara).

Anakolút (gr. anakolúthos = bez súvislosti) je odchýlka, vy-
chýlenie z pravidelnej väzby, zmena syntaxe uprostred vety „po-
užitím neobvyklej alebo neadekvátnej deklinácie slovného druhu 
či koncovky“.42 Anakoluty (alebo“anacoluthia”) vytvoríme, keď 
veta neočakávane zmení svoju štruktúru.

Anakolut sa často používa vtedy, keď má spisovateľ prúd 
myšlienok – ide zvyčajne o nekonformné myslenie človeka. 

42  Valček, P., 2006, s. 19.
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3.2 trópy a iné prostriEDky rEklamnEj štyliZáciE

Trópy (gr. tropos = obrat) sú nepriamym pomenovaním – je to 
použitie slova v prenesenom význame. Podľa Valčeka sú to a)gra-
maticky vajadrené atribúty subjektu, ale aj b) modalita tvrdenia 
spojená s konkrétnou formuláciou tvrdenia, c) formulačné figúry 
tvrdení, úsudkov, sylogizmov, d) súbor argumentov, odôvodňujú-
cich potrebu zdržania sa úsudku.43 Prenos pomenovania jedného 
javu na iný jav sa uskutočňuje na základe podobnosti, vecných 
súvislostí v inom kontexte. Najjednoduchším typom je prirovna-
nie. K trópom zaraďujeme metaforu, metonymiu (k nej patria pe-
rifráza, litotes, hyperbola, irónia, persifláž, paralipsa, amfibólia, 
sarkazmus, symbol, alegória, mýtus, aj niekoľko figúr…) Ostatné 
trópy patria tiež k niektorému z hlavných trópov. Problematická 
je irónia, ktorú mnohí jazykoví teoretici vyčleňujú ako samostat-
ný básnický obraz. 

Valček uvádza, že trópy sú: 
pôvodne, filozoficky u Aristotela a) gramaticky vyjadrené atri-

búty subjektu, b) tvrdenia úsudku, sylogizmu c) formulačné figú-
ry – tvrdení, úsudkov, sylogizmov d) súbor argumentov, odôvod-
ňujúcich zdržania sa úsudku,

v teórii literatúry a poetike – je to súhrnné označenie pre všet-
ky typy prenášania významu, obrazných a nepriamych pomeno-
vaní, ktoré vznikajú buď ako aktuálne, jedinečné, neopakovateľ-
né pomenovania v rámci určitého kontextu literárneho diela (resp. 
vety, verša, odseku), alebo ako lexikalizované, ktorých pôvodné 
konotačné pole v novom kontexte – odbornom, technickom – za-
niklo.44 

Význam trópov v umeleckom texte spočíva v tom, že repre-
zentujú svojrázny, autentický štýl autora, jeho schopnosť vidieť 
predmety a javy v iných súvislostiach alebo v inom kontexte. 

43  Valček, P. 2006, s. 334.
44  Valček, P., 2006, s. 334.

Trópy sú nástroje pre spájanie kontextuálne zdanlivo nesúvisia-
cich predmetov či javov, ktoré na základe týchto spojení nado-
búdajú hodnoty prekvapivých vzťahov, ozvláštňujúcich bežné 
pragmatické vnímanie skutočnosti. Aktualizáciou teda rozumie-
me vytváranie nových väzieb medzi lexikálnymi a sémantickými 
jednotkami. 

Práve kvôli momentu ozvláštnenia výpovede sa trópy využí-
vajú aj v reklamnej štylistike, v ktorej je „novosť“ výrazu, výz-
namu mimoriadne žiaducim atribútom. Trópy práve vďaka tejto 
mnohoznačnosti výrazov môžu aktivizovať určitý významový 
odtieň do konečného výrazu výpovede. 

V reklame sa využívajú aj pre potrebu zvýšenia emotívnosti 
a poetickosti komunikácie. Zároveň výpoveď žiaducim spôso-
bom „znepresňujú“, vyvádzajú z bežných referenčných rámcov, 
pričom sa darí vystihnúť vlastnosti a benefity produktu – napo-
máha tomu aj stimulované vytvorenie prúdu asociácií a predstáv. 
Trópické prostriedky zvyšujú účinnosť formou, nie obsahom ko-
munikátu a pôsobia svojou originalitou. Vnímanie reklamnej ko-
munikácie sa nimi spomaľuje a skvalitňuje – ak sú jedinečné, za-
ujmú skôr ako priamočiare a konvenčné apely – zároveň recipient 
prostredníctvom nich nevníma natoľko tlak presvedčovania.

Medzi trópy, ktoré sa v reklame vyskytujú veľmi často pat-
ria metafora, personifikácia, metonymia, hyperbola, symbol, sy-
nekdocha, epiteton, prirovnanie a ďalšie. Najfrekventovanejšia 
z nich je metafora.

3.2.1 metafora – kreatívna reflexia 

Metafora (gr. metafora = prenos, prenesenie) – druh básnické-
ho obrazu, je to spôsob prenášania významov, namiesto pravého 
pomenovania použijeme pomenovanie, ktoré vzniká na základe 
asociácií a vnemov – pomenovanie, patriace do inej zmyslovej 
oblasti na základe podobnosti, vzhľadu, veľkosti, množstva, sta-
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vu, situácie, zhodných vlastností, kontextov a pod. „Nepřirov-
náva něco k něčemu, ale v zájmu nového poznání skutečnosti 
konfrontuje významy tím, že nahrazuje slovo nebo slovný obrat 
slovem nebo slovním obratem jiného druhu, z jiné smyslové ob-
lasti, z jiné sféry věcí, jevu a představ, a to na základě dialektické 
jednoty v rozmanitosti.45

Podľa Valčeka je metafora zobrazovacia forma trópu, druh 
básnického obrazu, typ ikonického znaku, ktorý vzniká prenese-
ním významu z jedného denotátu na iný na základe podobnosti či 
analógie...Metafora je teda funkčne komplexný postup, spájajú-
ci figuratívnosť, opisnosť, expresívnosť, kontrast, iracionálnosť 
a ich významovú koordináciu. 46 

Metafora v reklamnej tvorbe, vznikajúca pri kreovaní reklam-
nej výpovede sa objavuje zvyčajne v krátkych útvaroch, pripomí-
najúcich obrazy v literárnej tvorbe (najmä v poézii), ktoré majú 
povahu jednoduchého priraďovania. Takýto text má spravidla 
dve časti, medzi ktorými vzniká paralela. V prvej línii sa uvá-
dza názov ponúkaného výrobku, resp. informácie o benefitoch, 
v druhej vrstve textu (podtextu, kontextu) je metaforický, prípad-
ne rétorický výrok: Keď sa to má podariť -Vodafone/Hyundai. 
Riadim svoj svet/Hellmann’s. Keď je chuť skutočná/Chrom 
plus. Spojenec štíhlej postavy/Pantene. Zažiarite/Vanish. Dô-
veruj ružovej/Lomax.

Z českej reklamnej praxe: Vyladěná garážová vrata/
GEUS OKNA. Kvalita od profesionálů/Svět spánku. Kvalita 
do vaších ložnic/AAA auto. Jasné argumenty/Tchibo Exklusi-
ve. Jednoducho zlepší náladu.

 „Metafora nie je nič viac a nič menej ako vyslať s fantastic-
kou presnosťou na obežné dráhy dve vzdialené hviezdy tak, aby 
sa v čase a na mieste presne vymedzenom zrazili a pri jave, ktorý 
sa z tejto zrážky vytvorí bolo na okamih vidieť všetko: nebo i 

45  Slovník literární teorie. 1984, s. 225.
46  Valček, P., 2006, str. 222.

peklo vecí. Metafora je stavebný princíp básne, je básnikovou 
klasifikáciou, okom, ktorým sa díva a vidí. Niekedy je z jedné-
ho slova, niekedy z celej básne, na tom vôbec nezáleží. Je práve 
tak vecou poetiky ako etiky. V sploštenej interpretácii, v básňach 
na každý deň odtŕha sa od svojho noetického korelátu a stáva 
sa ohňostrojom slepých. Automatizuje sa, stáva sa malou inštitú-
ciou, na ktorej sa podávajú oficiálne prihlášky k pobytu na úze-
mie každodennej básne“.47 

Význam slova metafora pochádza z gréčtiny (ako sme uvied-
li), znamená prenesenie významu. Teóriou metafory sa zaoberal 
už Aristoteles (384 – 322 pred n. l.) vo svojej Poetike a Rétorike. 
V Poetike zdôrazňuje, že metafora je jedným z najdôležitejších 
ozvláštňujúcich prostriedkov medzi trópmi.

Quintilianus (35 – 96 n. l.) ju považuje len za prostriedok ré-
toriky a oveľa neskôr, v 18. st. Chemeau Du Marsais hovorí o 
trópoch ako o figúrach, ktoré dodávajú slovu význam jemu nie 
vlastný (požičaný, nie pôvodný, neprirodzený).

Moderná teória chápe metaforu ako jav sémantický, založený 
na významovej interakcii komponentov metaforického výrazu. 
Podľa básnika J. Urbana je metafora kráľovnou poézie, vrchol-
ným štylistickým prostriedkom, nepriamym prirovnaním, bez 
použitia slova ako. „Ako nahrádza práve vzťah medzi metaforic-
kými komponentmi.”48 

George Lakoff a Marc Johnson vo svojej knihe Metafory, kto-
rými žijeme hovoria dokonca o strachu z metafory: „Na to, aby 
vedľa seba mohli jestvovať objektivizmus a subjektivizmus, musí 
byť medzi nimi vzťah. Objektivizmus si berie za svojho spojenca 
vedeckú pravdu, racionálnosť, presnosť, nezaujatosť a nestran-
nosť. Subjektivizmus emócie, intuíciu, fantáziu, umenie a vyššiu 
pravdu. Každý z nich je pánom vo svojej oblasti, ale koexistujú 

47 Rúfus, M., 1967 . In Mistrík, J. Štylistika. Bratislava: Slovenské 
pedagogické nakladateľstvo, 1985. str. 135.

48 Urban, J. Utrpenie mladého poeta. Bratislava : Slov. spisovateľ, 1999, str. 89.
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spolu. Strach z metafory v empirickej tradícii je strachom zo sub-
jektivizmu, z emócií a fantázie“. 49 

Podľa Lakoffa a Johnsona mýtus objektivizmu „hovorí“, že 
svet sa skladá z predmetov. Tie majú vlastnosti, ktoré sú nezávislé 
od ľudí alebo iných bytostí. Tak napríklad kameň je samostatný 
predmet a je tvrdý. I keby vo vesmíre nejestvovali nijakí ľudia, 
bol by tvrdý.

Predmety nášho sveta vnímame na základe kategórií a poj-
mov, svet poznávame tak, že získavame skúsenosť s predmetmi 
v ňom a tak sa dozvedáme, aké vlastnosti tieto predmety majú. 
Existuje istá objektívna realita, takže sa dá presne určiť, ktoré 
predmety a javy sú objektívne a ktoré podliehajú úsudku, citom, 
vzťahom, emóciám či ilúziám. Slová majú pevné významy, ale 
aby sme mohli presne popísať skutočnosť potrebujeme ich dostať 
do súladu s touto skutočnosťou. 

Mýtus subjektivizmu zasa „hovorí,“ že pri väčšine našich kaž-
dodenných praktických činností sa spoliehame na svoje zmysly a 
utvárame si intuície, ktorým dôverujeme. Najdôležitejšie v našom 
živote sú – estetická senzibilita, morálna prax a duchovné vedo-
mie. Výtvarné umenie a básnictvo transcendujú (presahujú) raci-
onálnosť a objektivitu a privádzajú nás do styku s dôležitou sku-
točnosťou našich citov a intuície. Toto vedomie získavame skôr 
obraznou fantáziou než rozumom. Jazyk obraznej fantázie, zvlášť 
metafora je nevyhnutný pre vyjadrenie jedinečných a z hľadiska 
jednotlivca najvýznamnejších aspektov našej skutočnosti...50

Nazdávame sa, že práve tento princíp je modelom pre porov-
návanie lineárneho a kreatívneho myslenia, ktoré sú navonok od-
lišné, v samej podstate však späté.

Výhodou takejto tvorivej techniky je, že ak čitateľ venuje me-
tafore dostatočnú pozornosť a ona zase obsahuje kvalitný záver, 

49 Lakoff, G., Johson M. Metafory, kterými žijeme. Praha : Host, 2002, str. 
203.

50 Lakoff, G., Johson, M., 2002, str. 203.

pointu, vyústenie, možno očakávať vysokú účinnosť výpovede. 
Napr. Lybar – šampón obohatený výťažkami z morských rias si 
vybral spojenie šampónu a rímskej mytológie: Bohyňa krásy a 
lásky Venuša sa vraj zrodila z morskej peny. Pre nás ostatných 
je tu nová vlna vo vlasovej kozmetike...Nasleduje vymenovanie 
benefitov šampónu, vyúsťuje do záveru: A to je niečo, čo dnešná 
Venuša ocení...Lybar. More krásnych vlasov.

Bez celkového kontextu (v spolupráci s vizuálnou stránkou 
inzerátu – vlasy v spojení s morskou vlnou) vyznieva slogan 
More krásnych vlasov tradične. Lesk mu dodáva práve použitie 
rozšírenej metafory.

Metafora sa tu využíva na zaujatie pozornosti recipienta, pre-
tože vysúva produkt a výpoveď z bežných komformných súvis-
lostí, akcentuje jeho benefity a ponuku robí pôsobivou a nezvy-
čajnou.

Metafora preniká do reklamy čoraz naliehavejšie. Využíva-
ním obrazu v jeho jazykovej i ikonickej vrstve je vyjadrením 
zásadných zmien pri tvorbe reklamného textu. Reklamný text/
slogan si čoraz väčšmi obhajuje svoje dôstojné miesto v súčasnej 
populárnej kultúre (reklame) a zároveň ukazuje, akým smerom sa 
reklamná komunikácia uberá, ako oslovuje svoje stále náročnej-
šie publikum.

Fenomén metafory, v širšom slova zmysle ako obrazného po-
menovania sa teda stáva fenoménom reklamy, ako niečo medzi 
konkrétnym a abstraktným, expresívnym a impresívnym, pričom 
balansuje v rozpätí tvorivého potenciálu tvorcu v menšej či roz-
siahlejšej forme – jej mnohodimenzionálneho využitia. 

Metafora (na tomto mieste sa zaoberáme metaforou jazyko-
vou) vzniká v podstate ako intímna reflexia vonkajšieho ale aj 
vnútorného sveta človeka. 

Z hľadiska lingvistického – znamená priestor živého a tvo-
rivého rozvíjania reči a jazyka, v kontinuálnom napätí tvorby, 
používania a ustaľovania jazykových prostriedkov a utvárania 
nekonvenčných štýlových postupov. V tomto zmysle možno po-
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vedať, že reklamný text ako nový štýlotvorný prostriedok reflek-
tuje (rovnako ako literárna tvorba) podnety z vonkajšieho sve-
ta, ktoré spracuje cez schopnosť empatie do konkrétneho tvaru 
použitím tých istých štylistických prostriedkov a postupov, ktoré 
využíva básnik, prozaik a všeobecne umelec. Obrazné myslenie 
totiž v ľudskej psychike zohráva vždy dôležitú úlohu.

V raných fázach jeho kultúrneho a sociálneho formovania sa 
rozvíjalo predovšetkým v procese poznávania, malo funkciu gno-
zeologickú, keďže slúžilo ako forma interpretácie prírodných ja-
vov, ale i javov vnútorných (psychických). Bol to dôležitý spôsob 
interpretácie zložitosti sveta, formou približovania sa k nemu ale 
i potrebou jeho poľudšťovania. Svet prírody, živočíchov, javov a 
procesov sa reflektoval vo svete človeka, pretože človek sa jeho 
poznávaním k nemu vlastne približoval. 

Obrazné myslenie je teda druhom atavizmu, ktorý postupne 
stratil svoj prvotný, gnozeologický (poznávací) význam, nestratil 
však – ba naopak, inicioval ďalšie vrstvy na ceste k zdokonale-
niu človeka ako inteligentnej bytosti v oblasti umeleckej tvorby. 
Potreba obraznosti sa stala potrebou každého dňa, oslobodila sa 
od priamej účelovosti a stala sa nevyhnutnou súčasťou adaptá-
cie človeka v stále sa vyvíjajúcom a prispôsobujúcom sa svete 
a premietala sa dôrazne do umenia (literatúry, filmu, divadla...) 
a napokon aj do reklamy.

Z tohto pohľadu emocionalita a univerzálna ľudská prispô-
sobivosť uspôsobili metaforickú komunikáciu pre jej modernú 
podobu a teda aj pre komunikáciu reklamnú.

Pre skúmanie pôsobivosti metafory vytvorenej jazykovými 
prostriedkami je potrebné si uvedomiť, aké sú jej štrukturálne 
znaky a aké sú to procesy, ktoré prebiehajú pri jej spracovaní.

Metafora zvyčajne pozostáva z pojmových domén. Ich spo-
jenie potom slúži na to, aby jedna zložka svojím významom 
naplnila, či doplnila významy druhej zložky, pritom významo-
vé obohatenie je založené na určitom, viac alebo menej skrytom 
spoločnom znaku, a tento znak sa v metaforickom spojení „ob-

naží“, zdôrazní, povýši. Toto „ozrejmovanie“ má niekoľko rovín 
– z nich najdôležitejšie sú – poznávacia, emocionálna a z toho 
vyplývajúca – komunikačná.

Metaforické spojenia sú teda prostriedkom reťazenia vnemov, 
vnútorného navrstvovania nových významov a slovných spojení. 
Z hľadiska komunikačného ide o prostriedok vyvolania a udr-
žiavania pozornosti a záujmu, k čomu prispieva aj emocionálna, 
zážitková zložka, vyplývajúca z poznania prekvapujúcich súvis-
lostí.

Sila pôsobivosti obrazného vyjadrenia metafory v reklame 
spočíva predovšetkým v koncentratívnosti, hutnosti vyjadrenia 
(čo predstavuje primárny imperatív reklamného textu), kreatív-
nom potenciáli – ten je prakticky neobmedzený, pretože presa-
huje limity jazykovej normy (ale aj mieru daného, poznaného, 
predstaviteľného). 

Vyjadrené metaforicky: metafora vzniká v procese tvorby, 
rozvíjania sa, ale aj z potreby jazykovej hravosti a uvoľnenia. 
Alebo inak: princíp významového vrstvenia obsiahnutý v meta-
fore „predpokladá“, že každý nový plán možno opätovne otvoriť, 
znásobiť, kombinovať a každá nová kombinácia je pripravená na 
nový a nový variant. Prakticky to potom znamená, že do reklam-
ného posolstva môžeme včleňovať veľmi voľné významové spo-
jenia, ktoré fakticky nejestvujú ako znaky primárnych vlastností, 
ale sú obsahom ich emocionálneho potenciálu.

Tento princíp je základným znakom súčasnej reklamy.
Možno to vyjadriť aj inak: metafora v reklame je katalyzáto-

rom jej vlastného rozvoja, ktorý má priamy vplyv na rozvíjanie 
obrazného jazyka a naopak – rozvíjaním metafory sa reklamný 
text oslobodzuje od stereotypov a klišé…

Pre reklamu je významná ešte jedna charakteristika metafo-
ry. Je to napätie medzi jedinečnosťou a konvenčnosťou. Použitie 
kreatívnej metafory v reklamnom texte je vždy odrazom tvorivé-
ho myslenia, avšak – aby mohla byť táto metafora účinná, musí sa 
nachádzať na pozadí určitého referenčného rámca. Toto napätie je 
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bytostne obsiahnuté i v samotnej reklamnej komunikácii, ktorá je 
neosobná i osobná (šírená pre anonymné publikum, anonymným 
vysielateľom, ale súčasne sprostredkovaná prítomným mediáto-
rom osobne oslovujúcim recipienta), jedinečná i konvenčná (v 
zmysle prezentácie nového i opakovania známeho), informačná i 
interpretačná. Reklamná komunikácia súčasníka ovplyvňuje, ale 
ho i pretvára a formuje. 

Metaforický spôsob reklamnej komunikácie – to nie sú iba 
nové významové spojenia, ale i zásahy do komunikácie ako celku 
– do lexiky, štylistiky, emocionality... Recipient nachádza nielen 
skryté významy, ale učí sa vnímať aj nové súvislosti. 

 „Metafora, v užšom zmysle slova, je prenesenie pomenova-
nia jedného javu na iný jav na základe ich podobností. Keď sa 
slovo hlava používa v primárnom význame, máme na mysli časť 
tela. Sekundárne tak môžeme označiť i iné predmety pripomí-
najúce hlavu – hlava kĺbu. Slovo hlava takto sekundárne označuje 
jednak guľaté predmety, jednak zásadné javy, dôležité, postavené 
hierarchicky najvyššie a s krížením týchto možností slova pracuje 
aj reklama…“51

Základom metafory je teda „významová interakcia jej kom-
ponentov, je to stavebný princíp, ktorý reprezentuje autorovu kla-
sifikáciu, spôsob videnia sveta“.52 

Príbuznosť pojmov môže byť v metafore funkčná alebo for-
málna. Existujú metafory, ktorých význam už nepociťujeme ako 
príznakový, pretože sa v našom jazykovom kóde ustálili ako 
slovné spojenia. Takéto metafory sa nazývajú lexikalizované. 
Originalita metafory vyplýva často zo spájania nezvyčajných sú-
vislostí, z konštrukcií, ktoré sú zdanlivo nemožné, pretože výklad 
významu býva často nejasný. Ich interpretácia býva nejednoznač-
ná, ale práve tento druh obrazného vyjadrenia skrýva v sebe mi-
moriadne kreatívny potenciál. Široko kontextuálna metafora 

51  Čmejrková, S. Reklama v češtine. Voznice : LEDA, 2000, str. 118.
52  Mistrík, J., 1985, str. 135.

(rozšírená), môže obsiahnuť tému básne či prozaického diela na 
pozadí referenčného rámca jediného reklamného textu/sloganu. 
Tento princíp možno popísať ako prácu s jednotnou výstižnou 
charakteristikou produktu, ktorý lákavým spôsobom približuje 
produkt v celom rozsahu textu. Výhodou takejto tvorivej techni-
ky je, že ak čitateľ venuje celej metafore dostatočnú pozornosť, 
a ona zasa obsahuje kvalitný zámer (pointu, vyústenie), možno 
očakávať vysokú účinnosť výpovede. 

Príklady: Fantázia v pohybe – Citroen/Prenasledovanie do-
konalosti – Lexus/Dove láka davy/Dotknite sa zvuku – Sharp/
Aral – sila v harmónii/Daewoo Espero. Čaro osobnosti/Opel 
Vectra – harmónia tvarov. Básnické metafory sa delia na: 

- jednoduché (noc ťa prikryje),
- rozvité, v ktorých obraz toho istého predmetu tvorí séria me-

taforických výrazov: (Ó mesto, nábrežie! Hlučná rieka! Hry vĺn! 
Dni búšenia. Mesto rieky ako prísľub našich dní...).

Príklady z reklamy: Byť na blízku je našim poslaním – Na-
tionale Nederlanden/Priestor pre váš život – Wolkswagen auto/
Zdravie je len jedno – časopis Zdravie/ Obchodný partner na 
ceste za úspechom – Metro/Časopis pre dôverný rozhovor – 
Ema/Dotknite sa zvuku – audio systémy Sharp/Inšpiruj sa ži-
votom – parfém Mexx.

Prenikanie metafory do reklamného komunikátu a využíva-
ním asociácií, smerujúcich k novým kreatívnym posolstvám, 
teda využívaním obrazu v jeho jazykovej i ikonickej vrstve je 
vyjadrením zásadných zmien pri tvorbe reklamného textu. Tento 
jav súčasne naznačuje, že reklama/reklamný text si čoraz väčšmi 
obhajuje svoje dôstojné miesto medzi komunikátmi súčasnej po-
pulárnej kultúry a zároveň naznačuje, akým smerom sa reklamná 
komunikácia uberá, ako oslovuje svoje stále náročnejšie publi-
kum.

Ak by sme zostali na pôde reklamnej komunikácie, zaujíma 
nás, aké je postavenie reklamných jazykových výpovedí na báze 
metaforickom vo vzťahu k iným prostriedkom, aký je vzťah me-
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dzi metaforami ako obraznými pomenovaniami a metaforami 
živo, aktuálne utváranými, resp. či možno vymedziť určité typy 
reklamných metaforických výpovedí.

V širšom ponímaní je metafora všeobecná kategória súhrnne 
označujúca rozsiahlu skupinu obrazných foriem. 

Určujúci slovný druh je významný komunikačne, pretože pô-
sobí na vnímanie reklamného komunikátu, určuje celkové jeho 
vyznenie. Spojenie substantív dáva sloganu akcent vážnosti, se-
rióznosti, pevnosti, vyjadruje základnú charakteristiku javu: je-
seň života, koreň úspechu, výbuch radosti... a v reklame sa vyu-
žíva práve pre túto svoju významovú ustálenosť. Tieto hodnoty 
prechádzajú na produkt a tým ho recepčne povyšujú:

Jeseň vášho života je vo vašich rukách/Peugeot. Jazda Vá-
šho života.

Substantívne metafory, objavujúce sa v reklame sú veľmi 
často originálnymi výtvormi: Tissot. Gentleman medzi ho-
dinkami/ Jacobs Café. Kráľovna arómy/Radosť mať smäd 
– Zlatý Bažant/Perkins. Kráľovstvo majonézovej chuti /Hell-
mans. Kráľ majonézy/Zepter Cosmetics. Tichá výrečnosť/ 
Radegast. Chuť víťazstva/Biely Gambrinus – vitalita z Plzne/
Gamrinus – zákon príťažlivosti.

 Použitie adjektíva (príd. mena), ako kľúčového slova pred-
stavuje zasa častejší prostriedok konštrukcie metafory, než pou-
žitie substantív. Adjektívum vyjadruje vlastnosti produktu alebo 
značky, ale súčasne pridáva výpovedi aj fónické a rytmické kva-
lity, ktoré jej dávajú určitý emocionálny akcent. Reklamná prax 
ukazuje, že je to veľmi dôležitá voľba. Adjektívum nespresňuje 
významy výpovede, ale skôr orientuje prúd a množstvo asociácií, 
ktoré sú viac príjemné, než konkrétne. Aj keď je komunikačné 
posolstvo zakotvené v substantíve, adjektívum zdôrazňuje vlast-
nosti produktu (nový, tekutý, granulovaný, kvalitný, lahodný 
atď.): Nová adresa úspechu/Najlepší idú za nami. 

Niekedy je časť výpovede vynechaná, nedokončená a dopĺňa 
sa informáciou vizuálnou:...ten pravý (vizuál – obraz nádhernej 

pláže navodzujúcej predstavu ideálnej dovolenky). 
V reklame sa využívajú nielen ustálené (lexikalizované) slov-

né zvraty, ale aj nové originálne spojenia: Orion. Vaša čokolá-
dová hviezda /Voda z kráľovského prameňa – minerálna voda/
Lind – čokoládové tajomstvo.

 Kým adjektívne metafory zdôrazňujú vlastnosti produktu, 
slovesné vyjadrujú rôznorodé významy, týkajúce sa činnosti. Slo-
veso môže mať podobu emocionálne neutrálnu (niečo sa s pro-
duktom deje, nejako funguje), čím sa upozorňuje na pozitívne 
výsledky, či dôsledky, ktoré môžu vzniknúť jeho používaním 
(produktu) – Odomyká dvere do dvanástej komnaty úspechu/ 
Dáva istotu na plavbe za vašimi cieľmi – alebo sa sloveso viaže 
na marketéra a má najčastejšie podobu 1. osoby plurálu. Výrok je 
vyjadrením snahy, potreby konať, poskytovať služby pre komfort 
konzumenta. Navodzovať sa tu tiež môže predstava spoločných 
cieľov alebo prostriedkov: Robme veci lepšie – Philips/...dáva-
me vašim snom krídla. 

Sloveso tiež môže priamo oslovovať konzumenta (vo forme 
distingvovanej (2. osoba množného čísla), alebo menej formál-
nej (2. osoba jednotného čísla), vyzývať ho ku konaniu, činnosti, 
akcii, porozumeniu, chápaniu atď.: Osedlajte si svoju legendu /
Vychutnaj si svoj smäd. 

Posledným typom metafory, vymedzenej určitým slovným 
druhom je metafora, v ktorej sa prenesený význam tvorí sloves-
no-substantívnym spojením. Táto konštrukcia je v reklame zried-
kavá, predovšetkým pre jej zjavnú umelosť a poetickú anachro-
nickosť. 

Metaforický paralelizmus je jav, keď medzi ponúkaným vý-
robkom a javom, ku ktorému je prirovnávaný, prípadne medzi 
ponúkaným výrobkom a kvalitou, vzniká paralelizmus“. Rekla-
ma nám teda predostiera dvojčlennú štruktúru, kde na jednej stra-
ne je názov výrobku a na druhej strane metaforický výrok: Gam-
brinus – zákon príťažlivosti/Lumene – čistá krása severu, /
Daevo Espero – čaro osobnosti. 
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Valček popisuje aj:
• metaforu epistemologickú (štruktúrnu metaforu, evokujúcu 

nedeterminovaný obraz, interpretačnú voľnosť, latentnú prí-
tomnosť nekonečného množstva možných interpretácií, ktorá 
je hlavnou zložkou otvoreného diela),

• metaforu fonetickú (spočíva v obraznom potenciáli fonetiky 
a fonologickej štruktúry básnického jazyka),

• metaforu lexikalizovanú (vzniká častým opakovaním určitej 
metafory v bežnej komunikácii, nemá teda estetickú hodnotu 
v zmysle poetiky, ale zachováva si istú dávku expresívnosti a 
modálnosti),

• metaforu pripravenú (jej ošúchaná, triviálna, zautomatizova-
ná forma často vedie k nesprávnemu kontextovému uplatne-
niu predstavy evokovanej metaforou),

• metaforu prozaickú (chápanie románového obrazu ako este-
ticko-filozofického komplexu inotajného bytia na hlboko vy-
stavanom pôdoryse irónie, paródie, grotesky...)

• metaforu realizovanú (funkčné využitie metafory ako modu-
lačného nástroja určitého literárneho zobrazenia alebo ako 
pôdorys diela – jeho celku alebo častí).53

Pri vysvetlení vzniku metafory sa často vychádza z pri-
rovnania, lebo sa tvorí na podobnom princípe. Miesto pri-
rovnania „mocný ako lev“ možno použiť len slovo lev, 
čím sa vyjadrí istý typ človeka, v ktorom vidíme silu.  
Takáto tvorba nových slov v jazyku sústavne funguje a vytvá-
ra tzv. lexikalizovanú metaforu, napr. noha stola, vodovodný 
kohútik, hlava valcov. Od lexikalizovanej metafory treba od-
členiť básnickú metaforu, ktorá vyniká novosťou, zvláštnos-
ťou, originálnosťou, ba často aj jedinečnosťou a neopako-
vateľnosťou. Nové spojenie významov jej dáva svojráznu 
estetickú hodnotu, vo vedomí sa vynárajú neraz dva prvky re-
ality, čím vzniká vzájomné pôsobenie dvoch slov, vzájom-

53  Valček, P., 2006, str. 222-223.

ný vzťah dvoch znakov, javov skutočnosti, tzv. „dvojobraz“.  
Pre básnickú metaforu je charakteristická binárna konštrukcia, 
ktorá predpokladá analógiu medzi dvoma pojmami, javmi, ale 
zároveň aj rozdiely. Okrem prirovnávaného a prirovnávajúceho 
musí byť v metafore prítomné aj tzv. tertium comparationis, t. j. 
znaky podobnosti, spoločné črty, ktoré dovoľujú spojiť dva poj-
my do jedného „obrazu“. Kým v lexikalizovanej metafore už pra-
vý význam slova necítime, v básnickej metafore obidva významy 
slova figurujú naraz, s rovnakou intenzitou: Modrý les/nad lesom 
sa mračí/z mračien zrazu odlomil sa blesk/zem sa nahla/sosny 
narazili čelom o čelo/tak sa zľakla, až sa zotmelo/A ja by som ti 
kúpil/letnú búrku s kvetinami/krotký blesk/čo by sa v nich pásol/
keby som nemal na chleba a na soľ/na kúsok slnka by som mal 
(M. Válek: Oslnenie).

 V úryvku je viac básnických obrazov: Odlomil sa blesk, zem 
sa nahla, tak sa zľakla, až sa zotmelo, kúpil by som ti búrku s 
kvetinami, kúsok slnka... 

V reklamnej praxi možno využiť ktorýkoľvek z nich. Naprí-
klad: V prvej časti – Obilie žltne/slama na klobúky krásne dozrie-
va/deň ako stvorený je/ na čítanie z ruky: Slamené klobúky – do 
mesta i na lúky...Nečítajte z ruky – tie najčerstvejšie informá-
cie nájdete v SME...

V metafore sosny narazili čelom o čelo je tertium comparatio-
nis prirovnaním časti hlavy človeka k vrcholku stromu. Špecific-
kosť básnického obrazu spočíva v tom, že sa nepopiera prvotný 
význam slova, ale zároveň pribúda nový, v tejto básni platný vý-
znam, čím sa vytvára „dvojobraz“. Dochádza pritom k vzájomnej 
oscilácii medzi prvotným a novým významom, verš sa obohacuje 
o konotácie, o „medzivnemy“, ktoré vznikajú vzájomným pôso-
bením dvoch sémantických polí. Naraz počujeme, ako blížiaca sa 
búrka lomcuje stromami, ale zároveň sa môže vynoriť v čitateľo-
vej pamäti aj prvotný význam slovného spojenia, ba aj rozličné 
asociácie (čelo je tvrdé, čelom múr neprebiješ, čelný náraz, atď). 
Tento „medzivnem“ je typickým znakom metafory a zároveň 
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základom mnohoznačnosti poézie, lebo dosadzovanie vlastných 
„významov“ u čitateľa je takmer ľubovoľné, no nie neobmedze-
né. V básnickej strofe sa môže vyskytnúť aj viac metafor, medzi 
ktorými je vzájomná súvislosť a podmienenosť (rozvinutá meta-
fora). 

Metafora je témou reklamného diskurzu, preto je zaujímavé 
rozobrať si aj tento termín. Valček ho špecifikuje takto:

- metaforický reliéf diskurzu (fr. reveler = ukladať) je špecific-
ká štruktúra diskurznej formácie dimenzovaná – intraindividuál-
ne, interindividuálne, inštitucionálne či kultúrne – na metaforic-
kom princípe (t.j. na základe 

Personifikácia (lat. persona = osoba, facere = robiť, konať) – 
nepriame pomenovanie, druh metafory, ktorá sa zakladá na prená-
šaní vlastností ľudí a ich činnosti na neživé predmety, veci alebo 
na abstraktné pojmy: Šialená noc sedí na streche/a vypiskuje na 
deravom komíne alebo Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať/
skryjú tvoju tvár, vlhkú od potu a od sĺz...M. Válek). Jej výskyt sa 
neobmedzuje iba na poéziu, svoje miesto má i v umeleckej próze: 
Cez škáru strechy hľadela na mňa práve jedna hviezda. Pokúšala 
sa na mňa usmiať, ale jej úsmev bol mi málo (M. Figuli: Tri gaš-
tanové kone). 

V umeleckej literatúre sú na princípe personifikácie vybudo-
vané mnohé metaforické kontexty. Mnoho metaforických perso-
nifikácií je v hovorovom štýle: usmialo sa naňho šťastie, deň sa 
prebúdza, nešťastie ho prenasleduje, strach mu nohy podkopáva. 
Slovník literární teorie uvádza, že personifikácia je „tropus, připi-
sující neživým předmětum, zvířatum, rostlinám nebo abstraktum 
specificky lidské city, myšlení nebo řeč...“(s. 272).

Personifikácia sa využíva:
• v umeleckej literatúre: Nejaký deň nejakého leta, keď včely 

ladia klavír v úľoch, keď voda nie je pre nikoho doma, keď 
túži stať sa zasa ničím dážď,

• sneh ťa hladí prstami vločiek, ruka lásky sa k tebe upína,

• v hovorovom štýle: hryzie ma svedomie,
• v reklame: Verný len vám – Nokia/Sebavedomie pre vaše 

vlasy – šampón/ Ľahký dotyk slnka – kozmetika/Živé jo-
gurty/ Výživa, ktorá rozumie vášmu psovi – Eukanuba/
Pivo, ktoré nestarne – Pilsner Urquel/ Hodinky Rado...., 
aby prežili samotný čas – Rado Switzerland/Tento parfum 
pohládza kožu ako zvláštna kvetina – Givenchy. 

Tento reklamný kánon tvorí dominantný trend súčasnej re-
klamnej komunikácie, preto neraz ohromuje chorálom jazykovej 
štylizácie: Lietam v tom tiež, lietam v tom rád – Slovenské 
aerolínie.

Epiteton – (gr. epitheton = prídavok) je zvláštny druh kva-
litatívneho, hodnotiaceho prívlastku, pomocou ktorého môžeme 
pri tvorbe slovesnej štruktúry prenášať významy. Je charakteris-
tický najmä pre poéziu, na rozdiel od nominačného prívlastku, 
ktorý termín kvalifikuje v jeho jedinečnosti. Neoznačuje objekt 
v jeho individualite, ale má expresívnu funkciu, priamo ho pome-
núva. Hoci gramatický tvar epiteta je v zásade totožný s bežným 
prívlastkom, odlišuje sa od neho komunikačnou funkciou, čo 
dobre vidieť v ľudovej poézii, využívajúcej najmä stabilizované, 
ustálené epiteton constans, signalizované zároveň morfologickou 
variáciou použitého substantíva (studená rosička)...54

Úlohou epiteta v reklame je navodiť u recipienta pozitívny 
postoj k prezentovanému výrobku, ponuke, ale súčasne ho pripra-
viť pre prijatie prezentovaných hodnôt, akými sú šťastie, radosť, 
hravosť, zábava, príjemnosti, nežné city a vzťahy (tieto pocity 
môžeme dosiahnuť používaním produktu/služby. 

Sila epiteta v reklame súvisí práve s touto charakteristikou, 
pretože vyjadruje základné a univerzálne túžby, potreby a hod-
noty človeka. A nielen ich vyjadruje – epiteton má dokázať, že 

54  Valček, P., 2006, str. 88.
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hodnota produktu je výnimočná, že všetko nedosiahnuteľné je na 
dosah ruky. 

Epiteton nielen verbálne prikrášľuje, ale predovšetkým urču-
je, aký zážitok, hodnotu vnímateľ získaním produktu dosiahne 
(dokonalú sviežosť, nežné pohladenie atď.), čiže sa tým vyme-
dzuje benefitné pozicionovanie produktu. Výhodou je variabilita, 
kreatívne využitie, ale najmä to, že pôsobí priamo na vyvolanie 
pocitov (lahodná chuť, vôňa Orientu) v ich bezprostrednosti a 
konkrétnosti (slovný podnet sa premietne veľmi silno do pocitu 
smädu, hladu atď.) a tým sa vyvolá podnet pre kúpu, vlastnenie, 
konzumáciu. Epiteton teda vystupuje predovšetkým vo funkcii 
apelatívnej, pričom má formu básnicko-obrazovú.

Obsahom je epiteton významovo chudobný (až prázdny), ale 
práve pre túto neurčitosť, vágnosť – nadobúda, paradoxne, účin-
nosť. Je založený na mechanizmoch premietania, vkladania urči-
tých obsahov do predstáv vyvolaných slovnými podnetmi. A to 
je ďalší moment, ktorý zvýrazňuje funkčnosť epiteta: v pamäti 
sa vlastne nemusí uchovávať slovný zvrat, pretože ten je ľahko 
vytláčaný inými obsahmi, ale fixujú sa bezprostredne vyvolané 
obrazy, pocity, potreby a zážitky telesného charakteru. Pritom, pri 
samotnom výbere majú svoj význam aj iné – kontextuálne činite-
le, až tie v konečnom dôsledku určia, či daný slovný prostriedok 
bude komunikačne efektívny. Epiteton nemá logický alebo vecný 
charakter – zdôrazňuje vlastnosť určitého javu, oživuje a konkre-
tizuje predstavu o ňom. Je prejavom zo strany svojho pôvodcu 
a odrazom jeho emocionálneho postoja: Eva – hriešne dobrá – 
časopis Eva/Rýchle auto – Mercedes.

Inými slovami – epiteton je druhom hodnotiaceho prívlast-
ku, ktorý zdôrazňuje vlastnosť zobrazovaného predmetu alebo 
javu (na rozdiel od vecného prívlastku, ktorý vymedzuje výz-
nam podstatného mena) a vyjadruje autorov hodnotiaci postoj. 
Najčastejšie býva vyjadrený adjektívom, zvyčajne stupňovaným. 
Prezentuje hodnotenie, ktoré je pre recipienta príťažlivé. Pozná-
me epiteton constans a epiteton ornans. Epiteton constans (stály 

básnický prívlastok) tvorí s podstatným menom stabilné spojenie, 
kým epiteton ornans (ozdobný básnický prívlastok) tvorí nové, 
nezvyčajné a nevšedné spojenia. 

Epiteton constans (stály prívlastok) – sa viaže na podstatné 
meno natoľko, že sa vždy vyskytujú spolu. Je typickým prostried-
kom eposu: veleúdatný Svätopluk u J. Hollého. Aj ľudové piesne 
často obsahujú epiteton constans (trávička zelená).

 V súčasnosti je epiteton constans stálym štylistickým pros-
triedkom publicistiky a rečníckych prejavov (široké masy).

Epiteton ornans (ozdobný prívlastok) sa vyznačuje originál-
nosťou, oživuje a konkretizuje podstatné meno v texte. Vnáša do 
štýlu statickosť, opisnosť, ale zároveň je znakom vysokého stup-
ňa poetickosti. Pracuje s ním často aj próza. L. Ballek ho využíva 
na opis agátového lesa a prostredia na južnom Slovensku: Les. 
Plný letných vôní, v korunách zlatistý svit, dolu jasnozelené svet-
lolístia...

V reklame sa často stretávame s epitetami, ktoré tvoria rela-
tívne stabilné reklamné dvojice: vysoká kvalita, dokonalá čisto-
ta, bohatá ponuka, kreatívne riešenia, vysoké zisky, bezpečné 
vklady, svieža vôňa, efektný vzhľad a pod.

V ostatnom čase vznikli aj nové, netypické spojenia: božská 
čokoláda, rafinovaná chuť, šťavnatá chvíľa, čertovská po-
nuka, kráľovské vyznanie, intenzívna sviežosť, diamantový 
štandard, diabolská dravosť a pod.

Reklama na vlasy je často postavená na podobných príkla-
doch: intenzívne farby, hebký dotyk vône, zmyselná farba, lu-
xusná kolekcia, fascinujúci lesk...

Nové, výnimočné slovné kombinácie sú zárukou kvality – 
tá je tiež výnimočná: Nová sviežosť, prívetivý lesk, žiariaca 
túžba...Sviežosť je vo svojej postate nová, lesk prívetivý a túžba 
môže žiariť, avšak zdôraznením týchto benefitov produkt/službu 
nadraďujeme nad všetky ostatné, vrátane tých od konkurencie.

Inými slovami – metaforické epiteton je najjednoduchšia me-
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taforická forma gramaticky tvorená adjektívom (alebo iným slov-
ným druhom) a substantívom. Epiteton constans môžeme pova-
žovať (ako sme už spomínali) za ustálené, konvencionalizované 
spojenie a epiteton ornans za orginálne vytvorené. Podľa iného 
kľúča – podľa povahy prívlastku, môžeme rozlíšiť epitetá an-
tropomorfizačné, personifikačné, animalizačné, animačné, resp. 
naturifikačné, kulturofikačné, synastezifikačné... Kreativita ako 
princíp rozvíjania produktívnej odlišnosti v reklame predpokladá 
teda aj používanie epiteta, ktorý má priamy vplyv na obohaco-
vanie obrazného jazyka – čím sa reklamný jazyk okrem iného 
oslobodzuje aj od stereotypov a klišé...

Poetickosť, lyrickosť textu v značnej miere závisí od frek-
vencie tohto druhu obrazu. Kým vzťahové adjektíva sa využívajú 
najmä v odbornej terminológii a vyznačujú sa tým, že upresňujú 
význam podstatných mien (artikulačné orgány, nadmorská výška 
a pod.), prídavné mená v umeleckom texte vynikajú zážitkovos-
ťou, expresívnosťou, vnášajú do štýlu emocionálnosť a intenzív-
nosť. Vyjadrujú zároveň aj hodnotiaci aspekt autora k skutočnos-
ti, postave, deju. 

Podobne ako gramatický prívlastok, epiteton vyjadruje prí-
znak substantíva. 

Prehlbuje nielen jeho vecný význam, ale emocionálno-este-
ticky umocňuje niektorú jeho vlastnosť. Prostredníctvom epiteta 
odhaľuje autor na predmetoch a javoch skryté vyjadrenie citové-
ho alebo hodnotového postoja zobrazovanej skutočnosti (počmá-
raný život, zastretý hlas, uplakané počasie).

Epiteton býva aj názvom literárnych diel – Drevená dedina, 
Absolútny zákaz, Horký chlieb, Tajomný votrelec, Vzrušujúci 
výtvor, Nespútaná fantázia, Sivé okolie, Pestré stránky života... 
Vyskytuje sa aj v ľudovej slovesnosti a v textoch pre deti – býva 
formálne, ošúchané, lacné (každý koník je vraný, každý šuhaj je 
švárny, každá deva je svižná, pracovitá, umná).

„Pro moderní poezii ztratilo uvedené rozlíšení své opodstat-
není, epiteton se významově osamostatňuje, stává se výrazným, 

silně evokativním, emocionálně pusobivým prostředkem, zaklá-
dajícím svou uměleckou účinnost na zcela originálním, neopa-
kovatelném, překvapivém, často alogickém spojení, v němž se 
aktivizuje a mnohostranne konfrontuje sémantický potenciál... 
a vzniká nová estetická kvalita“.55 Príklady z reklamy: Jedineč-
ná sada/Lákavé ceny/Maximálna ochrana/Presné informácie/
Dobrá cena/Lákavá ponuka bonusov/Výhodná kúpa/Jesenný 
balík výhod/Vianočné ceny/Zaručená zábava pre všetkých/
Čas stužkových slávností sa blíži.

Prirovnanie (lat. simile = podobenstvo, obdoba) je druh bás-
nického trópu, ktorý má vlastnosti metafory. Kým v prirovnaní 
máme tri prvky (porovnávaný, porovnávajúci a spoločná vlast-
nosť), v metafore sú prvé dva z nich skryté. Spojitosť medzi 
dvoma obraznými pomenovaniami, ktoré sú svojou výstavbou 
rozdielne, ale sémanticky takmer totožné, sa stáva základom tvr-
denia, že metafora sa vyvinula z prirovnania.

„Pôsobí ako mechanizmus individuálnej tvorby i kultúrneho 
generovania trópov – a) aktuálnych, vo funkcii výrazových pro-
striedkov dialogizmu bežnej reči alebo slovesných štruktúr lite-
ratúry, rečníctva, publicistiky, ale aj b) lexikalizovaných, utvore-
ných v rámci terminológie rozličných odborov ľudskej činnosti 
na základe určitej analógie či podobnosti...56 

Prirovnanie je prímer, vychádzajúci z metaforického princí-
pu, je to druh trópu založený na podobnosti tvaru, veľkosti, far-
by – predmetov alebo ich vlastností. Prirovnanie môže byť napr. 
názorné, intenzívne, estetické: Seat Ibiza. Viac ako nová vizáž/
Luxusný ako šaty z navrhárskej dielne – Givenchy/

Tak jednoduchý, ako vyzerá/Kinder mliečny rez/S krás-
nou ženou je to ako s dobrým pivom.

 Zvyčajne ide o opakovanie totožných syntaktických kon-

55  Slovník literární teorie, 1984, s. 97.
56  Valček, P., 2006, str. 303.
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štrukcií, o rovnaký opakovaný druh súvetia, v ktorom sa jednotli-
vé elementy iba nahrádzajú, čím sa vytvára významová paralela. 

Z hľadiska kreatívnosti, je básnický prímer tradičným nástro-
jom ozvláštňovania textu. Vo svojej najjednoduchšej podobe sa 
značka (produkt, služba) spája s určitou vecou, udalosťou, si-
tuáciou, ktorá je kultúrne, sociálne, hodnotovo fixovaná a ktorá 
má pevné a jednoznačné pozitívne prijímanie v danom kultúrno-
-sociálnom okruhu (cieľovou skupinou). Tento spôsob reklamnej 
komunikácie si vyžaduje, aby sa tu prezentovala určitá spoločná 
skúsenosť. „Hodnota“ by mala byť ľahko identifikovateľná a sú-
časne i významná. Iba v tom prípade produkt môže získať vlast-
nosti a kvality z tohto prímeru.

Kreatívnosť tohto komunikačného nástroja spočíva v nájdení 
dosiaľ neobjavenej, netušenej asociácie, ktorá vytvorí „estetický“ 
výboj, sprevádzaný prekvapením a príjemným zážitkom. Pod-
poruje to prijatie posolstva, vierohodnosť, že tvrdenie je naozaj 
také, ako sa prezentuje.

Prirovnanie v textoch má rozličnú podobu, uvádza sa: príslov-
kou „ ako“ – celkom explicitne (jednoznačne) sa poukazuje na 
určitú identitu produktu (značky) a určitý jav. Vo výbere javu je 
dôležité, aby bol v daných (rôznorodých) kontextoch významný. 
Obvykle sú to javy s najvyššou univerzálnou hodnotou – domov, 
dlane, náruč, zdravie, nežnosť, dotyk, láska, a pod., ale tiež sa 
využíva povesť krajiny, kultúry, celebrity: Domov ako na dlani.

Juxtapoziciovanie (dva texty vedľa seba) je modernejšia for-
ma, ktorej chýba doslovný „návod“ pripájania (ako), teda akého-
si vedenia. Absenciou stredného, spájajúceho článku sa vytvára 
väčší priestor pre aktivitu cieľovej skupiny. Dva objekty sa k sebe 
jednoducho priraďujú v jednom priestore, čo je vlastne výzva, 
aby recipient objavil skryté súvislosti. Tým sa čiastočne redukuje 
dĺžka textu a súčasne sa presúvajú významy do obrazu, čím sa 
komunikácia vrství, dochádza k vzájomnému dopovedaniu vý-
znamov. Posolstvo sa stáva príťažlivejšie, ale aj strohejšie, čo je 
významný súčasný trend: Opel Vectra – sila v harmónii/Škoda 

– úspešná a dobrá ako vy/Tento parfum pohládza kožu ako 
zvláštna kvetina – Givenchy.

Prirovnanie vytvára neobmedzený priestor pre porovnáva-
nie. Prekračujú sa hranice zjavných súvislostí a podobností, t.j. 
takých, ktoré sa ponúkajú veľmi rýchlo a sú všedné. Definovať 
napr. ladné krivky dizajnu nového modelu auta atribútmi ladnosti 
(i podobnými významovými znakmi) je prekonaný spôsob a myš-
lienkovo vyčerpaný. Preto sa využívajú vzdialené asociácie, ra-
finované obrazné súvislosti, ktoré nevyplývajú z nejakého znaku 
produktu. Úlohou nie je informovať, ale pôsobiť silou vzletnosti, 
neobvyklej obraznosti, príjemnej zvukovosti. Výroky sú vlastne 
podnety pre snívanie, generovanie príjemných predstáv, oddáva-
nie sa aktuálnym príjemným pocitom, túžbam.

Takto sa kanonizujú reklamné mýty, podtrhuje sa mnohovýz-
namovosť reklamou zobrazovanej reality, pritom obsah posolstva 
je dokonale spätý s realitou. Je to druh hypervirtuality: povzbu-
dzuje k reálnej potrebe produktu s jeho primárnymi funkčnými 
charakteristikami ale i dodatkovými kvalitami, obsiahnutými v 
reklamnom posolstve.

V reklame na kozmetické výrobky pripomíname formy krásy: 
Krása je skvelý pocit, krása je Nivea/Zdravie je krásne/Krása 
je zvodná, krása je Nivea.

Prirovnanie tu pozostáva zo základného slova alebo slovné-
ho spojenia, ku ktorému sa nejaká vec, pojem, jav prirovnáva. V 
metafore sa vždy vynecháva priame pomenovanie a uvedie sa iba 
obraz, ktorý sa v niečom podobá porovnávanému objektu, javu. 
Tu je však prvkom expresívnosti v texte, zvyšuje jeho obraznosť 
a citové zafarbenie. Túto vlastnosť majú predovšetkým originálne 
prirovnania, ale aj tzv. ustálené spojenia – frazeologizmy: vlečie 
sa ako slimák/je chudý ako vyžla/bledý ako smrtka… Prirovnanie 
v básnickom texte zdôrazňuje originálnosť obrazov a ich jedi-
nečnosť: Čoskoro ti slnko porozhŕňa viečka ako belavú košieľku 
hladiny (F. Lipka: Jazero).
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Metonymia
Metonymia (gr. metónymia=zámena mena) „je typ trópu, 

ktorý je založený na inverznej denotácii, t. j. označení predme-
tu iným predmetom, ktorý však musí byť s denotátom v určitom 
konotatívnom vzťahu, pričom tento vzťah asociatívne moduluje 
sám označovací vzťah výsledného znaku (čo je zdrojom modál-
nej, estetickej pôsobivosti)“.57

Podľa Valčeka komunikačne opodstatnený konotatívny vzťah 
vstupujúci v metonymii do denotácie býva najčastejšie vzťahom 
príčiny a účinku, časti a celku, ale aj formy a materiálu, veci a jej 
mena, veci a jej miesta.

Slovník literární teorie uvádza, že metonymické premenova-
nie blízkou vecou sa neobjavuje v náhodnej súvislosti, ale v sú-
vislosti, ktorá je všeobecne známa, že metonymický obrat impli-
kuje jednoznačne označený predmet (napr. kúpiť si Schillera – je 
zjavné, že ide o kúpu knihy...).58

Tento lexikálny prostriedok hovorového, knižného a pocho-
piteľne i reklamného jazyka – „ako básnický tropus je však často 
konvencionalizovaným poetizmom“.59 Pri metonymii ide semio-
ticky o vstup alegorického vnímania znaku do jeho abstraktnej 
štruktúry. Poznáme štyri druhy metonymie: 
• a) Namiesto pomenovania ľudí sa použije výraz, ktorý ozna-

čuje miesto, priestor, kde žijú, pracujú alebo vykonávajú inú 
činnosť (ulička drieme).

• b) Namiesto priameho pomenovania času básnik môže použiť 
predmet, vec, jav, ktorý je s ním v nejakom vzťahu (kalendár, 
hodinky a pod.). Nepríjemné obdobie sa môže vyjadriť takto: 
Hodinky sa pokazili/ a pokým ich zreparujú/radšej do nich 
neprúď ani. Básnik chce vyjadriť to, že nepríjemné obdobie 

57  Valček, P., 2006, s. 228.
58  Slovník literární teorie. Praha : Československý spisovatel 1984. s. 

228.
59  Slovník literární teorie. 1984, s. 228.

by sa malo odrátať od príjemne prežitého času. 
• c) Metonymia niekedy vzniká zámenou slova s vecným (lát-

kovým) významom, napr. miesto vypiť si fľašu vína – vypiť 
si fľašu. V tomto prípade je to skôr škrt, vynechanie slova 
z kontextu, než zámena slova. O zámene hovoríme vtedy, keď 
výrazy patria do toho istého sémantického poľa, napr. kov 
môže nahradiť slovo zbraň, železo pluh a pod. 

• d) Zamieňa sa príčina za následok (účinok), alebo následok 
za príčinu. Víťaz pretekov sa obyčajne odmeňuje vavrínovým 
vencom, no vavrín v texte zastupuje aj víťazstvo. 
Metonymia sa spravidla ťažko zaraďuje do niektorej zo 

skupín, lebo v texte máva znaky viacerých z nich (L. No-
vomeský – básnik sa vyjadruje o vojne, nazývajúc ju ča-
som zbraní a náreku) – je tu časová aj vecná súvislosť, 
aj zámena príčiny a následku (nárek ako následok vojny).

Metonymiu môžeme charakterizovať aj ako obrazné pomeno-
vanie založené na prenášaní pomenovania javov na základe vnú-
tornej väzby medzi nimi: môže ísť o vzťah príčiny a následku, 
formy a látky, pôvodcu a diela, vlastníka a vlastníctva – väzba 
medzi predmetmi je taká silná, že sa môžu vzájomne zastupovať: 
recitovať Válka, hľadisko zašumelo, kúpiť si Picassa, chlap vy-
buchol, študent vyhorel...

Metonymia je, keď:
• namiesto pomenovania ľudí sa použije výraz označujúci 

priestor (ihrisko vrieska),
• namiesto priameho pomenovania sa použije predmet, jav, 

ktorý je s ním v nejakom vzťahu (obloha pozná milencov),
• vyjadruje vzťah príčiny a následku, formy a látky, pôvodcu a 

diela, obsahu a formy, vlastníka a vlastníctva (zavesiť Mud-
rocha, počúvať Čajkovského, čítať Marqueza, vidieť Miche-
langela).

V reklame: Fischer vám ponúka viac – cestovná kancelária/ 
Každá farba tromf – maliarske farby/Zisk z rozumu – z ro-



Eva Vopálenská Jazyk a štýl rEklamy 2 8382

zumnej investície/Chuť Škótska – Johny Walker/Honda uvádza 
limitovanú sériu/Fischer už má aj Bratislavu.

Synekdocha (gr. synekdoche = pochopenie zámeny výrazu) 
je druh básnického trópu, patriaci k metonymii. Synekdocha je 
zámenou jedného slova alebo slovného spojenia iným slovom, 
slovným spojením na základe kvantitatívneho vzťahu medzi 
nimi. Je prostriedkom typizácie a používa sa vtedy, keď je celok 
charakteristický pre časť, resp. časť pre celok. Podľa niektorých 
teoretikov dokonca aj väčšie literárne celky sú vytvorené na tom-
to princípe, lebo ani ich rozsah neobsiahne celú realitu.

Poznáme viac druhov synekdochy:
1. Pars pro toto – časť namiesto celku: nevkročí sem ani noha, 

v básni Otcova roľa = Slovensko.
2. Totum pro parte – celok namiesto časti: Trnava vyhrala v 

Bratislave, hoci ide iba o futbalové mužstvo z Trnavy. 
3. Singularis pro plurali – čiže jednotné číslo namiesto množ-

ného čísla: v básni L. Novomeského Človek, sám názov, ako 
aj obsah sa vzťahujú na ľudstvo. Chlapovi nevyhovieš...žene 
neulahodíš...(mysliac tým všetkých alebo aspoň väčšinu chla-
pov a rovnako väčšinu žien).

4. Species pro genere – čiže druh za rod: sýty hladnému neverí. 
5. Genus pro specie – čiže rod za druh: prsteň s veľkým kame-

ňom.
 Synekdocha je založená na princípe prenášania pomenovaní 

na základe kvantitatívnych vzťahov medzi jednotlivými javmi. 
Najbežnejší typ synekdochy vzniká tak, že sa uplatní totum 

pro parte (celok za časť) a pars pro toto (časť za celok), použije 
sa singulár namiesto plurálu a naopak, druh za rod i rod za druh. 
Táto typizácia sa používa vtedy, keď celok je charakteristický pre 
časť, resp. časť pre celok. Podľa niektorých teoretikov sú často aj 
rozsiahlejšie literárne diela utvorené takýmto spôsobom – avšak 
ani ich rozsah neobsiahne celú realitu. 

 

Alegória (gr. allegorein = inakšie hovoriť, hovoriť obrazne) – 
je inotaj, symbolické vyjadrenie. Je to druh metafory uplatnený 
v celom texte. Príbeh vyjadruje skutočný, úplne alebo čiastočne 
utajovaný dej, ktorý umeleckému dielu dáva abstraktný zmysel, 
čiže svojou podstatou tvorí druhý plán textu. Podľa Valčeka je to 
a) všeobecné vyjadrenie abstraktnej myšlienky, pojmu alebo javu 
zovšeobecňujúcim zmyslovým obrazom b) v literárnom zmysle 
nepriame vyjadrenie myšlienkového alebo vecného obsahu v se-
kundárnom označovacom systéme obrazu , napr. v priamočiarej 
symbolickej konfabulácii fiktívneho deja a postáv...60 

Môžeme ju označiť aj ako druh nepriameho pomenovania, 
prostredníctvom ktorého sa vyjadruje obsah, myšlienky a pred-
stavy, ktoré sa z istých, zväčša spoločenských dôvodov nesmú 
vysloviť priamo. V deji sa personifikujú veci a zvieratá, príp. 
predstavy alebo všeobecné pojmy: spravodlivosť, láska, pýcha, 
sila a pod. Tým sa alegória približuje k symbolu, nemožno ich 
však ľubovoľne zamieňať. Alegória je iba odraz reality a vyzna-
čuje sa apriórnosťou, statickosťou, schematickosťou, ilustratív-
nosťou – interpretáciou, kým symbol je interpretačne nevyčer-
pateľný a vyniká dynamickosťou, náznakovosťou, otvorenosťou. 
Najjednoduchšou alegóriou je bájka, predovšetkým o zvieratách, 
v ktorej tieto živé bytosti sú rozprávkové (La Fontaine, Krylov, 
Záborský). Bájka nepriamo vyslovuje isté ponaučenie alebo vše-
obecnú múdrosť. Alegórie vznikali v obdobiach útlaku, keď autor 
nemohol daný spoločenský stav pomenovať pravým menom. V 
období Bachovho absolutizmu ich používali aj slovenskí spisova-
telia na vyjadrenie istých ideí a kritických postojov, napr. Sloven-
sko u nich figuruje ako zakliata krajina, ktorú treba zbaviť kliatby 
a len silný slovanský štát (Rusko) môže pomôcť slovenskému 
národu. Iný príklad: húska biela s červenými ústy predstavuje 
mladú slovenčinu a junák, orol mladého Štúra. Niekedy sa v texte 
rozlišuje čistá alegória s úplne utajeným obsahom od zmiešanej 

60  Valček, P., 2006, str. 15.
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alegórie, kde sa nejakým spôsobom vysvetľuje alebo aspoň sig-
nalizuje zmysel preneseného významu.61 

Antonomázia (gr. antonomasia = premenovanie) – je druh 
metonymie; namiesto mena osoby sa použije opis alebo nejaká 
charakteristická vlastnosť. Poznáme dva druhy antonomázie: 

1. Vlastné meno významnej osoby sa nahradí všeobecným 
pomenovaním vyjadrujúcim typickú vlastnosť danej oso-
by, napr. Ľudovít XVI. je nazývaným Kráľom slnka. 

2. Vlastné meno sa môže stať názvom pre istý typ človeka 
alebo skupinu ľudí, ak jeho pôvodný nositeľ disponuje is-
tou typickou vlastnosťou v pozitívnom, alebo v negatív-
nom zmysle – Don Juan je zvodca žien, Sokrates mudrc, 
Platón sa chápe ako filozof a pod.

Synestézia (gr. syn = spolu, aisthesis = vnem) – básnický tróp, 
druh metafory, ktorý sa zakladá na spojení dvoch pojmov označu-
júcich iné zmyslové vnemy. Často sa vyskytuje aj v bežnej jazy-
kovej komunikácii: sladká vôňa, ostrá chuť Hoci ide vždy o dva 
zmysly a podnety, synestézia pôsobí iba na jednu z nich; obyčaj-
ne podstatné meno má pravý zmysel a prídavné meno sa použije 
obrazne, ale môže ju tvoriť aj sloveso s iným slovným druhom. 
Spájať sa môžu pojmy vyjadrujúce zrakové, sluchové, čuchové, 
chuťové alebo hmatové vnemy. Synestézia sa často spája aj s pri-
rovnaním a dominuje v dielach impresionistického zamerania: 
L. Ballek – Južná pošta: Zvuk opadával z veže ako voda, akoby 
pomaly odtekal (sluch a zrak); ostrá vôňa (hmat a čuch), visel 
ťažký vzduch (zrak, hmat a čuch). Príkladom je aj báseň A. Rim-
bauda – Samohlásky, kde zvuk každej samohlásky je spojený s 
určitou farebnou hodnotou: A s čiernou, E s bielou, I s červenou, 
U so zelenou, O s modrou. Celý sonet je opisom asociácií, ktoré 
jednotlivé samohlásky v básnikovi vyvolávajú: A čerň, E belosť, 

61  Plintovič, I., Gombala, E. Teória literatúry. Bratislava : SPN, 1975, s.

I nach, U zeleň, O modrosť – samohlásky/ ja to raz vypoviem, 
poznám váš pôvod skrytý/A čierny živôtik, roj múch sa na ňom 
sýti/ a bzučí nad pachom ukrytý...

Parabola (gr. parabolé = rovnakosť, porovnaie) – podoben-
stvo podávajúce ponaučenie rozprávaním analogického príbehu. 
V parabole sa v literárnych a rečníckych útvaroch využívajú:

- známe príhody a udalosti z histórie (napr. o troch Svätoplu-
kových prútoch),
• biblické príbehy (o márnotratnom synovi, o Lótovej žene),
• epigramy,
• mikropoviedky.

Vyabstrahované pravdy a poučenia sa ustaľujú ako príslovia, 
porekadlá a aforizmy. Parabola môže byť samostatný literárny 
útvar, súčasť iného literárneho žánru alebo pôsobivá rečnícka fi-
gúra.

Katachréza (z gréc. katachresis = chybné použitie) je nelo-
gická obraznosť, nepriame pomenovanie založené na spojení 
prvkov, ktoré sú nezlučiteľné. Obyčajne súvisí so synestéziou. 
Vzniká zväčša spojením prívlastku s podstatným menom, od sy-
nestézie sa odlišuje tým, že nezapadá do textu, nemá estetický 
a umelecký účinok. Vyjadruje zdanlivo nezmyselné slovné spo-
jenia (hlasné slzy, zvädnutá žiara). Vyskytuje sa i vo vedeckom 
štýle ako nesprávne tvorené obrazné pomenovanie alebo slovné 
spojenie (opierať sa o prameň). Katachrézu možno dať do súvis-
losti aj s oxymoronom: živá mŕtvola. 

Preberanie slov, slovných zvratov v pôvodnej forme
Globalizačné tendencie v marketingu, prekračovanie trhu, ale 

i nastupujúca dominancia anglického jazyka vo všetkým mož-
ných oblastiach prenikli i do textovej reklamnej tvorby. Veľmi 
silným podnetom bol i vstup nadnárodných korporácií (obchod-
ných, výrobných, bankových), globálnych značiek na náš trh, 
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ktoré vytvorili priestor pre nové jazykové úzy. Anglická termi-
nológia sa dostáva do našej písomnej i rečovej komunikácie v 
pôvodnej lexike, ale často i v deformovanej podobe. Tieto ten-
dencie sa neprijímajú jednoznačne a určite nie bez obáv o ďalší 
osud našej jazykovej kultúry. Napriek tomu sa stali súčasťou ko-
munikačnej reality, postmodernistickým ozvláštňovaním jazyka, 
konvenujúcim najmä určitým sociálnym skupinám. Slová, slovné 
zvraty, frázy, sa nielen bežne užívajú, ale niektoré z nich získa-
vajú status jazykovej ikony, symbolizujúcej životný pocit, názor, 
postoj ale i generačný výraz. Reklama tieto momenty využíva pre 
oslovenie určitých cieľových skupín, ale súčasne sama sa aktívne 
podieľa na ich formovaní.

V sloganoch sa jazykové prelínanie prejavuje v rôznych po-
dobách. Jedným z prostriedkov je začlenenie určitého inojazyč-
ného lexému do domáceho slova, ako jeho súčasť. Napr.: BESTa-
rostne – nápoj BEST, zdôrazňujú konotáciu vrcholnej kvality i 
pôvodný význam slova (vyjadrujúceho kvalitný životný stav).

Iný príklad: Využitie zvukovej podoby cudzieho slova s iným 
významom: Aby Váš motor skvěle Shell – Shell. A to buď v ce-
lej alebo čiastočnej zhode: Nech se WEST. Tento druh práce 
s inojazyčnými slovami si vyžaduje aj znalosti cudzieho jazyka.

Ako sme už uviedli, preberanie slov a ďalších slovných útva-
rov v nezmenenej podobe má v oblasti reklamy mnohoraké prí-
činy. Nastupujúce generácie sú jazykovo vybavenejšie, otvore-
nejšie, s podstatne širšími inokultúrnymi kontaktmi. Angličtina 
nadobúda podobu kódu univerzálneho, ale i jej používanie kul-
túrne a sociálne stratifikuje užívateľa, čím sa tieto prieniky se-
kundárne uľahčujú. 

Z hľadiska samotnej reklamnej praxe je to podmienené ekono-
mickými činiteľmi – preberanie jazykovo-vizuálneho stvárnenia 
v pôvodnej podobe nie je len ekonomicky výhodné, ale súčasne 
zabezpečuje značke globálnu identitu, čo je veľmi dôležité z hľa-
diska pôsobenia na globálnych trhoch, ale i pre pozicionovanie 
značky ako medzinárodne významnej.

Benefity sa týkajú predovšetkým individuálnej recepcie sta-
tusu angličtiny – jej starobylosti a súčasne modernosti, kultúrnej 
zakotvenosti atď. Tento akcent recepčne funguje nielen v prostre-
dí vzdelanejšom, ale i u publika s malým alebo minimálnym do-
tykom s týmto jazykom: tam nadobúdajú významnosť okrajové 
momenty – cudzokrajnosť sa podvedome spája s výnimočnosťou, 
mimoriadnou príťažlivosťou, ktoré môžu byť sýtené individuál-
nymi ale i kolektívnymi frustráciami vyplývajúcimi z historicko-
-politického kontextu. V tejto komplexnej situácii, ktorá mimo-
chodom nie je príznačná iba pre nás, sú reklamné komunikáty 
v cudzojazyčnom prevedení prezentované predovšetkým v za-
hraničných magazínoch, ktoré vychádzajú v slovenskej mutácii, 
ale nie sú výnimočné ani na outdoorových reklamných nosičoch. 
Zdôrazňujú spätosť recipienta (recipientskej komunity) s inými 
než domácimi väzbami. Magazíny domácej produkcie sú v pod-
state klonmi týchto printov – nielen v layoute, v celkovej obsaho-
vej koncepcii (Miau, Gold Man) ale i stvárnení vizuálov (dizajnu, 
estetiky a poetiky, výberu figúr atď.). Príklad: Let´s make things 
better – Philips. Variantom je aj kombinácia slovenských a cu-
dzojazyčných častí v snahe dať textu väčší rozmer zrozumiteľ-
nosti, prípadne originality: Keď chceš viac – Ask for more.

Tieto kombinácie nezvyšujú komunikačný účinok svojou 
multiplikáciou, ale sú skôr akýmsi symbolickým gestom smerom 
k recipientovi. V niektorých prípadoch – v snahe o korektnosť 
jazykovej normy značne zaostávajú za pôsobivosťou originálu. 
Avšak i to patrí k súčasným trendom reklamnej jazykovej komu-
nikácie. „Využitie cudzích slov je jedným z princípov aktualizá-
cie jazykovej hry, ktorá „núti jazyk robiť veci, ktoré normálne 
nerobí“. So snahou o takéto vyjadrenie súvisí narušenie jazykovej 
normy, príznačnej pre bežné používanie jazyka 62 

62  Čmejrková, S., 2000, str. 87.
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Hra slov 
Kreativita reklamného textu vzniká nielen pomocou pros-

triedkov, ktorými sme sa zaoberali vyššie, ale aj samotným za-
sahovaním do slovnej formy, do modifikácie jestvujúcich slov 
(slovných zvratov), konštrukciou nových slovných spojení, ktoré 
vytvárajú prekvapujúce významové posuny. Ak v básnickom tex-
te tieto zásahy vyvolávajú pozitívne či negatívne emócie, vždy 
však iba na základe estetickosti, v reklamnom texte je cieľom a 
nástrojom slovnej hry vzbudiť okamžitú pozornosť a dosiahnuť, 
aby v recipientovi vyvolala (posolstvom, výpoveďou), pozitívne 
emócie. Básnik pri tvorbe poetického textu svojím „egoistickým“ 
postojom k téme nemá na mysli vnímateľa, pretože jeho ego po-
trebuje v konkrétnej chvíli prejaviť svoj konkrétny duševný stav. 
Vyvolaná emocionalita v prípade reklamného textu je nástrojom 
na manipuláciu recipienta, na jeho ovládnutie v danej chvíli, da-
ným, konkrétnym komunikátom.

Imperatív kreativizácie reklamného textu ako zvoleného pro-
striedku zvýšenia účinnosti vytvára z hry slov v súčasnej reklame 
veľmi produktívny nástroj. A nielen v samotnom systéme reklam-
nej komunikácie. Bez zveličenia možno povedať aj to, že slovná 
hra v reklame utvára priestor pre jazykovú kultiváciu reklamného 
textu a je mechanizmom, ktorý ovláda aj jazykový prejav, jeho 
nástroje a slohové postupy.

Používanie slovných hier v reklame zaujme najmä preto, že 
okrem kultivácie jazyka znamená aj moment prekvapenia, silné-
ho emocionálneho zážitku, rezonujúceho ešte dlho potom, keď 
sa v nečakanej chvíli objavia. Intenzívny impulz plodí pozitívny 
zážitok a ten by sme mohli prirovnať aj k čítaniu dobrého lite-
rárneho textu: Bylinný čaj Čang-Šlang/Chceš vyhrát a ješte si 
pochutnat? Tak Musli! (Tento príklad uvádza Čmejrková ako 
hru slov ako spojenie s cudzím slovom).. 

Paralelizmus znamená vytváranie slovných štruktúr opako-
vaním ekvivalentných slov (ale nielen nich – ale aj hlások, hlás-

kových skupín slabík a prízvukov) , ktoré majú podobné kvan-
titatívne charakteristiky (počet slabík, určitých spoluhlások, 
samohlások, opakovanie podobných rytmických vzorcov, ich 
postupnosti atď.). 

Tento spôsob ozvláštňovania reklamného textu znamená vy-
tváranie slovných štruktúr opakovaním ekvivalentných slov (ale 
aj hlások, hláskových skupín slabík a prízvukov), ktoré majú po-
dobné kvantitatívne charakteristiky (počet slabík, určitých spolu-
hlások, samohlások, opakovanie podobných rytmických vzorcov, 
ich postupnosti atď.). 

Paralelizmom sa vytvárajú nové podnety pre vnímanie re-
klamného textu, zvukovo-vizuálne kvality nadobúdajú určitú do-
minanciu, potláča sa jeho utilitárnosť, u recipienta sa navodzujú 
špecifické emotívne stavy (spôsobené osobitnosťou slov a slov-
ných konštrukcií). Jacobson razí termín dezautomatizácie recep-
cie reklamného textu, postaveného na poetických princípoch (na 
rozdiel od automatizácie recepcie rýdzo informačných textov).

Doménou textov s prevahou poetických konštrukcií sú pro-
dukty, pri ktorých sa má zmierniť vnímanie tlaku, ale i vtedy, ak 
poetizácia je prostriedkom ako zaujať recipienta. Napríklad: Vaše 
predstavy. Naša budúcnosť – Olympus/Keď hovoria najlepší, 
hovoria cez Eurotel/Cena, ktorá vás poteší, kvalita, ktorá vás 
nadchne – HP/Čas na pivo, čas na Kozel/Len Konstrukt dobre 
chráni. Len Konstruk vám zabezpečí auto. 

Poetizácia reklamnej výpovede
Poetické obrazové uvoľňovanie v reklamnej komunikácii 

smeruje tiež ku kreativizácii používania jazykových prostriedkov 
– málo frekventovaných slov, využívania neobvyklých vetných 
konštrukcií alebo ich začlenenia do kontrastných, či nezvyklých 
kontextov.

Imperatívom pre používanie jazykových prostriedkov je kon-
centrácia na podstatu, preto i reklamná komunikácia je umením 
skratky. Je to paradoxný vzťah medzi rozsahom textu a jeho výz-
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namovou saturáciou. Poetizácia výpovede sa prejavuje na jednej 
strane jej dekonkretizáciou, vyprázdnením, ale na druhej strane 
nasýtením obrazovým významom – ten je v konkrétnom komuni-
kačnom akte tým, čo vplýva na dve funkcie reklamného textu: na 
jeho fixáciu a na spôsob jeho spracovania.

Poetickosť reklamného textu má ešte jednu komunikačnú 
funkciu. Je to funkcia skrytá, málo zreteľná, ale napriek tomu 
pomerne významná. Pri pričleňovaní atribútov sa nielen asociujú 
s produktom, ozvláštňujú ho, ale súčasne vzniká i silný – emotív-
no-obrazný impulz (jeho slovné stvárnenie), ktoré sa prenáša na 
produkt, tiež vo forme pozitívnej asociácie. Je to určitý synergic-
ký efekt, ktorý vplýva na utváranie postojov k samotnej reklame 
ako druhu mediálnej komunikácie. 

Poetizácia reklamného textu vnáša do komunikácie hravosť, 
ľahkosť, uvoľnenosť, ktoré potláčajú kritickosť a racionálne hod-
notenie reklamných posolstiev: Fantázia v pohybe – Citroen/
Symfónia vašej investície – bankové produkty/, v angličtine: 
Emotions in motion – Adidas.

Personifikácia 
Špecifikom pri tvorbe reklamného textu je tiež úsilie vtlačiť 

produktu celý rad znakov, ktoré ho majú novým spôsobom orám-
covať, kontextualizovať, významovo ho presunúť a tým mu prira-
diť nevšednosť, vyznačiť nové osobitné benefity – tie sú fakticky 
iba virtuálne a vyplývajú z jazykových resp. obrazovo – jazyko-
vých manipulácií. Jedným z takýchto nástrojov je personifikácia 
produktu. Môže mať podobu skrytú alebo zjavnú. 

V skrytej podobe sú jednotlivé prvky tematického plánu textu 
– produkt, figúra protagonistu, rozprávača, prostredie atď. meta-
forami vzťahov, konfliktov a ich riešení. Modelovo je tu drama-
tická triáda: a) hlavný protagonista, ktorý má ťažkosti a problémy 
(mastné vlasy, poruchy erekcie), b) faktor, ktorý niečo spôsobí 
(stres, nevedomosť, staroba, neadekvátna strava, podmienky, 
životné prostredie) a c) osloboditeľ (ochránca), ktorý hlavného 

protagonistu zbaví jeho základného existenciálneho problému, 
dôkladne, jednoducho a navždy (krém, prací prášok, aviváž, šam-
pón proti lupinám, výživové doplnky a pod.).

V explicitnej podobe sa personifikácia produktu uskutočňuje 
tak, že sa vyjadrí slovne. Používané postupy sú veľmi rôznorodé:

Produktu, ktorý má povahu veci, sa pridávajú atribúty, ktoré 
sú vlastné živým bytostiam. Teda ide vlastne o animáciu (oži-
vovanie). V takom prípade je niekoľko možností: Napr. že bu-
dúcnosť má radostný dych, nevšedná túžba šepká, alebo hodinky 
Tissot môžu byť gentlemanom – Tissot – gentleman medzi ho-
dinkami.

Produkt je pozicionovaný ako priateľ (chápajúci, dôverný, mi-
lujúci, nežný, verný, spoľahlivý...), partner, po ktorom túžite, rad-
ca v ťažkých chvíľach života, ochranca pred nebezpečenstvom, 
bytosť, ktorá vám pomôže získať, čo sami získať nedokážete. 
Produktu sa prisudzujú osobnostné charakteristiky: inteligencia, 
charakter, vzdelanie, elegancia, dokonalé vystupovanie, suve-
renita, sebavedomie, bohatstvo, vznešenosť, kráľovský pôvod: 
Hellmans – kráľ majonéz/Perkins – kráľovstvo omáčok a 
majonéz/Budiš – božská chuť minerálky/Orion – čokoládova 
hviezda.

Animalizácia produktu
Je to stotožnenie produktu s fyzickými znakmi a prejavmi 

zvierat a ľudí – tie nadobúdajú črty psychické, majú vlastnosti, 
schopnosti, zvyky a prejavy žijúcich bytostí. Často sú takéto tex-
ty spojené s prvkami humoru a irónie.

Transformácia produktu na bytosť mužskú, ženskú alebo det-
skú, sa uskutočňuje atribúciou (prisudzovaním) fyzických znakov 
postavy (krivky tela, pokožka, vlasy) a emocionálnych prejavov 
(sila, dynamika, temperament) samotnému produktu. 

Animalizácia predpokladá: pripísať produktu vlastnosti 
a schopnosti živých bytostí, charakterizovať produkt typickými 
znakmi, ktoré sú sprievodné u príslušníkov určitých národov, kul-
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túr a pod., správaním, temperamentom: Seat Cordoba. Pravý 
južanský temperament. 

Do tejto kategórie môžeme priradiť i tendenciu, ktorú by sme 
mohli pomenovať ako naturalizačnú a kulturalizačnú, to zname-
ná, že produktu sa priradia pozitívne atribúty prírody ako celku 
alebo jej častí (ovocie, strom, sviežosť zelene). V inom prípade sa 
zasa vyberajú atribúty zo sféry výtvarného umenia, divadla, hud-
by, opery, baletu, architektúry. A opätovne na úrovni všeobecnej 
alebo konkrétnej: ...harmónia vašej chuti.

Personalizácia produktu
Centrálny koncept skonštruovaný na základe určitej potreby a 

rešpektovaním predstáv má tú komunikačnú výhodu, že produkt 
(značka) sa stáva sám o sebe „osobnosťou“ (s osobitnými von-
kajšími i vnútornými vlastnosťami), teda môže účinne oslovovať 
prostredníctvom seba samého, prezentovaním sa prostredníctvom 
textu. Personalizácia v obraze znamená predovšetkým skonkrét-
nenie značky pomocou všeobecne známeho znaku (persony), a 
je to teda „pridanie“ určitých vlastností bez vzťahu k reálnym 
kvalitám produktu. V tomto prípade ide o cieľavedomé vytvore-
nie takého produktu, (a jeho vlastností), ktorý zodpovedá predsta-
vám a potrebám cieľovej skupiny, lebo tento centrálny koncept je 
prezentovaný určitou personou. Vzniká tu komunikačný hybrid, 
pri ktorom základné prvky obrazu personálnej ikony ( u cieľo-
vej skupiny) nie sú vždy identické so základnými vlastnosťami, 
hodnotami produktu. Tieto rozdiely fungovania môžeme vidieť 
v tom, či značka komunikuje prostredníctvom personálnej iko-
ny dlhodobo, alebo sa využíva iba mediálna známosť, publicita a 
populárnosť. V prípade vizuálu je účinnosť viazaná na osobu, v 
prípade textu je výpoveď zreteľnejšia, jasnejšia výpovednejšia a 
teda – konceptuálnejšia.

Z tohto pohľadu i testimoniálny štýl (využívanie celebrít v 
reklame) je vlastne z hľadiska mechanizmov fungovania podpory 
značky diferencovaný.

Prejavuje sa to napríklad v tom, či odporúčanie je vnímané 
iba ako druh mediálnej roly, na ktorú je celebrita – „hviezda na 
jedno použitie“ angažovaná. Komunikačný účinok sa dosahuje 
predovšetkým na úrovni vzbudenia pozornosti (známosť figúry), 
prostredníctvom ktorej je prezentovaná samotná značka. Má sa 
vytvoriť asociácia medzi figúrou a komunikovaným produktom/
značkou. V tomto prípade dochádza k vedomému alebo nevedo-
mému spojeniu – integrácii značka – celebrita. V tomto prípade 
sa posilňuje moment personálnej identifikácie, dôveryhodnosti, 
hoci v konečnom dôsledku ide o prezentáciu produktu, značky, 
služby.

Iná je situácia, keď sa komunikácia o produkte spája s pre-
zentáciou osobnosti a známym sloganom. Nastavenie na figúru 
sa automaticky spája s reklamným textom a dôveryhodnosť pro-
duktu sa posilňuje. Je to najlepší spôsob, ako premostiť obraz a 
text, pričom sa usporadúva a spracúva slovný materiál a oveľa 
väčšmi záleží na tomto usporiadaní, ako na samotnom vytvorení 
obrazu (príkladom sú modelky prezentujúce kozmetické výrobky 
svojich i cudzích značiek – Celine Dion, Gabriela Sabbatini, 
Alain Delon... 

Jazykové alternácie 
Najjednoduchším prostriedkom jazykového experimentova-

nia sú jazykové alternácie – synonymá, homonymá, homofony-
má a antonymá.

V prvej kategórii, v prípade synoným – v rovnako alebo pri-
bližne rovnako významových slovách s rozdielnym slovným tva-
rom je ich použitie prostriedkom obmeny, potláčania momentu 
nasýtenia ale aj rozširovania kreatívnej tvorby – aj keď to nie je 
celkom presné, pretože každá slovná forma znamená i významo-
vý posun. Synonymá zosilňujú silu výpovede tým, že veľmi hut-
ne (napríklad priraďovaním) rozširujú škálu atribútov produktu. 

Je to významný a zaujímavý moment, hoci synonymá majú 
spoločné významové jadro, a teda produkt iba čiastkovo nanovo 
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definujú a charakterizujú, ich priraďovaním vzniká subjektívny 
dojem oveľa väčšej šírky, než aká jestvuje v skutočnosti. Synony-
má významovo vzletné, vznešené ale pritom vágne, slúžia neraz 
práve k poetizácii produktu. 

Synonymá sú teda nepoužiteľné na zachytenie objektívnych 
kvalít, ale slúžia na navodenie impulzov pre asociatívny a teda i 
značne neurčitý proces. Najmä málo frekventované a neobvyklé 
slová spolu s neobvyklými spojeniami vtláčajú výpovedi a pro-
duktu typickú príznakovosť:
• hladký – nežný, hodvábny, jemný, vláčny, 
• umývať – osviežovať, očisťovať, 
• chutný – znamenitý, výborný.

Pri hromadení synoným (enumerácii) nie je dôležitý iba vý-
ber účinných atribútov, ale aj formálna schéma – predovšetkým 
počet. Za optimum sa v teórii reklamnej komunikácie považuje 
triadické usporiadanie, ale poznáme i iné formy – diadické a mul-
tiadické.

Triáda je pojem nielen z oblasti jazyka, je to aj kulturologicky 
a filozoficky zaujímavý fenomén. Triády majú magickú účinnosť. 

Pôsobivá je napríklad komunikácia prostredníctvom trojzlož-
kovosti produktu: Trojstupňový proces účinku/Trojnásobná 
ochrana vkladov/ Tri ochranné vrstvy.

Kým vŕšenie synoným má gradačný účinok, čiže ide o ré-
toricko-jazykový prostriedok, triáda produktová je založená na 
zdôraznení inovácie, bezpečnosti, účinnosti. Monadický faktor sa 
chápe ako izolovaný, vo svojej podstate najlabilnejší. Diadický 
systém je iba o čosi stabilnejší, podlieha vonkajším silám a vnú-
torne má tendenciu byť neurčitý. Triáda je najstabilnejší systém 
pri najmenšom možnom počte prvkov.

Synonymizácia reklamnej výpovede je prirodzený proces ja-
zykovej komunikačnej obmeny, pretože mnohé atribúty sa frek-
ventovaným používaním opotrebúvajú a tým strácajú recepčnú 
príťažlivosť. Týka sa to najmä výrazov, ktoré vyjadrujú pozitív-
ne hodnoty produktu: Chutný, lahodný, svieži, kde používanie 

frekventovaných adjektív výrazne znižuje účinnosť komunikátu 
a naopak – využívaním synoným sa vyhýbame slovným klišéo-
vitým postupom.

homonymá a homofonymá

Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že homonymá sú slová 
v identickej hláskovej písanej podobe s celkom odlišným deno-
tátom (bez súvisiaceho významu). U homofoným ide o identitu 
(alebo o veľmi malý rozdiel) zvukovej podoby a odlišnosti výz-
namovej, kým u homoným ide o správne určenie rozdielnych de-
notátov. U homofoným dochádza navyše k transformácii fónickej 
– bez nej nedosahujú patričný výsledok.

Zásadou je, aby sa tieto slová opakovali, je to teda variant 
vyššie uvedeného princípu. 

V prvej časti sa určité slovo použije v jeho prirodzenom, zná-
mom, ustálenom (určitom) význame a v druhej časti v odlišnom 
význame, pričom sa využíva podoba prvého slova s tvarovou ale-
bo zvukovou podobou druhého slova, ale už použitého ako súčasť 
produktu, značky, a pod. Malé nepresnosti, odchýlky v tvare, či 
zvuku sa tolerujú, pretože do popredia vystúpi nová významová 
figúra, objavenie prekvapujúcej súvislosti, a s tým spojený emo-
tívny zážitok: ... s Časom do času i nečasu/Vyber si Výber – 
časopis Výber/Fantastika chuťových zážitkov – Fanta/S Polom 
až na pól/Vizor napíše, nasníma spočíta, naplánuje, ukáže, 
doplní váš výzor/Moment. Momentálne najpútavejší časopis/ 
Vizitka úspešných – Visa karta/My zíráme, vy zírate – Vizír. 

 Kým u synoným je kreatívny proces založený na výbere slov, 
ktoré sú zvláštne, neopotrebované a ktoré najadekvátnejšie vy-
jadrujú reklamné posolstvo, u homoným a homofoným ako sé-
mantických figúr je podiel tvorivej práce väčší, pretože už ide 
o reštrukturalizáciu slova i väčších celkov, nájdenie nových, ne-
obvyklých významov, rozdelením, či spojením, preskupovaním, 
reakcentovaním významov.
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Ak hovoríme o pozitívnom efekte, spôsobenom týmto typom 
typom štylizácie, je to jej komicko – humorný aspekt.

To, čo bolo vyhradené iba pre „rozpustilé“ jazykové klauniá-
dy určené deťom ale i dospelým a jednoznačne zavrhnuté autori-
tami reklamného biznisu a jeho teoretikmi, nachádza v modernej 
reklame svoje pevné miesto (najmä v printovej).

Niektoré štruktúry reklamných výpovedí (napriek a možno 
preto, že zapadajú do postmodernistického kríženia hodnôt a tri-
vialít) plnia funkciu jazykových ikon. Napríklad: Vyperie dočis-
ta do čista (využitie homofónie). Pozitívnym pre zefektívnenie 
reklamy je to, že homofónia veľmi silno viaže pozornosť, pretože 
rastúcou polysémickosťou textu sa predlžuje potreba „správnym“ 
spôsobom prečítať danú výpoveď, identifikovať jej vnútorné, 
skryté dešifrujúce kľúče atď. 

Čo je veľmi dôležité, že bez pomoci vonkajších prostriedkov 
(významová hádankovitosť) pôsobí na dokončenie úlohy mo-
tivačne. Je to základná zákonitosť učenia a poznávania, keďže 
jestvujúci problém si „vynucuje“, aby ho jednotlivec zvládol. 
Úloha by však mala mať primeranú úroveň, nesmie byť príliš 
ťažká, ale ani príliš ľahká (veľmi rýchlo sa stráca záujem), ale 
to už reklamní profesionáli vedia veľmi dobre odhadnúť, aj keď 
často len intuitívne.

Antonymá
Opakovanie slov opačného významu má podobný mechaniz-

mus účinkov ako pri opakovaní rovnakých (alebo skoro rovna-
kých) slov, vrstvení synoným, homoným či homofoným. Je to 
však prostriedok rafinovanejší, skrytejší, umožňujúci väčšiu kre-
atívnu variabilitu výpovede.

V teórii reklamy boli ešte donedáva – negatívne slovné formy 
považované za neprijateľné, odporujúce princípu produktového 
optimimizmu, maximalizácie priaznivej optiky. 

V poslednom období nastal výrazný posun v pohľade na po-
užité slovné formy a významy. Bolo to spôsobené predovšetkým 

odklonom od „tvrdej“ a jednoznačnej skladby výpovede a pre-
chodom k jej sofistikovanejším formám.

Týmto vývinom prešlo i používanie antoným. Vo svojich po-
čiatkoch to bolo „bombardovanie“ recipienta opozitami veľkého 
kontrastu: propagovaný produkt sa umiestňoval čo najbližšie k 
superlatívnemu pólu, konkurenčný na pól opačný. Tento reklam-
ný štýl našiel veľmi skoro svoje limity – tie prinútili agentúry 
zjemniť rétoriku, ale opozitné formy sa stále používajú. Konku-
renčný produkt sa označuje ako „bežný,“ propagovaný produkt 
je komunikovaný epitetami, zdôrazňujúcimi jeho výnimočnosť.

Príklady: My stojíme za vami, vy sa dívajte dopredu – vza-
du-vpredu/ Svet sa zmenil. Okrem hodiniek RADO – zmena 
bez zmeny/Malý, ale taký výkonný – veľký-malý/ Vy robte 
veľké rozhodnutia, malé nechajte na nás – veľký-malý/Malý 
krok pre mňa, veľký pre moju rodinu – malý-veľký/ Zložitý a 
pritom taký jednoduchý – zložitý-jednoduchý.

Slovné hračky 
Slovné hračky sú v podstate nápadité (ale pritom niekedy 

priam sa ponúkajúce) modifikácie určitého slova, výrazu alebo 
frázy, ktorými sa dosahuje humorný efekt, pričom sa pôvodná vý-
znamová štruktúra nemení, iba sa jej dáva nový kreatívny impulz: 
On, Ona, Uno...

Zámenou jedného písmena sa premení bežný výraz na krea-
tívny, pričom je tu vkomponovaný názov modelu, ktorý je výz-
namovo viacdomý: v taliančine označuje i tretiu osobu stredného 
rodu, je to číslovka, ktorá má súčasne ďalšie konotácie. 

Tvorca reklamného textu disponuje veľkou škálou týchto pro-
striedkov – využíva napr. zámenu spisovného výrazu za slango-
vý, cudzojazyčný, zámenu jedného významu za názov produktu 
alebo značky – Nechaj sa WEST/Keď si schopný, tak MUSLI!

Reklamný komunikát čoraz viac presahuje do kultúry, a preto 
reklamná tvorba siaha i po fragmentoch textov, ktoré tvoria jej 
základné piliere. Vyberá z náboženských, historických, filozofic-
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kých resp. literárnych textov, cituje ich autorov, hrdinov, historic-
ké osobnosti. Texty takto získavajú širšiu kultúrnu príznakovosť, 
ktorá sa premieta do možností ďalšieho jazykového spracovania: 
rovnako ako v iných prípadoch (len s inými tematickými „návna-
dami“) i tu ide o uplatnenie zvýšeného záujmu prostredníctvom 
citlivosti na kultúrne témy (u cieľového publika), ktorá sa potom 
odráža v dlhšom a intenzívnejšom „pripútaní sa“ ku komunikátu. 
A opätovne tu potom funguje princíp aktivácie, ktorá sa potom 
odrazí v zapamätaní si komunikátu.

Úsilie reklamných tvorcov vychádza vlastne z celkovej ten-
dencie médií veľmi rýchlo prevziať spôsoby, ktoré sa osvedčili, 
ktoré sú komerčne úspešné. Čo je úspešné, to je známe, a čo je 
známe to posilňuje úspech, atď., atď.

Preto by bolo celkom zbytočné uvádzať ďalšie príklady, ďal-
šie textové výpožičky, ktoré reklama uskutočňuje. Zovšeobecne-
ne: niet tu fakticky žiadnych hraníc. Kultúra, umenie, veda, ale i 
bežný život sa dostáva s reklamou (v danom prípade s jeho jazy-
kovo – významovými výpoveďami) do vzájomnej konfrontácie.

Vzájomne sa citujú, vzájomne na seba protichodne narážajú, 
vzájomne sa ovplyvňujú, ale – vzájomne sa potrebujú.

Jazykové hry
„Iba do istej miery možno jazykové hry stotožniť so slovnými 

hračkami – ide o istý druh mystifikácie“. 63 
Tieto dve kategórie sa líšia od seba mierou slobody, kreativi-

ty, narábania s jazykovými prostriedkami, odklonu od jazykovej 
normy atď., ale aj celkovým podielom „deformácie“ na pozadí 
celej výpovede. V tomto type ozvláštňovania sa hromadia slovné 
nezvyčajnosti, či lexikálne alebo syntagmatické narážky, význa-
mové a slovné absurdity, paradoxy, atď. Jazykové hračky sú ob-
vykle sústredené na moment prekvapenia, kým u slovných hier 
ide o reťazenie, navršovanie, stupňovanie významov až za hrani-

63  Čmejrková, S., 2000, str. 127.

cu únosnosti. Dosahuje sa tak maximalizácia komického efektu 
týchto konštrukcií. Identifikácia významových posunov si vyža-
duje znalosť rôznych kontextov. 

V reklame sa jazykové hry uplatňujú pri oslovovaní jasne de-
finovaného cieľového publika, produktu, značky, ktoré „znesú“ 
taký rozsah ironizovania reality.

V neobvyklých jazykových spojeniach je prítomná i zložka 
komická, či humorná, ale ich dominantnou funkciou je nahradiť 
ustálené spojenia, ktorých recepčná zaujímavosť je vyčerpaná 
novými významami, ktoré sa dosahujú obrazným použitím slov: 
Chuť, ktorá vás uloví/Ani tak, ani tak, tak TikTak/Život sa dá 
premárniť, prežiť alebo BMV.

Napríklad slovo zaradiť, preradiť patrí do kontextu auta a jeho 
funkcií, použije sa však v kontexte bankových služieb. Táto „ne-
patričnosť“ je však iba na prvý pohľad nelogická – ak produkt, 
banka chce komunikovať pomocou posolstva „dynamika“, potom 
vyššie uvedený atribút vytvára nové, netradičné spojenia. Alebo – 
slovo armáda sa zvyčajne spája so slovom vojsko, v prípade IRB 
má iný než vojenský kontext: IRB – vaša finančná armáda.

Tieto nové medzislovné väzby umožňujú posilniť i obrazovo 
– poetickú zložku výpovede. Slovo, slovné spojenie, ale i celá 
výpoveď sa tak stáva metaforou v širšom význame slova – teda 
prestupovanie kontextov je tým prostriedkom, ktorý otvára ces-
tu obraznosti, a tá zasa uvoľneniu asociatívnych sietí. Funkčné, 
tvarové a iné podobnosti sa môžu nahrádzať vzdialenými asocia-
tívnymi väzbami. Individualizácia vnáša do preneseného označo-
vania jedinečnosť, neopakovateľnosť, a tým reklamnému textu 
vtláča určitú jazykovú a poetickú hodnotovosť.

Treba mať však na mysli, že jazykovo – básnická uvoľnenosť 
je napriek všetkému prepojená na základný účel výpovede, je v 
referenčnom vzťahu k objektu (produktu, značke). Táto referenč-
nosť nespočíva iba v odovzdávaní určitej informácie. Reklamný 
text/slogan, je súčasne i nositeľom identity produktu, jeho znač-
ky, resp. značky firmy, spoločnosti. Pôsobí v trhovom prostre-
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dí určitý čas, vypovedá o produkte, značke atď., podieľa sa na 
formovaní a udržiavaní ich imidžu. Slogan, podobne ako logo 
sú vlastne metaforami produktu či značky, zjavných (komuni-
kovaných) i skrytých benefitov. Kým pri prevahe referenčnosti 
reklamného textu sa významy nachádzajú „v samotnom texte“ 
pri dominancii obrazu/vizuálu sú zjavné a prevažujúce v obraze. 
Text je iba štruktúrou podnetov, impulzov, orámcovaným priesto-
rom pre významy, ktoré sa tvoria na základe celého výpovedného 
posolstva.

Mnohoznačné slová
Polysémia (mnohovýznamovosť) slov je taká ich vlastnosť, 

že bez zmeny ich tvaru sú nositeľmi niekoľkých významov, ozna-
čení predmetov, javov alebo vlastností. V reklamnej komunikácii 
má táto ich vlastnosť veľký význam pri práci s jazykovými pro-
striedkami, pri ich kreatívnom spracovaní. Polysémia umožňuje 
nielen nahrádzať slová a tým potláčať ich komunikačné opotre-
bovanie, ale najmä nahrádzať ich používanie v primárnej význa-
movosti sekundárnou významovosťou (ktorá má ďalšie formy).

Uveďme niektoré frenventované slová, ktoré sa v súčasnej 
reklame vo svojich sekundárnych významových plánoch vysky-
tujú najčastejšie – kľúč, sen, kráľovský, živý, horúci, pohladiť, 
letieť, chutiť, božský, rytmus, sila, dokonalý, svieži, naladiť, 
život, túžby, sny, čertovsky, kvalitný, najlepší, dynamika, sve-
tový, kráľovský, pohoda....V pôvodnom význame strácajú svoju 
zmyselnosť a nadobúdajú lacný benefit triviality: Chuť, ktorej 
neodoláte/Chuť do života/Žite s chuťou/Obchod plný života/
prináša kvalitu do života/Pomáhame ľuďom lepšie žiť/ Pre 
krásny život/Časopis pre zdravý život...

Tieto výrazy sú nositeľom takej mnohovýznamnosti, že pre 
reklamný komunikát sú netypické a  posolstvo zovšeobecňujú.

Osobitným typom polysémie využívanej v reklame je tá, 
ktorá akcentuje z významov tie, ktoré sa vzťahujú k činnostiam, 
predmetom, faktom, vlastnostiam a javom zreteľne alebo menej 

zreteľne previazanými na oblasť eroticko – sexuálnu. 
Kým pre textovú vrstvu reklamného komunikátu je využíva-

nie týchto podtextov relatívne málo frekventované, vo vizuáloch 
je sex a erotika vo výraznej prevahe – za touto skutočnosťou sa 
skrýva celý rad príčin predovšetkým podmienených kultúrne. 

V priebehu času sa zobrazenie nahoty, jej erotických atribú-
tov ustálilo, je s väčšími alebo menšími odchýlkami akceptované 
alebo prinajmenšom tolerované. Najmä, ak neprevažuje nad este-
tikou erotiky vyhrotená pudovosť, cielené dráždenie. Vo všeobec-
nosti vizuálna erotika je v komunikácii (medziosobnej, sociálnej 
i mediálnej) v západnej civilizácii detabuizovaná, oproti tomu 
otvorená verejná verbálna komunikácia erotiky a sexu je ešte aj 
v súčasnosti odkazovaná na perifériu kultúry. Navyše – v oblasti 
reklamy je výrazne obmedzená zákonom, to však neznamená, že 
sa v reklamných komunikátoch prvky erotiky a sexu nevyskytu-
jú. Prezentujú sa však v skrytej, symbolickej podobe, využívajúc 
slovnú polysémiu: Vychutnaj svojho kozla/Tie naše kozičky 
české....

Eroticko – sexuálne narážky sú v reklamnom texte zastúpe-
né v rôznej intenzite. Vyznačujú sa nerovnakou úrovňou vkusu, 
ale aj tie najmenej vkusné spĺňajú to, čo sa od nich očakáva, že 
zaujmú a – keďže je tento typ reklamy určený prevažne mužom, 
reklamný text prestupuje do bežnej sociálnej komunikácie a fixu-
je sa ako verbálna ikona.

V pozadí účinnosti týchto komunikátov je uvoľňovanie ener-
gie verejným porušovaním spoločenských a kultúrnych noriem 
(tabu). Obvykle je erotika humorne podfarbená, čím sa znižuje 
vážnosť kontextu (problematickosť etiky výpovede), ale naopak 
– zvyšuje pôsobivosť reklamného komunikátu.

Slovné rébusy
Osobitnou formou ozvláštňovania reklamného textu je kom-

binácia prvkov fonémových a grafémových, ktoré vytvárajú nové 
štruktúry. Neposúvajú významy, ale ich iba novým spôsobom šif-
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rujú a spočívajú v rozlúštení rôznych narážok. 
Sú to prostriedky ozvláštňovania, ale súčasne sú novým ty-

pom textovo – grafickej komunikácie. Svoje korene majú v pik-
togramoch, pokračovanie v grafitti, ikonickej reči používanej v 
elektronických médiách (chatovanie) a reklame.

Typickým príkladom je kombinácia čísloviek a foném, frag-
mentov slov i kompletných slov. V angličtine, v reklamnej termi-
nológii, sa uvádza pod termínom goldfish lingo. Ozvláštňujúcim 
prvkom je to, že je tu rozpor medzi grafickým a zvukovým pou-
žitím číslovky. Graficky číslovka vyjadruje určitú kvantitu, avšak 
pri jej zvukovej podobe (prečítaní) nadobúda význam slova. 

Tieto texty sú u nás nedávnou novinkou a vzhľadom na to, že 
pracujú s iným, než domácim jazykom, vyžadujú si určité jazy-
kové skúsenosti, aby sa odkryli významy prezentované v texte.

Komunikačný efekt je založený na predĺžení identifikácie vý-
znamov, ktoré sú kódované v rozličných systémoch, priradení k 
správnemu pojmu (slovu), a priradení obidvoch slovných výra-
zov k sebe.

Neologizmy – (gr. neos = nový a logos = slovo) – nové slo-
vá, ktoré sú ešte v pasívnej vrstve slovnej zásoby nášho jazyka, 
vznikli zo „štýlových“ potrieb a neologizmami zostanú dovtedy, 
kým neprejdú do aktívnej vrstvy slov (kým nestratia charakter 
novosti). Neologizmy sa dostávajú do jazyka pre potrebu po-
menovať nové javy, predmety, činnosti, vlastnosti... Vznikajú 
nové názvy, najmä z potreby pomenovať nové predmety, prí-
znaky, pojmy. Neologizmy sa v terminológii sa ujímajú veľmi 
ľahko a rýchlo, ak pomenúvajú veci a javy, ktoré súvisia s no-
vými objavmi (protón, elektrón, neutrón). Medzi neologizmami 
v terminologickej a umeleckej oblasti je veľký rozdiel. Kým v 
odbornom názvosloví sa novosť, nezvyčajnosť rýchlo stráca, v 
umeleckom štýle strata novosti a nezvyčajnosti nie je želateľná.  
Tu je vhodné, aby si neologizmus svoju nezvyčajnosť čo 
najdlhšie zachoval. Neologizmy vznikajú v spisovnom jazy-

ku tvorením nových slov, príp. prevzatím z iného jazyka: Po-
známe: absolútny neologizmus – nemá nijakú motiváciu a 
nemôže sa dať do vzťahu s inými slovami nášho jazyka (nylón). 
Individuálne neologizmy sú výtvormi vedcov, spisovateľov...  
Niektoré sa rýchlo rozšíria a rovnako rýchlo stratia nádych novo-
sti – prechádzajú do skupiny archaizmov, historizmov (hamlet = 
účes). Najviac neologizmov vzniká v odbornej lexike. V súvislo-
sti s objavmi v biológii, medicíne, chémii, v súvislosti so zmena-
mi v spoločenskom živote. Celý vývin sa odráža v slovnej zásobe. 
Veľa neologizmov je aj v najdynamickejšej a najexpresívnejšej 
lexike jazyka, vo vrstve slangových slov. 

V snahe o čo najúspornejší výraz, a pritom jedinečný, zvláštny, 
vedie v reklame k tvorbe slovných foriem, ktoré nenachádzame 
v lexikálnej výbave jazyka. Vznikajú na báze jestvujúcich slov, 
ktoré sa rôznym spôsobom pretvárajú (odoberaním, pridávaním, 
deformovaním atď. začiatkov, koncov slov pod.), čím nastáva-
jú významové posuny. V reklamných textoch je snaha zakom-
ponovať do slova, ktoré má určitú významnú konotáciu (ktorým 
by sa vyjadrovalo reklamné posolstvo) také významy, ktoré by 
produkt, značku charakterizovali. Pritom však treba určiť hranice 
možnej irónie, pretože deformácia môže byť komunikačne nepro-
duktívna: Astravagancia. Opel.

Je to príklad absolútnej úspornosti. Jediné slovo obsahuje 
základné posolstvo, celkom jednoznačne sa vzťahujúce k dané-
mu modelu, pritom vyvoláva mnoho predstáv o konkrétnych po-
dobách jeho výnimočnosti. V tomto rámci sa venuje pozornosť 
novým pojmenovaniam osôb, novým pomenovaniam adjektív, 
adverbií tak, že ich príznak novosti se zakladá na pomenovaní 
nového obsahu novou formou. Samostatne se preberajú nové 
lexikálne prostriedky, ktorých novosť je v novom obsahu (vý-
zname) existujúceho výrazu. Špeciálne štúdie sledujú dynami-
ku v oblasti prefixácie a kompozície u substantív. Reflektuje se 
rovnako dnešné frekventované preberanie slov z angličtiny. Bez 
pozornosti nezostávajú ani neofrazémy, skratky a niektoré dalšie 
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sémantické skupiny. Pri popise a charakteristike neologizmov sa 
uplatňuje najmä aspekt komunikačný, tj. zreteľ, v akom type ko-
munikácie sa nové lexikálne prostriedky vyskytli, či vyskytujú 
alebo využívajú. V reklamnej komunikácii sa dlhodobo prejavuje 
tendencia k trvalej neologizácii – pre pomenovania nových prv-
kov a ich vzájomných súvislostí sa zvýrazňujú vlastnosti produk-
tov (slangom) i vzťahy medzi ľuďmi (typická reklama T – mobile 
s familiárnymi menami) (príklady v kapitole Frazeologizmy a ne-
ofrazeologizmy).

Kontrast
Kontrast (ta. contrastare = dávať do protikladu) je založený na 

slovnom paralelisme, na tlaku, ktorý vyvolávajú slová opačného 
významu, tzv. antonymá (opozitá) – tento jav charakterizuje pro-
tikladnosť prvkov, prítomnosť resp. neprítomnosť nejakého prí-
znaku, zvyčajne na začiatku slov/viet a v koncových pozíciách. 
Autor sa sústreďuje na budovanie textu v dvoch protikladných 
líniách – vytvára sa tak konflikt, napätie, tenzia, čím sa niekedy 
narúša aj princíp reality.

„ V nejširším smyslu je kontrast odrazem protikladu spole-
čenského života, uplatňuje sej ako jedna ze základních forem 
srovnání a jako hlavní zdroj v nitřního dramatického napětí...“64

Z reklamy:
 Neplaťte peniazmi, urobte barter!/Nakupujte teraz, 

druhú polovicu zaplatíte o rok!/Drsná zem, jemná whisky/
Teraz bez akontácie, zaplatíte neskôr. Frekventované sú pro-
tikladné dvojice veľký – malý, vysoký – nízky, viac – menej....V 
reklame: Vysoká kvalita, nízka cena...

Rečnícka otázka
Rečnícka otázka je založená na rozpore medzi gramatickým a 

aktuálnym obsahom informácie. Formálne je to otázka, ale v pod-
state oznamovacia veta so silným príznakom emocionality a ex-
presivity.

64  Slovník literární teorie, 1984, str. 187.

Otázka navodzuje kontakt s adresátom, núti ho byť  pozor-
ným a sústredeným. Ide o vzájomnú komunikáciu, ktorá prebieha 
on – line. Príklady z praxe českých reklamných agentúr: Víš, jak 
se stupňuje sport? Giga, gigáč, Gigasport/Proč Proenzi? Po-
hyb bez bolesti/Potřebujete peníze? Zavolejte si pro půjčku 
právě teď/Existuje něco lepšího? Áno, existuje.

Na niektoré rečnícke otázky nájdeme odpoveď priamo v cha-
rakteristike produktu: Trápí Vás obtíže spojené s přechodem?

Každá reklama pochopiteľne ponúka niečo lepšieho a kvalit-
nejšieho ako konkurencia a tomu prispôsobuje aj výber jazyko-
vých prostriedkov a štylistických postupov: Viac než pôžička. 
Provident/Viac než čakáte. Lidl.

Otázky:
• Vymenuj najvýznamnejšie figúry, ktoré využíva reklamná 

štylistika?
• Ktoré trópy sú základom pre kreativizáciu reklamnej výpove-

de – uveď príklady!
• Aké iné štylistické prostriedky využíva moderná reklama?
• Nazdávaš sa, že súčasná reklamná štylistika je dostatočne 

kreatívna?
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4 rytmicko-metrické konštrukcie 

Rytmus (gr. rythmos = tok, prúd) – každé zákonité, periodic-
ké opakovanie tých istých alebo podobných javov v ich časovej 
alebo priestorovej nevšednosti. „V rytmicky organizovanom tex-
te se projevuje tendence k pravidelnému využívaní zvukových 
prostředku jazyka.“65 (ilustrácia66)

„Od čias, keď homo sapiens urobil prvé tanečné kroky sa 
rytmus stal súčasťou nášho každodenného života. Dokonca tu bol 
včaššie, už vtedy, keď človek začal dýchať a chodiť. Rytmus ako 
taký je od nepamäti súčasťou našej vnútornej harmónie, lebo – 

65  Slovník literární teorie, 1984, str. 333.
66 http://poetrypublishers.org/

rytmicky dýchame, rytmicky nám bije srdce, pulzuje krv v žilách, 
rytmicky sa vlní potok a valí morský príboj“…67

Rytmus nás teda sprevádza na každom kroku. Najviac ho však 
vnímame v poézii – „ ve verši sylabickém se fakultatívne využívá 
normování počtu přízvuku, prisluší sem i hlásková instrumentace 
verše“. 68

Aj Roman Jakobson nadväzuje vo svojich prácach na diela 
z oblasti teórie básnického jazyka, najmä na Gerharda Marleya 
Hopkinsa, teoretika básnického jazyka, ktorý definuje verš ako 
reč plne alebo čiastočne opakujúcu tú istú zvukovú figúru. 

„V poézii sa opakujú hlásky, skupiny hlások, slabiky, slo-
vá, gramatické tvary a konštrukcie, verše, strofy… Opakuje sa 
rytmus a vytvára metrum ako opakujúca sa abstraktná schéma 
konkrétneho rytmu. Na konci veršov sa môžu opakovať rovnaké 
slabiky alebo hláskové skupiny, ktoré súznejú do rýmu. V tomto 
prípade hovoríme o reči viazanej…“ 69 

Pred podobnými úlohami ako básnici a prekladatelia stoja aj 
tvorcovia reklamného textu. „Akokoľvek je porovnanie tak ne-
účelového diskurzu ako je poézia a tak účelového a utilitárneho 
ako je reklama prekvapivé, práve Jacobsonov pohľad na poetický 
text dáva interpretácii reklamnej prozódie na pozadí prozódie po-
etickej oprávnenie“.70 Teda – nie žeby reklama bola poéziou, ale 
používa pri kreatívnych riešeniach tie isté alebo podobné postupy, 
zameriava sa na výber a kombináciu tých istých alebo podobných 
prvkov ako poézia. A pri tomto spoločnom „exkurze“ používajú 
básnici i reklamní tvorcovia to isté – rytmus. 

Rytmus nás harmonizuje, oslovuje naše duchovné štruktúry 
pevným, viazaným systémom, ktorý je súčasťou našej vnútornej 
pohody tak, ako je disharmónia podnetom pre našu nepohodu.

67  Čmejrková, 2000, str. 37.
68  Slovník literární teorie, 1984, str. 333.
69  Čmejrková, S., 2000, str. 39.
70  Čmejrková, S., 2000, str. 41. 
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Pochopiteľne, že rytmus, ktorý nás sprevádza na každom 
kroku sa musel dostať aj do reklamy. Prenikol do nej tak, že ju 
zosúladil, obohatil, spevnil, v určitom zmysle ju „usporiadal“ a 
„vniesol“ do nej systém. I napriek tomu, že reklamné texty dispo-
nujú rôznou mierou prozodickosti (náuka o rytmickej stavbe), t.j. 
zvukovej štrukturácie (pevnosti rytmického usporiadania), rôz-
nou mierou ich zložitosti, (prispôsobenia sa schémam a zaužíva-
ným formám), rytmus je ich súčasťou, zakomponovanou výzvou. 
Poetické formy, ktoré v sebe nesú náboj rytmizácie sú totiž v re-
klamnom texte nástrojom ozvláštňovania a zvyšovania účinnosti. 
Nie sú svojbytným cieľom – ten je zakotvený v potrebe zachytiť 
presne určené významy a súčasne rešpektovať, aby tvarovo – 
zvuková stránka mala aj svoju osobitosť a estetické kvality. 

Slovo a jeho sémantická rovina (významovosť) sú v re-
klamnom texte v súlade. Významové zacielenie a „literárnosť“ 
textu sú skryté a viazané na kontext, t. j. na vizuálno – textovú 
štruktúru reklamného komunikátu a komunikačnú situáciu v jej 
priestorovosti a časovosti. Iba v tomto kontexte je reklamný text 
dotvorený, plnovýznamový, a jeho dôležitým, aj keď nie nevy-
hnutným znakom (predovšetkým sloganu, ale i titulku a podti-
tulku), prostriedkom účinnosti je práve jeho rytmická stavba. Na 
rozdiel od obsahu výrazu je rovina rytmickej štrukturácie skry-
tá, nevystupuje na povrch, vo väčšine prípadov si ju recipienti 
ani neuvedomujú. Rytmus ako harmonická, pravidelná časová 
štruktúra prvkov, vyvoláva v recipientovi osobitný druh zážitkov, 
uspokojenia, uvoľnenia, pozitívneho emocionálneho naladenia. 
Preto tendencia tvoriť takého vyvážené formy je lákavá, takmer 
zákonitá, potrebná, chaotickým zoskupeniam vtláča určitý ráz, 
pevný charakter. 

V texte sa rytmus vytvára zvukovým usporiadaním jazyko-
vých prvkov a predovšetkým ich opakovaním, čím vznikajú zvu-
kové figúry. Tieto figúry majú výrazný významový efekt. Ako 
takýto proces funguje, čo prináša?

Pre pochopenie nutkavosti vtlačiť reklamnému textu pečať 

zvukovo pevne usporiadaných štruktúr sa pokúsime načrtnúť, 
ako takýto proces prebieha:

Opakujeme napríklad hláskové figúry. Navodzujeme zvukovú 
podobu hlásky, ktorá sa opakuje. Vyvoláme pozornosť a neskôr 
aj záujem o produkt, pretože vznikne rytmický impulz, rytmický 
automatizmus, navodzujúci zážitok stúpania – klesania, napä-
tia – uvoľnenia. Tento proces vzniká z automatizmu, ktorý, ako 
zdôrazňuje Čmejrková, má svoje korene vo fyziológii pohybu i 
fyziologicko-anatomického usporiadania človeka.

Pre reklamnú komunikáciu je významná táto plynulosť, ale 
súčasne je významný i emotívny charakter tohto procesu. Nachá-
dza sa v kontexte produktu alebo značky, čím sa prenáša pozi-
tívny emotívny náboj. Rytmická štruktúra, podporovaná „emo-
cionálnym zvukom“ sa fixuje rýchlejšie a dlhšie pretrváva, čím 
sa rytmizovaný text vynára vo vedomí automaticky a ako celok 
vplyvom určitého impulzu (fragmentu textu, kľúčového slova, 
hudobnej melódie a pod.) podporuje zapamätateľnosť situácie.

V extrémnej podobe môže mať táto situácia charakter prie-
niku do opakovaných zvukových „predstáv“, ktoré sa vynárajú 
hocikedy a za akýchkoľvek okolností.

Dosahovanie tohto efektu sa dostavuje, ako sme uviedli vyššie, 
zvukovými, fonetickými figúrami, t.j. pravidelným opakovaním 
jazykových prvkov. Z konfigurácie prozodicky (zvuková stránka 
prejavu), zvýraznených slabík, vychádza základné rytmické vlne-
nie jazykového prejavu – pohyb od slabiky k taktu. Rozumieme 
tým foneticko-rytmickú jednotku, nadradenú slabike. Takty sa 
zoskupujú do taktových skupín, oddelených pauzami. 

Pohyb od slabiky k taktu vytvára rytmický prúd, ktorý cha-
rakterizuje predovšetkým viazaný verš. Veľmi jednoducho si to 
môžeme predstaviť, keď vnímame hudbu, jej vnútorné štruktúry, 
takty, ktoré nám utvárajú systém, vnášajú do celku poriadok, ale 
súčasne delia jednotlivé etapy na harmonické zoskupenia, blíz-
ke našim duševným i telesným štruktúram (chôdza, dýchanie…) 
Cítime tu harmóniu, ktorá sa pretavuje do veľmi príjemnej mo-
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notónnej podoby, práve takej, akú si vytvárame napr. na koncerte 
klasickej hudby. 

V reklame sa najmarkantnejšie prejaví rytmické vlnenie v slo-
gane. Rytmický pohyb je tu prítomný a dobre identifikovateľný. 
Z tohto hľadiska má slogan veľmi blízko k veršu. Má viazanú 
alebo voľnú podobu, významový celok je umiestnený v jednom 
priestore (riadku), je zvukovo symetrický a usporiadaný rytmic-
ky.

Verš je – na rozdiel od iných typov textu usporiadaný vertikál-
ne. Slogan je však v tejto dimenzii v rozpačitej pozícii. Niekedy 
je dominantnou zvuková štruktúra, inokedy zasa jazyková podo-
ba textu.

Pozrime sa na rytmickú podobu sloganu, ktorý sa prezentuje v 
reklamnej komunikácii s neobyčajnou frekvenciou: Budúcnosť 
je istá, budúcnosť je ORANGE. Ďalšie príklady: Upravíme ti 
vlásky, z lásky – kaderníctvo/Práčke Bosh neunikne ani voš – 
Bosh/Už môžeš na kopec bez masky Aski – športový obchod/
Chceš mať toto? Tak hraj Lotto! – Lotto. Všetky tieto slogany 
majú takmer rovnaký počet slabík i rovnaké umiestnenie akcen-
tov.

V reklame nachádzajú uplatnenie rôznorodé prostriedky ryt-
micko – metrických konštrukcií. Sú to niekedy jednoduché, ale 
pomerne vynaliezavé spôsoby, ako je to v prípade: Modrá je 
dobrá. Je tu gramatická zhoda so zvukovou zhodou skoro celého 
slova s obmenou dvoch párov spoluhlások. Napriek tomu je zvu-
ková zhoda nedokonalá. 

Vo všeobecnosti sa spojenie gramatických figúr s figúrami fó-
nickými (zvukovými) považuje za menej vynaliezavé, pretože sa 
viaže na rovnakú gramatickú kategóriu a preto aj menšie mož-
nosti. Tento postup sa môže využívať pre navodenie irónie, iro-
nického odstupu, moderných významových prvkov, vyžaduje si 
však schopnosť bravúrnej práce s viazaným veršom. V opačnom 
prípade mnohé reklamné texty/slogany pripomínajú naliehavé 
„zívačky“ – A čo ešte? Do predajne bežte!

Preto je dnes tento spôsob málo produktívnym nástrojom, 
keďže zvuková zhoda sa utvára opakovaním totožného slovného 
tvaru v jednej časti a na konci druhej časti výpovede – opakovať 
sa môžu koncové hlásky alebo celé slová. Malý posun vytvára 
zaujímavý výsledok so zreteľným kultúrnym kontextom – Byt či 
nebyť. Menej kreatívne sú jednoduché repetície typu – MOL. To 
je gól! Opakovať sa môžu tiež hlásky alebo hláskové skupiny na 
začiatku vedľa stojacich slov alebo i oddelených od seba inými 
slovami (počiatočné a konečné slovo). Niektoré zvukové kon-
štrukcie pôsobia nečakane, napríklad, keď sa uplatňuje princíp 
mnohonásobnej repetície – TVAR tvaruje vašu tvár. A na tvári 
záleží... Týmto spôsobom sa dosahuje istá kvalita zvukovej štruk-
túry, zdôrazňuje sa melodickosť, niekedy bez výrazných, inokedy 
s výraznými významovými posunmi. Najmä, ak samotné slovo 
obsahuje polysémický (viacvýznamový) potenciál. Napríklad: 
Keď musíš, tak musíš!

Druhé slovo nepovyšuje hodnotu produktu priamo, ale iba im-
plicitne (obsiahnutý v niečom). Ak sa chce jeho skutočný význam 
identifikovať, je potrebné ho odvodiť, dosadiť do skúsenosťou 
overeného rámca. A to si už vyžaduje určitú mentálnu aktivitu i 
kultúrnu úroveň. Tento spôsob je označovaný ako tautologický 
(to isté sa vysvetľuje tým istým). Je poznamenaný malou dávkou 
kreativity, najmä, ak sa siaha iba po riešeniach, ktoré sú naporú-
dzi. 

Variantom tautologického verša, je verš tautologicko – homo-
fónny (melódiu vedie jeden hlas), ktorý má písaný tvar neidentic-
ký a jeho fonický (hláskový, zvukový) tvar je identický: OMO. 
Vyperie dočista do čista! /Viva LaViva – Martini.

Tautologicko – homofónny verš nemusí byť úplný. Zvukovo 
je identická iba časť opakovaného slovného tvaru. Tým sa však 
opätovne pre tvorcov črtajú možnosti nájsť ďalšie formy význa-
mového ozvláštnenia, pretože sa oslobodzujú od viazanosti na 
konštrukcie typu: Bramac. Povrch, ktorý má navrch /Wer ist 
ab Mai beim Euro dabei? /Realax Ace to je parádní relaxace /
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Kubík z ovocia, Kubík hravý, kto ho pije ten je zdravý/Každý 
večer, každý deň iná a zároveň príťažlivá /Je tu pre vás nová 
hračka, vaša Tento guľovačka /Čistotě svědčí, když špína bre-
čí /Za Slovensko, za Tatry voľte číslo 23! 

Sú tu síce zachované rytmické štruktúry, zhoda však nepôso-
bí násilne. Reklamné rýmovačky sa vďaka svojej nereflektovanej 
naivite stali objektom sekundárneho spracovania a mnohé z nich, 
ak sa zadávatelia reklamy usilujú, aby v slogane bol zakompono-
vaný názov firmy, alebo zaužívaná skratka, pôsobia takto: CEM 
– M. Proti nemocem všem. 

Osobitnú pozornosť si zasluhuje exkurz do reklamy vo via-
zanej reči – ako hovorí Světla Čmejrková – ktorá svoju kapitolu 
na túto tému otvára citátom Romana Jakobsona: „Hranica, ktorá 
delí básnické dielo od toho, čo básnickým dielom nie je, je labil-
nejšia, než hranica čínskych štátnych útvarov“.71 V exkurze ide 
táto teoretička reklamy ďalej – prozódia (rytmus) dáva podľa nej 
textu rozmer, ktorý sa len ťažko interpretuje. Prozodické vzorce 
sa dajú ľahko určiť, ale ich pôsobenie zostáva záhadou a témou 
teoretického záujmu. Osobitne sa venuje rytmu –...“rytmicky sa 
vlní potok a valí morský príboj“. Práve z morského príboja odvo-
dil vraj Homér rytmický hexameter pre svojho Odyssea. Viazaný 
je aj rytmus tanca a magických rituálov, ktoré sú sprostredko-
vateľom medzi ľuďmi a Bohom.72 V knihe F. X. Šaldu O poézii 
nájdeme aj tento text – „nech ide o novú poéziu, alebo o novú 
architektúru, obe si hľadajú svoj nový tvarový a výrazový jazyk, 
hľadajú si svoj štýl, pretože ho nikde nenachádzajú hotový. Sku-
točne nová poézia si svoj výraz a štýl kuje v ohni najvnútornejšej 
bolesti a túžby z krehkej, tekutej oblačnej hmoty. Tvorí ju intuí-
ciou, vždy zvnútra a toto premietnutie je práve štýl. Štýl teda nie 
je nič iné len organizovaná túžba, vychádzajúca zvnútra, riadiaca 
sa logikou, rytmom, sumou života a jeho hĺbkou. Pretože každá 

71  Čmejrková, S., 2000, s. 38.
72  Čmejrková, S., 2000, s.. 37. 

nová krása a každé nové umenie má neobyčajne živý cit celku a 
nekonečnosti, cíti a ctí si rytmus života a sveta, prispôsobuje sa 
mu, splýva s ním“.73 

Pri empirickom sondovaní problému vidíme, že špecific-
kosť využívania rymicko-metických konštrukcií v reklame sa 
dá pochopiť len na pozadí využívania rytmu a rýmu v literatúre, 
pretože všetky texty – literárne i neliterárne majú určité prvky 
spoločné. „Vedľa teórie literárnych textov musí jestvovať i teó-
ria neliterárnych textov a nad nimi teória textu vôbec“.74 Vráťme 
sa však k úvahám Světly Čmejrkovej a nadviažme na jej úvahy 
o rytme: „Čo je pre zvuk básne, alebo iného poetického útvaru 
charakteristické, to je opakovanie. Opakuje sa rytmus a vytvára 
metrum, na konci veršov sa môžu opakovať rovnaké slabiky, ale-
bo hláskové skupiny, ktoré súzvučia do rýmu. Je to viazaná reč.“ 
Ale okrem toho na nás zvukovo pôsobí aj striedanie samohlások 
a spoluhlások. „Môžeme si to ilustrovať na preklade knihy Edga-
ra Allana Poea Havran. Never more preložil napr. Vrchlický ako 
nikdy viac, Taufer ako nikdy už a iní prekladatelia ako nikdy nie. 
Dostál-Lutinov dokonca never more nechal v českom texte ne-
preložený. Najznámejšie je Nezvalove pretlmočenie Havranovho 
textu ako viackrát nie. Práve toto opakovanie refrénu vytvára tú 
vzrušujúcu osnovu básne“.75 

Základnou kvalitou reklamného textu sú jeho prozodicko – 
poetické dimenzie. Majú však jednu významnú črtu: nemajú ab-
solútnu váhu (ako v poézii) ale váhu relatívnu. Reklamný diskurz 
má rozmery prozodické, ale súčasne smeruje mimo seba samého, 
je zacielený na komunikovanie skutočnosti, ale súčasne ju pre-
kračuje.

„Nie žeby reklama bola poéziou, ale zdieľa s poéziou istú za-
meranosť na výber a kombináciu v správe, a ešte presnejšie za-

73  Čmejrková, S., 2000, s. 21.
74  Miko, F., Od epiky k lyrike. Bratislava : Tatran, 1973, str. 14.
75  Čmejrková, S., 2000, str. 40.
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meranie na správu pre ňu samotnú“.76 Nástrojom, ako kontextuál-
ne spojiť zdanlivo nesúvisiace predmety či javy, ktoré vsunieme 
do neuvedomenej, najlepšie prekvapivej súvislosti, sú trópy. 

Práve kvôli momentu ozvláštnenia výpovede sa trópy využí-
vajú aj v reklamnej štylistike, v ktorej je „novosť“ výrazu, význa-
mu – novosť vo všeobecnosti – mimoriadne žiaducim atribútom. 
Trópy vďaka mnohoznačnosti výrazov môžu aktivizovať určitý 
významový odtieň do konečného výrazu výpovede. 

V reklame nachádzame trópy pre potrebu zvýšenia emotív-
nosti a poetickosti komunikácie. Zároveň výpoveď žiaducim 
spôsobom „znepresňujú“, vyvádzajú z bežných referenčných 
rámcov, pričom sa však darí vystihnúť vlastnosti a benefity pro-
duktu. Napomáha tomu aj stimulované vytvorenie prúdu asoci-
ácií a predstáv. Trópické prostriedky zvyšujú účinnosť formou, 
nie obsahom komunikátu a pôsobia svojou originalitou. Vníma-
nie reklamnej komunikácie sa nimi spomaľuje a skvalitňuje, ak 
sú jedinečné, zaujmú skôr ako priamočiare a konvenčné apely. 
Zároveň recipient prostredníctvom nich nevníma natoľko tlak 
presviedčania. Najfrekventovanejšou formou rešpektovania ryt-
micko-metrických konštrukcií je rým. Priamym nástrojom rytmi-
zácie, zvukovej štrukturácie, gradácie a melodizácie je však rým. 
Je to vhodný prostriedok na zapamätanie si textu, ktorý rytmické 
štruktúry ešte väčšmi upevňuje. Celkove má slogan na rýmovom 
pôdoryse vniesť do komunikátu určité rytmické napätie, ktorým 
sa vytvára kontrast medzi bežným a teda ľahko prehliadnuteľným 
a neočakávaným, pútajúcim – aspoň na určitý čas, pozornosť. 
Navyše rytmická figúra sa výrazne lepšie pamätá, pričom svoju 
rolu hrá aj to, že naivita, neumelosť rýmu a mnoho alúzii a ko-
notácii sa stáva objektom sekundárneho spracúvania, intenzívnej 
medziosobnej komunikácie. Zjavná je teda zámerná provokatív-
nosť komunikačnej naivity. 

Veršovačky sú vhodné a vďačne prijímané najmä detskými 

76  Čmejrková, S., 2000, str. 41.

cieľovými skupinami, pre ktoré je táto forma veľmi prirodzená, 
a akákoľvek „naivita“ sa akceptuje, vyvoláva veľmi pozitívnu 
odozvu. V detskej skupine sa slogany tohto typu rýchlo udomác-
nia a transformujú zvyčajne do určitých vekových frazeologiz-
mov. Ak sa tieto dva druhy komunikácie prestúpia, potom táto 
forma splnila svoje poslanie.

Keď sme sa doteraz zaoberali významom rýmu v slogane 
mali sme na mysli predovšetkým podobu písanú (printovú). V au-
diálnej podobe (teda v reklame rozhlasovej) je presná rytmická 
štruktúra, prízvukov a opakovaní kardinálna. Už to nie je iba pr-
vok ozvláštňovania, ale konštitučný znak, pretože text sa viaže 
na hudobnú zložku, je s ňou bytostne prepojený. V zhudobnenej 
podobe je text súčasne menej „agresívny“, rým sa stráca v meló-
dii, splýva s ňou, a tým získa novú zvukovú i významovú kvalitu.

V tomto kontexte svoj význam nadobúda metrum, organizá-
cia rytmického usporiadania častí reklamného komunikátu. Teda 
zhoda počtu slabík a pravidelnosti striedania prízvučných a ne-
prízvučných slabík (stôp).

Dodržiavanie stôp a metra dáva veršu osobitnú kvalitu, preto-
že prvá časť navodzuje isté napätie, ktoré sa stupňuje a v druhej 
časti nastáva uvoľnenie tým, že má rovnaké rytmické a prízvuko-
vé obsadenie. Princíp napätie – uvoľnenie je spôsobom recepčné-
ho pripútania k textu, ktoré je zvlášť evidentné pri printových tex-
toch. V spojení s hudbou sa dosahuje zážitok stúpania a klesania.

Ak je text konfigurovaný do veršov, usporiadanie nesie prv-
ky istej zákonitosti. V tejto podobe „forma“ je akoby nadradená 
významu, a význam sa jej podriaďuje s tým, že konkrétny výber 
slov túto schému napĺňa, pretože musí rešpektovať isté zvukové 
konštrukcie textu. 

Imperatív dokonalej štruktúry (v prípade uplatnenia rýmu), 
opakovania koncových hlások slov a hláskových skupín ale i väč-
ších celkov (slov alebo slovných skupín na konci rytmických zo-
skupení) vtláčajú sloganu – veršu/veršom rôzne významy, želané 
i neželané. Sú prítomné súbežne, záleží od vnímania, hodnote-
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nia a ich prijatia cieľovou skupinou. Rým ako zvuková zhoda na 
konci veršov sa v reklame používa ako vnútorná zvuková zhoda 
v rámci vety. Jeho znakom je aj opakovaná rytmická štruktúra. 
Podľa V. Turčányho77 je rým vertikálnou metaforou – spájajú sa v 
ňom totiž slová, ktoré sa v inom kontexte obvykle nestretávajú a 
ich významy sa konfrontujú. Rým teda stojí na hranici medzi tró-
pami a figúrami, využíva oba princípy. Je vhodným prostriedkom 
pre zapamätateľnosť reklamného sloganu, avšak v reklame často 
pripomína zaužívané postupy z minulosti. Je často „kontamino-
vaný“ nevhodnými výrazmi s povinnou zhodou na konci verša. V 
reklamnej praxi sa rým používa často nevhodne: Modafen – už 
bez chrípky len! alebo Paralen, o ktorom vieš, už je tu pre deti 
tiež. Zaujímavý rým však dovolí reklamnému posolstvu vynik-
núť: Sólo pre Polo/Dream. S ním sním alebo – Už si čet Mladý 
svět? (slogan prostý, jednoduchý a zapamätateľný). Najjedno-
duchšie znie: Jednota – obchod plný života. 

Sú aj iné príklady: Samé uši pre hlasy vo vašej duši – Lin-
ka dôvery (príklad je uvedený pri hyperbolizácii), alebo – Zá-
veje, pred ktorými sa zachveješ – súťaž v lyžovaní, prípadne 
– Priestory, v ktorých sa rozhoríš – tanečný klub. 

Vo všeobecnosti rým využívajú menej známe značky:
Línia mi ladí, hoci sladím – Sugar Light – umelé sladidlo/

Na snehu i na vode, s Verbenou vždy v pohode – cukríky/Via-
nočné ceny z Tatrachemy – Tatrachema/Vonku tuhá zima, u 
nás ceny príma – Decodom /Nie je auto ako Alto – Suzuki/HP 
ťa chápe – HP/Chceš toto, hraj Lotto – Lotto/Daj si pivo, bude 
živo – Zlatý Bažant. 

Podľa V. Turčányho78 je rým vertikálnou metaforou – spájajú 
sa v ňom totiž slová, ktoré sa v inom kontexte obvykle nestretáva-
jú a ich významy sa konfrontujú. Rým teda stojí na hranici medzi 
trópami a figúrami, využíva oba princípy. 

77  Mistrík, J., 1985, str. 138.
78  Mistrík, J., 1985, str. 138.

Je vhodným prostriedkom pre zapamätateľnosť reklamného 
sloganu, avšak v reklame často pripomína zaužívané postupy z 
minulosti, kontamináciu nie vždy vhodných výrazov s povinnou 
zhodou na konci verša. Táto tendencia sa týka aj súčasnej poézie, 
kde prevláda voľný verš. V reklamnej praxi sa používanie rýmu 
devalvovalo – Ťažko je žiť senzačne, z osemtisíc mesačne/ Mo-
dafen – už bez chrípky len! alebo Paralen, o ktorom vieš, už je 
tu pre deti tiež, prípadne... a čo ešte do predajne bežte! V tom 
prípade je naozaj lepšie rým nepoužívať. Zaujímavý rým však 
dovolí reklamnému posolstvu vyniknúť: Sólo pre Polo/Dream. 
S ním sním alebo – Už si čet Mladý svět? (slogan prostý, jed-
noduchý a zapamätateľný) Najjednoduchšie znie: Jednota – ob-
chod plný života. Sú aj iné príklady: Záveje, pred ktorými sa 
zachveješ – súťaž v lyžovaní/Priestory, ktoré ťa rozpália – ta-
nečný klub. 

Rým by nemal byť samoúčelný, mal by sa používať so zrete-
ľom na neobvyklé postupy a vyhnúť schematickým a málo krea-
tívnym formám. 

Vo všeobecnosti rým využívajú menej známe značky: Línia 
mi ladí, hoci sladím – Sugar Light – umelé sladidlo)/Na snehu 
i na vode, s Verbenou vždy v pohode -Verbena – cukríky/Via-
nočné ceny z Tatrachemy/Vonku tuhá zima, u nás ceny príma 
– decodom/Nie je auto ako Alto – Suzuki. 

Slogan na rytmickom pôdoryse má vniesť do komunikátu ur-
čité rytmické napätie, ktorým sa vytvára kontrast medzi bežným 
a teda ľahko prehliadnuteľným a neočakávaným, pútajúcim – as-
poň na určitý čas, pozornosť. Navyše, rytmická figúra sa výraz-
ne lepšie pamätá, pričom svoju rolu hrá aj to, že zjavná naivita, 
neumelosť rýmu, mnoho alúzii (narážok) a konotácií (mimoja-
zykových skutočností) sa stávajú objektom sekundárneho spra-
covania, intenzívnej medziosobnej komunikácie. Zjavná je teda 
zámerná provokatívnosť komunikačnej „naivity“. 

Veršovačky sú vhodné a vďačne prijímané najmä pre detské 
cieľové skupiny, pre ktoré je táto forma veľmi prirodzená, pretože 
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akákoľvek „naivita“ sa akceptuje, vyvoláva veľmi pozitívnu odo-
zvu. V detskej skupine sa slogany tohto typu rýchlo udomácnia 
a transformujú sa do frazeologizmov, ktoré sú uspôsobené veku 
dieťaťa. Ak sa tieto dva druhy komunikácie prestúpia, potom táto 
forma svoje poslanie splnila.

Rýmové echo – vzniká tak, že jedno z rýmujúcich slov sa vy-
skytuje na konci toho druhého, čím sa vytvára dojem zvukovej 
ozveny. Možno ho využiť napríklad v takýchto prípadoch: Kni-
ha až íha – nový román/Čia bude Dacia? – súťaž o automobil/
Mlieko liekom – mliečne bielkoviny v tabletke/Pour la femme 
– parfém/Kalendár ako dar – predajná akcia/Najzdravšia voda 
ako sa dá – minerálna voda/Každý piatok Avon na von – Avon. 

Veršovaný slogan celkom jednoznačne vychádza z pevných 
konštrukcií, ale nechtiac odhaľuje aj svoju podstatu, svoje zdroje 
i úmysly. Dotýka sa ľudovej a poetickej tvorby, literárnych pra-
meňov, odkazov a pod.

Jeho funkčnosť v reklamnej komunikácii spočíva v jednodu-
chosti, ľahkej čitateľnosti, nízkej poznávacej náročnosti, čo ne-
musí byť vždy pravidlom, keďže sila veršovanej reklamnej vý-
povede do značnej miery závisí od invencie tvorcu. Subjektívne 
vnímanie jednotlivca je čiastočne ovplyvnené objektívnou sku-
točnosťou, pretože zvyčajne zodpovedá mentalite a kultúre kon-
krétnej skupiny, čo limituje možnosti používania viazanej reči v 
rôznych komunikačných kontextoch u rôznych cieľových skupín. 

Otázky:
• Rytmus nie je len doménou hudby. Reklama ho využíva ako 

nástroj pre manipuláciu mediálneho publika, aj ako prostrie-
dok kreativizácie reklamného textu. Môže byť aj nadužívaný?

• Vysvetli rozdiel medzi rytmickými kvalitami básne a reklam-
ného textu!

• Musí byť rým v súlade s metrickými konštrukciami?
• Aké benefity prináša reklame rytmus?
• Je rytmus moderným nástrojom pre kreativizáciu reklamnej 

výpovede – alebo – v súčasnosti nás väčšmi zaujímajú infor-
mácie ako emócie?
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5 Frazeologizmy a neofrazeologizmy 

Frazeológia ako osobitná lingvistická disciplína si čoraz väčš-
mi hľadá uplatnenie nielen vo verbálnej komunikácii, ale v os-
tatnom čase aj v reklame. V posledných dvoch desaťročiach je 
signifikantný (príznačný) jej nástup najmä z dôvodu hľadania no-
vých riešení, odlíšenia kvalitatívnej zložky reklamného komuni-
kátu, produktívnych postupov v uvedenom smere potenciálnymi 
možnosťami prekonania zaužívaných postupov, najmä reklam-
ných klišé (ilustrácia79).

Hneď na začiatku takto postavenej premisy treba povedať, 
že s výnimkou niektorých skutočne kreatívnych riešení pri opi-
soch a rozboroch súčasných reklamných textov/sloganov sa tu 
stretávame skôr s neprítomnosťou funkčných tvorivých riešení, 

79 http://blog.martinus.sk/2010/11/neboj-sa-prejavit-slamuj

ako s prezentáciou celej škály frazém, využívajúc ich vlastnosti, 
podstatné znaky a jazykové princípy. Okrem princípu jazykovej 
úspornosti (reklamný text má byť výstižný a podľa možností čo 
najkratší) sa uplatňujú aj princíp motivácie a synkretizmu (spája-
nia), funkčnej separácie (odlúčenia) a analógie (zhody). Nie vždy 
s dostatočne vysvetľovacou silou, často s vnímaním prítomnosti 
početných paralelných frazém, vychádzajúcich síce zo spoloč-
ného prameňa, pôsobiacich však formou meravých konštrukcií. 
V uvedených koncepciách sa na jednej strane výrazne prejavuje 
platnosť konkrétneho príznaku, ale v každom z týchto prístupov 
sa súčasne počíta aj s ďalšími znakmi frazém. Preto je zrejme, že 
„jednotky frazeológie nemožno celkom vystihnúť jedinou vlast-
nosťou, keďže ide o jednotky, pre ktoré je typická viacdimenzi-
onálnosť“.80 

Suma – sumárum – frazeologizmy sú ustálené slovné spo-
jenia, ktoré napriek tomu, že sa vytvárajú z viacerých známych 
slovných spojení, tvoria nový a jediný významový celok – fra-
zeologický celok. Patria sem úslovia, príslovia, porekadlá, ale i 
frazeologické zvraty, kde slová nestratili svoj pôvodný význam, 
ale vyskytujú sa iba v istých, obmedzených spojeniach. 

Frazeologizmy sú „formálne a významovo ustálené spojenia 
so syntaktickou, vetnou alebo súvetnou stavbou, napr. – mucha 
mu sadla na nos, hádzať hrach na stenu, vysoko rúbať, vyvaľovať 
oči, kto sa bojí, nesmie do lesa...81 „Skladajú sa z niekoľkých slov, 
ktoré nemožno odčleniť – chápeme ich ako významový celok, 
ktorého elementy stratili svoj pôvodný doslovný význam v pro-
spech nového, preneseného“.82 

 V bežnej komunikácii frazeologizmy fixujú určité pravdy, 
ponaučenia, opakujú ľudové múdrosti, využívajú bohatú lexiku 
minulosti, oživujú mytologické texty, citáty a zvyčajne sa spájajú 

80  Mlacek, J., 1999, str. 117.
81  Tvrdoň, E., 1999, str. 216.
82  Čmejrková, S., 2000, str. 124. 
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s pozitívnymi emóciami. Ozvláštňujúcim prvkom nie je len ich 
lexika, ale aj rytmické kvality, intelektuálny a bohatý obsahový 
potenciál. Ich variácie sú mnohorozmerné, otvárajú široké spek-
trum možností, evokujú nové obrazy, expresie, a tie zasa tvorivé 
východiská pre kreatívne reklamné výpovede.

„Frazeologická lexika je veľmi široký pojem – zahŕňa pre-
dovšetkým viacslovné nevetné pomenovania. Iba voľne sa k nej 
pričleňujú vetné výrazy vtedy, keď sa hodnotia zo štylistického 
aspektu. Možno totiž povedať, že jedny i druhé sú zvláštne vý-
razy príznačné už tým, že hoci sú sémanticky uzavreté, ucelené, 
formálne sú zložené, členené, pričom ich sémantickými kompo-
nentmi, zložkami, sú také jazykové jednotky, ktoré inde fungujú 
aj ako samostatné slová. Frazeologická lexika je tak či tak šty-
listicky vždy príznaková“.83 Frazeologizmus sa môže použiť do-
slovne, ak propagovaný produkt úzko súvisí s jeho predmetom, 
významom – Šaty robia človeka /Kto hľadá – nájde /Našli ste 
nás a my budeme teraz hľadať vás…Frazeologická jednotka 
sa z prenesenej roviny do textu pretransformuje – A ste vo svojej 
koži – kožené výrobky, aktualizuje sa vo vnútri frazeologizmu 
pôvodný význam jedného alebo niekoľkých slov – je dobré mať 
pod čapicou, ale nie lupiny – Nizoral/Hallss – váš druhý dych/ 
Obujte sa do toho – Botas /Jox… a máte to z krku/Vášeň je 
vašim motorom – Fiat. 

Reklama na kamery využíva slovo roztočiť – po slovensky 
rozkrútiť, odkazujúc na spojenie s kamerou v bežnom spojení to-
čiť/nakrúcať film. Dochádza tak opäť k skríženej referencii slov-
ného spojenia – Roztočte to… s námi!/Rozkrúťte to s nami! 

Na tomto príklade je zjavné, že použitie frazémy je silne za-
kotvené nielen v kultúre jazyka, ale predovšetkým v možnosti 
správneho a prípustného využitia konkrétneho výrazu.

Frazeologizmy svojou stavbou a zameraním obsahujú silne 
emotívne akcenty a jednoznačné postoje, pozitívne i negatívne, 

83  Mistrík, J., 1985, str. 97-98.

čím vznikajú emocionálne reakcie, čo v reklame znamená väčšiu 
tvorivú otvorenosť a interpretačnú voľnosť. 

Pre reklamný text je dôležité a kreatívne práve to, že frazeo-
logizmus si uchováva svoju pôvodnú ustálenú významovosť, ale 
pridaním názvu produktu, značky dotvárame reklamný text tak, 
aby na základe pôvodného, známeho textu mohol vzniknúť nový 
reklamný komunikát. Recipient tak identifikuje pôvodnú štruk-
túru, pôvodný význam a na základe známeho textu sa dostáva 
priamo k vysloveniu posolstva. Je zjavné, že reklamní textári ne-
raz načierajú do studnice poznania minulosti a bohato využíva-
jú rôzne slovné spojenia, ktoré im pomáhajú tvoriť osobitný štýl 
textovej reklamnej tvorby – pravda, ak pod reklamným textom 
máme na mysli slogan. Rovnako sa využívajú aj známe výroky, 
prípadne názvy diel filmov a pod: Niekto to nerád horúce /S 
Tebou ma baví smäd /Hraje si Kolja se svěrákem a pod.

Voľne by sme mohli hovoriť o využívaní frazeologizmov ako 
hodnôt minulosti. Pre reklamu táto hodnota spočíva v :
• ich expresívnosti (výrazovosti),
• pevnej súvzťažnosti medzi jednotlivými stavebnými prvkami, 
• bohatom lexikálnom materiáli (príslovia, porekadlá), 
• figuratívnej bohatosti (výrazovo sú bohaté), 
• prozodických kvalitách frazém (využitie rytmu a rýmu), 
• v úspornosti, priamosti, zrozumiteľnosti a tvarovej kon-

cíznosti.
Podľa doteraz teoreticky i prakticky prezentovaných poznat-

kov z oblasti využívania frazeologizmov v reklamnom texte, 
zvlášť v slogane, možno načrtnúť niekoľko spôsobov, ako ustá-
lené slovné spojenia zakomponovať do reklamného textu: Sú to: 

Substitučný (nahradzovací) spôsob – je to druh frazeologic-
kej kontaminácie, pri ktorej sa „kríži formálna alebo významová 
výstavba frazémy“ s určitým odlišným kontextom/slovom/výz-
namom. V tomto prípade ide o skríženie určitej frazémy s iným 
kľúčovým slovom. Dochádza k významovému obohateniu novo-
vzniknutého výrazu – Počítač, ktorému to páli – iBook/ Hudba 
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jedna radosť – X Rádio Expres/Go vlastní cestou – mobilný 
operátor /Čas pre vaše zlaté časy – denník Čas/Pekelné zdra-
vie s čertíkmi – multivitamíny pre deti/Dovolenka ako v raji 
– Neckerman /Kolesá dostávajú krídla – BMW. 

V zdravom tele zdravý duch meníme napríklad na: V zdra-
vom tele zdravý vzduch, Čo rok to pokrok na: Čo krok to po-
krok…

Dosadzovací spôsob – frazéma neprechádza zmenou štruktú-
ry, ale do reklamného komunikátu sa včleňuje vo svojej pôvodnej 
forme – Toto si niekto vypije!

Citačný spôsob – ide o doslovné, alebo mierne upravené ci-
tácie, ktoré doplníme alebo zmeníme podľa potreby, využijúc 
značku, produkt a pod. Citácie tu vychádzajú zo základu frazeo-
logizmov, ktoré sú známe doma, poznáme ich z histórie, prípadne 
z literatúry. Tento spôsob používame aj vtedy, ak produkt alebo 
značka majú vysoký medzinárodný kredit: Triezvy pohľad na 
svet – Pravda/Vsadili ste na správneho koňa – Silva Trade /
Práca šľachtí človeka – denník Práca. 

Fragmentačný spôsob – v tomto prípade sa použije iba časť 
frazémy a priradí sa k nej značka, produkt alebo iný prvok. Efekt 
spočíva v tom, že aktivizujeme vnímateľa a nabádame ho, aby 
spozornel: Čo znesie papier...farby nechajte na nás – Maxium 
/Kto mlčí, ten... je spokojný s našimi službami/...a máte to na 
dosah ruky – Produkt xy /Hlas volajúceho... MATTONI!

Parafrazačný spôsob – pri tomto spôsobe využívania fraze-
ologizmov dochádza často k zmenám, modifikáciám alebo úpra-
vám. Na rozdiel od aluzívneho, narážkového spôsobu, je tu zjav-
ný práve frazeologický základ: 

Na aké nohy chceš postaviť Slovensko – Smer, politická re-
klamná kampaň/Leto k nahryznutiu – Prima tv /Nie som taký 

bohatý, aby som mohol splácať cudzie auto – OB lízing. 

Aluzívny spôsob (s použitím narážky) – v tomto type ustále-
ných slovných spojení sa používajú najmä vzdialenejšie zvukové 
a významové podobnosti, prípadne sa využíva podobnosť rytmic-
ká alebo zvuková. Tá môže byť homonymická (slová, ktoré majú 
rovnakú hláskovú podobu, ale odlišný význam) – čelo, čelo, ale-
bo antonymická (slová vyjadrujúce protikladný význam) – deň, 
noc. Príklady: Smrteľne dobré fazule – Heinz/Váha inzercie v 
našej sieti zlomí takmer každého – Petit press. 

Krížne – referenčný spôsob – „Ide o uplatnenie dvojpláno-
vosti frazémy, keď „kľúčové slovo, ktoré v tomto kontexte strati-
lo samostatný význam, ho znovu nadobudne tým, že sa uvedie do 
nového kontextu“.84 Vo frazeologizme „Roztočiť niečo“ znamená 
začať si poriadne užívať, rozhadzovať peniaze, hýriť atď. V kon-
texte reklamy na kameru Canon sa to však vysvetľuje ako impulz 
začať sa venovať videonakrúcaniu a súčasne i venovať sa tomu 
na vyššej úrovni.

Ďalšie príklady – K Cero. A ste vo svojej koži /Kohút na 
streche, nie je vždy kohút na streche – poistenie proti požiaru/
Je dobre mať poriadne okno – výrobca plastových okien.

 Neofrazeologický spôsob – používanie neofrazeologizmov 
sa v súčasnej reklame rozšírilo najmä pre efektívne oslovenie ur-
čitých cieľových skupín. Platí tu aj opačný postup: vplyvom pou-
žitia určitého výrazu v reklamnej komunikácii sa stáva mladý člo-
vek komunikačne príťažlivým partnerom (byť ízy, byť kúl atď.).

V niektorých prípadoch sa takéto frazémy ustaľujú a včleňujú 
sa do štandardného frazeologického základu – Riešite všetko cez 
posteľ?/Zvykli ste si váľať gule?/Chystáte sa šľapať? /Beriete 
všetko na vlastné triko?/Chcete si to rozdať? /Po Peachi svieži 

84  Čmejrková, S., 2000, str. 124.
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dych (vo zvukovej podobe peach – píč – broskyňa má text vulgár-
ny akcent, avšak cieľová skupina, ktorej je produkt komunikačne 
určený ho akceptuje). Ďalšie príklady: Ako to robíš ty kokso, že 
ti to tak bezva esemeskuje? /Mám ťa na displeji! A ty?

Neofrazeologizmy sú potenciálne kreatívne a ich využitie v 
reklame je pre konštrukciu reklamného sloganu produktívne. Tre-
ba mať však na mysli, komu je konkrétny text určený, čo ním 
chceme povedať, s kým komunikujeme a kedy akékoľvek naráž-
ky, sa minú účinkom. 

Ak nie sme si istí, či recipient disponuje potenciálom týmto 
novým výrazom rozumieť, použijeme radšej frazeologické celky, 
t. j. také zvraty, v ktorých jednotlivé zložky sú prepojené voľnej-
šie a ktoré nestrácajú svoje pôvodné, zrozumiteľné lexikálne výz-
namy: Nalejme si čistého vína /Mať sladké reči /Hrať dvojakú 
hru /Jedným uchom dnu a druhým von /Hrať všetkými far-
bami…

Ak pri tvorbe reklamného komunikátu s použitím frazeolo-
gizmu zároveň uplatňujeme kritérium sémantické, návrat k pô-
vodnej významnosti je pre nás prostriedkom vrstvenia významov. 
Avšak nie všetky môžu byť pre recipienta dešifrovateľné, takže 
v konečnom dôsledku nám tento spôsob nemusí priniesť produk-
tívne riešenia.

Inak je to v prípade, že máme pred sebou cieľovú skupinu, pre 
ktorú je významový pohyb, spôsobený pulzovaním akcentov me-
dzi doslovnosťou a obraznosťou zdrojom osobitného recepčného 
tlaku a pochopiteľne, aj posunu ku kreatívnym riešeniam. 

V tom prípade možno využiť aj morfologické a syntaktické 
prvky bez toho, aby sa oslabila spätosť s pôvodným ustáleným 
spojením.

Na podobnom produktovom stupni stojí v reklame i fraze-
ologické spojenie. Je to ustálený zvrat, obyčajne dvojslovný, v 
ktorom členy frazémy sú späté rozličným významom. „Jeden sa 
nachádza na pozícii pôvodného lexikálneho a druhý člen na pozí-

cii frazeologicky viazaného významu“.85 Napríklad: jablko sváru, 
bublina spľasla, nespustiť oči, ťažko pri srdci, medové reči, mas-
lo na hlave a pod. 

Výhodou frazeologického spojenia je jeho ustálenosť, tvaro-
vá koncíznosť a pritom jednoduchosť a hovorová živosť. Nevý-
hodou – problém výberu z hľadiska určenia konkrétnej cieľovej 
skupine.

Aj frazeologické zrasty ako súčasť nominatívnych frazeolo-
gických jednotiek predstavujú pre reklamnú tvorbu istý kreatívny 
potenciál, avšak nie väčší, ako je schopnosť použiť ich „rozpus-
tené“ v sémantike celého výrazu. Slovné komponenty sú staveb-
nými článkami frazémy, ale celok, celý zvrat má celkom iný vý-
znam.

Napríklad: – vešať (nevešať) niekomu (niečo) na nos – výraz 
nevyjadruje konkrétny úkon umiestnenia niečoho na časť tváre, 
odhalenie, resp. zatajenie určitej skutočnosti, spadnúť z mesiaca, 
strach má veľké oči, hádzať hrach na stenu a pod. Výhodou je na-
opak, významová nepresnosť, zakotvená však vo výklade veľmi 
presne – tváriť sa hlúpo, znamená byť hlúpy, alebo len predstierať 
hlúposť. 

Obmedzujúcim momentom pre uplatnenie v reklame je aj ich 
viazanosť na znalosť rôznych kontextov a v neposlednej miere 
ich lexikálna osobitosť čo spôsobuje komunikačné ťažkosti pri 
prenose do iného kultúrneho prostredia, dokonca aj v rámci re-
giónu (v jednotlivých regiónoch sa vyskytujú veľmi výrazne od-
lišnosti meniace zmysel a význam toho istého slovného spojenia).

 Osobitným druhom frazeologických jednotiek sú súslovia. 
Sú to pevne spojené slovné páry, slovné dvojice, charakteristic-
ké svojím jednoduchým duplicitným prepojením, v texte vystu-
pujúce ako samostatné jednotky. Sú si blízke slovno-druhovo i 
zvukovo. Súslovia vzniknuté reduplikáciou (zdvojovaním) sú 
napríklad: – isto – iste, dňom a nocou, zoči – voči, sväto – sväte 

85  Mlacek, J., 1984, str. 71.
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a pod. Súslovia, ktoré vznikli spájaním synoným sú napr. pekne – 
krásne, skrz – naskrz, pekne – rúče, sčista – jasna, silou – mocou. 
Najväčšiu skupinu tvoria také súslovia, ktoré vznikli antonymic-
kým spojením: hory – doly, hlava – nehlava, chtiac – nechtiac, vo 
dne – v noci, v zime – v lete a pod. 

Prekážkou, ako vidíme, je ich tvar, pre širšie využívanie v 
reklamnej komunikácii sú nevhodné aj pre prílišnú expresivitu 
a lexikálnu archaickosť. Reklamná textová tvorba je však taká 
dynamická, že limity sa ľahko môžu pretvoriť na prekvapenia, 
napríklad aj v prípade, že súslovie je iba súčasť frazeologizmu 
iného typu, zrastu, a jedna zložka súslovia sa môže nahradiť slo-
vom z iného kontextu, označujúcom produkt, značku, benefit – 
napr. fifty – lifty, pečený – zľavnený, pekne – Kras, dávno – 
Prazdroj a pod.

Druhý člen súvetia môže byť vyčlenený, variovaný rozličným 
spôsobom, výsledný tvar je však niekedy iba nejasnou narážkou 
na konkrétne súslovie. 

Príklady: Menej vložky, viac ochrany – Always – modifi-
kácia súslovia viac-menej, /Krása a starostlivosť deň čo deň 
– Nivea – hair care /Relaxácia pre telo i dušu – Dove – narážka 
na frazému ...byť jedno telo, jedna duša/Najlepšia a najlacnej-
šia dovolenka široko ďaleko /Každý večer, každý deň iná a 
zároveň príťažlivá /Čo na srdci, to na hrnčeku – rozčlenené 
súslovie čo-to.

 Variabilné typy slovných spojení a vetnej stavby využívame 
často na mimoriadne koncíznom pôdoryse – rytmickom, význa-
movom, morfologickom. Jednoduchá veta je pre frazémy najprí-
značnejšia – čo zodpovedá prirodzenej konštrukcii sloganu. Preto 
sa môže k tejto forme pridávať, ale z nej i uberať bez toho aby 
sa narušila spojitosť s pôvodným výrazom. Ustálenosť dovoľuje 
tiež „odseknutie“ frazémy. 

Slovesné väzby, zložitejšie alebo jednoduchšie, dávajú re-
klamnému komunikátu, postavenému na báze frazeologického 
zvratu osobitnú dynamiku, údernosť, apelatívnosť: Urobte aj vy 

dieru do mobilnej komunikácie! /Kto má v banke /Hráme s 
otvorenými úvermi.

Ak pre frazeologický zvrat je príznačná slovesnosť, je pre 
frazeologický výraz príznačná úplná absencia slovesnej zložky. 
Jeho jadro tvoria menné a príslovkové výrazy, a preto je aj jeho 
reklamné využitie minimálne. Centrálna pozícia substantív, ad-
jektív resp. zámien a prísloviek a fragmentárnosť výrazu dáva 
možnosť začleniť ho veľmi variabilne a efektne do sloganu. Slo-
vesné tvary sa „dodávajú“ podľa komunikačného a významové-
ho zámeru apelatívnou zložkou, zatiaľ čo významovým jadrom 
sa stáva substantívum: Vyčistíme všetko. Zn.: Aj Augiášov 
chliev!/Spí ako drevo...nedostane na drevo/Kolesá dejín ne-
chajte osudu. Ale nie kolesá auta...

Podobné možnosti poskytujú aj minimálne frazeologické 
útvary. Pretože majú tvar jediného plnovýznamového slova, v 
reklamnom texte sú nenápadné. Za určitých okolností je ich ustá-
lenosť úplne nezreteľná, avšak kreatívnym, tvarovým posunom 
môžu reklamnú komunikáciu mimoriadne ozvláštniť: 

Do zjedenia, priatelia! – McDonalds/Keď do chlapa tak do 
chlapa! /Máte toho až po krk? Máme niečo na krk! 

Frazeologizmy môžeme uplatniť aj na základe ich funkcie, 
teda podľa rôznej funkčnosti uplatňovania. Delia sa na frazeo-
logické jednotky s funkciou: nominatívnou (pomenúvacou), ko-
munikatívnou (výpovednou), nominatívno – komunikatívnou. 
Frazeologizmy cudzieho pôvodu, pri ktorých používame zvyčaj-
ne etymologické kritériá sú tiež produktívnym prostriedkom ko-
munikačného a významového obohacovania reklamného sloganu 
najmä preto, že sa tu prezentujú kultúry, kde sa tieto frazeologiz-
my používajú. 

Zvyčajne sú zo skupiny textov starovekej gréckej a rímskej 
literatúry a z iných literárnych zdrojov. Transformačné možnos-
ti spočívajú v pevnom kultúrnom zakotvení, všeobecnom pove-
domí, vymedzenej a ľahko identifikovateľnej významovosti. Aj 
samotné citáty historických osobností sú veľmi využiteľné, sú 
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zakotvené v konkrétnej kultúre, často sú všeobecne známe a po-
užívané. 

Na rozdiel od frazeologizmov, pochádzajúcich z biblie, sú 
aj variabilné z hľadiska použitia a spracovania. Napr: Kosky sú 
vrhnuté – Koskenkorva/Hic Sunt Lrones – Delvita /Citius, Al-
tius, Fortius – iMac.

Svet literatúry, umenia, filozofie a kultúry poskytuje naozaj 
široké možnosti pre transformáciu do reklamného komunikátu. 
Sú to nielen klasické výroky známych osobností, ale aj aforizmy 
slávnych autorov či názvy ich diel. Sú to texty, ktoré v sebe nesú 
prvky humoru, nadsázky a absurdity. Napr: Buď nejakú cestu 
nájdeme, alebo si ju vytvoríme – J. Walker /Škola základ ži-
vota a jedna banka – Slovenská sporiteľňa /Do zjedenia pria-
telia – McDonalds /Mať či nemať?...vlastné auto na splátky/
Rómeo a Julian – gay reklama /Nemocnica na okraji záujmu /
To chce kľud – Popradská káva /Ostro sledované noviny – Hos-
podárske noviny /Hyper výber – Aupark – alúzia na pesničku 
skupiny ABBA /S méďou mě baví svět – plyšový medvedík/
Neznesiteľná ľahkosť pitia – alkoholický nápoj.

 Reklama využíva nielen ustálené spojenia typu úsloví, prí-
sloví atď., ktoré sú zakomponované v jazykových kultúrach, ale 
i tie, ktoré sú neznáme, pochádzajú z inej kultúry, resp. vznikajú 
spontánne a aktuálne v umeleckých skupinách, tvoria sa v rámci 
politického diskurzu a pod. Sú to bonmoty, vtipné výroky, sen-
tencie, myšlienky, aforizmy, múdrosti, ľudové prekáračky, atď. 
Do reklamy vstupujú v mierne modifikovanej forme, tvoria pre 
reklamu nevyhnutné pozadie. Ich význam spočíva aj v tom, že v 
priebehu času si udržiavajú svoju kreatívnu, intelektuálnu a emo-
tívnu pôsobivosť, postihujú javy, ktorých sa dotýkajú v ich hĺbke, 
s vtipom, nadhľadom, ale pritom sa vyznačujú úspornosťou výra-
zu. To sú všetko atribúty, pre ktoré sú tieto výpovede pre reklamu 
absolútne využiteľné. Sú dotvorené, všeobecne prístupné, nie sú 
autorsky chránené – sú jednoducho pripravené pre reklamné po-
užitie. Pozitívom je, že nejde len o doslovné využívanie tohto 

kultúrneho bohatstva, bez spätného obohacovania pôvodnej vý-
povede. Mnohé sa prenášajú z reklamy aj do hovorovej reči, obo-
hacujú ju a svojím spôsobom udržujú jazyk v dimenzii prijateľnej 
jazykovej kultúry. Niektoré z nich dosahujú v istom období mi-
moriadnu popularitu a fungujú ako jazykové ikony. Napr: Komu 
sa nelení, tomu sa červení /Láska na prvé stlačenie /Myslíte, 
teda ste/Všetci za jedného, Corgoň pre všetkých – Corgoň/
Obujte sa do toho – Botas/Kto sa smeje naposledy, ten má 
najlepšiu zubnú kefku.

Z jazykového hľadiska je neprehliadnuteľná aj gnóma. Ro-
zumieme ňou príslovia, úslovia, porekadlá, ale i pranostiky. Je 
to druh výpovede, ktorý je osobitnou skupinou frazeologizmov, 
obsahujúci určitú životnú pravdu, múdrosť, ktorá je vyjadrená 
pomocou metafory, obrazne. Je to lexikálny arzenál ľudovej skú-
senosti, ktorá sa tradovala ústnym podaním a má tiež rozmer im-
peratívu. Je apelom na zdravý „sedliacky rozum,“ upozornením 
na možné dôsledky pri nedodržaní konkrétnych etických noriem. 
Je to útvar živý a expresívny. Expresivita je sýtená z mnohých 
prameňov napriek tomu, že gnóma je ustálená a výber jazyko-
vých prostriedkov veľmi pestrý. Príznačné je, ako sme už nazna-
čili používanie originálnej lexiky a osobitej obraznosti. Gnóma 
má v sebe potenciál oživujúcich postupov – animalizáciu, perso-
nifikáciu. Vzdialený svet abstrakcií sa tu pretvára na svet blízky a 
intímny. Pochopiteľne, že hlboký etický rozmer vytvára z gnóm 
komunikačne účinný prostriedok. Svojou precíznou syntaktickou 
výstavbou, rytmicko – metrickými štruktúrami, všeobecnou zro-
zumiteľnosťou, presným pomenovaním podstaty javu, a pritom 
častým vtipným odľahčením, predstavuje rétorickú figúru, ktorá 
má všetky základné charakteristiky sloganu. Preto reklamná prax 
využíva túto výnimočnú recepčnú životnosť, výpovednú hodnotu 
a pretavuje gnómy do živých reklamných textov/sloganov. Oby-
čajne sa kľúčové slovo (jadro), v prvej alebo druhej časti nahrá-
dza (alebo upravuje) názvom produktu, alebo slovom, ktoré je 
fixované ako identifikačný znak (symbol, farba a pod.) značky 
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či korporácie a pod. Napr: Všade dobre, doma BOSCH/Komu 
sa nelení, tomu sa červení – Nescafé /Lož má krátke uzávery 
– Stock Fernet/Kde sa Bažant pije, tam sa dobre žije – Zlatý 
Bažant...

Sila tejto výpovede spočíva v pričlenení hodnoty, ktorá tvorí 
významové jadro gnómickej výpovede k produktu alebo značke. 
Gnómická výpoveď je primárna, a hodnotovo silnejšia, a preto je 
tu úsilie, aby sa reklamná zložka s ňou spojila čo možno najlepšie. 
Žiadaný efekt sa dostaví predovšetkým vtedy, ak samotná znač-
ka, alebo produkt v určitom recepčnom povedomí funguje. Ale 
súčasne by mala mať značka (produkt) určitú celkom čitateľnú 
vnútornú súvislosť, významovú väzbu s pointou príslovia. Pri prí-
sloviach je to ich presná a nemenná forma a významovosť, ktorá 
automaticky navodzuje určité predstavy. Nemennosť je súčasne 
výhodou aj nevýhodou. Výhoda je v tom, že výmena jadra za iné 
kľúčové slovo je čitateľná a ľahko identifikovateľná. Nevýhodou 
je určitá strnulosť, čo v istom kontexte môže pôsobiť násilne. Pri 
porekadlách je výhodou ich variabilita, a tým aj možnosť prispô-
sobiť ustálený výraz pôdorysu reklamného textu – zámenou čís-
la, rodu, času slovies, a pod... Okrem jednoduchého včleňovania, 
bez významnej transformácie a úprav základného tvaru poznáme 
aj iné postupy. Líšia sa mierou nahrádzania pôvodnej štruktúry a 
sú často tak prepracované, že iba „narážajú“ na pôvodný text a 
dajú sa identifikovať iba analýzou ich rytmických, metrických a 
intonačných kvalít. Napr: Kde sa žije, tam je Mattoni/Kto rých-
lo dáva, dvakrát berie – hypotekárny úver. Gnóma sa tu použije 
bez akejkoľvek jazykovej mutácie a transformačný efekt sa do-
sahuje v kontexte vizuálnom. Vtedy nastáva sémantický posun. 
Z významu doslovného sa stáva význam prenesený: K Cero. A 
ste vo svojej koži. „Pre svoju rozšírenosť a všeobecnú známosť 
sú frazeologizmy v reklamných textoch vhodným výstavbovým 
materiálom, a to jednako v pôvodnej podobe, a jednak ako aktua-

lizované reklamné výpovede s novým obsahom“. 86

Otázky:
• Akú hodnotu majú v reklamnej štylistike frazeologizmy?
• Uveď všetky spôsoby ich použitia v reklame!
• Ustálené slovné spojenia majú aj svoj psychologický rozmer. 

Aký?
• Nazdávaš sa, že aj v reklamnej štylistike fixujú hodnoty mi-

nulosti?
• Uveď niektoré príklady použitia ustálených slovných spojení 

v súčasnej reklame!

86  Tvrdoň, E., 1999, str. 220.
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Záver

V úvode práce sme naznačili, že našim úmyslom a cieľom 
bolo prezentovať, že kreativita (v reklamnom texte/slogane) ako 
odchýlka od normy je užitočná a plodná forma práce s textom a je 
podmienkou toho, aby myšlienka prospela značke alebo firme. 
„Odlišnosť je dôležitá a je to východisko kreativity“.87 Na zákla-
de skúmania problematiky sme sa pokúsili zaoberať kreativitou 
ako procesom tvorivej činnosti, produktívnej odchýlky od normy, 
ktorá sa líši od toho, čo sa bežne robí alebo čo je bežným ná-
zorom.88 V istom zmysle sme sa usilovali prezentovať kreatívne 
postupy, ktoré vychádzajú z možností širokej palety textuálnych 
variácií na tému zobrazovania produktu, preukázať, že kreatívny 
reklamný text/slogan je z hľadiska percepcie najúčinnejším ko-
munikátom.

Jediným riešením, ako spracovať túto problematiku sa nám 
javila možnosť – z dostupnej literatúry, ktorá sa zaoberá prevažne 
problematikou teórie reklamy (reklamného textu najmä z hľadis-
ka použitia ozvláštňujúcich prostriedkov a postupov – rytmus, 
metafora, frazeologizmy, figúry, humor, nadsádzka a pod.) študo-
vať tie kapitoly, ktoré možno „konfrontovať“ s reklamnou praxou 
a použiť tie príklady, ktoré sú priamym dôkazom pre uplatnenie 
širokej variety uvedených možností. 

Reklamný text sme prezentovali ako komunikačný prostrie-
dok vo vzťahu k verejnosti, aj ako prostriedok reklamnej per-
suázie. Osobitne sme sa venovali všetkým dostupným formám 
prezentácie reklamného textu/sloganu, ktoré sú výsledkom krea-
tívneho (i nekreatívneho) rozvíjania jazyka, jazykového a séman-
tického ozvláštňovania textu (ale i mimojazykových výpožičiek) 
na úrovni produkcie, aj na úrovni komunikácie. 

87  Tellis, G. J., 2000, s. 123.
88  Tellis, G. J., 2000, s. 123. 

Osobitné kapitoly tvoria reklamný jazyk, ktorý je význam-
ným nástrojom pre spustenie komunikačného procesu a najfrek-
ventovanejšie spôsoby ozvláštňovania reklamného textu/sloganu. 
Od jednoduchých riešení sme prechádzali k zložitejších a tvori-
vejším, ktoré, keď nasýtili recipienta, utvorili špirálu eskalujúcej 
intenzity pre hľadanie a nachádzanie nových kreatívnych posol-
stiev.

Aby sme pochopili celý tento proces, museli sme odlíšiť, čo 
je prísne exaktné, od toho, čo exaktné nie je a čo vytvára reťazec 
ďalších a ďalších možností.

Na základe uvedených skutočností sa pokúsime o záver a o su-
marizovanie tých postupov, ktoré určujú, že reklamný text/slogan 
vzniká na základe tvorivých procesov (asociácií, schopnosti re-
ťazenia vnemov, rozkrývania významov a pod.) – ozvláštňova-
nia, podľa Tellisa – tvorivej odchýlky od normy. Predtým však si 
musíme vysvetliť, na základe akých kritérií hovoríme o odchýlke 
od normy, aké atribúty nás oprávňujú hovoriť o kreatívnom/ne-
kreatívnom spôsobe spracovania reklamného textu.

Ak teda – reklamná tvorba súvisí so schopnosťou, usudzovať 
o celku na základe častí, prenikať do podstatného cez jednotlivé, 
aj v reklamnom texte/slogane sa každé všeobecné do istej miery 
vyskytuje vo zvláštnom. Šklovskij hovorí o tom, „že umenie je 
myslenie v obrazoch“ � – že veci a javy, ktoré vnímame, reflektu-
jeme podľa miery a schopnosti ich spracovať, inými slovami – že 
v prvom pláne všetko okolo nás evidujeme podľa počtu a priesto-
ru. Pri takejto algebraickej metóde myslenia vec prechádza okolo 
nás a my vidíme iba jej povrch. Procesom algebraizácie sú veci 
a javy dané iba jednou črtou, napríklad číslom, existujú iba v pr-
vom pláne, lineárne. Takému mysleniu preto hovoríme algebra-
ické alebo lineárne myslenie. Algebraickému mysleniu odborne 
hovoríme aj exaktné.

V umení exaktnosť nejestvuje, dokonca ani v jeho pravidlách 
a schémach. Umenie predpokladá vnímať veci, ako ich vidíme a 
cítime, ako ich poznávame a ako si ich dokážeme aj ozvláštniť. 
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Tento spôsob percepcie prebieha aj pri vnímaní reklamného 
textu, pretože aj tu si recipient vyberá z asociačných predstáv ten 
význam, ktorý mu evokuje stav jeho emócií a intelektu. Na za-
čiatku stojí teda obrazný jazyk, v ktorom do hry vstupuje prene-
sený význam slov a na konci reprodukovaná skutočnosť. 

Reťazenia vnemov, vyjadrené v slovných spojeniach majú 
svoj poznatkový a emocionálny náboj a tento proces vychádza, 
ako sme už spomínali, zo schopnosti jednotlivca každý vnem re-
flektovať a spracovať na základe princípu ich permanentného re-
ťazenia (schopností asociovať).

Uvedením príkladov z praxe prezentujeme, že kreativita ako 
taká, je východiskom i cieľom na udržanie pozornosti a vyvola-
nie záujmu, pretože napätie medzi jedinečnosťou a konvenciou 
je obsiahnuté i v samotnej komunikácii. V tom zmysle impera-
tív reklamných komunikátov (z dielní jednotlivých reklamných 
agentúr) presahuje limity skutočnej, nepredstieranej tvorivosti. 

Pri ich analýze a interpretácii sa dá preukázať, že sú odrazom 
kreatívneho spracovania vnemov, vyjadrené v slovných spoje-
niach. Kreativita ako princíp tvorby voľných významových spo-
jení, ktoré nereflektujú len primárne vlastností vecí a javov, ale 
aj jedinečnosť a originalitu, znásobuje v týchto prípadoch komu-
nikačnú kompetenciu na úrovni produkcie i na úrovni vnímania 
reklamného textu (a v uvedených prípadoch je i zjavná – komuni-
kuje jasne a s prijateľnou naliehavosťou). 

Ak sa teda zamýšľame nad tým, či konformita alebo odchýl-
ka, pochopiteľne, že musíme akceptovať aj skutočnosť, že jedna 
i druhá činnosť by nemala zmysel bez marketingovej stratégie, 
bez komunikácie, pretože účelom reklamy je produkt predať. Re-
klamný textár netvorí preto, že má vnútornú potrebu vyjadriť sa 
k nemu. Tvorí na objednávku, ale využíva pri svojej práci všetky 
dostupné štýly (titulok môže pripomínať titulok z novín, opis pro-
duktu časť vedeckej štúdie, záverečný slogan môže byť dobrou, 
emotívne ladenou metaforou). Okrem invencie vstupuje do textu 
aj cit pre ponúkajúci produkt – inak textár ponúka automobil a 

inak vodu po holení. Iný text si zvolí pri reklamnom komunikáte, 
ponúkajúcom hodinky a iný pri novom kozmetickom výrobku.

Pri sumarizácii sloganov sa nám najvýraznejšie javili ako kre-
atívne figúry a trópy. Všetky frekventované spôsoby ozvláštňo-
vania reklamného textu prezentujeme v práci aj s príkladmi z re-
klamnej praxe. Prezentácia týchto štruktúr je jeden zo spôsobov 
ako nadviazať na všetko kultúrne, kultivované a nápadité, čo nám 
priniesli minulé generácie. Z hľadiska využívania spomínaných 
prostriedkov treba však povedať aj to, že všetko, čo sa nám včera 
zdalo nápadité a kreatívne, dnes už môže byť klišé. Z hľadiska 
kontextuálneho – tie isté výrazové prostriedky môžu mať rozdiel-
ne aktivačné pôsobenie podľa toho, či sa málo používajú, alebo 
sa po nich siaha veľmi často. Rozsahom frekvencie ich účinnosť 
prudko klesá, pretože sa recepčne nasycujú, opotrebúvajú, v re-
cepčnom poli strácajú postavenie dominantnej figúry schopnej 
zachytávať pozornosť a prechádzať do ďalších fáz recepcie. Opa-
kovanie slov a slovných fráz vedie k ich komunikačnej smrti. 
V reklamnej komunikácii je efektívnejšie využívať nové trendy, 
štýly a žánre, za každú cenu hľadať nezaužívané postupy, odklo-
niť sa od používania slov a slovných spojení, ktoré prezentujú 
intenzívny presvedčovací tlak. 

Inováciu v oblasti reklamného textu si vyžadujú predovšet-
kým nové technológie a dynamické zmeny, pretože cieľom re-
klamných tvorcov je potreba, aby jazykové nástroje formou i ob-
sahom korešpondovali s týmito trendmi. Tlak na inováciu v rámci 
jedného produktu (značky), potreba nových komunikačných ná-
strojov vyplýva aj z nevyhnutnosti udržiavať imidž značky a roz-
víjať ho, ale i z potreby hľadať novú identitu. Je to však rozpor 
medzi tradíciou, jej hodnotou a budúcnosťou. S touto dilemou zá-
pasia korporácie, ktorých hodnota značky je zakotvená v tradícii 
(tlak na zmenu produktových komunikačných atribútov vyplýva 
aj z dynamiky konkurenčného prostredia).

Všetky tieto – širšie i užšie kontextuálne faktory spôsobujú, že 
v súčasnosti je použitie evokačných atribútov (nabitých energiou, 



Eva Vopálenská Jazyk a štýl rEklamy 2 139138

emóciou) veľmi obmedzené. Intenzita reklamy, jej prítomnosť 
v médiách zvyšujú potrebu ich obmeny. Má to niekoľko dôsled-
kov. Prvý sa týka zoslabovania ich účinkov vplyvom množstva 
signálov, ďalší toho, že je tu rozpor medzi obmedzeným množ-
stvom aktuálnych a potenciálnych potrieb (hodnôt) a priestorom, 
v ktorom sa môže produkt komunikačno – atribučne prezentovať, 
to znamená, že nastáva nevyhnutne zužovanie variability, jednot-
livé významy sa významovo približujú, prekrývajú, čo oslabuje 
originalitu výpovede. Okrem toho vzniká dojem, akoby už všet-
ky možné varianty atribútov boli využité pri všetkých možných 
situáciách.

Z tohto hľadiska by bolo treba rozvíjať aj teóriu reklamy. 
Pretesting nie je jedinou a už vôbec nie vierohodnou metódou 
na potvrdenie kvality textu/sloganu, hoci tieto referencie preva-
žujú v reklamnej praxi, ktorá opakovane živí takúto agendu ako 
serióznu analýzu. Pretesting (obsahová analýza – výskum účin-
nosti) ako jedna z ciest pre overovanie kvality textu sa začína 
spochybňovať najmä preto, že nevytvára priestor pre koncepciu 
mediálnej vzdelanosti – kritického nadhľadu nad mechanizmami 
mediálnej komunikácie a teda aj reklamnej komunikácie. Medi-
álna vzdelanosť je tou cestou, ktorou je reklamná skutočnosť ak-
ceptovaná – nie však bezvýhradne, ale   reálne. 
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