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Editorial

Milí čitatelia, 

predkladáme Vám ďalšie periodikum, ktoré Katedra marke-
tingovej komunikácie FiF UK vydáva vo vydavateľstve Book & 
Book (v tomto roku sme vydali aj zborník Reklama 09, ktorý 
má tiež ročnú periodicitu a venuje sa prevažne otázkam histórie  
a teórie reklamy). 

Zborník vedeckých štúdií pre otázky histórie a teórie marke-
tingovej komunikácie vo vzťahu k médiám Marketingová komu-
nikácia a médiá 09 je súhrnom vedeckých poznatkov pracovní-
kov katedry, al aj jej spolupracovníkov – predovšetkým tých, kto-
rých zaujíma akcelerácia poznatkov v odbore a ktorí pomáha-
jú tomuto mladému odvetviu začleniť sa medzi seriózne vedec-
ké disciplíny. Marketingová a mediálna komunikácia totiž môžu 
byť aj komunikačne neefektívne, či dokonca kontraproduktívne 
– informácia sa nemusí dostať vôbec, vzhľadom na celkovú me-
diálnu komunikačnú situáciu a podmienky, v ktorých komuniká-
cia prebieha, cez rôznorodé a čoraz väčšmi sa dvíhajúce recepčné 
prahy. Preto treba využívať nové kreatívne prostriedky a postupy, 
ktoré by recipienta zaujali, rešpektujúc pritom kritériá etiky, mo-
rálky, ale aj sociálneho statusu našich občanov (v  tomto zborní-
ku vedeckých štúdií sme ich čiastočne aj prezentovali). 

V kontexte šírenia nových mediálnych nosičov vydávame 
tento zborník na CD a želáme mu, aby si našiel medzi odborník-
mi aj študentmi svojich priaznivcov. 

Eva Vopálenská
Bratislava, 2009                 
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	 Reklama	a	propagácia	ako	súčasti	
marketingovej komunikácie  
a im príbuzné aktivity

Pavel Horňák

Abstract: Advertising, resp. promotion or marketing com-
munication comes also in our praxis on constantly higher grade. 
Clarification and integration of basic theoretical categories in this 
area senses as well area of theory as area of practice. The object 
of contribution is thus the indication of the way of understand-
ing and applications of concepts being consulted. Advertising we 
perceive rather in broader context – as information spreaded with 
the aim of selling goods and services. Promotion and marketing 
communication are the broader concepts. The specific character-
istics has the area of the social advertising, resp. national promo-
tion and political marketing, self marketing, etc.

Key words: advertising, promotion, marketing communica-
tion, marketing, public relations, personal selling, sales promotion.

Abstrakt: Reklama, resp. propagácia, či marketingová komu-
nikácia sa dostáva aj v našej praxi stále na vyššiu úroveň. Ujasne-
nie a zjednotenie základných teoretických kategórií v tejto oblas-
ti pociťuje rovnako oblasť našej teórie i praxe. Cieľom príspevku 
je teda naznačiť cestu v chápaní, či užívaní pertraktovaných poj-
mov. Reklamu chápeme skôr širšie – ako informácie šírené s cie-
ľom predať tovar alebo službu. Propagácia a marketingová ko-
munikácia sú širšie pojmy. Špecifické charakteristiky má oblasť 
sociálnej reklamy, resp. štátna propagácia a politický marketing, 
self marketing a pod.

Kľúčové	 slová: reklama, propagácia, marketingová komuni-
kácia, marketing, public relations, osobný predaj, podpora predaja
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Úvod

V uvedenej štúdii nás zaujíma predovšetkým štvrté „péčko“ 
marketingového mixu – promotion. Reklama je jeho súčasťou. 
Začlenenie do celkového rámca marketingu je potrebné, preto-
že v praxi, ale aj v odborných textoch sa stále zamieňajú pojmy 
reklama a propagácia, propagácia a marketingová komunikácia 
a dokonca aj reklama a marketing (napr. sociálna reklama a soci-
álny marketing a pod.). V bývalom Československu k zamieňa-
niu prispelo stotožňovanie pojmu propagácia so systémom socia-
lizmu a reklama s kapitalizmom. Okrem toho je to aj nie celkom 
identický charakter činností, ktoré sa síce prekladovo dávajú do 
roviny ekvivalentu, no v jednotlivých krajinách majú svoj špe-
cifický obsah. Napríklad, reklama je chápaná v USA ako plate-
né, neosobné šírenie informácií prostredníctvom médií (tlač, roz-
hlas, televízia, vonkajšia reklama), kým u nás ju ešte stále chápe-
me skôr širšie – ako informácie šírené s cieľom predať tovar ale-
bo službu. 

K zámene pojmov prispieva viacero faktorov – terminologic-
ká nejednotnosť autorov, jazyková bariéra – odlišné názvy via-
cerých z týchto aktivít vo svetových jazykoch, neznalosť proble-
matiky u prekladateľov... Doterajšie poznatky nepostačujú, resp. 
nezodpovedajú skutočnosti. Riešením nie je doslovné preberanie 
západných teoretických modelov spolu s inojazyčnou terminoló-
giou, ktorá nemusí vždy adekvátne zodpovedať našej situácii. 

Preto má nasledujúci text prispieť k ujasneniu, resp. k zjed-
noteniu základnej terminológie, ktorej sa väčšina autorov vyhý-
ba. Myslím si že usporiadať tento pojmový aparát si reklama ne-
pochybne zaslúži. 
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1 Reklama a propagácia

Objasnenie pojmov reklama a propagácia by malo prispieť 
k precíznejšiemu vymedzeniu jej druhov, princípov a funkcií, 
resp. k odlíšeniu od príbuzných aktivít a tým k zjednoteniu zá-
kladnej terminológie v tejto oblasti. Jeho rigoróznemu vymedze-
niu však bránia predovšetkým:
• rozdielne, resp. nejednotné výklady (pojmu, či definície v od-

bornej literatúre, slovníkoch, časopisoch a pod.),
• jazyková bariéra (iné názvy pre termín propagácia v sveto-

vých jazykoch, resp. posunutý význam týchto názvov),
• zamieňanie termínu propagácia s reklamou a pod. (a z nea-

dekvátnej fixácie pojmu vo vedomí recipientov, z neodborných 
prekladov pojmov z inojazyčnej literatúry atď.),

• nechuť riešiť tieto otázky (v posledných rokoch). 

1.1	Pojem	a	definície	propagácie

 Odborná literatúra uvádza, že termín propagácia pochádza 
z latinčiny (propagare) a výkladové slovníky cudzích slov mu 
priraďujú množstvo významov. Forcelliniho Tatius Latinitatis 
Lexicon je z hľadiska genézy pojmov uznávanou autoritou. Uvá-
dza tri výklady slova propagare: „1. súvisí s poľnohospodárskou 
problematikou a znamená vyháňanie výhonkov, 2. rozmnožova-
nie, 3. rozširovanie“.1 

Podobný výklad nájdeme aj v takmer o stodvadsať rokov 
mladšom Slovensko-latinskom slovníku: „1. rozsadzovanie, 2. 
rozširovanie, zväčšovanie, predlžovanie“.2 

Slovník slovenského jazyka udáva, že propagácia je: „...roz-
širovanie poznatkov o niečom, odporúčanie, propagovanie nie-

1 Forcellini, A. Totius Latinitatis Lexicon IV. Prati : Typis Aldinianis, 
1868, str. 926.

2 Slovensko-latinský slovník, 1987, s. 484.
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čoho... kníh, turistiky, cudzineckého ruchu...“3 Obsahuje aj medi-
cínsky výklad vo význame propagácia ako šírenie, rozširovanie 
choroby. Slovník spisovného jazyka českého pod heslom propa-
gace uvádza výraz v kontexte s nasledovnými výrazmi: „propa-
gace moderního umění, spořivosti, sportu, novátorských metod, 
kulturně-politická propagace...“ a analogicky ako predošlý slov-
ník aj medicínsky výklad.

Výrazne viac významov uvádza Slovník cudzích slov z roku 
1979: „propagácia – ž. (lat.) 1. rozširovanie ideí, smerov, ideoló-
gie a pod. 2. odporúčanie, ponúkanie dačoho, propagovanie, 3. ší-
renie, rozširovanie choroby, 4. biol. zámerné rozširovanie mikro-
organizmov za vhodných podmienok, 5. elektrotech. šírenie elek-
tromagnetických vĺn, 6. chem. druhá fáza reakcie, 7. hovor. ad-
min. propagačné oddelenie“4 Už na základe uvedených príkladov 
je evidentné, že obsahu termínu propagácia sa najviac približujú 
výrazy rozširovanie, rozmnožovanie, zväčšovanie, či ponúkanie. 
Okrem toho je výraz uvádzaný často v spojeniach s výrazmi mi-
moekonomického zamerania.

O bližšie vymedzenie pojmu sa však okrem slovníkov usilo-
vala pred rokom 1989, hoci len v skromnej miere, aj odborná li-
teratúra, kde nájdeme pokusy o definovanie propagácie. Väčši-
na z nich chápe túto aktivitu priširoko. Pospíšil definuje propagá-
ciu ako komunikačné pôsobenie, ktorého cieľom je vyvolať u ur-
čitého okruhu osôb rozhodnutie jednať v súlade so stanoveným 
zámerom a očakávaným účinkom.5 Podobne široko ju definova-
la v roku 1974 pražská škola (Häckl, Kachlík, Pavlů), ktorú pre-
brala aj Malá encyklopédia žurnalistiky ako komunikačné pôso-
benie, šírenie špecifických podnetov subjektu na objekt, ktorého 
cieľom je pomáhať pri vytváraní postojov, názorov a zvyklostí 

3 Slovník slovenského jazyka, 1963, s. 627.
4 Slovník cudzích slov 1979, s. 716.
5 Pospíšil, R.: Volný čas, literatura a její propagace. Praha: Památník 

národního písemnictví, 1982, s. 48.
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vedúcich k želateľnej činnosti6. Pavlů vo svojej o 10 rokov mlad-
šej publikácii propagáciu definoval ako činnosť komunikačnej 
povahy sprostredkúvajúcu špecifické podnety medzi subjektom 
a cieľovou skupinou s cieľom dosiahnuť žiaduce formy uvedo-
melého správania sa cieľovej skupiny.7 Uvedené definície elimi-
nujú význam propagačnej činnosti na ovplyvňovanie recipienta, 
resp. na jeho ovplyvňovanie k subjektom želanej činnosti. Tým-
to zjednodušením ju približujú ku komunikácii vo všeobecnej ro-
vine. Prispievalo to v minulosti k zamieňaniu tejto aktivity s prí-
buznými činnosťami, najmä s propagandou. Okrem toho tu je 
evidentný odklon od chápania propagácie v klasickej slovníko-
vej literatúre. Priradiť ich podstatu – vedenie k želateľnej činnos-
ti k slovníkovým výrazom rozširovanie, ponúkanie, rozmnožova-
nie... možno naozaj iba veľmi ťažko. Uvedené chápanie pramení 
azda skôr zo zahmlievania podstaty pojmu v socialistickom reži-
me, kde jeho bližší posun k termínu reklama nebol najžiadúcejší.

Napriek tomu však existovali aj definície, ktoré chápali pro-
pagáciu priúzko, resp. ju stotožňovali s reklamou (Slovník vý-
robno-obchodnej politiky podniku, 1973). Najskôr to vyplýva 
z faktu, že propagácia sa vyvinula z reklamy nadobudnutím šir-
ších cieľov, ale i foriem metód a prostriedkov. K tomuto chápaniu 
propagácie už možno slovníkové výklady priradiť skôr. Pramení 
to zo skutočnosti, že pojmy propagácia a reklama majú k sebe na-
ozaj dosť blízko, resp. z faktu, že ich výklady možno do značnej 
miery aplikovať i na oblasť reklamy.

Skutočný význam termínu propagácia však leží niekde me-
dzi jeho priširokým a priúzkym chápaním. Takémuto výkladu sa 
do určitej miery blíži definícia Nykryna, ktorý túto aktivitu pova-
žoval za utváranie a uspokojovanie záujmov a potrieb recipiento-

6 Malá encyklopédia žurnalistiky. Bratislava: Obzor, 1982, s. 369.
7 Pavlů, D. Propagace, specifická forma sociálni komunikace. Praha : 

Novinář 1984, s.187.
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v.8 Definícií však bolo v bývalom Československu málo, podobne 
ako aj titulov, ktoré sa propagáciou a reklamou vôbec zaoberali.

Zmenou spoločensko-ekonomickej situácie u nás prišlo nie-
len k nárastu významu propagácie a reklamy v praxi, ale aj k po-
sunutiu, resp. vyšpecifikovaniu obsahu tohto termínu praxou. 
Preto aj dnešnému ponímaniu uvedených pojmov vyhovujú skôr 
definície prebraté z krajín, odkiaľ sme prebrali aj samotný model 
trhového hospodárstva. Samozrejme, že ani tu nemožno nekritic-
ky preberať západné modely a vzory, ako to často aj naša odbor-
ná literatúra v súčasnosti robí, ale ich treba citlivo aplikovať na 
danú realitu. Propagácia sa takto chápe často aj ako súhrn aktivít 
vedúcich k predaju výrobku (promotion mix – advertising, sales 
promotion, personal seling, public relations, direct marketing....). 
My tu však teraz riešime skôr obsah samotného pojmu a jeho de-
finíciu.

Z novších definícií uveďme aspoň Svobodu: „Propagace 
(angl. promotion) je činnosť komunikačnej povahy, ktorá usilu-
je o dosiahnutie zmien v znalostiach, postojoch a správaní cieľo-
vých skupín vo vzťahu k určitému predmetu propagácie (výrob-
ku, alebo službe)“.9 Inak sa definície propagácie v súčasnosti (po-
dobne ako reklamy) u nás už viac menej neobjavujú, resp. ju au-
tori udávajú ako jednu z foriem komunikácie. Často je tomu prá-
ve pri zaradení na miesto propagácie v zmysle promotion, t.j. pro-
pagačného mixu.

Azda najčastejšie sa u nás v súčasnosti preberá definícia pro-
pagácie „otca marketingu“ Kotlera. Uvádza, že „propagáciu de-
finujeme ako akúkoľvek platenú formu neosobnej prezentácie 
a podpory myšlienok, tovaru, alebo služieb konkrétnym sponzo-

8  Nykryn, J. Operace ve vnějších ekonomických vztazích. Praha : 
SPNTL 1983, s. 152.

9 Svoboda, V. Marketingové komunikace. Brno : MOSPRA 1995, s. 3.
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rom“.10 Situáciu v praxi vystihuje azda najadekvátnejšie, aj keď 
by bolo možné polemizovať, či každé propagačné pôsobenie musí 
byť platené, resp. či neexistuje aj propagácia vo forme osobnej 
prezentácie myšlienok, tovaru, napr. predvádzacie centrá, módne 
prehliadky, ochutnávky, vyvolávači predávajúci svoj tovar a pod. 
Približuje však obsah termínu propagácia bližšie k reklame, čo 
je rozhodne správnejšie ako približovanie termínu, resp. jeho za-
mieňanie s propagandou. Najväčším problémom tejto definície u 
nás je však fakt, že raz označuje uvedená charakteristika Kotle-
ra propagáciu a inokedy je zas uvádzaná ako definícia reklamy.11 
To je však už vec citlivosti prekladu, a tak narážame na ďalší zá-
sadný problém, ktorý komplikuje vystihnutie pojmu propagácia 
a tým je jazyková bariéra.

1.2 Problémy späté s jazykovou bariérou

Pod problémami spätými s jazykovou bariérou máme na mys-
li predovšetkým iné názvy pre tú istú činnosť u nás a v zahraničí, 
resp. zhodné názvy pri odlišných, či príbuzných aktivitách, ako aj 
neexistenciu ekvivalentu pojmu, alebo aktivity v niektorých kra-
jinách. Náležitému prekladu u nás bráni teda iný, resp. špecifický 
charakter propagácie a jej príbuzných aktivít v týchto krajinách, 
ale aj ich vzájomné prelínanie. Poslúžme si aspoň prekladmi vo 
svetových cudzích jazykoch.

V angličtine sa termín propagácia i reklama podľa Termino-
logického slovníka žurnalistiky12 prekladá zhodne tromi označe-
niami: advertising, promotion a publicity. Podľa kontextu s inými 
pojmami, napr. propagácia cestovného ruchu – promotion of to-

10 Kotler, Ph., Amstrong, G. Marketing. 1. vydanie. Bratislava: SPN. 
1992, s. 642, ISBN 80-89304-06-02. 26.

11 Kotler, Ph. Marketing management. Praha : Grada Publishing 2001, s. 
569. ISBN 80-2470016-6.

12 Terminologický slovník žurnalistiky, 1989, s. 160 –  171.
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urism, propagačná publikácia – promotion publication a niekto-
rých ďalších sa tu však zdá, že termínu propagácia, ktorý je širší 
ako reklama, zodpovedá označenie promotion. Reklame zodpo-
vedá zasa skôr označenie advertising, ktoré je spájané kontextu-
álne viac skôr s pojmami komerčného zamerania, napr. reklamný 
spot a pod. Od 16. storočia je tento výraz stotožňovaný aj s vý-
razom inzercia. Výraz publicity inklinuje tiež k všeobecnejšie-
mu výkladu – komunikácia, či zverejnenie i keď býva užívané aj 
v spojeniach nahrádzajúcich označenie reklama. 

Nášmu náhľadu prisviedča aj kategorizácia amerických ex-
pertov Kotlera a Armstronga, ktorí vyčleňujú promotion ako jed-
nu z hlavných súčastí marketingového mixu. Za súčasti promo-
tion mixu považujú reklamu, public relations, osobný predaj 
a prostriedky podpory predaja,13 k tým časom pridali aj direct 
marketing.

Z členenia totiž vyplýva minimálne to, že promotion je širší 
pojem ako reklama – advertising. Doslovný preklad promotion – 
povýšenie, podpora nadväzuje aj na naše slovníkové výklady pro-
pagácie – rozširovanie, zväčšovanie.

V nemčine termínu propagácia zodpovedá predovšetkým 
označenie Werbung, ktoré je odvodené od slova werben – nají-
mať, uchádzať sa, získavať. Tento preklad zasa komplikuje si-
tuáciu u nás, kde sa prelína s označením nábor – akvizícia. Pod-
ľa kontextu výrazu Werbung s ďalšími slovami (plán, prostriedky 
atď.) však zistíme, že splýva i s naším ponímaním termínu rekla-
ma. Nemčina síce má aj termín Reklame, no ten je menej frekven-
tovaný. Okrem neho v prekladových slovníkoch možno nájsť aj 
preklad reklama = Anzeige. Tento výraz však splýva skôr s ozna-
mom, správou a pod. Novšie členenie (analogicky ako kategori-
zácia amerických autorov) aktivity Werbung v Nemecku ju chá-
pe širšie a tým ju približuje tiež skôr k propagácii. Člení sa totiž 
na oblasť zdravotnícku, spoločenskú, kultúrnu, dopravnú, politic-

13  Kotler, Ph., Amstrong, G. 1992, s. 326.
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kú a hospodársku.14 Uvedené členenie zodpovedá druhom propa-
gácie u nás, pričom hospodárska propagácia je svojím obsahom 
najbližšie k označeniu reklama. Za presnejší ekvivalent pojmu re-
klama považujeme výraz obchodná propagácia. Teda aj v nemči-
ne sa stretáme s označením reklama i s širším jemu nadradeným 
termínom, ktorým je v tomto prípade Werbung (v našom prípade 
propagácia). Je tomu tak napriek skutočnosti, že preklad výrazu 
Werbung = najímanie, uchádzanie sa a pod. nesúvisí zdanlivo až 
tak s primárne citovanými slovníkovými výkladmi – rozširova-
nie, rozmnožovanie, zväčšovanie, ponúkanie.

Francúzština pozná už dávnejšie termín propagation – propa-
gácia, pričom výraz propager prekladá ako: „šíriť, propagovať“ 
a propagateur ako „šíriteľ nových myšlienok“. Zodpovedá teda 
do značnej miery situácii u nás predovšetkým významom šíriť. 
Termín reklama sa údajne objavil po prvýkrát v anglicko-fran-
cúzskom slovníku z roku 1611 a znamenal volať, vábiť sokola.15 
Výraz reclame však vo francúzštine znamená heslo, napovedanie. 
Sloveso reclamer zasa znamená vzývať, doprosovať sa, dovolá-
vať sa, sťažovať sa.16 Tu je evidentný nielen súvis s naším vý-
kladom pojmu: vyvolávať, vychvaľovať, ale aj spojitosť s výra-
zom reklamovať v zmysle žiadať náhradu, uplatňovať nárok. Si-
tuáciu komplikuje aj výraz publicité, ktorý prekladáme ako ve-
rejnosť, rozširovanie novín, či inzerovanie a sloveso publier, kto-
ré sa prekladá ako verejné oznamovanie, zverejňovanie, rozhla-
sovanie a inzerovanie, vydanie knihy,17 čo je analogická situácia 
ako nie najsprávnejší anglický preklad advertising – inzerát. Má 
teda blízko k nášmu výrazu publicita v zmysle zverejňovanie, ale 

14 Huth, R., Pflaum, D. Einfurung in die Werbelehre. Stuttgart : Kohlham-
mer 1991, s. 13. ISBN 3-17-011263-5.

15 Prachár, J. Podnikateľ v aréne trhu, reklamy a marketingu. Bratislava : 
Sprint 1991, s. 5. ISBN 80-900484-0-4.

16 Francúzsko-slovenský slovník, 1983, s. 319.
17 Francúzsko-slovenský slovník, 1983, s. 529.
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i evidentnú spojitosť s propagáciou a reklamou.
V ruštine je situácia iná. Tento jazyk totiž termín propagácia 

nepoužíva. Frekventovaný je tu výraz reklama, ktorý je chápa-
ný primárne ekonomicky. Pre mimoekonomické šírenie informá-
cií sa zaužíval skôr termín propaganda, ktorý má však vo väčši-
ne krajín politický podtext, niekde splýva so štátnou propagáciou 
a napr. vo Francúzsku, či u nás má dokonca pejoratívny náboj.

Prekladať uvedené termíny do slovenčiny treba veľmi citlivo, 
aby nedochádzalo k nezrovnalostiam. Pokiaľ ide o ďalšie termí-
ny z uvedenej oblasti pôsobí veľmi komicky ich používanie v pô-
vodnom jazyku, ak existuje adekvátny ekvivalent v slovenčine. 
V praxi je tomu najčastejšie v angličtine. Rovnako nesprávne je 
prekladať výrazy, ktoré v našom jazyku ekvivalent nemajú, napr. 
preklad výrazu public relations ako tomu bolo v minulosti – prá-
ca s verejnosťou... Podobný aktuálny je problém prekladu výra-
zu promotion. Či ho prekladať ako propagácia, marketingová ko-
munikácia, resp. radšej neprekladať sa pokúsim doložiť v ďalšom 
texte. Preto nám nemôže ísť o preklad uvedených pojmov, ale len 
o priblíženie ich obsahu v kontexte s cizelovaním pojmu propa-
gácia u nás.

1.3	Zamieňanie	pojmov	propagácia	a	reklama

 Termíny propagácia a reklama sa zamieňajú z viacerých prí-
čin – je to priúzke chápanie problematiky u niektorých teoreti-
kov: propagácia = reklama, či jazyková bariéra nie je jedinou prí-
činou. 

Propagácia sa totiž vyvinula logickou cestou z reklamy, resp. 
sa spolu storočia koexistenčne ovplyvňovali. Okrem toho boli 
v socialistickej spoločnosti tendencie termín reklama zaznávať 
a nahrádzať ho výrazom propagácia. V neposlednom rade pre-
to k zámene pojmov prispieva aj snaha niektorých autorov, kto-
rým sa zdá termín propagácia poškvrnený socializmom a chcú ho 
nahradiť bývalou popoluškou reklamou. To je však rovnako ne-
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správne ako vyzdvihovanie termínu propagácia v socialistickom 
Československu a následné zaznávanie reklamy.

K zámene výrazov však prichádza aj preto, že reklama je čas-
ťou propagácie, a tak nie je nesprávne, ale skôr nepresné, ak na-
zývame všeobecnejším pojmom aj konkrétnejší, ktorý je jeho sú-
časťou, napr. namiesto reklamný spot – propagačný, namiesto 
špecifické výrazové prostriedky reklamy – propagačné prostried-
ky a pod. Postupne však prichádza aj k opačnej zámene, ktorá je 
nesprávna. Časťou sa tu nazýva celok, napr. reklama bezpečnosti 
cestnej premávky namiesto propagácia a pod. To je však rovnako 
nezmyselné (aj keď pochopiteľné, ako nazývať značkou jedného 
výrobku všetky príbuzné, napr. rifle namiesto džínsy, malinovka 
namiesto ovocný sirup a pod.).

Situáciu v posledných rokoch skomplikovalo, resp. zjedno-
dušilo (ako kto uzná za vhodné) využívanie spojenia sociálna re-
klama. Aj keď nejde celkom o ekvivalent bývalého výrazu spo-
ločensko-výchovná propagácia, tak posúva význam ekonomické-
ho chápania reklamy do roviny obecnej (skôr propagácie), resp. 
do anglo-amerického relatívne jednotného chápania reklamy via-
cerými autormi (Kotler, Armstrong), že reklama nie je len šíre-
nie informácií s cieľom predať, ale že toto šírenie (resp. charak-
ter informácií) je aj 1. neosobné, 2. platené konkrétnym sponzo-
rom 3. šírené prostredníctvom médií (tlač, rozhlas, televízia, von-
kajšia reklama).

1.4	Pojem	a	definície	reklamy

 Reklama má základ slova takisto latinského pôvodu, hoci sa-
motné slovo má pôvod francúzsky. Citovaný Forcelliniho lexi-
kon uvádza, že výraz v latinčine (reclame – are) pôvodne zname-
nal znovu silno kričať, zvučať, často volať, opätovne vyvolávať. 
Súčasný prekladový slovník z latinčiny18 už význam trochu po-

18  Slovensko-latinský slovník, c.d., 1987, s. 507.
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sunul. Uvádza výklady ako hlasito s krikom odporovať, odvrá-
vať ozývať sa.

Slovník slovenského jazyka považuje za reklamu predo-
všetkým propagačné prostriedky, keďže primárne uvádza, čo 
je reklama takto: „prostriedky (napr. plagáty, prospekty, nápi-
sy a pod.), ktorými sa široká verejnosť upozorňuje na nejakú 
vec, obyčajne na ponúkaný tovar“.19 Potvrdzuje to aj ďalší vý-
klad: svetelná reklama, neónová reklama, barnumská reklama... 
Iba v závere citácie uvádza aj ďalšie významy a to v prenesenom 
zmysle slova ako vychvaľovanie, verejné odporúčanie, ponúka-
nie niečoho, alebo niekoho. Slovník spisovného jazyka českého 
zdôrazňuje skôr aspekt činnosti, keď uvádza že reklama je: „čin-
nost, úsilí záležící ve veřejném doporučovnání něčeho (nejč. zbo-
ží ke koupi) možným zájemcům...“, ale aj „... doporučování, vy-
zývaní někoho, něčeho ... 20 podobne ako predošlý zdroj uvádza 
prenesené významy slova. Kuriózny výklad uvádza vyše storoč-
ný Malý výkladový slovník náučný, kde sa píše, že reklama je: 
„vychvalování něčeho, ať již zasloužené, neb nezasloužené, spů-
sobem křiklavým jmenovitě v novinách“.21 

Uvedením novín ako prenosového média približuje však re-
klamu k jej súčasnému angloamerickému chápaniu.

Slovník cudzích slov pod reklamou uvádza: „verejné odpo-
rúčanie, propagácia niečoho plagátmi, rozhlasom a pod.“22 Ak 
neberieme do úvahy posledný výklad Slovníka cudzích slov,  
ktorý propagáciu zamieňa s reklamou môžeme aj pre reklamu 
(podobne ako v predchádzajúcej stati pre propagáciu) vyčleniť 
výrazy, ktoré sa jej najviac približujú – vyvolávať, odporúčať. Ak 
si premietneme opätovne slovníkové výklady propagácie a dáme 

19  Slovník slovenského jazyka, c.d., 1963, s. 719.
20 Slovník spisovného jazyka českého, II. Zv. Praha: Academia, 1966, 

s. 41.
21 Malý výkladový slovník náučný, VI. Zv. Praha: Kober, 1881, s. 129.
22 Slovník cudzích slov, c.d., s. 750.
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do kontextu s výkladmi reklamy zistíme, že primárne významy 
rozmnožovanie, rozširovanie, zväčšovanie pri propagácii sú re-
latívne vzdialené výrazu vyvolávanie pri reklame. Vzhľadom na 
genézu pojmov, resp. na ďalšie významy, ktoré nadobúdali rok-
mi praxou je však evidentné približovanie obidvoch aktivít. Do-
kazujú to ich posledné výklady: ponúkanie – propagácia a odpo-
rúčanie reklama. 

Definície reklamy poukazujú tiež na príbuznosť propagácie 
a reklamy, ale aj na fakt, že väčšina z nich chápe reklamu ako 
užší pojem, t.j. ako súčasť propagácie. Ilustrovaný encyklopedic-
ký slovník ju označuje ako formu hospodárskej propagácie ponú-
kajúcu tovar a služby,23 Encyklopédia Slovenska ako zložku pro-
pagácie, zámerné úsilie ovplyvniť predaj, ktoré sa nemá stotož-
ňovať s propagáciou,24 Malá encyklopédia žurnalistiky ako pôso-
benie s cieľom vyvolať záujem o kúpu výrobkov a služieb.25 

Za súčasť propagácie reklamu považuje aj Ekonomická en-
cyklopédia, Slovník výrobnej a obchodnej politiky podniku atď. 

Inojazyčná literatúra potvrdzuje tiež príbuznosť pôvodného 
chápania termínu ako odporúčanie tovaru, (pozri aj stať o jazy-
kovej bariére), veď výraz advertising je najčastejšie prekladaný 
ako reklama a jeho výklad je zhodný s našimi aj v zahraničí. The 
Columbia – Viking Desk Encyklopedia uvádza tiež, že reklama 
znamená niečo verejne ponúkať, alebo robiť určité služby späté 
s predajom.26 Obsahuje aj termín propagation27, ktorý sa však vý-
kladom blíži viac starodávnemu chápaniu Forcelliniho citované-
ho slovníka, ktorý ho zaraďuje skôr do oblasti poľnohospodár-
stva.

23 Ilustrovaný encyklopedický slovník, II.zv. Praha: ČSAV, 1980, s. 354.
24 Encyklopédia Slovenska, 4.diel. Bratislava: Veda, 1980, s. 201.
25 Malá encyklopédia žurnalistiky, c.d., s. 405.
26 Columbia – Viking Desk Encyklopedia, New York: Del Publishing CO 

INC, 1964, s. 32. ISBN-10: 0670230715.
27 tamtiež, s.1488.
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Potvrdzuje to aj novšia literatúra. Wegner v príručke Podni-
katelé a reklama píše, že reklama sa zaoberá výrobkom, službou, 
obchodom28 a Prachár v publikácii Podnikateľ v aréne trhu rekla-
my a marketingu ju považuje tiež za úsilie ovplyvniť predaj, či 
nákup tovaru, alebo služieb.29 Príbuznosť definícií s výkladom 
odporúčanie je značná, čo potvrdzuje nielen správnosť týchto de-
finícií, ale opätovne aj príbuznosť reklamy s propagáciou.

Pre zaujímavosť uveďme ešte názory niektorých starších i sú-
časných expertov na problematiku. Brabec charakterizoval rekla-
mu ešte v časoch „Reklubu“ ako: „náuku o tom ako predávať to-
var a služby viacerým osobám prostriedkami prevažne mecha-
nickej povahy. Podobne aj o 20 rokov neskôr v publikácii Rekla-
ma a její technika.30 Prachár reklamu definoval ako „zámerné úsi-
lie ovplyvniť predaj, či nákup tovaru, alebo služieb“.31 Vysekalo-
vá pri reklame uvádza32 definíciu Americkej marketingovej asoci-
ácie: „každá platená forma neosobnej prezentácie a ponuky myš-
lienok, tovaru, alebo služieb prostredníctvom identifikovateľné-
ho sponzora. Z psychologického hľadiska tu hovorí o komuniká-
cii s komerčným zámerom. 

Hradiská uvádza viac chápaní výrazu reklama. „Cieľavedo-
mé komunikačné pôsobenie zamerané na určitú cieľovú skupi-
nu, ktorého úlohou je napomáhať pri utváraní, postojov, názo-
rov a zvyklostí vedúcich k žiaducim činnostiam“,33 tiež definíciu 
americkej asociácie (AMA) a ďalšie. Svoboda reklamu označuje 

28 Wegner, M. Podnikatelé a reklama. Praha : Trizonia 1991, s. 8. ISBN 
80-900117-2-1. 

29 Prachár, J. 1991, s. 7.
30 Prachár, J. Základy reklamy. Bratislava : SPN 1966, s. 8.
31 Prachár, J. 1966, s. 20.
32 Vysekalová, J. Psychologie reklamy. Praha : Grada Publishing, 2002. 

2000, s. 24. ISBN 80-247-0402-1.
33 Hradiská, E. Psychológia a reklama. Bratislava: Elita, 1998, s. 12. 

ISBN 80-8044-051-4.
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za „formu propagácie, ktorá prostredníctvom plateného komuni-
kačného média vyhľadáva užívateľa tovaru, služieb, alebo myš-
lienok“,34 Křížek ako „platenú výpoveď o produktoch, firme, či 
značke produktov a firiem prostredníctvom tlače, rozhlasu, tele-
vízie, výkladov...“35 Foret zdôrazňuje, že „reklama má mnoho fo-
riem a spôsobov použitia – propaguje konkrétny produkt, rovna-
ko ako dlhodobú predstavu (image), ktorý si majú o firme vytvo-
riť kľúčové segmenty verejnosti“.36 Mikeš hovorí zasa, že rekla-
ma je „tvorba a distribúcia správ poskytovateľov tovaru, či slu-
žieb ponúkaných s komerčným cieľom“. Musí byť platená a šíre-
ná prostredníctvom komunikačných médií potrebných k zasiah-
nutiu cieľovej skupiny.37 Tu súhlasíme aj s názorom, že pod re-
klamou chápu aj tvorbu, nielen šírenie informácií. Príbuznosť re-
klamy a propagácie tu vidíme dokonca priamo vo vyjadreniach 
odborníkov – reklama propaguje, resp. reklama – forma propa-
gácie... 

 Z novšej inojazyčnej literatúry spomeňme ešte názor  
Tellisa38 „reklama – výpoveď, firemná ponuka zákazníkom 
prostredníctvom platených médií“, Plesisa,39 že reklama je 
ovplyvňovanie nákupného rozhodovania, ale aj ďalších (Clow, 
Back, Bennett, Pelsmacker, atď.), ktorí reklamu chápu podobne.

34 Svoboda, V. tamtiež, s. 3.
35 Křížek, Z., Crha I. Život s reklamou. Praha : Grada, 2002, s. 40. ISBN 

80-247-0213-4.
36 Foret, M. Marketingová komunikace. Brno : Computer Presse, 2003, s. 

179. ISBN 80-7226-8121-2.
37 Vysekalová, J., Mikeš, J. Reklama – Jak dělat reklamu. Praha : Grada 

Publishing, 2003. ISBN 247-0557-5.
38 Tellis, G. J. Reklama a podpora predaja. Praha : Grada Publishing, 

2000, s. 24. ISBN 80-7169-997-7.
39 Plessis, E. Jak zákazník vníma reklamu. Praha : Computer Press, 2007, 

s. 19. ISBN 978-80-251-1456-8.
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1.5 Pokus o vymedzenie chápania propagácie a reklamy

Na základe syntézy predošlých faktov možno dospieť predo-
všetkým k nasledovným záverom:
• Propagácia a reklama sú si mimoriadne blízke a príbuzné ak-

tivity, nie sú však totožné, propagácia je širší pojem ako re-
klama, ktorá je jej súčasťou. Aj (povrchný) názor, že reklama 
je skôr samotný produkt – výpoveď a propagácia činnosť, ak-
centuje väčšiu šírku termínu propagácia.

• Reklama prezentuje (odporúča, ponúka) informácie o výrob-
koch a službách s cieľom ovplyvniť ich predaj prostredníc-
tvom médií, spravidla masových. Toto šírenie je podľa ne-
skorších definícií skôr neosobné a platené. Propagácia šíri 
navyše aj informácie mimoekonomickej povahy (napr. pro-
pagácia zdravotnícka, športová, kultúrno-osvetová) s cieľom 
napr. osvojenia si zdraviu prospešných návykov, aktivizácie 
v športovej oblasti a pod., resp. obsahuje v sebe i ďalšie akti-
vity komerčnej komunikácie – public relations...

Ekvivalent pojmu reklama = obchodná propagácia.

• Termínu propagácia zodpovedá do značnej miery v angličti-
ne výraz promotion, ktorý niektorí naši autori prekladajú aj 
ako marketingová komunikácia v nemčine Werbung – ten sa 
však užíva aj v reklame a vo francúzštine výraz propagation. 
Vzhľadom na šírku tohto pojmu možno v praxi nazývať aj 
viaceré reklamné skutočnosti označením propagačné (opač-
ný postup je často nesprávny). Termínu reklama má bližšie 
v angličtine výraz advertising vo francúzštine je pojem reclá-
me už vzdialenejší.
Naše závery potvrdila aj Terminologická konferencia o pro-

pagácii, ktorá sa uskutočnila 21.12.1995 v Brne. Účastníci prija-
li uznesenie, že termín propagácia netreba vyradiť, ale skôr očis-
tiť od nánosu posledných 40. rokov. Takisto sa zhodli, že termí-
nu propagácia zodpovedá v angličtine termín promotion, kto-
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rý v sebe zahŕňa aj reklamnú činnosť v angloamerickej oblasti 
i ostatných krajinách západnej Európy. 

Ďalšie roky však ukázali, že termín propagácia sa „očistiť“ ne-
podarilo. Najmä na Slovensku výraz promotion sa používa bez-
prostrednejšie ako marketingová komunikácia. V Čechách je situ-
ácia trochu iná. Výraz promotion sa používa častejšie aj v zmys-
le označenia propagácia, a tak sa používa aj označenie promotion 
mix ako propagačný mix. Označenie marketingová komunikácia 
sa tu používa skôr v množnom čísle. Pod marketingovou komu-
nikáciou sú takto chápané druhy promotion-mixu (reklama, pub-
lic relations...).

Na základe uvedeného je zrejmé, že k zámene pojmov pri-
chádza najmä v prípade propagácia verzus reklama, ale aj propa-
gácia, verzus marketingová komunikácia. Aj keď v reklame ide 
o šírenie komerčných informácií ako aj v MK, tieto dve aktivity 
sa našťastie prakticky nezamieňajú. Nechcem robiť žiadne rigo-
rózne definície, je to nielen takmer nemožné, nebezpečné a mož-
no aj nepotrebné. Vymedzenie aktivít je však nevyhnutné. Mož-
no ich robiť z hľadiska historického, psychologického, sociolo-
gického... Na základe uvedených skutočností azda možno bližšie 
vystihnúť propagačnú, resp. reklamnú činnosť takto:

Pod propagáciou chápeme komunikáciu, ktorá napomáha 
utváraniu a uspokojovaniu ekonomických i mimoekonomických 
záujmov a potrieb komunikátora i komunikanta komunikačného 
procesu. Zdôrazňujem tu:
• aspekt komunikácie (keďže šírenie informácií je dominantou 

podstaty pojmu),
• ekonomické i mimoekonomické záujmy a potreby, 
• zadávateľa i recipienta komunikačného procesu (recipient je 

zdôraznený práve pre mimoekonomické informácie, ktoré slú-
žia primárne jemu).
Takto by sme mohli chápať zo sociologického a psychologic-

ko-ekonomického hľadiska propagáciu, keby sme nepoužívali 
pojem sociálna reklama. Ak áno, tak splýva s reklamou.



Marketingová komunikácia a médiá 0924

Pod reklamou chápeme predovšetkým: tvorbu a šírenie špeci-
fických informácií, prostriedkov (niekedy aj tieto prostriedky sa-
motné) médiami, s cieľom vyvolať kúpu alebo predaj výrobku/
služby iniciované zadávateľom aktivity..

Zdôrazňujem tu základné atribúty reklamy:
• proces tvorby komerčných informácií, 
•  proces komunikácie,
• charakter prostriedkov
• a cieľ aktivity. 

Nezdôrazňujem úmyselne atribúty reklamy podľa angloame-
rického chápania:
• „platené pôsobenie“ – je charakteristické, no nemusí byť ne-

vyhnutné,
• „neosobné pôsobenie“, hoci je dnes podstatou šírenia re-

klamných komunikátov preto, lebo pod reklamou môžeme 
chápať aj prípravu, tvorbu reklamných celkov,

• „šírenie myšlienok“ keďže myšlienky sú bezprostredne späté 
s výrobkom, či službou v každej reklamnej výpovedi, resp. ak 
ide o iné mimoekonomické myšlienky, tak ide o mimoekono-
mickú „propagáciu“,

• masové médiá, keďže pod médiami nechápeme vždy len ma-
sové médiá – tlač, rozhlas, televízia, vonkajšia reklama – veď 
reklama sa šíri aj prostredníctvom ďalších prostriedkov a fo-
riem (reklamné podujatia, darčeky...).

2 Reklama, propagácia, marketingová komunikácia 

Najproblémovejším v otázke základných pojmov ostáva 
v praxi stále identifikácia výrazu propagácia, resp. preklad výra-
zu promotion. S presnejším vymedzením pojmov reklama, mar-
ketingová komunikácia, aj s pojmom marketing je menej prob-
lémov (o niečo...). Zhrňme si však pre prehľadnosť naše závery 
z predošlej state, ako aj pár známych i menej známych faktov, 
z ktorých možno vyvodiť záverečnú syntézu.
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2.1 Propagácia alebo reklama?

Reklama (advertising) je len časťou aktivity promotion. Pre-
kladať výraz promotion ako reklama by bolo nielen veľmi priúzke, 
ale aj nesprávne. Pre reklamu je vhodnejší ekvivalent advertising. 
Pre propagáciu by bol výraz promotion príbuznejší, ale tiež nie 
optimálny. Pokúsime sa to dokázať faktami, ktoré dokumentujú 
predovšetkým šírku obsahu u nás dlhodobo zavedených pojmov 
propagácia a reklama. Pomôže nám to vyčleniť výraz promotion. 
Prvé naše tvrdenie vyplýva z Kotlerovho členenia promotion 
mixu na advertising (reklama), personal seeling (osobný pre-
daj), sales promotion (podpora predaja), public relations (nepre-
kladáme, keďže naše staršie preklady ako práca s verejnosťou, 
či vzťahy s verejnosťou nie sú vhodné) a direct marketing. Je 
zrejmé, že i tu sa chápe výraz promotion širšie ako advertising. 
A promotin mix je súčasťou marketing mixu. Teda vzhľadom 
na šírku pojmov je marketing pojem najširší a reklama najužší. 
Druhým dôkazom je vývin pojmov propagácia a reklama, t.j. vý-
klady týchto pojmov a ich zmeny, resp. nové významy ako ich 
uvádzali odborné slovníky v priebehu histórie:
propagácia	–	šíriť,	rozmnožovať...	odporúčať 
reklama	–	kričať,	vyvolávať,	vychvaľovať...	odporúčať

 Vývin obsahu týchto pojmov je dôkazom, že reklama a pro-
pagácia existovali stáročia vedľa seba, nenahrádzali sa navzá-
jom (preto ich ani nemožno zamieňať), čo pramení z posledné-
ho nadobudnutého významu – odporúčať. Pojem reklama – (re-
clamare) – vyvolávať, vychvaľovať – má bližšie ku komerč-
nej báze, kým výraz propagácia – (propagare) – šíriť, sa viaže 
skôr ku komplexnejšiemu chápaniu (týka sa aj mimoekonomic-
kej propagácie – napr. propagácia racionálnej výživy, nie rekla-
ma…), svojím spôsobom je významovo širší.

Keď sa pokúsime o zovšeobecnenie množstva našich i za-
hraničných definícií, zistíme, že: 
• propagácia je šírenie informácií s cieľom ovplyvniť recipien-
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ta všeobecnejšie, skôr akcentuje aspekt činnosti, 
• reklama je šírenie informácií s cieľom vychváliť a predať vý-

robok, službu, často je chápaná aj ako produkt tejto činnosti.
Je zrejmé, že kým pri reklame ide o šírenie informácií s cieľom 

predať výrobok, alebo službu, v prípade propagácie je predmet 
aktivity širší. Preto by nebolo takisto správne tvrdenie, že reklama 
je šírenie informácií komerčných a propagácia nekomerčných. 
Tretie hľadisko predstavujú preklady názvov týchto dvoch ak-
tivít z cudzích jazykov. 

Podľa ich charakteru v kontexte s ďalšími výrazmi možno 
uviesť, že najbližšie adekvátne termíny vo svetových jazykoch 
pre propagáciu a reklamu sú:

TERMINOLOGICKÉ POROVNANIE:
 

slovenčina angličtina nemčina francúzština ruština 

propagácia promotion werbung propagation ---

reklama advertising werbung publier reklama

V angličtine je to jednoduché. Výraz advertising je výrazne 
komerčný a používa sa v preklade ako platená reklama v tlači, 
rozhlase, televízii a na billboardoch. V nemčine výrazom Wer-
bung označujú rovnako jej hospodársku časť, i jej ďalšie oblasti, 
ktoré nazývajú v spojení s výrazom Werbung ako politickú, do-
pravnú, zdravotnícku, spoločenskú a kultúrnu reklamu. Vo fran-
cúzštine sú najadekvátnejšie pojmy propagation a publier. V ruš-
tine je známy výraz reklama pre ekonomickú oblasť. 

Výraz propagácia tu vôbec neexistuje a ak ide o túto činnosť 
v mimoekonomickom kontexte označujú ju ako propaganda.

Ekvivalentom pojmu reklama vo vzťahu k strešnej propagá-
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cii je teda výraz obchodná propagácia, t.j. činnosť bezprostredne 
spätá s kúpou a predajom – s obchodom.

Aj keď si uvedomujeme, že predošlé tvrdenie nie je celkom 
presné, domnievame sa, že situáciu v praxi vystihuje najvernej-
šie. V našich krajinách totiž ponovembrová situácia spôsobila, 
že pojem propagácia u recipientov vzbudzuje často averziu, za-
mieňa sa s propagandou, resp. sa považuje za komunistickú pro-
pagáciu. Preto sa aj objavujú tendenčné tvrdenia, že reklama je 
globálna činnosť v kapitalizme a propagácia v socializme. Na-
črtnuté chápanie by zabránilo aj ďalším škodám, ktoré spôsobu-
jú neadekvátne preklady pertraktovaných pojmov do nášho jazy-
ka z angličtiny, nemčiny... Výraz promotion by teda bolo vhod-
né prekladať (a možno najvhodnejšie ani neprekladať) ako mar-
ketingová komunikácia, resp. niekedy podľa kontextu aj ako pro-
pagácia, v užšom chápaní tiež ako mimoekonomická propagácia, 
resp. aj ako obchodná propagácia – reklama.

Nová, inak skvelá knižka Reklama, propagace, a marketingová 
komunikace, (v originále Advertising, Promotion, Marketing Com-
munications (Kenneth, Clow, Baack )40 prináša takisto nový pohľad 
na vec. Promotion chápu autori ako nadstavbu reklamy (spolu so 
vzťahmi s verejnosťou, podporou predaja, sponzoringom...) a výraz 
marketingová komunikácia uvádzajú vo vyššie uvedenom originá-
li v množnom čísle. Táto skutočnosť dáva za pravdu českému na-
zeraniu na problematiku, resp. na označovanie propagácie v zmys-
le promotion a vysvetľuje aj označovanie „marketingová komunika-
ce“. Je to len ďalší dôkaz, že pojmy v pertraktovanej oblasti sa vyví-
jajú a ich význam sa môže časom posúvať. Barometrom kvality ich 
používania sú pre nás predovšetkým krajiny, kde je analogická čin-
nosť už roky na vyššej úrovni ako u nás (resp. ľudia z reklamnej te-
órie i praxe), ale aj verejnosť, ktorá však označovanie preberá pre-
dovšetkým podľa používania v médiách, resp. zakorenených pred-
stavách i prežitkoch.

40 Clow, K., Baack, D. Reklama, propagace a marketingová komunikca-
ce. Brno: Computer press 2008. ISBN 978-80-251-1769-9.
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2.2	Čo	s	výrazom	promotion?

Keď som sa nedávno opýtal v ČR v  priebehu niekoľkých 
hodín troch svojich dlhoročných priateľov Čechov i Slovákov, 
odborníkov na oblasť reklamy, ako by preložili do slovenčiny, 
resp. češtiny výraz promotion, tak prvý odpovedal propagácia, 
druhý komunikácia a tretí marketingová komunikácia...

Situáciu tu evidentne komplikujú spomenuté tvrdenia i ďal-
šie názory:

Tvrdenie: reklama je prostriedok, kým propagácia je činnosť. 
Vcelku logické tvrdenie, keďže sa pod reklamou naozaj chápe 
často inzercia v novinách, resp. sa takto označuje relácia v elek-
tronických médiách. No odborné to príliš nie je, pramení z ľudo-
vého označovania aktivít...
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Tvrdenie: reklama je vývinové štádium propagácie. Tendenč-
né tvrdenie, veď aktivity existovali vedľa seba –„ propagare“ 
a „reclamare“ stáročia.

Tvrdenie: reklama je obchodná propagácia, propagácia je mi-
moekonomická aktivita. Tiež má svoju logiku, no propagácia je 
pojem širší. Vyvracia to i udomácňovanie pojmu sociálna rekla-
ma, ktoré nahradilo spoločensko-výchovnú propagáciu. 

Tvrdenie: reklama je len neosobné, platené šírenie informá-
cií prostredníctvom masových médií (anglo-americké chápa-
nie, napr. aj u Kotlera). Prečo však potom väčšina slovníkov 
uvádza, že reklama vznikla v antike, keď ešte tieto médiá nee-
xistovali?

Na základe týchto skutočností sa domnievam, že výraz pro-
motion možno preložiť v súčasnosti u nás viacerými alternatí-
vami. Veď propagácia je v každom chápaní pojem širší ako re-
klama (inklinuje skôr k šíreniu informácií ako k predaju), aj ako 
mimoekonomická propagácia. Preto sa núkajú predovšetkým 
tri chápania:

1. Promotion chápať ako propagáciu v širšom zmysle,
PROMOTION = PROPAGÁCIA

t. j. promotion mix = propagačný mix. Toto chápanie však 
vyvoláva otázku: aký je potom rozdiel medzi propagáciou 
a marketingovou komunikáciou – ak nadlinkové a podlin-
kové aktivity sú obsahom propagácie a nie marketingovej 
komunikácie? V takomto prípade treba potom MK (aj mar-
keting communication mix) používať v širšom zmysle ako 
komunikáciu, ktorá rieši prácu s trhom a je širšia o ďalšie 
súčasti (napr. sponzoring, guerilla, viral...) len ako klasický 
Kotlerov promotion mix.
2. Promotion ako propagáciu chápať v užšom zmysle len 
v spojení s mimoekonomickou propagáciou, resp. sociál-
nou reklamou ako pojem im nadradený.. Označenie propa-
gácia pre odlíšenie od reklamy možno v tomto zmysle chá-
pať takto:
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PROPAGÁCIA = REKLAMA + MIMOEKONOMICKÁ 
PROPAGÁCIA 

Ekvivalentom pojmu reklama vo vzťahu k strešnej propagá-
cii je potom výraz obchodná propagácia, = reklama, t.j. činnosť 
bezprostredne spätá s kúpou a predajom – s obchodom. 

3. Ak chápeme promotion v zmysle druhej alternatívy (pro-
pagácia = reklama + mimoekonomická propagácia), tak 
najvhodnejším prekladom pertraktovaného pojmu (napriek 
tomu, že v angličtine existuje i výraz marketing communi-
cation) u nás je:

PROMOTION = MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA
Situáciu komplikuje relatívne nové používanie pojmu sociál-

na reklama (nie sociálny marketing). Rozširuje rozsah pojmu re-
klama a tým aj robí nepriehľadným komerčný charakter vlastný 

práve pojmu reklama. Súčasnosť udomácňuje tento pojem (soci-
álna reklama) a tak pojem reklama začíname a v budúcnosti bu-
deme chápať širšie ako:



31P. Horňák: Reklama a propagácia ako súčasti marketingovej komunikácie ...

REKLAMA	=	KOMERČNÁ	reklama	+	SOCIÁLNA	rekla-
ma

Propagácia sa bude musieť chápať výlučne ako súbor aktivít 
promotion mixu, čo ju môže zamieňať s marketingovou komuni-
káciou. Okrem toho asi stratí (a už stráca) opodstatnenie samo-
statnej aktivity a bude sa používať len v zmysle šíriť – propago-
vať, resp. propagačné prostriedky – ak ich nenahradia výrazové 
prostriedky reklamy. 

Súčasnosť však preferuje výraz reklama ako šírenie komerč-
ných informácií a označenie sociálna reklama ju odlišuje od jej 
komerčnej družky. 

Prekladať promotion ako podpora predaja (takéto snahy boli 
v Československu tesne po novembri) bolo už celkom nezmy-
selné, veď ako by mohol promotion mix obsahovať zložku sales 
promotion, t. j. samu seba – podporu predaja?! Iné preklady pro-
motion ako napr. reklama… by boli ešte nezmyselnejšie! Preto sa 
ponúka aj možnosť výraz promotion neprekladať a chápať ho len 
v spojení s promotion mixom, resp. aktivitami mimoekonomické-
ho charakteru. 

Termín propagovať je však vhodné používať, keďže sloveso re-
klamovať má iný význam predovšetkým v spojeniach propagačné 
pôsobenie, propagačné prostriedky a pod., kde ide o šírenie komerč-
ných i nekomerčných informácií. 

2.3 Od marketingu k reklame 

Po vymedzení základných pojmov je namieste zaradiť uve-
dené pojmy do systému spolu s ich zhrňujúcimi charakteristi-
kami a najširším pojmom, ktorým je marketing. Ešte širším by 
mohlo byť podnikanie, ktoré však nemusí v každom prípade vy-
chádzať (no na vlastnú škodu) z marketingových poučiek.

Pre prehľadnosť uveďme základné tézy so zjednodušeným 
nákresom: Základom nášho tvrdenia sú na základe predošlých 
uzáverov tézy, že:
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• marketing je pojem najširší, reklama najužší,
• marketingová komunikácia je pojem širší ako propagácia,
• promotion je súčasťou marketingového mixu,
• promotion = marketingová komunikácia, resp. propagácia, 
• propagácia je starší pojem vyjadrujúci spojenie ekonomickej 

a mimoekonomickej propagácie, resp. reklama pojem propa-
gácia nahradí a vyjadruje spojenie komerčnej a nekomerč-
nej aktivity.

MARKETING

Strešným pojmom celej ekonomickej oblasti je marketing, 
ktorý má za úlohu dosiahnuť na trhu maximálny ekonomický 
efekt. Reklama i propagácia sú jeho súčasťou. 

Pre spresnenie miesta reklamy v marketingovej komunikácii 
vychádzajme primárne z prác Kotlera. Použime najskôr známu 
schému 4 P marketingového mixu.41 

MARKETING
 mix

PRODUCT

PRICE

PLACE

PROMOTION

Marketing býva zjednodušene definovaný ako práca s tr-
hom, resp. podľa Kotlera aj ako uspokojovanie ľudských potrieb 
prostredníctvom výmenných procesov – obsahuje okrem promo-
tion – t.j. marketingovej komunikácie aj ďalšie zložky „štyroch 

41 Kotler, Ph. Marketing management. Praha : Grada Publishing, 2001, s. 32. 
ISBN 80-2470016-6.
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P“ (napr. ďalšie péčka, napr. people, alebo packaging) t. j. cenu, 
distribúciu. Zahŕňa teda aj analýzu trhu, kalkulácií, image výrob-
ku, konkurencie, distribučných možností, vymedzenie cieľa, výš-
ky rozpočtu, cieľovej skupiny a pod., skrátka všetkých faktorov, 
prostredníctvom ktorých je možné dosiahnuť čo najvyšší ekono-
mický efekt.

Veď len správny (kvalitný, užitočný, módny…) tovar, ponú-
kaný za správnu cenu, správnym kanálom správnemu spotrebi-
teľovi môže uspokojiť zainteresované sociálne štruktúry proce-
su (výrobca, distribútor, predajca, spotrebiteľ, ako aj sociálne 
štruktúry zainteresované na procese marketingovej komunikácie 
(zadávateľ, reklamná, mediálna, výskumná agentúra, médium). 
Na konci obidvoch procesov stojí najdôležitejší článok reťazca – 
spotrebiteľ. Takéto výsadné postavenie si zaslúži predovšetkým 
preto, že výrobcovia, predajcovia, agentúry… sú v konečnom dô-
sledku tiež spotrebitelia množstva iných druhov tovaru, či infor-
mácií o ňom. 

Okrem 4 P poznáme aj ďalšie kategorizácie, napr. 4 C Roberta 
Lauterborna, ktoré nereprezentujú záujmy predajcu, ale zákazní-
ka. Produkt je nahradený jeho hodnotou pre zákazníka (customer 
value), miesto ceny sú to náklady zákazníka (customer costs), dis-
tribúcia sa mení na pohodlie nákupu (convenience) a promotion 
nahrádza komunikácia (communication)v zmysle dialógu so zá-
kazníka.42 V podstate však ide o klasickú Kotlerovu schému „šitú 
na mieru“ zákazníka. Je to však v súlade s trendom ísť v ústre-
ty spotrebiteľovi, nielen z ušľachtilých, humánnych cieľov, ale aj 
pre podporu komercie. Analogicky s tým narastá význam public 
relations (PR).

Medzi základné druhy marketingu patrí priamy – direct mar-
keting (dnes už používaný skôr ako piata zložka promotion mixu) 
– t.j. marketingovo-obchodný súbor aktivít založený na stálej 
priamej interaktívnej väzbe, komunikácii zadávateľa s klientom 

42 Kotler, Ph., tamtiež, s. 70.
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s cieľom efektívneho oslovenia, nepriamy marketing (financova-
nie marketingových programov, redukcia trhového rizika a pod.), 
ale podľa úrovne pôsobenia aj mikromarketing (na úrovni pod-
niku), či makromarketing (na úrovni národného hospodárstva 
v kontexte s vlastným podnikom). Poznáme však aj konverzný 
marketing, ktorý užívame ak segmenty trhu odmietajú tovar urči-
tého druhu a demarketing, ktorý prechodným zvýšením cien sle-
duje stabilizáciu trhu v prípade tovaru o ktorý je nadmerný záu-
jem a ktorý momentálne nie je schopná firma uspokojiť a rozví-
jajúci marketing, ktorý zasa rieši premenu potenciálneho záujmu 
o novinky na trhu na reálny záujem a niektoré ďalšie druhy. 

 Analogicky ako pri direct marketingu, kde ide skôr o formu 
MK, prichádza k označovaniu nových foriem komunikácie, ako 
sú viral marketing, guerilla marketing, mobil marketing, internet 
marketing, či event marketing. Racionálne na označení je spra-
vidla to, že ide o prácu s trhom špecifickým spôsobom, ale aj 
tak ide o označenie špecifík komunikácie, resp. komunikačného 
prostriedku. 

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA 

Výraz promotion prekladáme v tejto práci primárne ako 
marketingová komunikácia. Prax, teória, aj verejnosť si už po-
stupne zvyká na tento pojem, ktorý je navyše kompatibilný s te-
óriou uznávanou v krajinách západnej Európy a USA. 

V posledných rokoch sa začína v angličtine používať aj ter-
mín marketing communication, no je to predovšetkým v kon-
texte s pôsobením integrovanej marketingovej komunikácie. 
Takto napríklad v publikácii Marketingová komunikácia bel-
gických autorov: 

PELSMACKER, P., GEUENS, M., BERGH, J. Marketin-
gová komunikace z roku 2003 sa v texte stretávame s označe-
ním MK predovšetkým v komplexnom označení celého pro-
motion mixu. Výraz propagácia v publikácii absentuje. Naproti 
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tomu takisto jedna z posledných preložených odborných publi-
kácii o tejto problematike u nás: CLOW, K., BAACK, D. Rekla-
ma, propagace a marketingová komunikcace z roku 2008 pre-
kladá výraz promotion ako propagácia a aj ho používa v kon-
texte ako „propagačný mix“. Marketingovú komunikáciu chá-
pe skôr v zmysle integrovaného pôsobenia všetkých súčastí 
tohto mixu, čo dokumentuje napríklad názov tretej časti publi-
kácie „Propagačné nástroje integrovanej marketingovej komu-
nikácie“. Chápe pod nimi vlastne nástroje Kotlerovho promo-
tion mixu, s rozdielom, že z podpory predaja vyčleňuje „spotre-
biteľskú propagáciu“ ako časť venovanú kupónom, odmenám, 
vzorkám, zľavám...43 

Nasledujúca schéma predstavuje tzv. promotion mix (súčasť 
marketingového mixu) tiež od Kotlera (c.d. v súčasnosti už ob-
sahuje aj direct marketing):

PROMOTION 
mix

ADVERTISING

PERSONAL	SELLING

SALES	PROMOTION	

PUBLIC	RELA		T	IONS

43 Clow, K., Baack, D. tamtiež, s. 261-383. 
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Pre lepšiu prehľadnosť slúži naše spojenie obidvoch mixov:

MARKETING 
mix 

PRODUCT

PRICE

PLACE

PROMOTION mix ADVERTISING

PERSONAL	SELING

PUBLIC	RELATIONS

DIRECT MARKETING

SALES	PROMOTION	

 
Marketingová komunikácia (promotion) sa takto skladala do-

nedávna z klasickej reklamy, šírenej prostredníctvom uvedených 
médií a ďalších aktivít, pre ktoré sa už aj v našej praxi udomác-
nil výraz nadlinkové a podlinkové aktivity.

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

NADLINKOVÉ AKTIVITY PODLINKOVÉ AKTIVITY

 klasická reklama v médiách public relations, sales promotion, 

 tlač, rozhlas, televízia, billboardy personal selling, sponzoring, direct 

 marketing...
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V súčasnosti využitie klasickej reklamy v médiách v spojení 
s podlinkovými aktivitami musí byť organizované. Náhodné vy-
užívanie týchto aktivít v rámci komunikačnej kampane je ama-
térizmom, ktorý sa neopláca nikomu z komunikačného reťazca. 

Či už ide o zadávateľa, agentúru, médium i spotrebiteľa. Prá-
ve preto vznikla v poslednej dekáde minulého storočia teória „in-
tegrovanej marketingovej komunikácie“. 

PROPAGÁCIA

Uviedli sme už, že prekladať pojem promotion ako propagá-
cia je tiež jedna z možností, no na tomto mieste by sme opäť mu-
seli hovoriť o súčastiach promotion mixu ako v predošlej čas-
ti o MK. Rozvoj a špecializácia reklamnej činnosti dokazujú, že 
najvhodnejším ekvivalentom promotion bude u nás marketingo-
vá komunikácia, ktorá okrem reklamy obsahuje aj množstvo ďal-
ších komunikačných aktivít. Ak teda propagáciu chápeme ako re-
klamu, rozšírenú aj o mimoekonomickú oblasť, t.j. štátnu a spo-
ločensko-výchovnú, tak sa ponúka otázka, či je svojím obsahom 
súčasťou marketingovej komunikácie, alebo skôr vývinovým štá-
diom reklamy na ceste k marketingovej komunikácii. 

Nech už je to tak, alebo inak, zatracovať propagáciu ako so-
cialistický prežitok by bolo rovnakým nezmyslom, ako keď v ob-
dobí socializmu považovali za buržoázny prežitok reklamu. Veď 
reklama i propagácia existovali v histórii stáročia a vôbec si na-
vzájom neprekážali. Rovnako nezmyselné by však bolo dnes 
uprednostňovať propagáciu pred označením marketingová ko-
munikácia. Využitie pojmu je výhodné napr. pri vytváraní slovesa 
od výrazu reklama, resp. marketingová komunikácia. Výraz pro-
pagovať je totiž výrazne vhodnejší ako napr. ťažkopádne – robiť 
reklamu, marketingovú komunikáciu, resp. marketingovo komu-
nikovať, či reklamovať – čo má okrem toho ešte aj celkom iný 
význam. Okrem toho je vhodný aj pre oblasť mimoekonomickú. 

Z  historického kontextu totiž vyplýva, že kým reklama sa 
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usilovala vždy skôr o komerčné záležitosti, v propagácii sa zdô-
razňovalo šírenie myšlienok vo všeobecnosti. Preto je správnejšie 
označenie štátna propagácia, ako štátna reklama, propagácia raci-
onálnej výživy, ako reklama racionálnej výživy a pod. Nespráv-
ne nie je ani použiť výraz spoločensko-výchovná propagácia, na-
miesto sociálnej reklamy, či uviesť ekologickú propagáciu miesto 
ekologickej reklamy. V zahraničí sa tiež pri mimoekonomickej 
oblasti používa skôr výraz promotion a v ekonomickej – adverti-
sing. Je to však len čas, ktorý ukáže, či výraz propagácia načisto 
zostarne a nahradí ho iný pojem. Okrem slovesa propagovať, či 
využitia v tejto mimoekonomickej oblasti sa ukazuje v súčasnos-
ti vhodné používať aj spojenie propagačný prostriedok, resp. pro-
pagačné pôsobenie, aj keď obsah nášho textu je skôr o reklame.

Propagácia leží kdesi medzi oblasťou marketingu a reklamy. 
Dnes sa teda zdá, že ju vytláča označenie marketingová komu-
nikácia, ktorá svojím členením na nadlinkové a novo pridruže-
né podlinkové aktivity je komplexnejším a kompatibilnejším va-
riantom. 

Základné druhy propagácie sú ekonomická a mimoekonomic-
ká. Pri každom propagačnom pôsobení vznikne súčasne ekonomic-
ký i mimoekonomický efekt, podľa preferencie možno určiť kon-
krétny druh aktivity. Ekonomická propagácia je vlastne ekviva-
lentom výrazu reklama (mimoekonomická ekvivalentom sociál-
nej reklamy), aj keď presnejšie označenie by bolo obchodná pro-
pagácia. Jej hlavným cieľom je ovplyvniť predaj výrobkov a slu-
žieb. Mimoekonomickú propagáciu možno naďalej členiť na 
propagáciu štátu, jeho symbolov, tradícií, úspechov a na spolo-
čensko-výchovnú (zdravotnícka, bezpečnosti cestnej premávky, 
ochrany životného prostredia a pod.). Za štátnu propagáciu mož-
no považovať napríklad šírenie informácií o vstupe našej krajiny 
do EÚ, o úspechu hokejistov na MS v hokeji a pod. Spoločensko-
výchovná propagácia v mnohom dnes splýva so sociálnou rekla-
mou a patria sem nielen kampane na ochranu zdravia, ale aj čis-
toty ovzdušia, proti týraniu detí a žien, na záchranu veľrýb a pod. 
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Reklama

Reklama je pojmom najužším a môžeme zopakovať, že pred-
stavuje šírenie informácií prostredníctvom médií s cieľom predať 
výrobok alebo službu. Angloamerické chápanie tento pojem tro-
chu zužuje na platené, neosobné šírenie informácií prostredníc-
tvom médií. No tak, ako je reklama súčasťou propagácie, resp. 
marketingovej komunikácie, tak je marketingová komunikácia 
súčasťou marketingu. 

 Napriek tomu, že v súčasnosti je pojem propagácia skôr na 
ústupe a podľa niektorých odborníkov je už aj reklama len takmer 
zanedbateľnou súčasťou aktivít integrovanej marketingovej ko-
munikácie, sú to len prognózy. Objemy finančných prostriedkov, 
ktoré sa na klasickú reklamu v tlači, rozhlase, televízii a do bill-
boardov dávajú, tomu zatiaľ nenasvedčujú. Marketingová komu-
nikácia vyrástla nepochybne práve z reklamy, ktorej bude ešte 
dlho pevnou súčasťou. 

 Základné druhy reklamy možno diferencovať podľa množ-
stva atribútov. Napr. na základe aktuálnosti informácie (je to uvá-
dzacia a pripomínajúca reklama), charakteru kampane (produkto-
vá a imidžová), prenosových médií (televízna, rozhlasová atď.), 
predmetu (výrobkov, služieb, či nekomerčnej sféry), cieľovej 
skupiny (pre rybárov, pre ženy atď.), miesta pôsobenia (reklama 
na mieste a mimo miesta predaja), lokality pôsobenia (regionál-
na, ústredná, smerom do zahraničia, dovnútra štátu a pod.), spô-
sobu kontaktu s recipientom (priama – direct marketing, predvá-
dzanie tovaru a nepriama – tlač, rozhlas, televízia) a pod. Špeci-
fickým druhom reklamy je sociálna reklama (ekologická rekla-
ma, boj proti fajčeniu…).

3		 Reklama	a	ďalšie	príbuzné	aktivity

V predošlom texte som sa pokúsil o vymedzenie základných 
pojmov našej práce, ktorými sú predovšetkým reklama, pro-
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pagácia a marketingová komunikácia. Takisto som ich zara-
dil do celkového rámca, resp. vzájomného vzťahu v kontexte 
s marketingom. V tejto časti by som chcel pre lepšie pochope-
nie charakteru reklamy, resp. MK uviesť podľa svojej „Abece-
dy reklamy“ aktivity, ktoré nazývam ako príbuzné.
Zaraďujem sem:
• reklamu a „susedné“, základné aktivity Kotlerovho promo-

tion mixu,
• ďalšie aktivity, ktoré sa stávajú, resp. azda stanú súčasťou 

marketingovej komunikácie,
• niektoré ďalšie príbuzné, ktoré sa s reklamou zamieňajú, resp. 

zamieňali v minulosti.

3.1  Základné aktivity promotion mixu

Najskôr by som si dovolil charakterizovať podľa svojej Abece-
dy reklamy základné zložky promotion mixu:

 – reklama – (lat. reclamare, fr. réclame – znovu kričať, zvu-
čať, silno a často volať), komerčná komunikácia s cieľom ovplyv-
niť predaj, či nákup výrobkov, alebo služieb, ktoré uspokojujú po-
treby výrobcu, dodávateľa i odberateľa, resp. aj informácie sme-
rujúce k osvojeniu si určitých myšlienok (napr. sociálna rekla-
ma). Ekvivalentom pojmu reklama je výraz obchodná propagá-
cia. Je to platená informácia s cieľom vyvolať informačný, resp. 
primárne ekonomický efekt. Niektorí autori považujú reklamu za 
synonymum pre ekonomickú propagáciu, iní za synonymum ce-
lej propagácie, ďalší ju označujú za jej vývinové štádium, ďal-
ší za konkrétny reklamný prostriedok. Do novembra 1989 bola 
považovaná za buržoázny prežitok, resp. extrém, neskôr existo-
vala opačná tendencia povyšovať ju nad ostatné zložky trhové-
ho mechanizmu. Je nevyhnutnou súčasťou trhu, obchodná čin-
nosť nemôže bez reklamy existovať. Pomáha pri výmene úžitko-
vých hodnôt, informuje, buduje imidž, goodwill podniku, uplat-
ňuje sa na vnútornom i zahraničnom trhu vo výrobných rezor-
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toch, ale pôsobí aj v oblasti sociálnej. V súčasnosti ju chápeme 
ako súčasť marketingovej komunikácie, t. j. platené neosobné in-
formácie usilujúce sa o predaj výrobku/služby, či o osvojenie ur-
čitých myšlienok prostredníctvom predovšetkým tlače, rozhlasu, 
televízie a billboardov.

 – public relations – (angl.) vzťahy s verejnosťou, informá-
cie nasmerované na vymedzený objekt, určené k vytváraniu po-
zitívnych vzťahov medzi subjektom (ten v koho záujme sa šíria) 
a príjemcom. Pozitívny vzťah si má zasiahnutá cieľová skupina 
vytvoriť sama, nie na základe argumentov a apelov ako v propa-
gácii a v reklame, ale na základe predložených informácií vlast-
ným výberom, osobným prehodnotením faktov. Objekt teda nie 
je priamo vyzývaný k akcii. PR sa u nás zvyklo prekladať ako 
práca s verejnosťou, čo nie je adekvátne. Niektorí autori chápu 
túto aktivitu ako súčasť propagácie, nástroj na vytváranie imidžu 
a goodwillu. Iní zasa naopak, považujú propagáciu za jednu z fo-
riem public relations. 

Keďže obidve aktivity sa v praxi neustále striedajú a na seba 
nadväzujú, je správnejšie chápať ich kontextuálne, resp. rozho-
dovať o vzťahu pojmov podľa konkrétnej situácie, či vopred vy-
medzených atribútov. V poslednom čase PR stále nadobúda na 
význame a dôležitosti a tak túto aktivitu niektorí autori začínajú 
vyčleňovať z celkového rámca mixu marketingovej komunikácie 
a včleňujú ju do rámca marketingového mixu ako piate P.

 – podpora predaja – sales promotion (angl.) – činnosť za-
meraná na zvyšovanie objemu predaja pôsobením na predajcov 
(školenia, zľavy...) i na zákazníkov (prostredníctvom firemných 
časopisov, vzoriek, kupónov, súťaží, multibalení a pod.). V šir-
šom slova zmysle sa pod ňou chápu takmer všetky marketingové 
aktivity, v užšom zasa len reklama na mieste predaja...

 – predaj	osobný – personal selling (angl.) personálna forma 
trhovej komunikácie, osobný kontakt medzi predávajúcim a po-
tenciálnym kupujúcim, ktorý zabezpečuje nielen odbornú pora-
denskú službu, prispieva k tvorbe imidžu, ale aj potrebné získa-
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vanie informácií spätnej väzby. Za základné úlohy sa považuje 
získavanie a prijímanie objednávok a podpora predaja.

 – direct marketing – (angl.) priamy marketing, t.j. marke-
tingovo – obchodný súbor aktivít založený na stálej priamej in-
teraktívnej väzbe, komunikácii zadávateľa s klientom s cieľom 
efektívneho oslovenia. Špecifikom priameho marketingu je mož-
nosť okamžitej spätnej väzby, ktorú vyjadruje odozva (komuni-
kačná, resp. predajná). Účinnosť DM znásobuje zadávateľovi vo-
pred známa cieľová skupina, podľa ktorej určí a zosúladí nielen 
druh, cenu a spôsob distribúcie optimálneho tovaru, ale stanoví aj 
reálny cieľ pôsobenia a vytvorí maximálne príťažlivý obsah pro-
pagačného prostriedku. Podľa cieľovej skupiny a ďalších uvede-
ných faktorov zvolí aj príslušný druh priameho marketingu (di-
rect mail) prostredníctvom poštovej zásielky, resp. priamou dis-
tribúciou na adresu, fax mail – faxom, telemarketing – telefonic-
ky, direct marketingom v masových médiách – možnosťou ob-
jednať si priamo inzerovaný tovar, či nakupovanie prostredníc-
tvom interaktívneho videotextu. Účinnosť DM je zaručená ku-
mulovaným užitím jeho nástrojov – t.j. integrovaný direct mar-
keting.

3.2		 Ďalšie	súčasti	mixu	marketinovej	komunikácie

V klasickom chápaní Kotlerovho promotion mixu boli len 4 
základné súčasti: reklama, osobný predaj, podpora predaja a pub-
lic relations. V priebehu pár rokov sa k nim pričlenil direct mar-
keting a v priebehu ďalších rokov tak bude celkom isto aj s ďal-
šími príbuznými aktivitami, veď ich spoločným menovateľom je 
vytváranie fungujúceho mixu integrovanej marketingovej komu-
nikácie. V súčasnosti k promotion mixu však nepochybne patrí, 
alebo mal patriť aj sponzoring:

 – sponzoring – patrí u nás k novším nástrojom komuniká-
cie. Ide v ňom o plánovanie, organizáciu, realizáciu a kontrolu 
aktivít, ktoré sú spojené s poskytovaním peňažných, alebo vec-
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ných prostriedkov subjektom v športovej, kultúrnej, alebo sociál-
nej oblasti s cieľom dosiahnutia podnikateľských cieľov v oblasti 
marketingu a komunikácie vôbec. Sponzor venuje príjemcovi pe-
niaze, tovar, alebo službu a ako protihodnotu očakáva prostred-
níctvom informácií, ktoré tento bude šíriť budovanie svojho imi-
džu, goodwillu a pod. Týmto takisto zasahuje do oblasti propagá-
cie, reklamy i public relations.

 – výstavy	a	veľtrhy – s reklamou a ďalšími spomenutými 
aktivitami súvisí aj oblasť výstav a veľtrhov. Kým u výstav ide 
často aj o nekomerčné predstavenie kultúrnych hodnôt, v oblasti 
veľtrhov ide predovšetkým o zvýšenie predaja konkrétneho dru-
hu tovaru (Autosalón, Coneco...), S vystavovaním súvisí aranžo-
vanie (t.j. úprava časti prostredia a predmetov v ňom – napr. vý-
kladová tvorba, a pod.), hostesing (napr. starostlivosť o návštev-
níkov výstavy) a viaceré ďalšie. Výstavníctvo možno preto tiež 
chápať ako súčasť IMK.

Špeciálnou a mimoriadne dôležitou skupinou, časťou verej-
nosti (okrem vzťahov napr. so širšou verejnosťou, vládou, atď., 
alebo marketingovo zaujímavými subjektmi – dodávatelia, distri-
bútori, veľkoobchod, maloobchod...) v oblasti PR sú pracovníci 
vlastnej inštitúcie, novinári, resp. pracovníci médií. Ich začlene-
nie do rámca integrovanej marketingovej komunikácie je, alebo 
by aspoň malo byť samozrejmosťou.

 – human relations – (angl.) súčasť public relations, resp. 
corporate identity, je pôsobenie inštitúcie smerom dovnútra, do 
vlastných radov spolupracovníkov s cieľom vytvoriť pozitívne 
vzťahy medzi nimi a pôsobiacou inštitúciou, t. j. v tomto prípade 
k pocitu spolupatričnosti s podnikom, istoty, spokojnosti. HR vy-
užíva predovšetkým prostriedky priameho kontaktu – ústne, pí-
somné, ale aj audiovizuálne, resp. právne a sociálne.

 – press relations – (angl.) sú vzťahy s novinármi, resp. je 
to relatívne samostatná súčasť public relations, ktorej cieľom je 
vytvárať predovšetkým prostredníctvom tlačových konferencií 
(resp. zasielaním press release) čo najpozitívnejšie vzťahy medzi 
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zadávateľom reklamy a redakciami (redaktormi) periodík, resp. 
ďalších prostriedkov masovej komunikácie s následným cieľom 
čo najväčšej a najúčinnejšej publicity. V súčasnosti sa označujú 
presnejšie aj ako media relations.

Problematickejšie je už zaradenie CI do mixu. Na jednej stra-
ne ide svojim spôsobom o strešnú aktivitu – jednotnej, corporát-
nej komunikácie (resp. čiastkovo aj corporátnej reklamy), v rám-
ci ktorej sa majú prezentovať všetky súčasti MK. Niektorí auto-
ri ju však chápu iba ako podmnožinu, jednu z formálnych súčas-
tí mixu, resp. súčasť PR. 

 – corporate identity – (angl.) jednotná prezentácia inštitú-
cie na verejnosti, ktorej cieľom je spoľahlivá identifikácia (firmy, 
značky tovaru...) a jej nezameniteľnosť (jednotný imidž) s inou 
inštitúciou. Usiluje sa v konečnom slede tiež aj o vytvorenie po-
zitívnych vzťahov medzi firmou a verejnosťou, je podnikovou 
filozofiou, stratégiou. CI tvorí: CORPORATE PERSONALITY 
– (filozofia, poslanie a stratégia firmy), CORPORATE DESIGN 
– jednotný vizuálny štýl (značka, logo, písmo, farba...), CORPO-
RATE COMMUNICATIONS – jednotná komunikácia (vizuálna 
komunikácia, public relations, human relations...) a CORPORA-
TE CULTURE – jednotná podniková kultúra (spôsoby jednania, 
zásady riadenia...). Logickou súčasťou, resp. aj výstupom činnos-
ti je CORPORATE ADVERTISING. CI je svojím zaradením veľ-
mi špecifickou aktivitou a v širšom chápaní by sa v jej rámci mali 
realizovať vlastne všetky aktivity MK. Nielen „korporátna“ re-
klama, ale CI so svojimi zložkami prestupuje takto aj oblasť pod-
linkových aktivít – PR, podpory predaja, direct marketing, resp. 
nové aktivity – guerillu, viral... Nie je im nadriadená, ale vyžadu-
je si, aby sa realizovali v zmysle jednotnej prezentácie, identifi-
kácie, nezameniteľnosti... 

V spojení s CI je nevyhnutné spomenúť aj branding, resp. 
brand management, ktorý niektorí autori považujú za najdôleži-
tejší nástroj komunikácie v prostredí, kde existuje množstvo po-
rovnateľných druhov tovaru, ktoré odlišuje často len ich znač-
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ka. No a značka pochopiteľne nemôže chýbať na žiadnom oba-
le. Obal charakterizovaný Prachárom aj ako: tichý nič nehovoria-
ci predavač a oblasť obalovej techniky – packaging nie je žiad-
nou novinkou, no v prostredí reklamných profesionálov často ne-
doceňovaný, považovaný skôr za záležitosť tlačiarov, prepravcov 
tovaru a pod. Podobne ako merchandising, ktorý je chápaný roz-
ličnými autormi tiež často rozporuplne.

 – brand management – (angl.) systém riadenia značky ako 
samostatnej obchodnej jednotky s vlastným rozpočtom, reklamou 
a pod. vhodný najmä v podnikoch vyrábajúcich spotrebný tovar. 
Niekedy je chápaný ako označovanie vstupovania značky (názvu, 
loga, symbolu) do povedomia verejnosti – zákazníkov s cieľom 
jej zlúčenia s ponúkaným výrobkom. Na vytváranie povedomia 
o značke je napriek novým prostriedkom ešte stále najvhodnejšia 
televízia, ale aj vonkajšia reklama, či magazínová tlač. 

 – packaging – obalová technika, jej návrhy, tvorba, realizá-
cia... skrátka je to oblasť, ktorú môžeme chápať tiež iba ako sú-
časť reklamy, či podpory predaja. V skutočnosti ide o obal, kto-
rý výrobok nielen chráni, informuje kupujúceho o jeho vlastnos-
tiach, ale predovšetkým ho propaguje v predajni, na výstavách, 
veľtrhoch.

Je to mimoriadne frekventovaný propagačný prostrie-
dok. Za základné funkcie obalu považujeme funkciu ochran-
nú (chráni tovar pred znehodnotením), orientačno-informačnú 
(udáva základné informácie o výrobku, t.j. názov, ochrannú znám-
ku, hmotnosť, návod na použitie, akosť, funkcie, údaje o výrob-
covi, dátum výroby, resp. trvanlivosti, záruky a pod.), identifikač-
nú (odlíšenie od podobného tovaru), estetickú a propagačnú, resp. 
aj zábavnú, výchovnú a pod. Typ obalu (materiál papier, drevo, 
plast..., vizuálne riešenie – pomer obrazu a textu, farebnosť...) ur-
čuje charakter tovaru (napr. časopisy v priehľadných fóliách, po-
traviny v zdravotne nezávadných materiáloch a pod.). V posled-
nom období sa do popredia dostávajú recyklovateľné materiály.
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 – merchandising – (angl.) odbytová, predajná reklama, plá-
novanie a realizácia rozličných spôsoboch predaja na mieste, 
resp. spôsobov ako priviesť zákazníka k tovaru do predajne, kde 
si kúpi určený tovar. Patrí sem výkladová tvorba, vzorky zdarma 
sampling, darčeky, súťaže. Je súčasťou sales promotion. V širšom 
slova zmysle sem zaraďujeme aj starostlivosť o miesto predaja, 
komunikáciu so zákazníkom v predajni a pod. Iný názor považu-
je za merchandising len reklamné predmety.

Špecifickou súčasťou mixu sa môže stať aj oblasť modelingu, 
napriek tomu, že ho možno považovať z užšieho hľadiska len za 
nástroj reklamy ako aj merchandising, ktorý býva považovaný aj 
za podskupinu sales promotion (aj tu ide len o rovinu, resp. šír-
ku jeho chápania):

– modeling – (angl.) predvádzanie výrobkov a služieb živými 
modelmi. Teória modelingu sa zaoberá predovšetkým prípravou, 
realizáciou a vyhodnocovaním účinnosti akcií, kde sa prezentu-
jú živé modely. Patrí sem tlač fotografie v časopisoch, brožúrach, 
katalógoch, knihách, na obaloch, plagátoch a billboardoch, elek-
tronické médiá – film, televízia, video..., živá reklama – predvá-
dzanie módy naživo módne prehliadky a predvádzanie iných vý-
robkov a služieb (napr. hostesing, vzorkovanie). 

Nedeliteľnou súčasťou modelingu musí byť preto i kategori-
zácia modelov a modeliek (napr. výška, vek, pohlavie...) pre jed-
notlivé prípady (napr. podľa toho, čo predvádzajú, charakter vý-
robku, služby, pre koho, charakteristika cieľovej skupiny a pod. 
i podľa samotného spôsobu prezentácie). Súčasťou modelingu je 
i autoreklama modelov prostredníctvom kompozitu, alebo port-
fólií.

Pre relatívnu komplexnosť spomeňme ešte pojmy signmaking 
a sampling, ktoré s reklamou bezprostredne súvisia, sú však spra-
vidla len časťou iných strešných aktivít. 

 – signmaking – (angl.) označenie pre prípravu a výrobu re-
klamných nápisov a znakov zo samolepiacej fólie, na vývesné ští-
ty, ale aj na gravírovanie, vyrezávanie a iné obrábanie rozličných 
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druhov nápisov vrátane svetelnej reklamy, orientačných systé-
mov či v spojení s počítačom riadené tlačiarenské systémy aj veľ-
koplošná tlač. Produkty signmakingu takto nachádzame na fasá-
dach domov, karosériách automobilov a pod. Označenie je odvo-
dené od výrazu signboard – vývesná tabuľa. Táto činnosť je síce 
stará ako reklama sama, no písmomaliarov nahradili počítače, 
kresliace, resp. vyrezávacie plotre a farebné laserové tlačiarne. 
 – sampling (angl.) forma sales promotion, v zahraničí ním ozna-
čujú poznanie, resp. vyskúšanie nových výrobkov a služieb za 
symbolickú, nízku cenu, resp. aj bezplatne, v rámci napr. rozdá-
vania vzoriek tovaru, kávy, voňaviek, pri uvádzacej reklame, ale 
aj pri imidžovej kampani.

 3.3 Nové aktivity marketingovej komunikácie

Medzi mimoriadne dôležité formy MK (ich zaradenie do mixu 
MK v budúcnosti, resp. už súčasnosti, hlavne v zmysle integrova-
ného pôsobenia je nevyhnutné v širšom slova zmysle), ktoré treba 
spomenúť patria relatívne nové formy založené prevažne na zá-
klade spôsobu šírenia, resp zaradenia informácií, ale aj ich cha-
rakteru. Patria sem predovšetkým aktivity označované ako druh 
marketingu, pričom ich odlišuje charakteristika vyjadrená v ná-
zve (guerilla, viral, event, mobil, internet) marketing. V podstate 
ide o druh marketingovej komunikácie označovaný podobne ako 
aj direct marketing a ktorý predstavuje jej konkrétnu formu. A tak 
uveďme aspoň ich stručnú charakteristiku:

 – guerilla marketing produkt predstaví klientovi v spojitos-
ti so šokom, ktorý môže spôsobiť obsah, ale aj forma oznámenia. 
Tento spôsob dosahuje často parazitovaním na produkte, značke 
iného, niekedy i konkurenčného produktu. Pohybuje sa často na 
hranici etiky a niekedy i práva. 

Frey považuje za základné znaky, resp. taktiku guerillového 
marketingu: 
1. udrieť na nečakanom mieste 
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2. zamerať sa na presne vytipované ciele 
3. hneď sa stiahnuť.44 

 – viral marketing je oblasť, ktorý obsahom, či originálnou 
formou zaujme recipienta natoľko, že komunikát šíri zdarma ďa-
lej vo svojom okolí. Je účinný a lacný, podobne ako guerilla mar-
keting a niekedy sa s ním aj prelína, keďže guerillové obsahy sa 
tiež často šíria podobnou cestou, napríklad ústnou formou. V prí-
pade viral marketingu však ide predovšetkým o obsahy šírené in-
ternetom.

 – internet marketing má aj v našich podmienkach spolu 
s rozšírením, resp. znížením cien tohto média stále väčší význam. 
Nie sú to už len klasické bannery, či webové stránky firiem, ale 
aj ďalšie, predovšetkým interaktívne možnosti vyplývajúce z mé-
dia. No nie je to len hľadanie vhodnej informácie, resp. objedna-
nie si produktu. Internet totiž dáva aj „virálnu cestu“ prostred-
níctvom e-mailov, umožňuje vytvárať sociálne siete využiteľné 
v oblasti marketingu atď.

 – mobil, alebo mobilný	marketing má podobne masovú zá-
kladňu ako internet. Má však aj svoje špecifické výhody ako je 
osobný vzťah majiteľa k prístroju, interaktívna možnosť okamži-
tej spätnej väzby, možnosť zasiahnutia cieľovej skupiny prostred-
níctvom databáz operátora. Frey45 tu zdôrazňuje okrem toho 
i rýchlosť média, okamžitú merateľnosť, nižšie náklady a niekto-
ré ďalšie prednosti.

 – event marketing patrí k novším formám predovšetkým 
v kvalite chápania tejto aktivity. Riadené udalosti sú totiž nielen 
vhodným prostriedkom pre loajalitu interných zamestnancov, ale 
dokážu vyvolať aj záujem verejnosti o produkt, či podporiť znač-
ku v širších súvislostiach. 

V teréne, či prostredníctvom médií, dokážu vytvoriť naprí-

44 Frey, P. Marketingová komunikace: to nejlepší z nových trendu. Praha : 
Management Pres 2008, s. 47.

45  Frey, P., tamtiež, s. 144.
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klad guerilovú kampaň, ktorá sa môže šíriť aj virálnou cestou. 
S označením marketing sa môžeme o.i. v zmysle aktivity MK 

stretnúť aj pri iných príležitostiach. Napríklad:
 – self marketing, resp. self promo vyjadruje propagovanie 

speváka, herca...na verejnosti – môže sa však v prípade propagá-
cie politika zamieňať aj s označením politický marketing. Ide tu 
vlastne o využitie súboru aktivít a prostriedkov MK (napr. rekla-
ma, PR, sponzoring a pod.). 

 – product placement býva zaraďovaný tiež k novým for-
mám MK. Ide tu o umiestňovanie komerčných produktov do 
umeleckých diel, napr. filmov. Má to isto svoje výhody a preto 
aj svojich zástancov. Okrem úderného pôsobenia pre „inzeren-
tov“ totiž umožňuje zvýšiť finančné možnosti producentov diela, 
čo môže zvýšiť jeho kvalitu. Napríklad vo filme sa predsa musí 
hrdina pohybovať na reálnom aute, má reálny oblek, hodinky... 
Okrem toho môže zamedziť skrytej reklame zverejnenie loga, či 
výrobku firmy, je kryté zmluvou. Napriek tomu sa však domnie-
vam, že práve pri tejto aktivite prichádza k manipulácii recipien-
ta, ktorý spravidla nevie, že ide o zaplatené informácie, za ktoré si 
on musí navyše sám zaplatiť pri návšteve predstavenia.

Štarchoň a Hesková uvádzajú medzi novými formami aj ho-
listický, postmoderný, ambush marketing, branding a niekto-
ré ďalšie druhy.46 Pri pohľade na nové formy MK je evidentné, 
že ich základ je postavený buď na princípe nového technické-
ho prostriedku (inernet, mobil), alebo na spôsobe šírenia (viral 
a event m., product placement), resp. aj charakteru (guerilla a vi-
ral m.) komerčných informácií. No tak, ako sa môže guerilla ší-
riť virálnou cestou, môže sa šíriť i product placement prostred-
níctvom internetu, resp. si viem predstaviť aj event relaizovaný 
prostredníctvom mobilu. Uvádzam to však predovšetkým pre-
to, aby sme si pri kampani uvedomili nielen zapojenie všetkých 

46 Hesková, M., Štarchoň, P. Marketingová komunikácia. Praha : Oecono-
mica, 2009. s. 21. ISBN 80-245-0176-7.
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vhodných aktivít pre dosiahnutie cieľa kampane, ale aj ich vzá-
jomné prelínanie, čo je v rámci integrovaného marketingového 
pôsobenia často mimoriadne efektívne.

3.4	Charakteristika	a	rozlíšenie	reklame	príbuzných	aktivít

S reklamou, resp. propagáciou sa však zamieňali (v minulosti 
to bol napríklad nábor – akvizícia) a niekedy ešte stále aj zamie-
ňajú aj ďalšie pojmy ako sú publicita, inzercia, či dokonca propa-
ganda a s ňou súvisiaca agitácia. 

 – publicita – (lat.) býva zamieňaná rovnako s propagáciou, 
ako aj s public relations, čo je nesprávne. Jej cieľom je totiž sa-
motné dávanie na známosť, šírenie informácií, zverejňovanie, bez 
ďalších konkrétnych úloh. Tie závisia od druhu, resp. charakteru 
aktivity, ktorej publicita pomáha prostredníctvom tlače, rozhlasu 
i televízie. Pojem sa v analogickom zmysle používa i v zahraničí, 
niekde sa zlučuje s propagáciou v najširšom zmysle slova.

 – inzercia – oznámenie, zverejnené predovšetkým prostred-
níctvom tlače, niekedy aj v ostatných médiách, vplyvom čoho sa 
však občas zamieňa s reklamou. Televízna reklama je totiž svo-
jim spôsobom druhom inzercie v televízii. V tlači je tendencia za-
mieňať označenie reklamy s plošnou inzerciou. Okrem toho však 
možno pod inzerciou chápať aj inzertnú časť periodika – plochu 
vyhradenú inzerátom. V prenesenom zmysle slova býva za in-
zerciu považované aj oznamovanie vo všeobecnosti. Za inzerciu 
však považujeme predovšetkým zverejňovanie platených ozna-
mov, najmä inzerátov v tlači, resp. tieto celky samotné. Od rekla-
my sa líši tým, že v inzercii nemusí ísť vždy o ekonomický efekt, 
napr. rubriky zoznámenia, darujem a pod. Prvotné členenie inzer-
cie bolo na úradné, obchodné a súkromné, v súčasnosti skôr na 
textové, textovo-obrazové, obrazové a pod.

 – propaganda – (lat.) pôvodne názov katolíckej cirkev-
nej inštitúcie už v roku 1597. Neskôr sa význam pojmu ustálil 
ako označenie pre šírenie, odporúčanie politických a ideologic-
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kých celkov. To znamená, že do určitej miery možno akcepto-
vať propagandu ako špecifický druh politickej propagácie. V pra-
xi sa často zamieňala so štátnou propagáciou. Pramení to predo-
všetkým zo spoločného základu slova propagare. Proti chápaniu 
tohto termínu ako politickej propagácie stojí sprofanovanie jeho 
významu u nás pred r. 1989. 

Okrem toho má pejoratívny význam vo viacerých vyspelých 
krajinách.

 – agitácia – (lat.) rozhýbanie, uvádzanie do pohybu, dáva-
nie niekomu k niečomu podnet, povzbudzovanie k niečomu. Má 
krátkodobé pôsobenie, užšie zameranie, viaže sa spravidla k jed-
nej akcii, ku ktorej recipienta priamo vyzýva, napr. volebná agi-
tácia. Pre prepojenie s propagandou u nás do r. 1989 má v sú-
časnosti pejoratívny podtext. V predošlom politickom systé-
me bol mimoriadne používaný aj pojem názorná agitácia, pod 
ktorou sa chápali grafické, resp. vizuálne (predovšetkým) po-
litické materiály na ovplyvňovanie más stranou – nástenné no-
viny, nástenky, centrálne vydávané politické materiály ako: lis-
tovky, letáky, ale aj plagáty, fotografie a pod., umiestňova-
né najmä vo vstupných priestoroch, na pracoviskách, chodbách 
 – nábor – (akvizícia) cieľavedomé komunikačné úsilie s cieľom 
získať recipientov pre určitú činnosť, napr. pre pracovný pomer, 
odber periodika, pre získanie inzerentov a pod. V minulosti sa ro-
zoznávali tri druhy náboru: politický – propaganda, hospodársky 
– reklama, osvetový – propagácia.

4 Zmeny v marketingovom mixe 

Pod zmenami v marketingovom mixe máme na mysli predo-
všetkým zmeny v dôležitosti jednotlivých podlinkových a nad-
linkových aktivít, resp. aj vznik nových foriem, ktoré bez-
prostredne súvisia s novými reklamnými prostriedkami.

Dokumentuje to predovšetkým posun v základnom marketin-
govom a promotion mixe, ktorý sme v skratke charakterizovali 
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v úvodnej časti práce. Pokúsme sa to naznačiť našou schémou:

MARKETING mix

PRODUCT
PRICE
PLACE
PUBLIC	RELATIONS

PROMOTION mix
ADVERTISING
PERSONAL	SELLING
SALES	PROMOTION
DIRECT MARKETING

Ak však chápeme marketing zjednodušene ako prácu s trhom 
a komunikáciu ako šírenie informácií, tak v zmysle informácií, 
ktoré pomáhajú obchodu sem treba zaradiť výrazne viac aktivít. 
Minimálne preto, aby sme pri kampani integrovanej marketingo-
vej komunikácie nezabudli na žiadnu z nich. Pri zostavovaní po-
dobných modelov je vždy samozrejme množstvo iných „samozrej-
me akceptovateľných“ členení, či názorov. Veď niektoré z uvede-
ných aktivít sa evidentne prekrývajú – public relations je nadrade-
ná zložka human relations i media relations, obalovú techniku tiež 
možno zaradiť aj inam... Napriek tomu tu uvádzam aktivity ktoré 
považujem za najdôležitejšie. No v každej konkrétnej kampani by 
mix vyzeral trošku inak a mohli by byť zdôraznené aj iné zložky.

Marketing communication mix

PROMOTION MIX + VYBRANÉ  
AKTIVITY 

+ NOVÉ FORMY MK

reklama sponzoring querilla marketing

osobný	predaj výstavy	a	veľtrhy viral marketing

podpora predaja human relations event marketing
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public relations media relations mobil marketing

direct marketing corporate identity internet marketing

packaging product placement

 K promotion mixu navrhujeme priradiť sponzoring, oblasť vý-
stav a veľtrhov, mimoriadne dôležité súčasti PR – human relati-
ons a media relations. Napriek špecifickému charakteru sem patrí 
aj oblasť CI, packagingu – obalovej techniky a zabúdať na nové 
formy MK je dnes už neprípustné. 

4.1 Reklama vs. public relations 

Základnou zmenou v marktingovom mixe je presun public 
relations (PR) z promotion mixu do „vyššej triedy“ marketing 
mixu.

 „Súboj“ reklamy a PR by bol naozaj nezmyselný. Obidve ak-
tivity sú súčasťou marketingu a záleží len na konkrétnej situácii, 
v ktorej má jedna, či druhá svoje prvenstvo. Hoci sa ukazuje, že 
v súčasnosti bude firma čím ďalej, tým menej predávať, ak nebu-
de mať bezchybne zvládnutú oblasť vzťahov aj tak sme ešte ďale-
ko od tvrdenia Kotlera, ktorý predpovedá zánik reklamy, na úkor 
nových foriem MK.

Dobrá reklama vytvára aj pozitívny imidž, či goodvill a kva-
litné public relations robia dobrú reklamu.

Tým však nechceme v žiadnom prípade oponovať rastu dôle-
žitosti aktivít PR. Skôr nám ide s troškou nostalgie o obhajobu re-
klamy, z ktorej to všetko vyrástlo. Veď svojím spôsobom zostá-
va kúsok z nej v každej z podlinkových aktivít. A u tých je koneč-
ným zmyslom vo väčšine prípadov obchod. Okrem toho, s náras-
tom kreativity reklamy sa už desiatky rokov verejnosť prestala 
búriť proti jej nárastu v médiách. Podľa prieskumov ju považuje 
väčšina recipientov za potrebnú súčasť vysielania. 
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Tak je tomu aj na Slovensku, kde je stále väčšina finančných 
prostriedkov investovaná do reklamy (vo vyspelých krajinách zá-
padnej Európy začínajú prevažovať investície do „podliniek“).  
A klasické médiá, ako noviny, časopisy, rozhlasové či televízne 
stanice si už bez reklamy nevedia predstaviť nielen ich majitelia 
ako zdroj príjmov, ale ani recipienti.

4.2 Direct marketing

Druhou zmenou je nárast dôležitosti direct marketingu, kto-
rý sa stal súčasťou promotion mixu. Vyrástol z direct mailu, ktorý 
zohráva stále dôležitú rolu – iba však v prípade, ak nejde o bez-
duché vhadzovanie neosobných zásielok do poštových schránok 
bez náležitej selekcie. 

Silou direct marketingu je totiž predovšetkým možnosť oslo-
viť známeho recipienta, o ktorom predpokladáme, že ho bude 
naša ponuka zaujímať. Databázy potenciálnych zákazníkov to 
umožňujú. Môžeme im potom zaslať ponuku „šitú na mieru“ 
tak, že môžu mať s troškou nadsadenia pocit, že oslovujeme „len 
jeho, lebo mu chceme pomôcť, čo je pre nás česť“. K nárastu dô-
ležitosti direct marketingu prispeli jeho ďalšie nástroje – kataló-
gový marketing, či telemarketing. 

Ďalším prostriedkom na zvýšenie účinnosti bola metóda di-
rect responze, ktorá prostredníctvom kupónov, zverejnených 
pri ponukových materiálov, umožňovala získať adresnú odozvu 
osloveného recipienta. Podobne metóda CRM (customer relati-
ons management) – starostlivosť o zákazníka, pomocou riade-
ných vzťahov, prostredníctvom databázového marketingu, sa sta-
la mocnou zbraňou DM, hoci Kotler tvrdí, že tiež to nie je vše-
liek. Pre firmu so stálou klientelou je však neoceniteľná. 

Prelomovým momentom v priamej komunikácii je však pre-
dovšetkým možnosť interaktívnej komunikácie umožnená tech-
nickými výdobytkami. Tieto „horúce“ novinky ešte len čakajú na 
svoje plné nasadenie. Ide o komunikáciu prostredníctvom tele-
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marketingu, mobilného marketingu a prostredníctvom internetu 
– on-line marketingu. Ponúkanie tovaru a obchodovanie s mož-
nosťou interakcie je u nás iba v štádiu zrodu a týka sa prevažne 
ekonomických subjektov. 

Je však len otázkou času, keď si tovar prezrieme prostredníc-
tvom monitoru a po porade s predajcom si objednáme tovar, kto-
rý nám obratom doručia, či už pôjde o nové CD, alebo raňajko-
vé menu.

4.3 Corporate identity 

Osobitné postavenie medzi ostatnými aktivitami marketingo-
vej komunikácie má celkom isto corporate identity (CI). Ostatné 
aktivity (napr. reklama, public relations, direct marketing, spon-
zoring a pod.) totiž spája fakt, že ide o šírenie informácií. Odli-
šuje ich buď charakter, resp. špecifiká prenosu informácií, alebo 
cieľ aktivity. 

Oblasť CI má nepochybne tiež svoj cieľ a nesmierne dôleži-
tý – jednotnú prezentáciu inštitúcie na verejnosti s cieľom spo-
ľahlivej identifikácie, resp. jej odlíšenia od ostatných subjektov, 
starostlivosť o imidž firmy atď. Dnes je to pre väčšinu firiem sa-
mozrejmosťou. Avšak charakter informácií vyplýva skôr z aktivi-
ty, ktorú svojim „obalom“ CI zastrešuje, ktorému dáva, uniformi-
tu, jednotnosť… Marketingová komunikácia firmy, či už ide o re-
klamu, PR, atď. sa totiž vždy musí niesť pod vlajkovou loďou CI. 
Tým nechceme túto oblasť rozhodne preferovať, skôr ide o vy-
medzenie jej špecifickosti. Budúcnosť bez CI si v trhovej ekono-
mike nemožno predstaviť. Starostlivosť o imidž firmy, resp. o fi-
remné konštanty sa nezastaví prípravou design manuálu, nevy-
hnutnosťou sa stáva permanencia. 

 Je však iba otázkou krátkeho času, kedy do mixu marketin-
govej komunikácie plnoprávne doplníme ďalšie podlinkové ak-
tivity, ako je sponzoring, media relations, atď. Veď svojím spô-
sobom tam dávno patria! A komunikáciu, resp. budovanie vzťa-
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hov s vlastnými zamestnancami (human relations), či zástupca-
mi médií (media relations) tiež nemusíme chápať iba ako súčasť 
PR. Podobne ani modeling nie je len podmnožinou reklamy. Zá-
visí to predovšetkým od miery vyspelosti integrovaného pôsobe-
nia marketingovej komunikácie. Veď Schultz47 do IMK zaraďuje 
už v deväťdesiatych rokoch aj komunikáciu so zákazníkom, či proble-
matiku obalovej techniky. 

Väčšiu pozornosť si v budúcnosti zaslúži i oblasť fundraisin-
gu, či franchisingu, ktoré na prvý pohľad s marketingovou komu-
nikáciou bezprostredne nesúvisia. Budúcnosť bude jednoducho 
znamenať ďalšie rozpracovanie dnes čiastkových aktivít. Niekto-
ré z nich pohltia ďalšie, nové vzniknú podľa konkrétnych záuj-
mov a potrieb spoločnosti. 

47 Schultz, D. Moderní reklama, umění zaujmout. Praha : Grada, 1995, 
s.21.
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Človek je ten, kto v sebe nosí vyššiu bytosť, 
než je on sám.

           (Exupéry)
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 Figúry, trópy 
a	niektoré	ďalšie	prostriedky	reklamnej	
štylizácie

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, poetism, personification, parallelism, epi-
thets, hyperbole, language games, verbal riddles, humour, etc. 
The main theme of the work is that creativity brings in the sphere 
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. 
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Z reklamnej praxe akcentujeme často používané prostriedky 
reklamnej štylizácie – ako sú figúry a trópy, osobitne metafora, 
slovná hra, poetizácia, personifikácia, paralelizmus, epiteton, hy-
perbola, jazykové hry, slovné rébusy, humor a pod. Ústrednou té-
mou práce je prezentovať, že kreativita prináša v oblasti tvorby 
reklamného textu v reklame o produkte, službe, značke – výraz-
ný 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.
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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...“1

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 in-
formácia o produkte, službe, benefitoch už nestačí. 

Nestačí ani vytvoriť identitu značky firemných produktov, 
keďže mnoho výrobkov sa etablovalo a udržalo na trhu práve 
vďaka neobvyklej reklamnej realizácii. Preto oblasť skúmania 
účinkov reklamného textu na recipientov je v súčasnosti organic-
ky naviazaná predovšetkým na výskum nákupného správania sa 
a čím ďalej, tým väčšmi závisí od celého komplexu činiteľov, 
najmä však od samotného obsahu a jeho štruktúry (textu). 

1 Horňák, P. Nová abeceda reklamy. Bratislava : Central European Ad-
vertising, 2003, str. 21. 



Marketingová komunikácia a médiá 0964

Reklamná štylistika

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, kto-
ré sformulovali mágovia svetového reklamného biznisu v popu-
lárnych príručkách, memoároch a ktoré pre nastupujúce generá-
cie reklamných tvorcov spĺňali (a aj spĺňajú) funkciu reklamných 
biblií (Ogilvy, Burnett)...

Z obidvoch zdrojov historici i teoretici reklamnej komuniká-
cie vytvorili obraz o prostriedkoch reklamného pôsobenia – o vi-
zuálnom, textovom a zvukovom spracovaní a odhalili aj ich skry-
té vrstvy: vývojovo – kultúrne konštanty, mechanizmy vnímania, 
sociálne hodnoty a estetické preferencie, na ktorých boli tieto ko-
munikácie postavené. Poskytujú teda veľa impulzov pre vedu i te-
óriu, ktoré nateraz vychádzajú z premisy, že reklamní tvorcovia 
pracujú síce intuitívnymi metódami, ale že nápady, ktoré neraz 
prekvapia, bývajú zvyčajne utvárané na základe intelektuálne-
ho a vedomostného potenciálu. Pozrime sa na problém komplex-
nejšie: Na prahu modernej reklamnej komunikácie vznikali pre-
dovšetkým informačné textové oznamy (letáky, noviny), ktorých 
úlohou bolo upozorniť na nový produkt alebo službu. Komuni-
kačné 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, ekonomic-
ké a kultúrne odlišnosti, v ktorých reklamná komunikácia prebie-
hala a ktoré najmä z hľadiska rešpektovania kultúrnych a terito-
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riálnych kontextov priniesli do nej nové podnety s využitím sta-
rých a zaužívaných postupov (viď využitie frazeologizmov v re-
klamnej praxi). 

Informačno – persuazívne stratégie boli zasa založené na vše-
obecnej potrebe človeka iracionálne veriť, že jestvuje produkt ne-
obyčajných, zázračných vlastností riešiaci v realite neriešiteľný 
(alebo ťažko riešiteľný) problém, resp., že existuje výrobok, kto-
rý prevyšuje konkurenčný produkt vo všetkých jeho ohľadoch.

 Zázračné patentové lieky, hojivé masti, nápoje, bylinky...pat-
rili k najhojnejšie sa vyskytujúcim témam komunikátov v dobo-
vých novinách. Čitatelia akceptovali bombastické claimy a vetné 
spojenia okrem toho aj preto, že podliehali ilúzii všeobecne ak-
ceptovanej zásady vo verejnej komunikácii, ktorá podľa nich ne-
obsahuje zámerne vytvorenú nepravdu. 

Samotná táto iracionálna viera je aj dnes významný fenomén, 
ktorý je permanentne prítomný bez ohľadu na typ kultúry, vzdela-
nostnú úroveň, poznanie, dobu. Je prítomný a prejavuje sa nieke-
dy výraznejšie, inokedy menej – avšak v reklame patrí k základ-
nému, čo možno úspešne využiť na presviedčanie – spolu s túž-
bou 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 „pione-
ering advertising“ (komunikovanie prostredníctvom vecných in-
formácií), 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).
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Želaním bolo dosiahnutie konceptu všeobecnej dostupnos-
ti novín, ich obsahovej príťažlivosti a súčasne záujem najširšie-
ho (málo gramotného a kultúrneho) masového publika. Historic-
ky túto éru poznáme ako nástup formátu „šestákovej tlače“ (pen-
ny press) – New York Sun (1833) zakladateľa a vydavateľa Ben-
jamina H. Daya (1810-1889) – ale aj konkurenčných novín New 
York Herald (1835). 

Práve jeho vydavateľ James Gordon Bennet (1795-1872) sta-
novil magickú cenu, nižšiu, než boli ich výrobné náklady, čím 
dosiahol, že náklad New York Herald prevýšil Dayov New York 
Sun.2 Obľuba u čitateľov sa bezprostredne premietla do záujmu 
inzerentov a následnom poklese ceny za reklamnú plochu. Novi-
ny sa stali prakticky reklamným médiom, nosičom komerčnej ko-
munikácie (inzeráty pokrývali väčšinu plochy). Kvantita sa pre-
mietla do komunikačnej „kvality“ – dôležité 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, splynutie. Problém sa stal jedným z najkritickejších a bolo 
ho treba rýchlo riešiť. K cieľu viedla jediná možná cesta – upútať 
čitateľa neobvyklými, výnimočnými štylistickými prostriedkami, 
ale zachovať informáciu o produkte, čiže – prostredníctvom no-
vej formy prezentovať obsah.

„Preteky“ o upútanie pozornosti priniesli do reklamy 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“, pomáha-

2 Šefčák, Ľ. Zrod bulvárnej tlače v USA. Bratislava : Otázky žurnalistiky 
1998 č. 4, str. 299-306.
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la orientovať čitateľa na inzertné texty. Prospievala tomu aj novi-
nová grafika a výber úderných titulkov a medzititulkov. Aj propa-
gované produkty harmonizovali s obsahom novín – poukazovali 
na mimoriadne účinky jednotlivých produktov (zázračné liečeb-
né 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-
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 zá-
kladná utilitarita, benefity produktu a asociačné schopnosti tvor-
cu textu. Osamelé kreatívne výstupy už v tomto čase však jed-
noznačne preukázali, že možno zlepšiť komunikáciu a výraznej-
šie odlíšiť výrobok od konkurenčného produktu. V tomto zmys-
le bolo možné nadviazať napríklad na vizuálny a grafický znak 
– bola to nová forma, kontinualizácia obchodných značiek cecho-
vých spoločenstiev, hoci prevažne s iným poslaním. Kým minulé 
značky boli zárukou kvality, v tejto novej (obchodno – výrobnej) 
situácii spĺňali predovšetkým komunikačné, označovacie funk-
cie a priniesli už aj odlíšenie. Dynamicky sa rozvíjajúci trh priná-
šal stále nové značky (ochranné známky) a len tie, ktoré mali atri-
búty kvality a boli prezentované nielen s dostatočnou razanciou, 
ale predovšetkým tvorivo – prežili. Reklamná komunikácia bola 
z tohto uhla pohľadu tvorivejšia – podnecovala vnímanie a spra-
covanie slovných textových informácií pomocou nových štylis-
tických prostriedkov a postupov, čo zodpovedalo kreatívnejším 
textovo – rečovým štruktúram. Tomuto procesu výrazným spôso-
bom pomohla priemyselná revolúcia, technické objavy a ich za-
vedenie do praxe. Boli začiatkom nástupu nového fenoménu – ci-
vilizačného zrýchľovania: javu, ktorý vytvoril výraznú hranicu 
medzi predmodernou (vybudovanou na báze renesančnej kultú-
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ry) 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 vy-
tváranie 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 mimo produkčných aspektov – komunikačnej prepojenosti – 
a schopnosti zaútočiť na recipienta čoraz sofistikovanejšími atak-
mi s cieľom vzbudiť pozornosť a vyvolať emócie.

Zachytiť	pozornosť,	vyvolať	emócie,	iniciovať	k	nákupu

Schopnosť efektívne spojiť čoraz väčší geografický „gap“ 
(priamy kontakt – tento termín sa využíva dnes najmä v mobil-
nej komunikácii, pozn. autora) sa stal najvýznamnejšou podmien-
kou ďalšieho ekonomického rozvoja systému a jeho distribuč-
nej homogenizácie. Táto podmienka bola tým zásadovejšia, čím 
rozsiahlejšie územia bolo treba prepojiť a čím rozsiahlejšie boli 
medzi nimi sociálno – ekonomické, demografické a iné rozdiely 
a teda odlišnejší aj jazyk a jeho štrukturácia.
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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-
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 tva-
rové a text mohol kreovať nové potreby zákazníkov. Zvyšovanie 
počtu značiek porovnateľnej kvality na trhu, počtu reklamných 
komunikátov, znamenalo aj silnú konkurenciu a súčasne znižo-
valo pravdepodobnosť, že daný komunikát zaujme a postúpi ďa-
lej, 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 vari-
ovali. Bol v zásade postavený na princípe asociácie, prepojenia 
významnej ľudskej schopnosti empatie s produktom alebo znač-
kou. Najvýznamnejšou hodnotou bol však vždy samotný ľudský 
život. Je to hodnota abstraktná, ktorá však, aby mohla byť ko-
munikovateľná, musí byť nejakým spôsobom skonkrétnená. Re-
klamní tvorcovia siahli po tom najsprávnejšom spôsobe – priro-
dzene to nebol ich vynález. Dejiny literatúry sú dejinami preme-
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ny veci všedných na veci nevšedné.3 Vo všetkých možných vari-
áciách a podporenom atribútmi, signalizujúcimi, že tieto hodno-
ty boli naplnené (šťastný úsmev, spokojnosť, láskyplné vzťahy 
atď.). V oblasti tvorby textu dosahovali čoraz výraznejšie úspe-
chy – túto skutočnosť nemožno prehliadnuť, pretože spĺňa prvý 
predpoklad akejkoľvek komunikačnej účinnosti – zachytiť pozor-
nosť, vyvolať emócie a na základe toho motivovať k nákupu. Pa-
ralelne s výraznými posunmi v reklamnej komunikácii (od dvad-
siatych rokov minulého storočia) práve tejto oblasti venovali re-
klamní tvorcovia, ale aj výskumníci mimoriadny záujem. Výsku-
my sa zameriavali na proces vnímania, emocionálneho pôsobe-
nia propagačných prostriedkov na jednotlivca aj na meranie vply-
vu propagačných prostriedkov na nákup propagovaných výrob-
kov. V tom období vyšla napr. práca H. F. J. Kropffa Psychológia 
v reklame (1934), ktorá sa zaoberá propagačnými apelmi a rieše-
ním 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 po-
dobu štrukturálnu, že je to tvar (celok) t. j., že je celostné. Na zá-
klade toho – prvky vytvárajú jeden celok a vzájomne sa ovplyv-
ňujú, vzájomne preberajú na seba svoje kvality a my celý tento 
proces premietneme do textu: jeden prvok s príťažlivými atribút-
mi (predovšetkým tými, ktoré sú všeobecne akceptované) sa au-
tomaticky prenáša, asociuje na iný prvok (produkt, značku) a ta-
kýmto nepriamym spôsobom budujeme pozitívny imidž produk-
tu. Je to vlastne v istom zmysle oživovanie výrobku, priraďova-
nie pozitívnych vlastností na základe pozitívnych emócií z jeho 
vnímania a  zdôraznenia kvalít prostredníctvom textu. Obrovskou 
výhodou je tu, na rozdiel od vizuálu (ktorý je významovo labil-
nejší), obmedzená variabilita možných konkrétnych výkladov pri 

3  Šklovskij, V. Teória prózy. Bratislava : Tatran, 1971, str. 11.
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súčasnom ohraničení témy, čím sa umocňuje potreba utvorenia 
spomínanej komunikačnej nite s vizuálom a bráni sa tak tzv. na-
sýtenosti pri vnímaní.

Tento typ reklamnej komunikácie s veľkou variabilitou a di-
ferenciáciou umožňuje fakticky nekonečné tematické varianty 
v kombinácii so zobrazovacími technikami a spôsobmi zobra-
zenia. Stáva sa – z hľadiska špecifík vnímania najvýznamnejším 
prostriedkom oslovenia čoraz širšieho trhového segmentu. Treba 
poznamenať, že tento štýl významným spôsobom ovplyvnil aj fi-
lozofiu tvorby reklamných komunikátov a je považovaný za veľ-
mi významný prostriedok komunikácie a podpory predaja aj na 
mieste odbytu4.

Asociatívnosť pri tvorbe reklamného textu je jedným z najdô-
ležitejších aspektov spracovania reklamného textu/sloganu (bu-
deme sa jej venovať ďalej). Schopnosť empatie je pre tvorcu re-
klamy 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 

4 Tellis, G. J. Reklama a podpora predaja. Praha : Grada Publishing, 
2000, str. 127.
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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 komu-
nikátu. Teda – aký je konzument produktu, aké sú jeho sociolo-
gické parametre, z čoho by bolo možné odvodiť i to, akým spô-
sobom (a či vôbec) bude vnímať a akceptovať reklamné posol-
stvo. Na základe toho by sa mohol organicky prepojiť výskum 
trhu s prostriedkami na jeho ovplyvňovanie. „Bol to uznávaný re-
klamný textár, ale rešpektoval aj výskum,  urobil z neho súčasť 
kreatívneho procesu a tak utvoril pravidlá tvorby najčítanejších 
inzerátov, ktoré sa stali vzorom pre iné agentúry.“5 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 vzdialenosť, 
neznámym smerom... Treba podotknúť, že hľadanie nových a no-
vých kritérií, ktoré by boli mustrom pre prácu na reklamnom ko-
munikáte a spresnili by aj profil cieľovej skupiny patrí aj dnes 
k marketingovo – mytologickým štandardom...

Naopak, David Ogilvy (1911-1999) vychádzal z predpokla-
du, že spotrebiteľ je inteligentný a chce informácie, aby sa správ-
ne rozhodol. Domnieval sa, že zadávateľ reklamy musí byť pre-
svedčený o tom, že predáva produkt, ktorý je lepší, než ten kon-
kurenčný – preto nemal pochopenie (ako sme uviedli v predslo-
ve) pre ozvláštňovanie reklamného textu a pre kreativitu: „Dnes 
každý hovorí o kreativite a to ma skutočne znepokojuje. Obá-
vam sa všetkých hriechov, ktoré by sme mohli v mene kreativi-
ty spáchať.“ Na výskum mal rovnaký názor ako Rubicam a Gal-
lup – vedel, že dobrá reklama musí mať základy vo výskume, aby 

5 Horňák, P., 2003, str. 234.
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bolo možné určiť platformu, podľa ktorej sa bude značka predá-
vať. Ogilvyho filozofia bola podobná názorom Rossera Reevesa 
(rovnaký názov má 137 karátový rubín, umiestnený v Smithso-
nian múzeu - USA). Aj on odsudzoval tzv. kreatívne texty – „vy-
špekulované formulácie“. Tellis jeho slová tlmočí takto: „Řekne-
te, že jste výrobce. Vaše reklama nefunguje. Tržby klesají. Závisí 
na tom budoucnost vaše, vaši rodiny i jiných lidí. Co budete chtít 
po mne? Vybranou mluvu? Mistrovské dílo? Zářicí věcičky, které 
sa dají zarámovat? Anebo chcete vidět, jak křivka tržeb přestane 
klesat a začne stoupat“?6 Reeves zaviedol pojem špecifická ponu-
ka predaja (unique sellin proposition – USP), ktorá využíva do-
minantné 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“?7

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 figú-
ry využívajú v poézii, nezriedka však aj v próze a v publicisti-
ke. V literatúre plnia funkciu emocionálno-expresívnu a vytvára-
jú tzv. exponované miesta textu. „Výnimočné priaznivé formál-
ne podmienky na využívanie opakovacích figúr v reklamnej vý-
povedi podporujú jej koncíznosť, i to, že vetné konštrukcie majú 
zväčša popisný alebo enumeratívny charakter“.8 

6 Tellis, G. J. 2000, str. 133.
7 Tellis, G. J. 2000, str. 133.
8 Tvrdoň, E. Text a štýl reklamy v periodickej tlači. Bratislava : Epos 

1999, str. 197.
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Tvrdoň zdôrazňuje skutočnosť, že v reklame sa stretávame 
častejšie, ako kdekoľvek inde s tým, že človek si pri sledovaní 
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 situácia, resp. reklamný cieľ – upú-
tať pozornosť percipienta na propagovaný tovar, službu či znač-
ku alebo na názov firmy, pričom nemusí ísť nevyhnutne o opako-
vanie, resp. o hromadenie tých istých slov“.9 

Reklama často využíva na akcentovanie predností výrobku 
opakovanie a priraďovanie jazykových prostriedkov, resp. pri-
raďovanie jazykových prostriedkov rovnakého typu (využíva-
nie synoným). Tento jav sa vyskytuje vo všetkých rovinách re-
klamného textu, pretože takýmto spôsobom sa daný prejav zdô-
razní a aktualizuje sa propagovaný akt. Význam slova sa tak ne-
mení, iba sa rozmanitým usporiadaním slová opakujú, čím sa ich 
význam zdôrazňuje, vyzdvihuje. 

Opakovanie sa dnes v reklame používa ako nástroj na ovplyv-
nenie zapamätateľnosti reklamného posolstva (z dôvodu zahlte-
nia recipienta informáciami prostredníctvom komunikačných ka-
nálov), ale aj ako tvorivá metóda. Kreatívne formy a postupy, 
ktoré svojou varietou presahujú hranice bežných fráz a zovšeo-
becnení – sú práve figúry. 

Figúry

 Základom figúr je lexikálna a zvuková hra. Výber slov sa pre-
zentuje často vo svojej virtuálnej podobe a tento princíp sa v sú-
časnosti rozvíja a vyhrocuje do maxima – dominujú ekvilibristic-
ké formy, široká paleta nápadov, často však zakliesnená v adjek-
tívach a frázach. Centrom pre pozornosť ostáva slogan – ale ako 

9 Tvrdoň, E. 1999, str. 197.
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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-
nie v reklamnom texte. Podľa Tvrdoňa ich delíme na:
• hláskové (fonetické) – využívajú opakovanie hlások (parono-

mázia, palindrom, aliterácia, asonancia, konsonacia, kalam-
búr, eufonická hra),

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

• priraďovacie – (perisológia, pleonazmus, tautológia, diló-
gia, polysyndeton, asyndeton, amplifikácia, paradoxon, oxy-
moron), 

• syntaktické – vynechávanie spojovacích výrazov, vystupňo-
vanie motívov (apoziopéza, proziopéza, prerývaná výpoveď, 
osamostatnený vetný člen, vytýčený vetný člen, elipsa, inver-
zia, paralelizmus, klimax).

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 – zdôrazňu-
je 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: Kaž-
dý	človek	má	svoje	tajné	zbrane.	Nech	už	sú	Vaše	zbrane	aké-
hokoľvek	kalibru	–	my	vám	prinášame	jednu,	ktorá	sa	sta-
ne	symbolom	úspechu	aj	tých	najostrieľanejších.	Jednoducho	
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telefón	pre	naozajstných	strelcov	(T – Mobile). 
Inak by sa paronomázia dala využiť aj nasledovne: Ponožky,	

pred	ktorými	nohy	nemusia	dať	nohy	na	plecia	–	mužské po-
nožky/Aj	nečinnosť	má	príčinu	– občianska iniciatíva/Zaplať-
te len minuté minúty – telekomunikácie/Neprestreľte!	Nestrie-
ľajte	naslepo!	Trafte	sa	priamo	do	cieľa!	Do	chella!	10

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/ Pres-
né...presne	pre	Vás/Keď	je	sila	krásna/A	krása	svedčí	o	sile/
Blízka vám aj vašim blízkym/Vhodnou protihodnotou sú ne-
hnuteľnosti /Príjemný	personál,	profesionálny	prístup,	poho-
dlné	parkovanie,	platby	platobnými	kartami/Rada	si	farbím	
vlasy,	ale	informácie	chcem	mať	neprifarbené/Nech	ste	kde-
koľvek.	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 nároč-
ná hračka, kreatívne použitá by však mohla mať pre reklamu mi-
moriadny efekt: Tabak	má	nový	kabát...

Britská detská charita Barnardo‘s je známa nekonvenčnými 

10 Chrystophoryová, Ľ. Osobitné štylistické prostriedky v reklamnom tex-
te, dipl. práca 2005. 
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a často šokujúcimi propagačnými spotmi. Pre svoj posledný tele-
vízny odkaz si zvolila doteraz nevídanú formu filmového palin-
dromu. Podľa lingvistického palindromu, teda slova, vety alebo 
čísla, ktoré majú rovnaký význam pri čítaní od začiatku i od kon-
ca používa filmové opakujúce sa zábery. Reklamný palindrom 
zachraňuje zneužívané deti – podľa Barnardo‘s má ukázať, ako 
môže charita obrátiť naruby život sexuálne zneužívaných detí. Na 
krátkom videu mladé dievča postupne prepadá zúfalstvu a závis-
losti od drôg. Pointa je v tom, že dievča nájdu pracovníci Barnar-
do‘s (v druhej časti spotu tvorcovia radili zábery od konca, čím 
dosiahli pozitívnejší účinok). Kampaň 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 sla-
bík 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. Efekt aliterácie je zvukový, rytmic-
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ký, dá sa využiť aj v grafickom spracovaní. 
Silnú aliteráciu nachádzame v reklamnom texte firmy Cit-

roën: ...Paradoxne, práve prerušovanie vám v morseovej abe-
cede prinesie potrebnú pomoc. Použitie troch aliterácií na za-
čiatku vety a troch na konci vytvára pocit vyváženosti, absencia 
v strednej pasáži zasa vyvoláva dojem prerušenia. Rytmicky pri-
pomína slogan ťukanie do telegrafu. 

Text inzerátu propagujúceho značku automobilov Nissan ali-
teruje: ...	a	urobiť	pauzu	naozaj	nestojí	nič, čím zdôrazňuje ne-
gačnú hodnotu výroku. Obsahuje schému, ktorá podporuje ryt-
miku a zvukový súlad výpovede. Sprievodný text toho istého in-
zerátu obsahuje ďalšie znaky aliterácie: Vyberte si vysokú spo-
ľahlivosť,	výkon... (prevládajú hlásky v, y, p, o, s): Jednoducho	
–	najlepší	úžitok	od	najlepších. Je tu opakovanie hlások n, a, j, 
l, e.11 Ďalším príkladom z praxe je napr.: Calex. Kalendár zimy/ 
Toma.	To	má	chuť.

Asonancia (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 kom-
binácii 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 jej aj vokalický rým: guláša – bohatšia, stoka – bzdo-
cha, špinavá – od blata. V reklamnej praxi sa vyskytuje často už 
aj preto, že sa tak môžeme vyhnúť triviálnym posolstvám: Kaž-
dý	domov	žije	vodou	–	vodovodné systémy. Takmer neodhali-
teľnou asonanciou je ISDN. Pre	rýchlejší	internet – Slovenské 
telekomunikácie, v ktorej energicky pôsobí aj opakovanie hlások  
„r“ a „e“. Asonanciu môžeme použiť aj v tomto prípade:  

11  Chrystophoryová, Ľ., dipl. práca 2005.



79E. Vopálenská: Figúry, trópy a niektoré ďalšie prostriedky reklamnej štylizácie

Nechcem	vedieť	menej	–	denník SME alebo Citroen.	Sny.	Tvo-
je.

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 naj-
mä 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 podobnos-
ti alebo totožnosti, b) na základe polysémie (viacznačnosti) slov 
– aj chcený alebo nechcený kalambúr pôsobí zvyčajne komic-
ky, prípadne satiricky tým, že prehodnocuje významy slov a fra-
zeologických spojení (napríklad platonická vráska namiesto pla-
tonická láska...12 Z reklamnej praxe je to napr.: Kladne o Klad-
ne/O	matematike	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-
žený človek od Váhu/keď neváham, mávam odvahu – Ľ. Feldek: 
Vlastný životopis. 

V druhom dvojverší sa nachádzajú až štyri podobne znejúce 

12 Valček, P. Slovník literárnej teórie. Bratislava : Literárne informačné 
centrum 2006, str. 307.
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slová – vážený, od Váhu, neváham, odvahu, ktoré vytvárajú ka-
lambúr. 

V druhom type kalambúru sa známe slová môžu nahradiť slo-
vami vymyslenými, vytvorenými autorovou fantáziou. V bás-
ni M. Válka Pampulóni s názvom súvisia ďalšie vymyslené slo-
vá, 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: Galantu-
jeme vám – obchod s nábytkom Galán...Vymyslené slová vnú-
torne súvisia, lebo ich spája spoločný slovný základ, čím sa stáva 
báseň príznakovou. Kalambúr je vhodným štylistickým prostried-
kom v detskej literatúre. Často sa vyskytuje v básňach s humor-
ným 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 homo-
nymii – zhodnom znení dvoch slov s odlišným významom. Slo-
gan Koruna za korunu by mohol vystihovať predajnú akciu far-
by na vlasy.13

 Z príkladov je vidieť, že používame zvukovo podobné ale-
bo rovnaké, významom rozdielne pomenovania: Tvaroh v dob-
rých	tvaroch/Každý	pozná,	že	je	z	hrozna/Niečo	extra.	Dar-
ček	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 
s obrazom štetca, ktorý maľuje srdce. Slogan znie podobne ako 
maľujme štetcom. Všetko je na webe (na tebe/na vás) zasa ape-

13 Chrystophoryová, Ľ., dipl. práca 2005.
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luje na rozhodnutie recipienta vyhľadať si na internete informá-
ciu, ktorú práve potrebuje. Slogany tu fungujú ako výzva, môže-
me sa rozhodnúť, či budeme maľovať (srdcom) a prispejeme na 
charitu alebo sa rozhodneme pracovať s internetom. Tento typ eu-
fonickej hry používa jemné nástroje manipulácie, ktoré smerujú 
k voľbe akceptácie...

Opakovacie	figúry	

Opakovaním hlások, hláskových skupín, slabík, slov, grama-
tických konštrukcií i významov dosahujeme ozvláštnenie výpo-
vede, ako aj zdôraznenie kľúčového slova, ktorému práve „kľú-
čovosť“ dodáva využívanie figúr. Dosahujeme nimi funkcie emo-
cionálno – 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“.14 

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 
už v slogane alebo v copy texte), máme na mysli repetíciu iden-
tických alebo obsahovo, resp. tvarovo podobných slov, vetných 

14 Tvrdoň, E., 1999, str. 197.
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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 blíz-
ke obrazovo – metaforickému vyjadreniu, repetícia nemá funkciu 
vecno-odkazovaciu, ale slúži na zdôraznenie expresivity – met-
ra, 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“.15 Reklamný text má po-
vahu rétorickú, persuazívnu, preto – ak sa úloha rétorických fi-
gúr zvýrazní, dosiahne sa vyššia účinnosť. Vo všeobecnosti opa-
kovanie slov a fráz v texte je založené na princípe automatické-
ho 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 slov-
né spojenia nám pôvodne evokovali vizuálnu podobu textu. Ne-
skôr sa nám pripomínajú aj audiálne a vtedy nastáva to očakáva-
né „spúšťanie.“

Ďalší dôvod využívania týchto prostriedkov treba hľadať 
v špecifickosti komunikácie, totiž že opakovanie určitých častí 
textu/slov je spôsobom, ako dané pojmy zvýrazniť, ako ich pový-
šiť na vizuálnu figúru, ktorá sa s vyššou pravdepodobnosťou za-
chytí a ukotví v pamäti. Opakované slovo sa často viaže na od-
lišné kontexty, vtedy dochádza aj k sémantickým posunom. Opa-
kované slovo sa stáva významovým jadrom výpovede a je zvy-
čajne aj jadrom reklamného posolstva: FORD	–	Správni	ľudia.	
Správne	 súčiastky.	Správne	ceny/Riadne	kone,	 riadne	ženy,	
riadne leto. Riadne ako Radegast/Nový	Opel	Vectra	Caravan/
Umenie v priestore. Umenie v pohybe.

15 Čmejrková, S., 2000, str. 101. 
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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 re-
čové 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 umiestne-
nia 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 významovom 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 ná-
silne pôsobiaci rýmový pôdorys. 

Opakovaním sa dosahujú aj osobitné účinky – udržiava sa po-
zornosť tým, že napríklad slovo, uzatvárajúce jednu časť výra-
zu 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,	
sila	rýchlosti	– Canon/Aral – sila v harmónii.

Dôležitým momentom pri textoch, ktoré sú založené na prin-
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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 prozaic-
kých textoch. „V anaforickom postavení sa nachádzajú predo-
všetkým vlastné substantíva – značky propagovaných tovarov, 
napr.: Post-it,	 priehľadný,	 lepiaci	 a	 snímateľný	 poznámko-
vý	lístok	–	praktický	spôsob	komunikácie.	Post-it	–	lepší	ako	
uzol na vreckovke.16 Anafora je vhodným prostriedkom na vy-
tváranie vetného paralelizmu. Na začiatku jednotlivých veršov či 
viet v próze sa obyčajne opakuje významové jadro, ku ktorému sa 
pridávajú nové výpovede, metafory a iné básnické trópy. V tvor-
be nadrealistov sa k anafore priraďujú rozličné asociácie vytvá-
rajúce medzi sebou ostré významové kontrasty, prípadne zabez-
pečujúce gradáciu. Nadrealistická tvorba priam oplýva anaforou: 
Ostávajte zdravé vilky nocou zmietnuté/ostávajte zdravé hlavy tŕ-
ním ovité/ostávajte zdravé kolieska na dvojkolke/ostávajte zdra-
vé drobné mince v tobolke/ostaň aj ty zdravý medicejský kardi-
nál/že si Boccaciovi pri básnení radieval (Š. Žáry: Bronzová vlči-
ca). V slovenskej literatúre sa anafora stáva vhodným prostried-
kom lyrizácie prózy, zabezpečuje využívanie vetného paraleliz-
mu a priraďovania rozličných asociácií akoby pod seba. Uplat-
ňuje sa pritom simultánnosť radenia výpovedí, čo je charakteris-
tický znak lyriky oproti sukcesívnosti, prevládajúcej v epike: Po 
chvíli ozve sa zdola, z hmly, jemný klepot. Klepot sa pravidelne 
zosilňuje. Z osuhle na dne údolia vynorí sa postava. Môže to byť 
blúdiaci duch tohto pustého kraja. Môže to byť zlovestný posol 
vojen, požiarov, hladu a moru (D. Chrobák: Návrat O. Baláža). 

16 Tvrdoň, E., 1999, s. 201.
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Podľa Mistríka je anafora „opakovanie toho istého výrazu 
na začiatku niekoľkých viet za sebou“.17 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	súčiast-
ky.	 Správne	 ceny/Dobré	 auto.	Dobrá	 cena.	Dobrý	 začiatok. 
Najväčším nebezpečenstvom pri anafore je „teleshoppingový 
efekt“ – opakovanie názvu produktu môže vytvárať dojem ná-
tlaku.

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,	 ex-
tra	výdrž/GARANCE	spokojenosti	s	účinky	přípravků,	GA-
RANCE	vrácení	peněz	bez	udání	důvodu,	GARANCE	pro-
věřené	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 propagova-
ných výrobkov, pri opakovaní značky, pri použití modálnych slo-
vies, prísloviek a pod.: 

Každý	 deň	 stierajte.	 Každý	 deň	 vyhrajte/Úver	 bez	 ru-
čiteľov	–	úver	 s	minimálnymi	mesačnými	 splátkami	 –	úver	
s	platnosťou	6	rokov/Nech	ste	kdekoľvek.	Nech	robíte	čokoľ-
vek/Odolá dotyku vášne, odolá dotyku vankúša – make up/
Bez poplatkov. Bez rizika. Bez problémov/Viac ako záznam. 
Viac	ako	reprodukcia.	Viac	ako	predtým/Dlhšia	hebkosť,	dlh-
šia	krása/Život	–	ľudia.	Život	–	zaujímavosti.	Život	–	príbe-

17 Mistrík, J. Štylistika. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľ-
stvo, 1985, str. 149.
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hy/Prší,	prší,	len	sa	leje	so	strešnými	žľabmi	plastiky	Nitra	sa	
nič	nedeje/Fiat	Marea	a	Marea	Weekend/Umenie	v	priestore.	
Umenie v pohybe.

Epifora (gr. epifora = prídavok) – opakovacia štylistická figú-
ra, opak anafory. V básni sa opakujú slová na konci veršov, čo sa 
využívalo hlavne v stredovekej lyrike na ozvláštnenie básní (nie-
kedy sa budoval rým iba na tomto princípe). Keďže moderná po-
ézia veľmi využíva opakovacie figúry, výskyt epifor nie je zried-
kavosťou ani v avantgarde a súčasnej poézii. Môže sa prostred-
níctvom nej vytvárať kontrast v uvedenom texte: Zore moje, 
zore, nesvitajte hore/nesvitajte hore/kým si ja položím moju par-
tu 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	nemô-
že	zemný	plyn,	dovezieme	Flaga	plyn!/Ja	si	dám	His,	ty	si	dáš	
His.	Hisky	sedia	všetkým!

Často sa opakovanie používa viacnásobne. Anafora aj epifora 
sa často komponujú do rozsiahlejšieho textu. Napr. v reklame na 
džínsy: Nosili	sa	minisukne	a	bodkovaný	vzor.	A	džínsy. Z čes-
kej reklamnej praxe: No	Jednou	Persil,	pořád	Persil/Kdo	rych-
le	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 epanastro-
fa dominovala predovšetkým v poézii a dnes sa s ňou stretáva-
me 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 réto-
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rická figúra opakujúca rovnaké slová na konci jednej vety alebo 
verša a na začiatku druhej vety alebo verša gradovaním myšlien-
ky. Hovoríme jej aj palilógia (gr. palilogiá = opakovanie vyslove-
ného). Zosilňuje kompozičné nadväzovanie – konečné slovo jed-
nej 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 filozofii 
(prechodne alebo stále) zdôrazňuje, že systém všetkých alebo len 
niektorých celkov, nielen v čase pripojenia (ktoré vždy môže zna-
menať potenciál konfliktu), ale aj vo chvíli odpojenia či nezávis-
losti jednotlivých slov, sekvencií je zahrnutý v symploké. Inter-
pretácia niektorých Platónových textov (Sofista) znamená súčas-
ne univerzálny princíp symploké – „všetko je napojené na všet-
ko“ – ako radikálnu pluralitu – „nič nie je spojené, aspoň inter-
ne, s ničím. „Keby	všetko	bolo	spojené	so	všetkým, o si nada 
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estuviera conectado con nada, alebo kým sa nič nepripojilo k ni-
čomu, el conocimiento sería imposible – nemohli by sme to po-
znať“...18 „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.19 
Výpoveď na začiatku a na konci je zvyčajne to isté slovo: Áno, 
v Hypernove. Áno. Opakované slovo však môže v priebehu vý-
povede nadobudnúť aj kontroverzný význam: Rovnaké veci ne-
musia	vyzerať	takto.	Rovnako.	

Epizeuxa (gr. epizeuxis = pripojený) je opakovanie tých is-
tých slov za sebou v básni, prípadne v próze. Niekedy sa vkla-
dá medzi opakujúce sa slovo aj iný výraz. Epizeuxa patrí k opa-
kovacím štylistickým figúram a okrem odborných, administra-
tívnych 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. Novo-
meský: Motív 1950). 

„Epizeuxa je zriedkavejšie využívaným prostriedkom. Je to 
viacnásobné opakovanie toho istého slova v tom istom tvare“20, 
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: Prečo?	 Prečo?	 Prečo?	 Lebo	 máte	 ko-

18 http://translate.google.sk/translate?hl=cs&sl=es&u=http://mientrasvi-
vimos.blogomundo.com/2010/02/05/symploke/&ei=VyZhTJjdM8qFO-
KubyIwK&s

19 Tvrdoň, E., 1999, str. 203. 
20 Mistrík, J., 1985, str. 148.
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nečne	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	zdar-
ma	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 začiat-
ku či na samom konci alebo uprostred reklamnej výpovede. V re-
klamnom vysielaní epizeuxu chápeme napriek jej dialogickej po-
vahe ako zvukovo bezprostredné opakovanie (napr. predložkové-
ho výrazu): Hádaj,	čo	mám?	Lístok	do	kina.	Do	kina?	Do	kina.	
A	čo	hrajú? 21

Epanalepsa (gr. epi = na konci, ana = na začiatku, lepsis = 
zobratie) sa podobá na epanastrofu, nadviazanie sa uskutočňu-
je v rámci vety – posledné slovo jednej výpovede sa zhoduje so 
začiatočným nasledujúcej. Môžeme povedať, že je to v istom 
z mysle dramatizujúca rétorická figúra. 

V reklame ide zvyčajne o fázovanie, opakovanie toho istého 
slova na začiatku a na konci riadku: 

Pečenie	je	radosť	–	Hera	je	pečenie/Pozor.	Novinka.	Po-
zor!/Rádio	 Flash	 vás	 pozýva	 na	 oslavu	 7.	 narodenín	Rádia	
Flash.

Polyptoton (gr. poly+ ptóza, pád, piptein) – opakovanie rov-
nakých slov v rôznych prípadoch (napr.). Je to gramatické opa-
kovanie, pri repetícii sa mení iba gramatický tvar slova. Príklady 

21 Tvrdoň, E.,1999, str. 199.
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z literatúry: Gréci sú silní a obratní, aby svoje sily, svoje schop-
nosti a svoju divokosť premenili na statočnosť (William Sha-
kespeare 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 predslov, 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.

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 spá-
ja téma reklamného textu. Enumeratívne figúry sú polysyndeton, 
asyndeton, amplifikácia.22 Za istých okolností sa sem môže prira-
diť aj rečnícka figúra – paradoxon.

Pleonazmus (gr. pleonasmos = prebytok) – je to štylistická fi-
gúra, ktorá sa zakladá na redundancii (nadbytočnosť, hojnosť). 
Na zdôraznenie nejakej skutočnosti, motívu sa opakujú slová rov-
nakého alebo blízkeho významu. Obyčajne ide o hromadenie sy-
noným; ich funkciou je zosilnenie obrazu, básnickej výpovede: 
Nepozeraj, nie, nedívaj sa späť! (M. Válek: Po písmenku). 

22 Tvrdoň, E., 1999, s. 204 – 205.
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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 slov-
nej dvojici alebo v slovnom rade ocitnú synonymá (reprezentu-
jú vždy ten istý slovný druh): Hádkam, škriepkam, zvadám za-
bráni	len	Madit/Chcete	bývať	v	peknom,	vkusnom	a	elegant-
nom byte? Takéto enumerácie majú v reklamnej výpovedi zdô-
razňujúcu úlohu, niekedy zintenzívnenú stupňovaním priraďova-
ných slov: Informana informuje, radí, navrhuje – ekonomický 
a právny poradca podnikateľov“.23 

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 nahromade-
nie viacerých slov rovnakého významu; v matematike je to prav-
divý výraz; definícia kruhom... Ide o najjednoduchšie priraďova-
nie: Hrajte	a	vyhrajte! Jednotlivé slová sa na seba ponášajú zá-
kladnou morfémou – napr.: Profesionálni profesionáli v ústre-
ty k Vám/Mikroskop nad mikroskopy/Majstrovskí majstri. 
V reklamnej komunikácii ide najmä o zdôraznenie a umocnenie 
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 diev-
ča...V reklame vyjadruje vo dvojici dvojzmysel – Istota	je	Istota!

23 Tvrdoň, E., 1999, s. 205.
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Dilógia je druh tautológie, v ktorej sa opakuje to isté slovo 
v rovnakom gramatickom tvare, napríklad: Osud je osud. Múd-
ry 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 tex-
tu, kde dochádza k hromadeniu výrazov; uplatňuje sa pri vyme-
núvaní pojmov a ich zdôrazňovaní, t. j. pri enumerácii, klimaxe 
a epizeuxe: Už niekoľkokrát prišli a sa schovali a zvonili a zvoni-
li a pampulovali (M. Válek: Pampulóni). 

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

Asyndeton (gr. asyndetos = nespojený) – je to básnická figúra, 
zakladajúca sa na vynechávaní spojky, hovoríme mu aj – úspor-
né priraďovanie slovných spojení. Spojka a sa vynechá pred po-
sledným 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 vzniká tzv. adverzatívny asyndeton (Ešte vlka neza-
bili, už na jeho kožu pili). Asyndeton sa často spája s gradáciou 
a antiklimaxom. V reklame sa vyskytujú aj kombinácie inter-
punkčných a grafických znakov: 

Autosalón	 –	 autobazár/Zabezpečovacia	 technika,	 auto-
doplnky/Montujeme len homologizované a overené zabezpe-
čovacie	zariadenia:	–	mechanické:	MULT-T-LOCK,	Ancora	
super/Imobilizéry Meta GT/Autoalarmy: Meta, Avital, Ran-
ger, GT.

Amplifikácia (lat. amplificatio = rozširovanie) je to štylistická 
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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 označu-
je aj ako extenzia významu i ako sémanticko-modálne variova-
nie, gradovanie komunikačných motívov – tém, obrazov, symbo-
lov pri tvorbe a modulácii média.24

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 
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 nemôžu dohodnúť, lebo každý chce nie-
čo iné. Muž ženu a žena muža (F. Karinthy). Autor môže prostred-
níctvom 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, po-
kiaľ nemusí, neodtŕha sa od pôdy, od roľníctva; tu je každý napo-
ly niečím a napoly niečím iným (V. Mináč: Dúchanie do pahrieb). 

24 Valček, P., 2006, str. 17.
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V reklamnej praxi zdanlivo nezmyselná výpoveď môže myš-
lienku podporiť: Za	nízke	ceny	vysoká	spokojnosť/Ľahké	je-
dlá	pre	ťažkých	ľudí/Jednoduché	riešenia	pre	váš	zložitý	ži-
vot. 

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“.25 Spolu s apoziopézou sa zvykne spomínať aj prozi-
opéza, pri ktorej sa vynecháva začiatok výpovede. V reklamnom 
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 vznik-
ne priestor na jednoznačné doplnenie dominanty reklamnej výpo-
vede. Ide o aktivizačný prvok úmyselne nasmerovaný na adresá-
ta a je pre reklamné výpovede typický. Je zvyčajne súčasťou kul-
túrnej alebo hodnotovej modality sociálnej komunikácie a máva 
podobu sémantickej synkopy.26 V reklamných textoch sa frekven-
tuje 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,	alergií,	boles-
ti v chrbte... – prírodné liečivo/Nákup	v	pravý	čas.../Otvorte si 

25 Findra, J. Štylistika slovenčiny. Bratislava : Osveta 2004, str. 84.
26 Valček, P., 2006, str. 24.
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dvere	k	vlastnému	domovu,	čoskoro	vám	ponúkneme	kľúč.../
To,	čo	vám	v	kúpeľni	chýba.../To	pozeráte,	čo	počúvate...Fun	
Radio – je to viac ako pocit... V reklame je to zámerne nedokon-
čená výpoveď, ktorá sa graficky označuje troma bodkami a nie-
kedy aj pomlčkou: Radio Regina 24 hodín denne... 

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 predchádzajúcej 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 najčíta-
nejší...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 
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 konštrukč-
ný prvok najmä pri tvorbe reklamného hesla, sloganu a titulku.  
Vynechajú sa tie časti výpovede, ktoré majú nízku informačnú 
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hodnotu – vo vete najčastejšie absentuje prísudok: Vždy (je) svie-
ža a čistá. Vždy (je) fit! Vynecháva sa slovo, slovný výraz, časť 
vety, príp. aj celá veta zo súvetia, ak majú nízku informačnú hod-
notu a pociťujú 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 zrozu-
miteľne bez toho, aby sa opakovalo to, čo už bolo vyslovené, ale-
bo 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 do-
mova/Rexona – účinný antiperspirant/Wella – odborník na krásne 
vlasy/Všetko nové topánky, ktoré ste ešte nevideli.

Inverzia – (lat. inversus = obrátený) je štylisticko-gramatic-
ký jav, ktorý vzniká narušením obvyklého slovosledu – dosahuje 
sa tým špecifický štylistický a rytmicko-melodický efekt. Zákla-
dom inverzie je obrátený slovosled a intonačné zdôraznenie slov. 
Inverzia sa najčastejšie používa v umeleckom štýle ako archaizu-
júci prostriedok. V reklame vzniká narušením ustáleného poriad-
ku slov vo vete najmä v prípadoch, keď ide o pragmatický text  
malého rozsahu: Tix	bieli,	Tix	čistí,	Tix	perie	sám. Slovník li-
terárnej teórie uvádza, že inverzia je esteticky alebo štylisticky 
funkčný neobvyklý slovosled, ktorý je zároveň indikátorom lite-
rárneho (poetického) slohu – nemá však byť samoúčelná a v poé-
zii slúži najmä na umiestnenie slova (slabiky) do akcentačnej vý-
znamovej 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 – zlatý 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 tex-
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tov, keď na miestach ich významového stretu vznikajú nadrade-
né kontexty (napr. bájka o vlkovi a barančekovi je paralelou tex-
tu a moralizujúceho podtextu)“.27 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. skúš-
ka hlavného hrdinu v rozprávke má tiež podobu kompozičného 
paralelizmu, 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 
v práci a s nami ste top. Za typický príklad syntaktického para-
lelizmu možno považovať zhodné konštrukcie dvoch súvetí, kde 
sa zamieňajú iba gramatické kategórie slovných druhov vo funk-
cii vetných členov, zatiaľ čo samotné vetné členy svoju pozíciu 
nemenia.

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 a blú-
denie a bludy (Múdrosť). „Etymologická paronomázia sa nazýva 
aj básnickou etymológiou, pretože spája významy do figúry zapo-

27 Valček, P., 2006, str. 257.
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jených slov na základe zdanlivej etymologickej príbuznosti (napr. 
plané plány). Ak sa rovnaký postup uplatní pri slovách so skutoč-
nou spoločnou etymológiou vzniká špecifický typ – paronoma-
zia – figura etymologica“.28

Klimax (z gréc. klimax = rebrík) je rečnícka štylistická figúra, 
ktorá sa v literatúre vyskytuje pomerne často. Používa sa pri stup-
ňovaní významu za sebou idúcich slov alebo slovných spojení. 
Je to podobná figúra ako gradácia, lenže klimax sa vzťahuje skôr 
na slová a slovné spojenia, kým gradácia zasahuje aj do kompo-
zičnej roviny textu, môže byť aj prvkom makro štylistického plá-
nu 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 slovies, hoci jeho 
určenie v texte nie je jednoduché: Útrapy života, zápasy a tram-
poty, neresť a bieda, hnev a závisť, nezdary a sklamania – to všet-
ko tu mizne, hynie, tratí sa... (M. Kukučín: Dom v stráni). Nieke-
dy ho používame s paralelizmom so stupňovitou stavbou. V pa-
ralelizme sa ako výstavbové prvky uplatňujú aj rozmanité lexi-
kálne opakovacie figúry a trópy. Spojenie paralelizmu s personi-
fikáciou je dosť frekventované vtedy, ak je predmetom reklam-
nej výpovede názov firmy, alebo značka výrobku. Príklad z lite-
ratúry: Zpíval, že bude, až bude, že bude stále perutný a ještě pe-
rutnější, ba nejperutnější z perutnatců (L. Kundera). Z reklamy: 
Prídeme	–	Predvedieme	–	Zameriame	–	Namontujeme!	Šan-
ca	pre	tých,	ktorí	chcú	získať.	Šanca	pre	tých,	ktorí	chcú	zbo-
hatnúť!

Antiklimax (z gréc. anti = proti, klimax = rebrík) ide o šty-
listickú figúru, ktorá sa zakladá na postupnom oslabovaní výra-
zov alebo zmyslu viet, prípadne vyšších tematických a kompo-
zičných celkov (klimax vzniká opačným postupom). Antiklimax 
môže byť založený na oslabovaní myšlienky čoraz slabším výra-

28 Valček, P., 2006, str. 259.
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zom, napr. pri takomto radení slov: veky, časy, doby, chvíle, oka-
mihy. Postupné zmenšovanie intenzity alebo počtu možno vyjad-
riť 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 formulo-
vali slová o láske, bozku, rose (L. Ballek: Agáty). 

Antitéza (z gréc. anti = proti, thesis = protiklad) – dva význa-
my (motívy, vety, slovné spojenia) v protikladnom spojení. Opa-
kom je paralelizmus; antitézou možno nazvať aj záporný para-
lelizmus. 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 aj 
ľudové piesne, ktoré majú neraz takúto výstavbu: a) obraz; b) po-
pretie 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 ne-
bol len štyri nedele, narástlo mi žitko zelené na dvore. Nebolo to 
žitko, lež bola pšenička, nepúšťaj, Anička, zvečera Janíčka (ľu-
dová 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, lás-
ka 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 
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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 zdôrazňu-
je jeho dôležitosť pri ozvláštňovaní textu. Oxymoron je štylistic-
ká figúra, ktorá vzniká spojením dvoch slov s protichodným vý-
znamom. Vykazuje príbuznosť s antitézou a paradoxom. Vysky-
tuje sa aj v prísloviach a porekadlách (pomaly ďalej zájdeš), ale 
bohato ho využíva najmä umelecká literatúra: Však, súdruh Ga-
lilei / je taká múdrosť?! (L. Novomeský: Múdrosť). Spojenia sú-
druh a Galilei sa logicky vylučujú, preto ich treba pokladať za 
oxymoron. Aj názvy niektorých literárnych diel možno považo-
vať 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 personifi-
káciu. Pôvodne sa táto štylistická figúra vyskytovala v dráme, ne-
skôr sa rozšírila aj v epických textoch a v lyrike. Využíval ju napr. 
Ján Kollár na oslovenie Slovanstva (= Slávie). Autor môže oslo-
viť aj nežijúceho básnika, ktorý ho niečím inšpiroval, prípadne na 
ktorého svojou tvorbou nadväzuje. Rudolf Čižmárik v básni ve-
novanej Jánovi Kostrovi v názve použil apostrofu tohto typu, pri-
čom názov je zároveň prvým veršom textu: Zostali po vás, maj-
stre, zvláštne pamäti. 
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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“.29 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. 

 Trópy a iné prostriedky reklamnej štylizácie

Trópy (gr. tropos = obrat) sú nepriamym pomenovaním – je to 
použitie slova v prenesenom význame. Prenos pomenovania jed-
ného javu na iný jav sa uskutočňuje na základe podobnosti, vec-
ných súvislostí v inom kontexte. Najjednoduchším typom je pri-
rovnanie. K trópom zaraďujeme metaforu, metonymiu (k nej pat-
ria perifráza, litotes, hyperbola, irónia, persifláž, paralipsa, amfi-
bólia, sarkazmus, symbol, alegória, mýtus, aj niekoľko figúr…) 
Ostatné trópy patria tiež k niektorému z hlavných trópov. Proble-
matická je irónia, ktorú mnohí jazykoví teoretici vyčleňujú ako 
samostatný básnický obraz. 

Valček uvádza že trópy sú: pôvodne, filozoficky u Aristotela 
• a) gramaticky vyjadrené atribúty subjektu, 
• b) tvrdenia úsudku, sylogizmu 
• c) formulačné figúry – tvrdení, úsudkov, sylogizmov 
• d) súbor argumentov, odôvodňujúcich zdržania sa úsudku, 

v teórii literatúry a poetike – je to súhrnné označenie pre všet-
ky typy prenášania významu, obrazných a nepriamych pome-
novaní, ktoré vznikajú buď ako aktuálne, jedinečné, neopako-

29 Valček, P., 2006, str. 19.
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vateľné pomenovania v rámci určitého kontextu literárneho 
diela (resp. vety, verša, odseku) alebo ako lexikalizované, kto-
rých pôvodné konotačné pole v novom kontexte – odbornom, 
technickom – zaniklo.30 
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. 
Trópy sú nástroje pre spájanie kontextuálne zdanlivo nesúvisia-
cich predmetov či javov, ktoré na základe týchto spojení nadobú-
dajú hodnoty prekvapivých vzťahov, ozvláštňujúcich bežné prag-
matické vnímanie skutočnosti. Aktualizáciou teda rozumieme vy-
tváranie nových väzieb medzi lexikálnymi a sémantickými jed-
notkami. 

Práve kvôli momentu ozvláštnenia výpovede sa trópy vyu-
žívajú aj v reklamnej štylistike, v ktorej je „novosť“ výrazu, vý-
znamu mimoriadne žiaducim atribútom. Trópy práve vďaka tej-
to mnohoznačnosti výrazov môžu aktivizovať určitý významový 
odtieň do konečného výrazu výpovede. 

V reklame sa využívajú aj pre potrebu zvýšenia emotívnos-
ti 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.

30 Valček, P., 2006, str. 334.
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Metafora – kreatívna reflexia 

Metafora (gr. metafora = prenos, prenesenie) – je spôsob pre-
nášania významov, namiesto pravého pomenovania použijeme 
pomenovanie, ktoré vzniká na základe asociácií a vnemov – po-
menovanie, patriace do inej zmyslovej oblasti na základe podob-
nosti, vzhľadu, veľkosti, množstva, stavu, situácie, zhodných 
vlastností, kontextov a pod.

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.31 

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 uvádza 
názov ponúkaného výrobku, resp. informácie o benefitoch, v dru-
hej vrstve textu (podtextu, kontextu) je metaforický, prípadne ré-
torický výrok: Keď	sa	to	má	podariť	-Vodafone/Hyundai. Ria-
dim	svoj	svet/Hellmann’s.	Keď	je	chuť	skutočná/Chrom	plus.	
Spojenec	štíhlej postavy/Pantene.	Zažiarite/Vanish.	Dôveruj	
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 

31 Valček, P., 2006, str. 222.
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sa v čase a na mieste presne vymedzenom zrazili a pri jave, kto-
rý sa z tejto zrážky vytvorí bolo na okamih vidieť všetko: nebo 
i peklo vecí. 

Metafora je stavebný princíp básne, je básnikovou klasifiká-
ciou, okom, ktorým sa díva a vidí. Niekedy je z jedného 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 inštitúciou, na ktorej sa podáva-
jú oficiálne prihlášky k pobytu na územie každodennej básne“.32 

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 
rétoriky 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 po-
užitia slova ako. „Ako nahrádza práve vzťah medzi metaforický-
mi komponentmi.”33 

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 

32 Rúfus, M., 1967 . In Mistrík, J. Štylistika. Bratislava: Slovenské peda-
gogické nakladateľstvo, 1985. str. 135.

33 Urban, J. Utrpenie mladého poeta. Bratislava : Slov. spisovateľ, 1999, 
str. 89.
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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 
spolu. Strach z metafory v empirickej tradícii je strachom zo sub-
jektivizmu, z emócií a fantázie“. 34 

Podľa Lakoffa a Johnsona mýtus objektivizmu „hovorí“, že 
svet sa skladá z predmetov. Tie majú vlastnosti, ktoré sú nezávis-
lé od ľudí alebo iných bytostí. Tak napríklad kameň je samostat-
ný predmet a je tvrdý. I keby vo vesmíre nejestvovali nijakí ľu-
dia, 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 na-
šom živote sú – estetická senzibilita, morálna prax a duchovné 
vedomie. Výtvarné umenie a básnictvo transcendujú (presahu-
jú) racionálnosť a objektivitu a privádzajú nás do styku s dôleži-
tou skutočnosťou našich citov a intuície. Toto vedomie získava-
me skôr obraznou fantáziou než rozumom. Jazyk obraznej fan-
tázie, zvlášť metafora je nevyhnutný pre vyjadrenie jedinečných 
a z hľadiska jednotlivca najvýznamnejších aspektov našej sku-
točnosti...35

34 Lakoff, G., Johson M. Metafory, kterými žijeme. Praha : Host, 2002, str. 203.
35 Lakoff, G., Johson, M., 2002, str. 203.
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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, 
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 lá-
sky Venuša sa vraj zrodila z morskej peny. Pre nás ostatných je tu 
nová vlna vo vlasovej kozmetike...Nasleduje vymenovanie bene-
fitov šampónu, vyúsťuje do záveru: A	to	je	niečo,	čo	dnešná	Ve-
nuša 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 súvislos-
tí, akcentuje jeho benefity a ponuku robí pôsobivou a nezvyčajnou.

Metafora preniká do reklamy čoraz naliehavejšie. Využíva-
ním obrazu v jeho jazykovej i ikonickej vrstve je vyjadrením zá-
sadných zmien pri tvorbe reklamného textu. Reklamný text/slo-
gan 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 nároč-
nejšie 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. Metafo-
ra (na tomto mieste sa zaoberáme metaforou jazykovou) vzni-
ká v podstate ako intímna reflexia vonkajšieho ale aj vnútorné-
ho sveta človeka. 
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Z hľadiska lingvistického – znamená priestor živého a tvori-
vého rozvíjania reči a jazyka, v kontinuálnom napätí tvorby, po-
užívania a ustaľovania jazykových prostriedkov a utvárania ne-
konvenčných štýlových postupov. V tomto zmysle možno pove-
dať, že reklamný text ako nový štýlotvorný prostriedok reflektuje 
(rovnako ako literárna tvorba) podnety z vonkajšieho sveta, kto-
ré spracuje cez schopnosť empatie do konkrétneho tvaru použi-
tím tých istých štylistických prostriedkov a postupov, ktoré vyu-
žíva 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 
gnozeologickú, keďže slúžilo ako forma interpretácie prírodných 
javov, ale i javov vnútorných (psychických). Bol to dôležitý spô-
sob interpretácie zložitosti sveta, formou približovania sa k nemu 
ale i potrebou jeho poľudšťovania. Svet prírody, živočíchov, ja-
vov 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, nestra-
til však – ba naopak, inicioval ďalšie vrstvy na ceste k zdokona-
leniu človeka ako inteligentnej bytosti v oblasti umeleckej tvor-
by. Potreba obraznosti sa stala potrebou každého dňa, oslobodila 
sa od priamej účelovosti a stala sa nevyhnutnou súčasťou adap-
tácie človeka v stále sa vyvíjajúcom a prispôsobujúcom sa sve-
te a premietala sa dôrazne do umenia (literatúry, filmu, divadla...) 
a napokon aj do reklamy. Z tohto pohľadu emocionalita a univer-
zálna ľudská prispôsobivosť uspôsobili metaforickú komuniká-
ciu pre jej modernú podobu a teda aj pre komunikáciu reklamnú.

Pre skúmanie pôsobivosti metafory vytvorenej jazykový-
mi prostriedkami je potrebné si uvedomiť, aké sú jej štrukturál-
ne znaky a aké sú to procesy, ktoré prebiehajú pri jej spracovaní.

Metafora zvyčajne pozostáva z pojmových domén. Ich spoje-
nie potom slúži na to, aby jedna zložka svojím významom napl-
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nila, či doplnila významy druhej zložky, pritom významové obo-
hatenie je založené na určitom, viac alebo menej skrytom spo-
ločnom znaku, a tento znak sa v metaforickom spojení „obna-
ží“, 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 udržia-
vania pozornosti a záujmu, k čomu prispieva aj emocionálna, zá-
žitková zložka, vyplývajúca z poznania prekvapujúcich súvislostí.

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 presahu-
je limity jazykovej normy (ale aj mieru daného, poznaného, pred-
staviteľného). Vyjadrené metaforicky: metafora vzniká v procese 
tvorby, rozvíjania sa, ale aj z potreby jazykovej hravosti a uvoľ-
nenia. Alebo inak: princíp významového vrstvenia obsiahnutý 
v metafore „predpokladá“, že každý nový plán možno opätovne 
otvoriť, znásobiť, kombinovať a každá nová kombinácia je pri-
pravená na nový a nový variant. Prakticky to potom znamená, že 
do reklamného posolstva môžeme včleňovať veľmi voľné význa-
mové spojenia, 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 
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nachádzať na pozadí určitého referenčného rámca. Toto napätie 
je bytostne obsiahnuté i v samotnej reklamnej komunikácii, ktorá 
je neosobná i osobná (šírená pre anonymné publikum, anonym-
ným vysielateľom, ale súčasne sprostredkovaná prítomným me-
diátorom osobne oslovujúcim recipienta), jedinečná i konvenčná 
(v zmysle prezentácie nového i opakovania známeho), informač-
ná 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 cel-
ku – do lexiky, štylistiky, emocionality... Recipient nachádza nie-
len 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 pripomínaj-
úce hlavu – hlava kĺbu. Slovo hlava takto sekundárne označuje 
jednak guľaté predmety, jednak zásadné javy, dôležité, postave-
né hierarchicky najvyššie a s krížením týchto možností slova pra-
cuje aj reklama…“36

Základom metafory je teda „významová interakcia jej kom-
ponentov, je to stavebný princíp, ktorý reprezentuje autorovu kla-
sifikáciu, spôsob videnia sveta“.37 

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 slov-
né spojenia. Takéto metafory sa nazývajú lexikalizované. Origi-
nalita metafory vyplýva často zo spájania nezvyčajných súvislos-
tí, z konštrukcií, ktoré sú zdanlivo nemožné, pretože výklad vý-
znamu býva často nejasný. Ich interpretácia býva nejednoznačná, 
ale práve tento druh obrazného vyjadrenia skrýva v sebe mimo-

36 Čmejrková, S. Reklama v češtine. Voznice : LEDA, 2000, str. 118.
37 Mistrík, J., 1985, str. 135.
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riadne kreatívny potenciál. Široko kontextuálna metafora (rozší-
rená), môže obsiahnuť tému básne či prozaického diela na poza-
dí referenčného rámca jediného reklamného textu/sloganu. Ten-
to princíp možno popísať ako prácu s jednotnou výstižnou cha-
rakteristikou produktu, ktorý lákavým spôsobom približuje pro-
dukt v celom rozsahu textu. Výhodou takejto tvorivej techniky je, 
že ak čitateľ venuje celej metafore dostatočnú pozornosť, a ona 
zasa obsahuje kvalitný zámer (pointu, vyústenie), možno očaká-
vať 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 vyjadre-
ním zásadných zmien pri tvorbe reklamného textu. Tento jav sú-
časne naznačuje, že reklama/reklamný text si čoraz väčšmi obha-
juje svoje dôstojné miesto medzi komunikátmi súčasnej populár-
nej kultúry a zároveň naznačuje, akým smerom sa reklamná ko-
munikácia uberá, ako oslovuje svoje stále náročnejšie publikum.

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, seri-
óznosti, pevnosti, vyjadruje základnú charakteristiku javu: jeseň 
života, koreň úspechu, výbuch radosti... a v reklame sa využíva-
jú práve pre túto svoju významovú ustálenosť –  hodnoty s týmto 
obrazným pomenovaním spojené. Tieto hodnoty prechádzajú na 
produkt a tým ho recepčne povyšujú:

Jeseň	 vášho	 života	 je	 vo	 vašich	 rukách/Peugeot.	 Jazda	
Vášho	života.

Substantívne metafory, objavujúce sa v reklame sú veľmi čas-
to originálnymi výtvormi: Tissot. Gentleman medzi hodinka-
mi/	Jacobs	Café.	Kráľovna	arómy/Radosť	mať	smäd	–	Zla-
tý	Bažant/Perkins.	Kráľovstvo	majonézovej	chuti	/Hellmans.	
Kráľ	 majonézy/Zepter	 Cosmetics.	 Tichá	 výrečnosť/	 Rade-
gast.	Chuť	víťazstva/Biely	Gambrinus	-vitalita	z	Plzne/Gam-
rinus	–	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. Ad-
jektívum nespresňuje významy výpovede, ale skôr orientuje prúd 
a množstvo asociácií, ktoré sú viac príjemné, než konkrétne. Aj 
keď je komunikačné posolstvo zakotvené v substantíve, adjektí-
vum zdôrazňuje vlastnosti produktu (nový, tekutý, granulovaný, 
kvalitný, lahodný atď.): 

Nová adresa úspechu/Najlepší idú za nami. 
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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	čokoládová	hviezda	/Voda	z	kráľovského	pra-
meňa	–	minerálna voda/Lind	–	čokoládové	tajomstvo.

Kým adjektívne metafory zdôrazňujú vlastnosti produk-
tu, slovesné vyjadrujú rôznorodé významy, týkajúce sa činnos-
ti. Sloveso môže mať podobu emocionálne neutrálnu (niečo sa 
s produktom deje, nejako funguje), čím sa upozorňuje na pozitív-
ne 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 formálnej 
(2. osoba jednotného čísla), vyzývať ho ku konaniu, činnosti, ak-
cii, 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. Reklama 
nám teda predostiera dvojčlennú štruktúru, kde na jednej strane je 
názov výrobku a na druhej strane metaforický výrok: 
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Gambrinus	–	zákon	príťažlivosti/Lumene	–	čistá	krása	se-
veru,	/Daevo	Espero	–	čaro	osobnosti. 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 hodno-
tu v zmysle poetiky, ale zachováva si istú dávku expresívnos-
ti 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 mo-
dulačného nástroja určitého literárneho zobrazenia alebo  
ako pôdorys diela – jeho celku alebo častí).38

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, vodovod-
ný kohútik, hlava valcov. Od lexikalizovanej metafory tre-
ba odčleniť básnickú metaforu, ktorá vyniká novosťou, zvlášt-
nosťou, originálnosťou, ba často aj jedinečnosťou a neopa-
kovateľnosťou. Nové spojenie významov jej dáva svojráz-
nu estetickú hodnotu, vo vedomí sa vynárajú neraz dva prv-

38 Valček, P., 2006, str. 222-223.
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ky reality, čím vzniká vzájomné pôsobenie dvoch slov, vzájom-
ný vzťah dvoch znakov, javov skutočnosti, tzv. „dvojobraz“.  
Pre básnickú metaforu je charakteristická binárna konštrukcia, 
ktorá predpokladá analógiu medzi dvoma pojmami, javmi, ale zá-
roveň aj rozdiely. 

Okrem prirovnávaného a prirovnávajúceho musí byť v meta-
fore prítomné aj tzv. tertium comparationis, t. j. znaky podob-
nosti, spoločné črty, ktoré dovoľujú spojiť dva pojmy do jedné-
ho „obrazu“. Kým v lexikalizovanej metafore už pravý význam 
slova necítime, v básnickej metafore obidva významy slova figu-
rujú naraz, s rovnakou intenzitou: Modrý les/nad lesom sa mra-
čí/z mračien zrazu odlomil sa blesk/zem sa nahla/sosny narazi-
li 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. Vá-
lek: 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 kve-
tinami, 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 comparati-
onis prirovnaním časti hlavy človeka k vrcholku stromu. Špeci-
fickosť básnického obrazu spočíva v tom, že sa nepopiera prvot-
ný význam slova, ale zároveň pribúda nový, v tejto básni plat-
ný význam, čím sa vytvára „dvojobraz“. Dochádza pritom k vzá-
jomnej oscilácii medzi prvotným a novým významom, verš sa 
obohacuje o konotácie, o „medzivnemy“, ktoré vznikajú vzájom-
ným pôsobením dvoch sémantických polí. Naraz počujeme, ako 
blížiaca sa búrka lomcuje stromami, ale zároveň sa môže vyno-
riť v čitateľovej pamäti aj prvotný význam slovného spojenia,  
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ba aj rozličné asociácie (čelo je tvrdé, čelom múr neprebiješ, čel-
ný náraz, atď). Tento „medzivnem“ je typickým znakom metafo-
ry a zároveň základom mnohoznačnosti poézie, lebo dosadzova-
nie vlastných „významov“ u čitateľa je takmer ľubovoľné, no nie 
neobmedzené. V básnickej strofe sa môže vyskytnúť aj viac me-
tafor, medzi ktorými je vzájomná súvislosť a podmienenosť (roz-
vinutá metafora). 

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

 – metaforický reliéf diskurzu (fr. reveler = ukladať) je špeci-
fická štruktúra diskurznej formácie dimenzovaná – intraindividu-
álne, interindividuálne, inštitucionálne či kultúrne – na metaforic-
kom princípe (t.j. na základe paradigmatickej inverzie rozhodujú-
cich prvkov diskurzu...39

Epiteton – (gr. epitheton = prídavok) je básnický prívlastok, 
pomocou ktorého môžeme pri tvorbe slovesnej štruktúry prená-
šať významy. Je charakteristický najmä pre poéziu, na rozdiel od 
nominačného prívlastku, ktorý termín kvalifikuje v jeho jedineč-
nosti. Neoznačuje objekt v jeho individualite, ale má expresívnu 
funkciu, priamo ho pomenúva. 

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)...40

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

Sila epiteta v reklame súvisí práve s touto charakteristikou, 

39 Valček, P., 2006, str. 223.
40 Valček, P., 2006, str. 88.
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pretože vyjadruje základné a univerzálne túžby, potreby a hodno-
ty človeka. A nielen ich vyjadruje – epiteton má dokázať, že hod-
nota produktu je výnimočná, že všetko nedosiahnuteľné je na do-
sah 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 variabili-
ta, kreatívne využitie, ale najmä to, že pôsobí priamo na vyvola-
nie pocitov (lahodná chuť, vôňa Orientu) v ich bezprostrednosti 
a konkrétnosti (slovný podnet sa premietne veľmi silno do poci-
tu smädu, hladu atď.) a tým sa vyvolá podnet pre kúpu, vlastne-
nie, konzumáciu. Epiteton teda vystupuje predovšetkým vo funk-
cii 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 ur-
čitých obsahov do predstáv vyvolaných slovnými podnetmi.  
A to je ďalší moment, ktorý zvýrazňuje funkčnosť epiteta: v pa-
mäti sa vlastne nemusí uchovávať slovný zvrat, pretože ten je 
ľahko vytláčaný inými obsahmi, ale fixujú sa bezprostredne vy-
volané obrazy, pocity, potreby a zážitky telesného charakteru. 
Pritom, pri samotnom výbere majú svoj význam aj iné – kontex-
tuálne činitele, až tie v konečnom dôsledku určia, či daný slovný 
prostriedok bude komunikačne efektívny. Epiteton nemá logický 
alebo vecný charakter – zdôrazňuje vlastnosť určitého javu, oži-
vuje a konkretizuje predstavu o ňom. Je prejavom zo strany svoj-
ho pôvodcu a odrazom jeho emocionálneho postoja: Eva – hrieš-
ne 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 význam 
podstatného mena) a vyjadruje autorov hodnotiaci postoj. Naj-
častejšie býva vyjadrený adjektívom, zvyčajne stupňovaným.  
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Prezentuje hodnotenie, ktoré je pre recipienta príťažlivé. Pozná-
me epiteton constans a epiteton ornans. Epiteton constans (stá-
ly básnický prívlastok) tvorí s podstatným menom stabilné spo-
jenie, 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 
prostriedkom 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 využí-
va 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 čistota, 
bohatá ponuka, kreatívne riešenia, vysoké zisky, bezpečné vkla-
dy, svieža vôňa, efektný vzhľad a pod.

V ostatnom čase vznikli aj nové, netypické spojenia: božská 
čokoláda, rafinovaná chuť, šťavnatá chvíľa, čertovská ponuka, 
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, luxus-
ná 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 nadra-
ďujeme nad všetky ostatné, vrátane tých od konkurencie.
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Inými slovami – metaforické epiteton je najjednoduchšia me-
taforická forma gramaticky tvorená adjektívom (alebo iným slov-
ným druhom) a substantívom. Epiteton constans môžeme pova-
žovať (ako sme už spomínali) za ustálené, konvencionalizova-
né spojenie a epiteton ornans za orginálne vytvorené. Podľa iné-

obr. 1: Liga proti rakovine

obr. 2: Lancôme
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ho 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 obohacova-

obr. 3: Využitie frazeologizmu v reklame

obr. 4: Explózia pocitov
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nie obrazného jazyka – čím sa reklamný jazyk okrem iného oslo-
bodzuje 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 emo-
cionálno-esteticky umocňuje niektorú jeho vlastnosť. Prostred-
níctvom epiteta odhaľuje autor na predmetoch a javoch skry-
té vyjadrenie citového alebo hodnotového postoja zobrazovanej 
skutočnosti (počmáraný 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 

obr. 5: Impresívna interpretácia textu
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formálne, ošúchané, lacné (každý koník je vraný, každý šuhaj je 
švárny, každá deva je svižná, pracovitá, umná). Príklady z rekla-
my: Jedinečná	 sada/Lákavé	 ceny/Maximálna	 ochrana/Pres-
né	 informácie/Dobrá	 cena/Lákavá	 ponuka	 bonusov/Výhod-
ná	kúpa/Jesenný	balík	výhod/Vianočné	ceny/Zaručená	zába-
va	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 dvo-
ma obraznými pomenovaniami, ktoré sú svojou výstavbou roz-
dielne, ale sémanticky takmer totožné, sa stáva základom tvrde-
nia, že metafora sa vyvinula z prirovnania.

„Pôsobí ako mechanizmus individuálnej tvorby i kultúrne-
ho generovania trópov – a) aktuálnych, vo funkcii výrazových 
prostriedkov dialogizmu bežnej reči alebo slovesných štruktúr li-
teratúry, rečníctva, publicistiky, ale aj b) lexikalizovaných, utvo-
rených v rámci terminológie rozličných odborov ľudskej činnos-
ti na základe určitej analógie či podobnosti...41 

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-
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 

41 Valček, P., 2006, str. 303.
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značka (produkt, služba) spája s určitou vecou, udalosťou, situá-
ciou, ktorá je kultúrne, sociálne, hodnotovo fixovaná a ktorá má 
pevné a jednoznačné pozitívne prijímanie v danom kultúrno-so-
ciálnom 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 nájde-
ní dosiaľ neobjavenej, netušenej asociácie, ktorá vytvorí „este-
tický“ výboj, sprevádzaný prekvapením a príjemným zážitkom. 
Podporuje to prijatie posolstva, vierohodnosť, že tvrdenie je nao-
zaj také, ako sa prezentuje.

Prirovnanie v textoch má rozličnú podobu, uvádza sa: prí-
slovkou „ 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 význam-
ný. Obvykle sú to javy s najvyššou univerzálnou hodnotou – do-
mov, 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 aké-
hosi vedenia. Absenciou stredného, spájajúceho článku sa vytvá-
ra väčší priestor pre aktivitu cieľovej skupiny. Dva objekty sa 
k sebe jednoducho priraďujú v jednom priestore, čo je vlastne vý-
zva, aby recipient objavil skryté súvislosti. Tým sa čiastočne re-
dukuje dĺžka textu a súčasne sa presúvajú významy do obrazu, 
čím sa komunikácia vrství, dochádza k vzájomnému dopoveda-
niu významov. 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. 
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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, potrhuje sa mnohovýz-
namovosť reklamou zobrazovanej reality, pritom obsah posol-
stva je dokonale spätý s realitou. Je to druh hypervirtuality: po-
vzbudzuje k reálnej potrebe produktu s jeho primárnymi funkč-
nými charakteristikami ale i dodatkovými kvalitami, obsiahnutý-
mi v reklamnom posolstve.

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

Prirovnanie tu pozostáva zo základného slova alebo slovného 
spojenia, ku ktorému sa nejaká vec, pojem, jav prirovnáva. V me-
tafore 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 originál-
ne prirovnania, ale aj tzv. ustálené spojenia – frazeologizmy: vle-
čie sa ako slimák/je chudý ako vyžla/bledý ako smrtka… Prirov-
nanie v básnickom texte zdôrazňuje originálnosť obrazov a ich 
jedinečnosť: Čoskoro ti slnko porozhŕňa viečka ako belavú ko-
šieľku hladiny (F. Lipka: Jazero).

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

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 ae-
rolínie. 

Metonymia (gr. metónymia = zámena mena) je druh básnic-
kého trópu založeného na inverznej denotácii, zámene jedného 
slova alebo slovného spojenia iným slovom alebo slovným spo-
jením na základe konotatívneho vzťahu – semioticky ide o vstup 
alegorického vnímania znaku do jeho abstraktnej štruktúry. K zá-
mene dochádza na podklade miestneho, priestorového vzťahu, 
časových a vecných súvislostí alebo zámenou príčiny a následku. 
Poznáme štyri druhy metonymie: 
1. Namiesto pomenovania ľudí sa použije výraz, ktorý označuje 
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miesto, priestor, kde žijú, pracujú alebo vykonávajú inú čin-
nosť (ulička drieme).

2. 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 
by sa malo odrátať od príjemne prežitého času. 

3. Metonymia niekedy vzniká zámenou slova s vecným (látko-
vým) významom, napr. miesto vypiť si fľašu vína – vypiť si 
fľašu. V tomto prípade je to skôr škrt, vynechanie slova z kon-
textu, než zámena slova. O zámene hovoríme vtedy, keď vý-
razy patria do toho istého sémantického poľa, napr. kov môže 
nahradiť slovo zbraň, železo pluh a pod. 

4. 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 sku-

pín, lebo v texte máva znaky viacerých z nich. (L. Novomeský 
– básnik sa vyjadruje o vojne, nazývajúc ju časom zbraní a náre-
ku) – je tu časová aj vecná súvislosť, aj zámena príčiny a násled-
ku (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, kto-

rý je s ním v nejakom vzťahu (obloha pozná milencov),
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• vyjadruje vzťah príčiny a následku, formy a látky, pôvodcu a die-
la, obsahu a formy, vlastníka a vlastníctva (zavesiť Mudrocha, 
počúvať Čajkovského, čítať Marqueza, vidieť Michelangela).
V reklame: Fischer vám ponúka viac – cestovná kancelária/ 

Každá	farba	tromf – maliarske farby/Zisk z rozumu – z rozum-
nej investície/Chuť	Škótska	–	Johny Walker/Honda uvádza li-
mitovanú	sériu/Fischer	už	má	aj	Bratislavu.

Synekdocha (gr. synekdoche = pochopenie zámeny výrazu) je 
druh básnického trópu, patriaci k metonymii. Synekdocha je zá-
menou jedného slova alebo slovného spojenia iným slovom, slov-
ným spojením na základe kvantitatívneho vzťahu medzi nimi. Je 
prostriedkom typizácie a používa sa vtedy, keď je celok charak-
teristický pre časť, resp. časť pre celok. Podľa niektorých teoreti-
kov dokonca aj väčšie literárne celky sú vytvorené na tomto prin-
cípe, 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 Bra-

tislave, 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 pomenova-

ní 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 
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časť, resp. časť pre celok. Podľa niektorých teoretikov sú často aj 
rozsiahlejšie literárne diela utvorené takýmto spôsobom – avšak 
ani ich rozsah neobsiahne celú realitu. 

Perifráza (gr. perifrasis = opis) – nepriame pomenovanie, 
druh štylistického trópu, ktorý má znaky metonymie. Vzniká 
tým, že predmet alebo pojem sa nepomenuje priamo, ale opisom, 
vymenovaním charakteristických znakov, istých vlastností na-
miesto celku. 

V jazyku sa niektoré perifrázy fixovali, nadobudli vše-
obecnú platnosť a navonok pôsobia ako ustálené spojenia.  
Niekedy namiesto názvu štátu alebo mesta sa použije perifráza: 
Fínsko = krajina tisícich jazier, Bratislava = mesto na Dunaji. Aj 
spisovatelia si môžu vytvoriť perifrázu, napr. R. Jašík v Námes-
tí sv. Alžbety sa vyhol názvu mesta, kde sa dej odohráva a nahra-
dil ho perifrázou – mesto pod viničným vrchom. Čitateľ s literár-
nym vzdelaním v perifráze ľahko identifikuje Nitru, čomu pomá-
ha aj opis mesta v samom románe.

Litotes (gr. jednoduchosť, zdržanlivosť) sa zakladá na dvo-
jitom zápore – dosahuje sa tým zmiernenie, zjemnenie výroku, 
tvrdenia, preto tento štylistický prostriedok sa chápe ako opak 

obr. 6: Reklama využíva aj texty známych piesní
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hyperboly. Veľmi často sa vyskytuje aj v hovorovom štýle, t. j. 
v bežnej komunikácii: nie je to nemožné (je to možné), nemožno 
nevedieť (malo by sa vedieť) a pod. Litotes je významným štylis-
tickým prostriedkom aj v poézii: Možno mi seba samého zhubiť: 
Nemožno mi ťa neľúbiť! (A. Sládkovič: Marína). 

Slovník literárnej teórie uvádza, že vzniká a) buď ako výra-
zové zmiernenie určitého slova či formulácie použitím negácie 
jeho opaku (napr. neveselý namiesto smutný) či dvojitej negácie 
(nie je to nepravdepodobné), alebo b) eufemizovaným označením 
zmenšujúcim intenzitu emócie, ktorú má modulovať – šéf ostrý 
ako chren namiesto prísny šéf...42

Hyperbola (gr. hyperbole = nadsádzka) je druh trópu, obrazné 
pomenovanie, ktoré patrí k metonymii. Vzniká hlavne vo vzru-
šenom duševnom stave, keď je človek náchylný zveličovať javy, 
vnútorné pocity. Obrazný charakter hyperboly spočíva v tom, že 
namiesto nej možno vždy použiť slovo či slovné spojenie bez 
nadsadenia. Hyperbola sa často vyskytuje aj v hovorom štýle: 

(stokrát ti to opakujem, tisíckrát som ti to povedal, som samé ucho).  
Možno zveličiť či nadsadiť hlavne priestorové a časové pojmy 
a pojem kvantity. Hyperbola môže byť zdrojom humoru, ale vy-
skytuje sa aj v ľúbostnej poézii: Od rána k vám chodia telegra-
my,/more listov zaplavuje dom – M. Válek: Dotyky. 

Hyperbola je jednoducho zveličené, nadnesené pomenovanie.
Častým používaním vznikajú lexikalizované hyperboly: bá-

ječný, fantastický, strašný...
Môže byť: 

• lexikalizovaná – ohromujúci, kolosálny,
• opisná – nevidel som ťa sto rokov, byť samé ucho, uťahaný 

na smrť.
Príklady z reklamy:
Slastná	ako	láska,	opojnú	má	chuť – Tchibo/Všetko z prí-

rody	 –	 jednoducho	 super!	 –	 prírodné produkty/Extra porcia 

42  Valček, P., 2006, str. 207.
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energie – OMV/Tri	nové	tromfy,	čo	všetko	prebijú – Dunlop/.
Tento rétoricko – poetický prostriedok ozvláštňovania výpo-

vede v modernej reklame – najmä v etape jej prudkého rozvo-
ja, patril k štýlotvorným, určoval jej celkovú podobu, odrážal do-
minantné reklamné ciele, charakterizoval jej pragmatickosť, dra-
vosť, nekompromisnú snahu o dosiahnutie ekonomických cieľov 
za akúkoľvek cenu a akýmikoľvek prostriedkami.

Bola to etapa, kde každý produkt, značka sa prezentovali 
v rovine superlatívnej, exkluzívnej. Superlatív, jeho komunika-
tívne deklarovanie, je automatickým spúšťačom klientských ak-
tivít (vzbudenie pozornosti určitým smerom, vzbudenie zveda-
vosti atď.), pretože jav, ktorý je takto označený, vyvoláva hlbo-
ko (kultúrne) zakorenenú potrebu vlastniť vec, ktorá má mimo-
riadne kvality. Jej konzumácia, vlastnenie sa stáva potom sekun-
dárnym prostriedkom superlatívneho pozicionovania samotného 
vlastníka, konzumenta. Teda superlatív je pridaná hodnota pro-
duktu, ktorou sa vymedzuje sociálny status jednotlivca v jeho so-
ciálnom alebo kultúrnom prostredí. Pohnútky získať superpro-
dukt sú také silné, že potláčajú kritickú reflexiu, odhaľujúcu ma-
nipulatívne praktiky zveličovania. Je príznačné, že hyperbolizá-
cia sa v takom rozsahu používala v období prudkého rozvoja ka-
pitalistickej ekonomiky (predovšetkým v Spojených štátoch). 

Technologický vývoj, zvyšovanie príjmov vytváralo vieru 
v hodnotu tohto pokroku. Všetko nové bolo dokonalejšie, a túžby 
vlastniť dokonalosť boli späté s „byť in“.

Hyperbolizácia je založená na ešte jednom mechanizme.  
Je ním viera v pravdivosť verejne deklarovanej výpovede. Čo je ve-
rejné (v písomnej, obraznej alebo ústnej forme) samo o sebe auto-
maticky vyvoláva imidž pravdivosti. Nemôže predsa niekto vedo-
me deklarovať to, čo sa nezakladá na pravde! Je to druh mediálne-
ho (reklamného) mýtu, ktorý vyplýva z uvedeného, ale i zo špecifík 
mediálnej komunikácie – odvodzovanie dôveryhodnosti výpovede 
mediálnej persony z určitých vizuálnych kľúčov, nemožnosť bez-
prostrednej verifikácie faktov atď. To však sú už iné otázky, aj keď 
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s používaním týchto jazykových prostriedkov úzko súvisia.
Napriek tomu, že zveličovanie sa veľmi rýchle vyčerpalo 

(najmä pre zjemnenie reklamnej rétoriky), používanie hyperbo-
ly malo jednoduchú príčinu: „Naj“ – deklarovali masy značiek 
a produktov (pretože platí: čo je komunikačne efektívne dyna-
micky preberá konkurencia, parazitujúc na objavenom princípe), 
a tak výnimočnosť prestala byť výnimočnosťou, zo zdôraznenia 
sa stalo bezvýrazné pozadie. Navyše – absolutizácia produktu či 
značky je už v mnohých krajinách určitým spôsobom (zákon-
ne alebo regulačne) obmedzená. Neznamená to však, že zveli-
čovanie (hyperbolizácia) z reklamnej komunikácie vymizlo. Na-
opak, je pevne včlenené medzi jej rétorické nástroje. Má iba mno-
ho tvárí a menej explicitnosti (navršovania informácií). Princípy 
a mechanizmy, ktoré sme uviedli vyššie, však zostávajú.

V modernej reklame sa vyskytuje jazykové zveličovanie naj-
častejšie v podobe komparatívu (lacnejší, jemnejší, chutnejší, 
atď.) a spája sa s konkrétnou konkurenčnou značkou, v inom prí-
pade sa od konkrétnosti upúšťa a nahrádza sa vymedzením voči 
množine konkurujúcich značiek alebo iným neurčitým spôso-
bom: 

Najlepší idú za nami – Tatra banka/ Lepší	ako	spolužiaci	
v triede – Renault/Samé	uši	pre	hlasy	vo	vašej	duši – linka dô-
very/Bomba proti chrípke – farmaceutický výrobok/S	našimi	
okuliarmi	uvidíte	až	za	roh	– optika.

 Zveličovanie môže byť i v tvare základného tvaru adjektíva 
(malý, veľký, pravý, vysoký, nízky, zlý, nepokojný, nový atď.). 
Ak superlatívom i komparatívom sa produkt vyzdvihuje väčšinou 
vo vzťahu k vonkajšiemu kritériu (inému produktu, konkurenčnej 
značke, triede značiek), v nominálnej podobe sa vytvára kontrast 
voči „vnútornému“ kritériu. Pod tým rozumieme použitie slova, 
výrazu, ktorý má prirodzené významové opozitum (nový – sta-
rý), ktorým sa určitá charakteristika vydvihuje, povyšuje, prikla-
dá sa jej významovosť. O „nesmrteľnom“ atribúte „nový“ sme 
už hovorili. Pri zveličovaní hodnoty produktu bipolárnou opozit-
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nou charakterizáciou sa však „gestickosť“ a deklaratívnosť výra-
zu oslabuje. Lexéma nový pri tomto použití sa nevzťahuje k pro-
duktovej inovácii, ale napríklad k časovému kontextu – histórii, 
tradícii, funkčnému kontextu atď. 

Veľkou prednosťou tohto použitia je nepriamosť vyjadrenia 
reklamného posolstva prostredníctvom opozita. Napríklad slovo 
„starý“ je v reklame kontaminované možnými negatívnymi aso-
ciáciami (preto tá frekvencia druhého člena), avšak táto „stigma“ 
sa ruší kontrastom: starý za nový. Sú aj iné príklady, využívajú-
ce adjektíva typu: taký malý, ale taký výkonný, tradičný obsah 
– nová forma, vysoký výkon – nízka spotreba a pod.

Opozitný nástroj tu obohacuje lexiku reklamnej komunikácie 
a dáva jej aj nový kreatívny náboj.

Opozitné konštrukcie nepracujú len s adjektívami. Uplat-
nenie tu nachádzajú i iné slovné druhy....Keď	 ťažká	 práca	 je	
iba hrou/Dívajte sa dopredu, my stojíme za vami/... za menej 
viac/...dva	v	jednom/Štyri	čísla	na	jeden	paušál.

Ďalším prvkom, ktorým sa reklamná komunikácia výrazovo 
obohacuje je aktivovanie pomocou nových kontrastných väzieb, 
to znamená, že sa využívajú síce všedné bipolárne dvojice (pre-
dovšetkým najfrekventovanejšie adjektíva), tie sa však priradia 
k významom, ktoré nie sú asociačne ustálené, pričom jeden bipo-
lárny člen nie je explicitne uvedený, ale jeho prítomnosť a význa-
my sa odvodzujú z danej konštrukcie: 

Vaše	odpady	sa	stanú	vaším	čistým	svedomím – Celio. 
Irónia (gr. eironeia = úsmešok) – ide o druh nepriameho po-

menovania, posun významu. Vzniká tak, že sa predmet alebo jav 
nepomenuje priamo, ale vymenovaním jeho charakteristických 
znakov alebo vlastností (kúzelník slova – básnik, krajina golfské-
ho kohúta – Francúzsko, guru svetového marketingu, Ogilvy – 
svetový mág reklamy). Je príznačná pre publicistický a rečníc-
ky štýl ako jeden z prostriedkov variabilnosti ich slovnej zásoby.

Z komunikačného hľadiska poznáme dva druhy irónie: prvý 
typ sa vyznačuje kladným hodnotením osoby, udalosti alebo  
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prírody s opačným čiže negatívnym významom. Substitúcia (zá-
mena) významových prvkov (X1, X2) sa uskutočňuje takto: X1 
= ( – pozitívny) / X2 = (+ pozitívny) Príklad: Ty si mi dobrý ka-
marát! (X2 = „dobrý“, X1 = „zlý“) V tomto type irónie sa zdanli-
vo pozitívnym konštatovaním dosahuje pravý opak – výsledok je 
negatívny. Prevaha zjemňujúcich výrazov, zdrobnenín, nadmerný 
výskyt kladných hodnôt prechádza do protipólu sa stáva nosite-
ľom záporných vlastností. 

V druhom type irónie slová, výrazy s negatívnym významom 
sú nositeľmi pozitívnych hodnôt človeka, vecí, javov. Irónia tohto 
druhu je vhodným prostriedkom sebairónie. X1 = (+ pozitívny) / 
(X2 = ( – pozitívny) Príklad: Viem, že nič neviem X2 = nič, X1 = 
všetko. Irónia je jemným prostriedkom komickosti, humoru. Vy-
užívali ju: J. Hašek, J. B. Shaw, N. V. Gogoľ, M. Zoščenko...

Symbol (gr. symbolon = dohovorený znak) – je všeobecne 
každý znak, ktorý vzniká na základe konvencionálneho označe-
nia; v tomto zmysle ho nemožno zúžiť iba na jazykové (slovné) 
zastúpenie predmetu alebo javu. Predmety, objekty okrem svojej 
úžitkovej funkcie môžu spĺňať aj druhotnú funkciu, ktorá vyplý-
va z toho, že nadobúdajú znakový charakter, fungujú ako znak. 
Kameň sám osebe nič neznamená, ale ak sa ním vyznačuje hra-
nica medzi dvoma štátmi, stáva sa znakom. Zástava, kým na nej 
nie sú farby krajiny tiež nič neznamená. V ľudskej spoločnosti 
jestvuje veľa ustálených symbolov, ktoré sa zvyčajne viažu k sa-
motnej kultúre. Napr. chlieb a soľ sú znakom priateľstva a pohos-
tinnosti, zástava znakom štátnosti, päsť znakom odporu, holubica 
symbolom zmieru a pod. Všetky tieto symboly príjemca musí po-
znať, ak chce pochopiť zmysel symbolu v texte.

Symbol ako pojem vznikol v starovekom Grécku, kde istý 
predmet (palica, tabuľa, minca) mohol mať aj druhotný význam. 
Napr. členovia tajného spolku pri rozchode zlomili palicu – aby 
na ďalšom stretnutí mohli preukázať svoju totožnosť. Išlo o znak 
známy iba úzkemu kruhu ľudí, ktorí sa stretávali tajne. Kríž, 
vavrín, meč sa v stredoveku považovali za ustálené symboly.  
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Tri prúty znamenali u Slovanov symbol spojenia a družnosti. 
V literatúre sa symbol chápe ako tretí, hlavný druh trópu popri 

metafore a metonymii; nedochádza tu však k zámene slov či slov-
ných spojení, ale na prvotný význam sa navrství ďalší, ktorý je 
zastretejší, menej zjavný. Slovo označujúce konkrétny predmet 
nadobúda zároveň aj abstraktný zmysel. Môže znamenať smútok, 
samotu, slobodu, život, smrť, krásu. Vo Válkovej básni Domov sú 
ruky na ktorých smieš plakať domov nestráca svoj pôvodný (vec-
ný) význam, iba sa k nemu pripája abstraktný zmysel, lebo záro-
veň asociuje aj osamelosť lyrického subjektu, jeho vzťah k deji-
nám krajiny, v ktorej žije, jeho minulosť...

Symbol chápeme aj ako znak s hlbším alebo skrytým význa-
mom, ktorý patrí medzi základné prostriedky zobrazovania javov.

Symbol predstavuje:
• v rečovej komunikácii: znak, ktorý vznikol na základe zauží-

vaného označenia, pričom konkrétny predmet má aj abstrakt-
ný zmysel: kríž – symbol kresťanstva, srdce – symbol lásky, 
kotva – symbol stability, olivová ratolesť-symbol mieru,

• v literatúre: je to druh trópu, ktorý patrí k základným 
prostriedkom náznakovosti s vlastnosťami mýtu a mnohovýz-
namovosti básnického obrazu pri umeleckej výpovedi,

• v umení: sa vzťahuje na význam umeleckého diela, je to pre-
mietnutie myslenia do obrazu. 
„V oblasti kultúry môžeme nájsť sféru hraničných prípadov 

používania indexov, t. j. znakov, kde je vzťah medzi označova-
ným a označujúcim kauzálny. Tieto tzv. konvenčné indexy vy-
tvárajú konvenčnú sociálnu mytológiu kultúry. Znamená to, že 
niektoré predmety, ide predovšetkým o predmety, ktoré označu-
jeme ako symboly spoločenského postavenia, disponujú širším 
významom, ako je ich indexová, t. j. kauzálna (prirodzená) po-
vaha… Na ilustráciu spomeňme ďalšie symboly mytológie kul-
túry: Chanel 5 – symbol prvotriedneho vkusu a elegancie, Ferari 
– symbol rýchlosti a dokonalej techniky, Harley Davidson – sym-
bol slobody, Tissot – symbol presnosti. V komunikačnom mode-
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li reklamy, tak ako sme ho tu stručne predostreli, sa môžu na rov-
nakom princípe stať symbolmi aj významné osobnosti, pôsobiace 
najmä v oblasti showbiznisu (populárnej hudby, filmu, zábavné-
ho priemyslu): Sharon Stone – sexsymbol 90-tych rokov, Arnold 
Schwarzenegger – symbol telesnej sily a pod. Reklama vytvára 
novú mytológiu, nový svet, to, čo súčasné postmoderné alebo po-
stštrukturalistické koncepty nazývajú simulakrom…“43 

Predošlá analýza moderných mýtov dokazuje, že termín mý-
tus neoznačuje iba historické, vybájené, staroveké príbehy, ale 
mýtus (aj keď v inej významovej rovine) je stále prítomný v našej 
kultúre a aj keď si to možno mnohí z nás ani neuvedomujú, resp. 
nepripúšťajú, moderný mýtus má schopnosť v mnohých smeroch 
ovplyvniť naše myslenie, rozhodovanie, ale aj správanie. 44

Používanie skrytých symbolov z českej reklamnej praxe:
„Na zoubek se celému problému podívali vědci z univerzi-

ty v nizozemském Nijmegenu. K dispozici měli šedesát dob-
rovolníků, které rozdělili do dvou skupin. Jedna z nich sle-
dovala obrazovku, kde se na dobu 23 milisekund objevoval 
nápis Lipton Ice, druhé skupině se pak na televizním přijíma-
či objevoval vymyšlený a nic neznamenající výraz Nipeic Tol.  
Poté dostaly obě skupiny občerstvení. Mohly si vybrat právě 
mezi nápojem Lipton Ice a jednou minerální vodou. Zatímco 
kontrolní část dobrovolníků, která byla vystavenu nápisu Nipe-
ic Tol žízeň hasila spíše minerálkou, druhá část ve velké většině 
sáhla po láhvi s Lipton Ice. Nizozemci se však s tímto výsledkem 
nespokojili a provedli druhý experiment. V něm nechali stov-
ku lidí sníst poněkud ostřejší jídlo. Poté opět začalo promítání. 

43 Zlatoš, P. Výrazové kvality a princíp show (v žánri reklamy). In: Show 
ako výrazový princíp. O interpretácii umleckého textu 18. Nitra :Uni-
verzita Konštantína Filozofa, Ústav literárnej a umeleckej komuniká-
cie, 1997, 504 s. 277. 

44 Banyár, M. Semiotika reklamy. Bratislava : Univerzita Komenského 
2009.
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Po jeho skončení si 80 procent těch, co pocítili velkou žízeň, 
vybrala opět nápoj Lipton Ice. Tohle už na náhodu nevypadá… 
S tím, že podprahová reklama může jednání člověka ovlivnit, 
souhlasí i psycholog Karel Hnilica z Filozofické fakulty Univer-
zity Karlovy. To, že tento způsob reklamy funguje, prokázala řada 
výzkumů. Je ovšem k zamyšlení, jak dalece je etické takový způ-
sob propagace používat.45

Perifráza (gr. perifrasis = opis) vzniká, keď jednoduché po-
menovanie nahradíme opisom (mesto Dávida; mesto na Sione). 
Využíva sa aj na vyjadrenie spoločenského tabu, hádanky, zveli-
čenia alebo zjemnenia pomenovania – rozmanitým usporiadaním 
sa opakujú slová a tým sa posilňujú vo všetkých jazykových ro-
vinách reklamného textu (hlásky, hláskové zoskupenia, slabiky, 
slová, gramatické tvary, konštrukcie, významy).

Perifrázy, aj frazeologizmy sú viacslovné pomenovania. Fra-
zeologizmy majú slovesný základ, kým perifráza má menný cha-
rakter: kto druhému jamu kope – frazeologizmus, krásavica na 
Dunaji, krajina pod Tatrami – perifráza. 

Perifráza má vždy svoj jednoslovný ekvivalent, avšak frazeo-
logizmy sa nedajú nahradiť jednoslovnými pomenovaniami – lo-
viť v mútnych vodách, ťažiť z komplikovanej, rozháranej situácie.

Perifráza – opis – vzniká tým, že sa predmet alebo pojem ne-
pomenuje priamo, ale vymenujeme jeho znaky. Napríklad – ten, 
kto vie hrať na sláčiky, ten, čo vidí ako strelec...

Perifráza sa v bežnom živote vyskytuje vtedy, ak nevieme ur-
čitú vec pomenovať. Napríklad pri nakupovaní povieme – dajte 
mi taký nástroj, čo má dobrý vrták, čo kosí strunou, niečo, čím sa 
mieša, nádrž na teplú vodu... Osobitnými typmi perifrázy sú: ady-
naton a akumulácia. 
1. adynaton – je opis pojmu nikdy – skôr prejde slon uchom ihly 

ako ty bránou, skôr než sa vychystáš, vrastiem do zeme, skôr, 
než odídeš, zaspím... 

45  http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2006072119
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2. akumulácia – vymenovanie jednotlivých podradených poj-
mov namiesto pojmu nadradeného – spali vtáky, lesy, lúky, 
spalo všetko.
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...46 

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 au-
tor nemohol daný spoločenský stav pomenovať pravým menom. 
V období Bachovho absolutizmu ich používali aj slovenskí spiso-
vatelia na vyjadrenie istých ideí a kritických postojov, napr. Slo-
vensko u nich figuruje ako zakliata krajina, ktorú treba zbaviť 
kliatby a len silný slovanský štát (Rusko) môže pomôcť sloven-

46 Valček, P., 2006, str. 15.
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skému národu. Iný príklad: húska biela s červenými ústy pred-
stavuje mladú slovenčinu a junák, orol mladého Štúra. Niekedy 
sa v texte rozlišuje čistá alegória s úplne utajeným obsahom od 
zmiešanej alegórie, kde sa nejakým spôsobom vysvetľuje alebo 
aspoň signalizuje zmysel preneseného významu.47 

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 po-

menovaním vyjadrujúcim typickú vlastnosť danej osoby, 
napr. Ľudovít XVI. je nazývaným Kráľom slnka. 

2. Vlastné meno sa môže stať názvom pre istý typ človeka ale-
bo skupinu ľudí, ak jeho pôvodný nositeľ disponuje istou ty-
pickou vlastnosťou v pozitívnom, alebo v negatívnom zmys-
le – Don Juan je zvodca žien, Sokrates mudrc, Platón sa chá-
pe 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 použi-
je 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, ako-
by pomaly odtekal (sluch a zrak); ostrá vôňa (hmat a čuch), vi-
sel ťažký vzduch (zrak, hmat a čuch). Klas. Príkladom je báseň 
A. Rimbauda – Samohlásky, kde zvuk každej samohlásky je spo-
jený s určitou farebnou hodnotou: A s čiernou, E s bielou, I s čer-
venou, U so zelenou, O s modrou. Celý sonet je opisom asociá-

47 Plintovič, I., Gombala, E. Teória literatúry. Bratislava : SPN 1975.
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cií, ktoré jednotlivé samohlásky v básnikovi vyvolávajú: A čerň, 
E belosť, I nach, U zeleň, O modrosť – samohlásky,/ ja to raz vy-
poviem, poznám váš pôvod skrytý./A, čierny živôtik, roj múch sa 
na ňom sýti/ a bzučí nad pachom ukrytý...

Parabola (gr. parabolé = rovnakosť, porovnanie) – podoben-
stvo podávajúce ponaučenie rozprávaním analogického príbehu. 
V parabole sa v literárnych a rečníckych útvaroch využívajú:
• príhody a udalosti z histórie (napr. o troch Svätoplukových 

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 nelogic-
ká obraznosť, nepriame pomenovanie založené na spojení prv-
kov, ktoré sú nezlučiteľné. Obyčajne súvisí so synestéziou. Vzni-
ká zväčša spojením prívlastku s podstatným menom, od synesté-
zie sa odlišuje tým, že nezapadá do textu, nemá estetický a ume-
lecký účinok. Vyjadruje zdanlivo nezmyselné slovné spojenia 
(hlasné slzy, zvädnutá žiara). Vyskytuje sa i vo vedeckom štýle 
ako nesprávne tvorené obrazné pomenovanie alebo slovné spoje-
nie (opierať sa o prameň). Katachrézu možno dať do súvislosti 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 termino-
lógia sa dostáva do našej písomnej i rečovej komunikácie v pô-
vodnej lexike, ale často i v deformovanej podobe. Tieto tendencie 
sa neprijímajú jednoznačne a určite nie bez obáv o ďalší osud na-
šej jazykovej kultúry. Napriek tomu sa stali súčasťou komunikač-
nej reality, postmodernistickým ozvláštňovaním jazyka, konve-
nujúcim najmä určitým sociálnym skupinám. Slová, slovné zvra-
ty, frázy, sa nielen bežne užívajú, ale niektoré z nich získavajú 
status jazykovej ikony, symbolizujúcej životný pocit, názor, po-
stoj 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 inojazyčného 
lexému do domáceho slova, ako jeho súčasť. Napr.: BESTarost-
ne – nápoj BEST, zdôrazňujú konotáciu vrcholnej kvality i pô-
vodný význam slova (vyjadrujúceho kvalitný životný stav).

Iný príklad: Zámena slov využitie zvukovej podoby cudzieho 
slova s iným významom: Aby	Váš	motor	skvěle	Shell	–	Shell. 
A to buď v celej alebo čiastočnej zhode: Nech	se	WEST. Ten-
to druh práce s inojazyčnými slovami si vyžaduje aj znalosti cu-
dzieho jazyka.

Ako sme už uviedli, preberanie slov a ďalších slovných útva-
rov v nezmenenej podobe má v oblasti reklamy mnohoraké príči-
ny. Nastupujúce generácie sú jazykovo vybavenejšie, otvorenej-
šie, s podstatne širšími inokultúrnymi kontaktmi. Angličtina na-
dobúda podobu kódu univerzálneho, ale i jej používanie kultúr-
ne a sociálne stratifikuje užívateľa, čím sa tieto prieniky sekun-
dárne uľahčujú. 

Z hľadiska samotnej reklamnej praxe je to podmienené eko-
nomickými činiteľmi – preberanie jazykovo-vizuálneho stvárne-
nia v pôvodnej podobe nie je len ekonomicky výhodné, ale sú-
časne zabezpečuje značke globálnu identitu, čo je veľmi dôležité 
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z hľadiska pôsobenia na globálnych trhoch, ale i pre poziciono-
vanie 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 výnimočnos-
ťou, mimoriadnou príťažlivosťou, ktoré môžu byť sýtené indivi-
duálnymi ale i kolektívnymi frustráciami vyplývajúcimi z histo-
ricko-politického kontextu. V tejto komplexnej situácii, ktorá mi-
mochodom nie je príznačná iba pre nás, sú reklamné komuniká-
ty 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 obsa-
hovej koncepcii (Miau, Gold Man) ale i stvárnení vizuálov (di-
zajnu, estetiky a poetiky, výberu figúr atď.).Príklad: Let´s make 
things better – Philips. Variantom je aj kombinácia slovenských 
a cudzojazyčných častí v snahe dať textu väčší rozmer zrozumi-
teľnosti, 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 ja-
zykovej normy značne zaostávajú za pôsobivosťou originálu.

Avšak i to patrí k súčasným trendom reklamnej jazykovej ko-
munikácie. „Využitie cudzích slov je jedným z princípov aktuali-
zácie jazykovej hry, ktorá „núti jazyk robiť veci, ktoré normálne 
nerobí“. So snahou o takéto vyjadrenie súvisí narušenie jazykovej 
normy, ktorá je príznačná pre bežné používanie jazyka 48 

48 Čmejrková, S., 2000, str. 87.
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Hra slov 

Kreativita reklamného textu vzniká nielen pomocou prostried-
kov, ktorými sme sa zaoberali vyššie, ale aj samotným zasaho-
vaním do slovnej formy, do modifikácie jestvujúcich slov (slov-
ných zvratov), utváraním nových slovných spojení, ktoré vytvá-
rajú prekvapujúce významové posuny. Ak v básnickom texte tie-
to zásahy vyvolávajú pozitívne či negatívne emócie, vždy však 
iba na základe estetickosti, v reklamnom texte je cieľom a nástro-
jom slovnej hry vzbudiť okamžitú pozornosť a dosiahnuť, aby 
v recipientovi vyvolal (posolstvom, výpoveďou), pozitívne emó-
cie. Básnik pri tvorbe poetického textu svojím „egoistickým“ po-
stojom 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.

Tento imperatív kreativizácie reklamného textu ako zvolené-
ho prostriedku zvýšenia účinnosti vytvára z hry slov v súčasnej 
reklame veľmi produktívny nástroj. A nielen v samotnom systé-
me reklamnej 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 zna-
mená tento fenomén modernej reklamy aj moment prekvapenia, 
silného emocionálneho zážitku, rezonujúceho ešte dlho potom, 
keď sa v nečakanej chvíli objavia. Intenzívny impulz plodí pozi-
tívny zážitok a ten by sme mohli prirovnať aj k čítaniu dobrého 
literárneho 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-
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kových skupín slabík a prízvukov) , ktoré majú podobné kvanti-
tatívne charakteristiky (počet slabík, určitých spoluhlások, samo-
hlások, opakovanie podobných rytmických vzorcov, ich postup-
nosti 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	dob-
re	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 začlenenie do kontrastných, či nezvyklých 
kontextov, vynechávanie niektorých slov v spojovacej funkcii 
atď.

Imperatívom pre používanie jazykových prostriedkov je kon-
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centrácia na podstatu, preto i reklamná komunikácia je umením 
skratky. Je to paradoxný vzťah medzi rozsahom textu a jeho vý-
znamovou 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 po-
merne 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 sa vzťahuje aj k utváraniu postojov k samotnej re-
klame ako druhu mediálnej komunikácie. Poetizácia reklamného 
textu vnáša do komunikácie hravosť, ľahkosť, uvoľnenosť, ktoré 
potláčajú kritickosť a racionálne hodnotenie reklamných posol-
stiev: 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 pri-
radiť nevšednosť, vyznačiť nové osobitné benefity – tie sú faktic-
ky iba virtuálne a vyplývajú z jazykových resp. obrazovo – jazy-
kových manipulácií.

Jedným z takýchto nástrojov je personifikácia produktu. Môže 
mať podobu skrytú alebo zjavnú. 

V skrytej podobe sú jednotlivé prvky tematického plánu tex-
tu – produkt, figúra protagonistu, rozprávača, prostredie atď. me-
taforami vzťahov, konfliktov a ich riešení. Modelovo je tu dra-
matická triáda: hlavný protagonista, ktorý má ťažkosti a problé-
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my (mastné vlasy, poruchy erekcie), ktoré mu niekto alebo nie-
čo spôsobí (stres, nevedomosť, staroba, neadekvátna strava, pod-
mienky, životné prostredie a osloboditeľ (ochranca), ktorý hlav-
ného protagonistu zbaví jeho základného existenciálneho problé-
mu, dôkladne, jednoducho a navždy (krém, prací prášok, aviváž, 
šampón 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 (oživo-
vanie). V takom prípade je niekoľko možností: Napr. že budúc-
nosť má radostný dych, alebo nevšedná túžba šepká, hodinky Tis-
sot môžu byť gentlemanom – Tissot – gentleman medzi hodin-
kami.

Produkt je pozicionovaný ako priateľ (chápajúci, dôverný, 
milujúci, nežný, verný, spoľahlivý...), partner, po ktorom túži-
te, radca v ťažkých chvíľach života, ochranca pred nebezpečen-
stvom, bytosť, ktorá vám pomôže získať, čo sami získať nedoká-
žete. Produktu sa prisudzujú osobnostné charakteristiky: inteli-
gencia, charakter, vzdelanie, elegancia, dokonalé vystupovanie, 
suverenita, sebavedomie, bohatstvo, vznešenosť, kráľovský pô-
vod: Hellmans	–	kráľ	majonéz/Perkins	–	kráľovstvo	omáčok	
a	majonéz/Budiš	–	božská chuť	minerálky/Orion	–	čokoládo-
va 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 zna-
kov postavy (krivky tela, pokožka, vlasy) a emocionálnych preja-
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vov (sila, dynamika, temperament) samotnému produktu. Anima-
lizácia predpokladá: pripísať produktu vlastnosti a schopnosti ži-
vých bytostí, charakterizovať produkt typickými znakmi, ktoré sú 
sprievodné u príslušníkov určitých národov, kultúr a pod., sprá-
vaním, temperamentom: Seat	Cordoba.	Pravý	 južanský	 tem-
perament. 

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 pro-
dukt (značka) sa stáva sám o sebe „osobnosťou“ (s osobitnými 
vonkajšími i vnútornými vlastnosťami), teda môže účinne oslo-
vovať prostredníctvom seba samého, prezentovaním sa prostred-
níctvom textu. Personalizácia v obraze znamená predovšetkým 
skonkrétnenie značky pomocou všeobecne známeho znaku (per-
sony), a je to teda „pridanie“ určitých vlastností bez vzťahu k re-
álnym kvalitám produktu. 

V tomto prípade ide o cieľavedomé vytvorenie takého pro-
duktu, (a jeho vlastností), ktorý zodpovedá predstavám a potre-
bám cieľovej skupiny, lebo tento centrálny koncept je prezento-
vaný určitou personou. Vzniká tu komunikačný hybrid, pri kto-
rom základné prvky obrazu personálnej ikony ( u cieľovej sku-
piny) nie sú vždy identické so základnými vlastnosťami, hodno-
tami produktu. Tieto rozdiely fungovania môžeme vidieť v tom, 
či značka komunikuje prostredníctvom personálnej ikony dlho-
dobo, alebo sa využíva iba mediálna známosť, publicita a popu-
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lárnosť. V prípade vizuálu je účinnosť viazaná na osobu, v prípa-
de textu je výpoveď zreteľnejšia, jasnejšia výpovednejšia a teda 
– konceptuálnejšia. 

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

Prejavuje sa to napríklad v tom, či odporúčanie je vníma-
né iba ako druh mediálnej roly, na ktorú je celebrita – „hviezda 
na jedno použitie“ angažovaná. Komunikačný účinok sa dosahu-
je predovšetkým na úrovni vzbudenia pozornosti (známosť figú-
ry), 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 produk-
tu 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 svo-
jich i cudzích značiek – Celine	Dion,	Gabriela	Sabbatini,	Ala-
in 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 
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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 

obr. 7: Príklad poetizácie reklamnej výpovede

obr. 8: Jägermeister ...



Marketingová komunikácia a médiá 09148

spoločné významové jadro, a teda produkt iba čiastkovo nanovo 
definujú a charakterizujú, ich priraďovaním vzniká subjektívny 
dojem oveľa väčšej šírky, než aká jestvuje v skutočnosti. Syno-
nymá významovo vzletné, vznešené ale pritom vágne, slúžia ne-
raz 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 neobvyk-
lé 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 výber 
účinných atribútov, ale aj formálna schéma – predovšetkým počet. 
Za optimum sa v teórii reklamnej komunikácie považuje triadic-
ké usporiadanie, ale poznáme i iné formy – diadické a multiadické.

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

Pôsobivá je napríklad komunikácia prostredníctvom troj-
zložkovosti produktu (zubné pasty, trojstupňový proces účinku,  
trojnásobná ochrana vkladov, tri ochranné vrstvy).

Kým vŕšenie synoným má gradačný účinok, čiže ide o rétoric-
ko-jazykový prostriedok, triáda produktová je založená na zdô-
raznení 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 pozitívne 
hodnoty produktu (chutný, lahodný, svieži) kde používanie frek-
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ventovaných adjektív výrazne znižuje účinnosť komunikátu a na-
opak – využívaním synoným sa vyhýba slovným klišéovitým po-
stupom.

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 vý-
znamovej, kým u homoným ide o správne určenie rozdielnych 
denotátov. U homofoným dochádza navyše k transformácii fónic-
kej – 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, známom, ustálenom (určitom) význame a v 
druhej časti v odlišnom význame, pričom sa využíva podoba pr-
vého slova s tvarovou alebo zvukovou podobou druhého slova, 
ale už použitého ako súčasť produktu, značky, a pod. Malé ne-
presnosti, odchýlky v tvare, či zvuku sa tolerujú, pretože do po-
predia vystúpi nová významová figúra, objavenie prekvapujúcej 
súvislosti, a s tým spojený emotívny zážitok: ...	s	Časom	do	času	
i	nečasu/...Vyber	si	Výber	–	časopis Výber/Fantastika	chuťo-
vých	zážitkov	–	Fanta/...S	Polom	až	na	pól/...Vizor	napíše,	na-
sníma	 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, preto-
že rastúcou polysémickosťou textu sa predlžuje potreba „správ-
nym“ spôsobom prečítať danú výpoveď, identifikovať jej vnútor-
né, skryté dešifrujúce kľúče atď. 

Čo je veľmi dôležité, že bez pomoci vonkajších prostried-
kov (významová hádankovitosť) pôsobí na dokončenie úlohy 
motivačne. Je to základná zákonitosť učenia a poznávania, keď-
že jestvujúci problém si „vynucuje“, aby ho jednotlivec zvlá-
dol. Úloha by však mala mať primeranú úroveň, nesmie byť prí-
liš 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-
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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 veľké-
ho kontrastu: propagovaný produkt sa umiestňoval čo najbliž-
šie k superlatívnemu pólu, konkurenčný na pól opačný. Tento re-
klamný štýl našiel veľmi skoro svoje limity – tie prinútili agentú-
ry zjemniť rétoriku, ale opozitné formy sa stále používajú. Kon-
kurenčný 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 význa-
movo viacdomý: v taliančine označuje i tretiu osobu stredného 
rodu, je to číslovka, ktorá má súčasne ďalšie konotácie. 

Tvorca reklamného textu disponuje veľkou škálou týchto 
prostriedkov – využíva napr. zámenu spisovného výrazu za slan-
gový, cudzojazyčný, zámenu jedného významu za názov produk-
tu alebo značky – Nechaj	sa	WEST/Keď	si	schopný,	tak	MUS-
LI!
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Reklamný komunikát čoraz viac presahuje do kultúry, a pre-
to reklamná tvorba siaha i po fragmentoch textov, ktoré tvoria jej 
základné piliere. Vyberá z náboženských, historických, filozofic-
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 osvedči-
li, 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. 49 

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 

49 Čmejrková, S., 2000, str. 127.
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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 hra-
nicu únosnosti. Dosahuje sa tak maximalizácia komického efek-
tu týchto konštrukcií. Identifikácia významových posunov si vy-
žaduje 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 obrazno – 
poetickú zložku výpovede. Slovo, slovné spojenie, ale i celá vý-
poveď sa tak stáva metaforou v širšom význame slova – teda pre-
stupovanie kontextov je tým prostriedkom, ktorý otvára cestu ob-
raznosti, a tá zasa k uvoľneniu asociatívnych sietí. Funkčné, tva-
rové a iné podobnosti sa môžu nahrádzať vzdialenými asociatív-
nymi 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 uvoľne-
nosť je napriek všetkému prepojená na základný účel výpovede, 
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je v referenčnom vzťahu k objektu (produktu, značke). Táto re-
ferenčnosť nespočíva iba v odovzdávaní určitej informácie. Re-
klamný text/slogan, je súčasne i nositeľom identity produktu, 
jeho značky, resp. značky firmy, spoločnosti. Pôsobí v trhovom 
prostredí 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 (komu-
nikovaných) i skrytých benefitov. Kým pri prevahe referenčnos-
ti 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 výpovedné-
ho posolstva.

Mnohoznačné slová

Polysémia (mnohovýznamovosť) slov je taká ich vlastnosť, že 
bez zmeny ich tvaru sú nositeľmi niekoľkých významov, označe-
ní predmetov, javov alebo vlastností. V reklamnej komunikácii má 
táto ich vlastnosť veľký význam pri práci s jazykovými prostried-
kami, pri ich kreatívnom spracovaní. Polysémia umožňuje nielen 
nahrádzať slová a tým potláčať ich komunikačné opotrebovanie, 
ale najmä nahrádzať ich používanie v primárnej významovosti se-
kundárnou významovosťou (ktorá má ďalšie formy).

Uveďme niektoré frekventované slová, ktoré sa v súčasnej re-
klame veľmi vo svojich sekundárnych významových plánoch vy-
skytujú najčastejšie – kľúč, sen, kráľovský, živý, horúci, pohla-
diť, letieť, chutiť, božský, rytmus, sila, dokonalý, svieži, naladiť, 
život, túžby, sny, čertovsky, kvalitný, najlepší, dynamika, sveto-
vý, 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...
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Tieto výrazy sú nositeľom takej mnohovýznamnosti, že pre re-
klamný komunikát sú netypické a  posolstvo „znevýznamňujú“.

Osobitným typom polysémie využívanej v reklame je tá, kto-
rá 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 atribútov 
ustálilo, je s väčšími alebo menšími odchýlkami akceptované ale-
bo prinajmenšom tolerované. Najmä, ak neprevažuje nad esteti-
kou 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 oblas-
ti reklamy je výrazne obmedzená zákonne, to však neznamená, 
že sa v reklamných komunikátoch prvky erotiky a sexu nevysky-
tujú. Prezentujú sa však v skrytej, symbolickej podobe, využíva-
júc slovnú polysémiu: Vychutnaj	svojho	kozla/Tie	naše	kozič-
ky	české....

Eroticko – sexuálne narážky sú v reklamnom texte zastúpené 
v rôznej intenzite. Vyznačujú sa nerovnakou úrovňou vkusu, ale 
aj tie najmenej vkusné spĺňajú to, čo sa od nich očakáva, že zauj-
mú a  – keďže je tento typ reklamy určený prevažne mužom, re-
klamný text prestupuje do bežnej sociálnej komunikácie a fixuje 
sa ako verbálna ikona. Mechanizmom, ktorý je v pozadí účinnosti 
týchto komunikátov je uvoľňovanie energie verejným porušova-
ním spoločenských a kultúrnych noriem (tabu). Obvykle je eroti-
ka humorne podfarbená, čím sa znižuje vážnosť kontextu (prob-
lematickosť etiky výpovede), ale naopak – zvyšuje pôsobivosť 
reklamného komunikátu.
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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-
rujú a spočívajú v rozlúštení rôznych narážok. Sú to prostried-
ky ozvláštňovania, ale súčasne sú novým typom textovo – grafic-
kej komunikácie. Svoje korene majú v piktogramoch, pokračo-
vanie v grafitti, ikonickej reči používanej v elektronických médi-
ách (chatovanie) a reklame. Typickým príkladom je kombinácia 
čísloviek a foném, fragmentov slov i kompletných slov. V ang-
ličtine, v reklamnej terminológii, sa uvádza pod termínom gol-
dfish lingo. Ozvláštňujúcim prvkom je to, že je tu rozpor medzi 
grafickým a zvukovým použitím číslovky. Graficky číslovka vy-
jadruje určitú kvantitu, avšak pri jej zvukovej podobe (prečítaní) 
nadobúda význam slova. Tieto texty sú u nás nedávnou novin-
kou a vzhľadom na to, že pracujú s iným, než domácim jazykom, 
vyžadujú si určité jazykové skúsenosti, aby sa odkryli významy 
prezentované v texte. Komunikačný efekt je založený na predĺže-
ní identifikácie významov, ktoré sú kódované v rozličných systé-
moch, priradení k správnemu pojmu (slovu), a potom priradenie 
obidvoch slovných výrazov k sebe.

Novotvary (neologizmy) – nové slová, ktoré sú ešte v pasív-
nej vrstve slovnej zásoby nášho jazyka – neologizmami zosta-
nú dovtedy, kým neprejdú do aktívnej vrstvy slov, kým nestratia 
charakter novosti. Neologizmy sa dostávajú do jazyka pre potre-
bu pomenovať nové javy, predmety, činnosti, vlastnosti... Vzni-
kajú nové názvy, najmä z potreby pomenovať nové predmety, 
príznaky, pojmy. Neologizmy sa v terminológii sa ujímajú veľ-
mi ľahko a rýchlo, ak pomenúvajú veci a javy, ktoré súvisia s no-
vými objavmi (protón, elektrón, neutrón). Medzi neologizma-
mi 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.  
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Tu je vhodné, aby si neologizmus svoju nezvyčajnosť čo naj-
dlhšie zachoval. Neologizmy vznikajú v spisovnom jazyku tvo-
rením nových slov, príp. prevzatím z iného jazyka: Pozná-
me: absolútny neologizmus – nemá nijakú motiváciu a nemô-
že sa dať do vzťahu s inými slovami nášho jazyka (nylón). b) 
individuálne neologizmy sú výtvormi vedcov, spisovateľov...  
Niektoré sa rýchlo rozšíria a rovnako rýchlo stratia nádych no-
vosti – prechádzajú do skupiny archaizmov, historizmov (hamlet 
= účes). Najviac neologizmov vzniká v odbornej lexike. V súvis-
losti s objavmi v biológii, medicíne, chémii, v súvislosti so zme-
nami v spoločenskom živote. Celý vývin sa odráža v slovnej zá-
sobe. Veľa neologizmov je však aj v najdynamickejšej a najex-
presívnejšej lexike jazyka, vo vrstve slangových slov. 

V snahe o čo najúspornejší výraz, a pritom jedinečný, zvlášt-
ny, vedie v reklame k tvorbe slovných foriem, ktoré nenachádza-
me v lexikálnej výbave jazyka. Vznikajú na báze jestvujúcich 
slov, ktoré sa rôznym spôsobom pretvárajú (odoberaním, pridá-
vaním, deformovaním atď. začiatkov, koncov slov pod.), čím na-
stávajú významové posuny. V reklamných textoch je snaha za-
komponovať do slova, ktoré má určitú významnú konotáciu (kto-
rým by sa vyjadrovalo reklamné posolstvo) také významy, ktoré 
by produkt, značku charakterizovali. Pritom však treba určiť hra-
nice možnej irónie, pretože deformácia môže byť komunikačne 
neproduktívna: Astravagancia. Opel.

Je to príklad absolútnej úspornosti. Jediné slovo obsahuje zá-
kladné posolstvo, celkom jednoznačne sa vzťahujúce k danému 
modelu, pritom vyvoláva mnoho predstáv o konkrétnych podo-
bách jeho výnimočnosti. V tomto rámci sa venuje pozornosť no-
vým pojmenovaniam osôb, novým pomenovaniam adjektív, ad-
verbií tak, že ich príznak novosti se zakladá na pomenovaní nové-
ho obsahu novou formou. Samostatne se preberajú nové lexikálne 
prostriedky, ktorých novosť je v novom obsahu (význame) exis-
tujúceho výrazu. Špeciálne štúdie sledujú dynamiku v oblasti pre-
fixácie a kompozície u substantív. Reflektuje se rovnako dnešné 
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frekventované preberanie slov z angličtiny. Bez pozornosti nezo-
stávajú ani neofrazémy, skratky a niektoré dalšie sémantické sku-
piny. Pri popise a charakteristike neologizmov sa uplatňuje naj-
mä aspekt komunikačný, tj. zreteľ, v akom type komunikácie sa 
nové lexikálne prostriedky vyskytli, či vyskytujú alebo využíva-
jí (viac – frazeologizmy a neofrazeologizmy a preberanie slov...).

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 nieke-
dy narúša aj princíp reality: Neplaťte	peniazmi,	urobte	barter!/
Nakupujte	teraz,	druhú	polovicu	zaplatíte	o	rok!/Drsná	zem,	
jemná	whisky/Teraz	bez	akontácie,	zaplatíte	neskôr.	Frekven-
tované sú protikladné 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 podstate oznamovacia veta so silným príznakom emocionali-
ty a expresivity.

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.
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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.

Rytmicko–metrické konštrukcie 

Od čias, keď homo sapiens urobil prvé tanečné kroky sa ryt-
mus 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 ako 
hovorí vo svojej knihe Reklama v češtine Čmejrková (str. 37), „ryt-
micky dýchame, rytmicky nám bije srdce, pulzuje krv v žilách, ryt-
micky sa vlní potok a valí morský príboj“…Rytmus nás teda spre-
vádza na každom kroku. Najviac ho však vnímame v poézii. 

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, slová, 
gramatické tvary a konštrukcie, verše, strofy… Opakuje sa ryt-
mus a vytvára metrum ako opakujúca sa abstraktná schéma kon-
krétneho rytmu. Na konci veršov sa môžu opakovať rovnaké sla-
biky alebo hláskové skupiny, ktoré súznejú do rýmu. 

V tomto prípade hovoríme o reči viazanej…“ 50 
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-

50 Čmejrková, S., 2000, str. 39.



Marketingová komunikácia a médiá 09160

etickej oprávnenie“.51 Teda – nie žeby reklama bola poéziou, ale 
používa tie isté, prípadne podobné postupy pri kreatívnych rieše-
niach, zameriava sa na výber a kombináciu tých istých alebo po-
dobných 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.

Pochopiteľne, že rytmus, ktorý nás sprevádza na každom kro-
ku sa musel dostať aj do reklamy. Prenikol do nej tak, že ju zosú-
ladil, obohatil, spevnil, v určitom zmysle ju „usporiadal“ a „vnie-
sol“ do nej systém. I napriek tomu, že reklamné texty disponujú 
rôznou mierou prozodickosti (náuka o rytmickej stavbe), t.j. zvu-
kovej štrukturácie (pevnosti rytmického usporiadania), rôznou 
mierou ich zložitosti, (prispôsobenia sa schémam a zaužívaným 
formám), rytmus je ich súčasťou, zakomponovanou výzvou. Poe-
tické formy, ktoré v sebe nesú náboj rytmizácie sú totiž v reklam-
nom texte nástrojom ozvláštňovania a zvyšovania účinnosti. Nie 
sú svojbytným cieľom – ten je zakotvený v potrebe zachytiť pres-
ne určené významy a súčasne rešpektovať, aby tvarovo – zvuko-
vá stránka mala aj svoju osobitosť a estetické kvality. 

Slovo a jeho sémantická rovina (významovosť) sú v reklam-
nom texte v súlade. Významové zacielenie a „literárnosť“ textu 
sú skryté a viazané na kontext, t. j. na vizuálno – textovú štruktú-
ru reklamného komunikátu a komunikačnú situáciu v jej priesto-
rovosti a časovosti. Iba v tomto kontexte je reklamný text dotvo-
rený, plnovýznamový, a jeho dôležitým, aj keď nie nevyhnut-
ným znakom (predovšetkým sloganu, ale i titulku a podtitulku), 
prostriedkom účinnosti je práve jeho rytmická stavba. Na rozdiel 
od obsahu výrazu je rovina rytmickej štrukturácie skrytá, nevy-
stupuje na povrch, vo väčšine prípadov si ju recipienti ani neu-
vedomujú. Rytmus ako harmonická, pravidelná časová štruktú-

51 Čmejrková, S., 2000, str. 41. 
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ra prvkov, vyvoláva v recipientovi osobitný druh zážitkov, uspo-
kojenia, uvoľnenia, pozitívneho emocionálneho naladenia. Pre-
to tendencia tvoriť takého vyvážené formy je lákavá, takmer zá-
konitá, potrebná, chaotickým zoskupeniam vtláča určitý ráz, pev-
ný 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 ta-
kýto 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, rytmic-
ký automatizmus, navodzujúci zážitok stúpania – klesania, na-
pätia – uvoľnenia. Tento proces, resp. „komunikačná niť“ sa vy-
tvára z automatizmu, ktorý, ako zdôrazňuje Čmejrková, má svoje 
korene vo fyziológii pohybu i fyziologicko-anatomického uspo-
riadania 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 prieni-
ku do opakovaných zvukových „predstáv“, ktoré sa vynárajú ho-
cikedy a za akýchkoľvek okolností.

Dosahovanie tohto efektu sa dostavuje, ako sme uviedli vyš-
šie, zvukovými, fonetickými figúrami, t.j. pravidelným opako-
vaním jazykových prvkov. Z konfigurácie prozodicky (zvuková 
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stránka prejavu), zvýraznených slabík, vychádza základné ryt-
mické vlnenie jazykového prejavu – pohyb od slabiky k taktu. 
Rozumieme tým foneticko-rytmickú jednotku, nadradenú slabi-
ke. Takty sa zoskupujú do taktových skupín, oddelených pau-
zami. 

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-
notónnej podoby, práve takej, akú si vytvárame napr. na koncer-
te klasickej hudby. 

Najmarkantnejšie sa základné rytmické vlnenie prejaví 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 priesto-
re (riadku), je zvukovo symetrický a usporiadaný rytmicky.

Verš je – na rozdiel od iných typov textu usporiadaný verti-
kálne. Slogan je však v tejto dimenzii v rozpačitej pozícii. Nieke-
dy je dominantnou zvuková štruktúra, inokedy zasa jazyková po-
doba textu.

Pozrime sa na rytmickú podobu sloganu, ktorý sa prezentu-
je v reklamnej komunikácii s neobyčajnou frekvenciou: Budúc-
nosť	je	istá,	budúcnosť	je	ORANGE.	Ďalšie príklady: Upraví-
me ti vlásky, z lásky – kaderníctvo/Práčke	Bosh	neunikne	ani	
voš -Bosh/Už	môžeš	na	kopec	bez	masky	Aski – športový ob-
chod/Chceš	mať	toto?	Tak	hraj	Lotto!	–	Lotto.

Všetky tieto slogany majú takmer rovnaký počet slabík i rov-
naké umiestnenie akcentov.

Priamym nástrojom rytmizácie, zvukovej štrukturácie, gradá-
cie a melodizácie je však rým. Je to vhodný prostriedok na zapa-
mätanie si textu, ktorý rytmické štruktúry ešte väčšmi upevňu-
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je. Celkove má slogan na rýmovom pôdoryse, vniesť do komu-
nikátu určité rytmické napätie, ktorým sa vytvára kontrast medzi 
bežným a teda ľahko prehliadnuteľným a neočakávaným, pútajú-
cim – aspoň na určitý čas, pozornosť. Navyše rytmická figúra sa 
výrazne lepšie pamätá, pričom svoju rolu hrá aj to, že naivita, ne-
umelosť rýmu a mnoho alúzii a konotácii sa stáva objektom se-
kundárneho spracúvania, intenzívnej medziosobnej komunikácie. 
Zjavná je teda zámerná provokatívnosť komunikačnej naivity. 

Veršovačky sú najmä vhodné a vďačne prijímané detskými 
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 sa zvyčajne do určitých vekových frazeolo-
gizmov. Ak tieto dva druhy komunikácie sa 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 audiál-
nej podobe (teda v reklame rozhlasovej) je presná rytmická štruk-
túra, prízvukov a opakovaní kardinálna. Už to nie je iba prvok 
ozvláštňovania, ale konštitučný znak, pretože text sa viaže na hu-
dobnú zložku, je s ňou bytostne prepojený. V zhudobnenej po-
dobe 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-
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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, žela-
né i neželané. Sú prítomné súbežne, záleží od vnímania, hodno-
tenia a ich prijatia cieľovou skupinou. Rým ako zvuková zhoda 
na konci veršov sa v reklame používa ako vnútorná zvuková zho-
da v rámci vety. Jeho znakom je aj opakovaná rytmická štruktúra. 

Podľa V. Turčányho52 je rým vertikálnou metaforou – spája-
jú sa v ňom totiž slová, ktoré sa v inom kontexte obvykle nestre-
távajú a ich významy sa konfrontujú. Rým teda stojí na hrani-
ci medzi trópami a figúrami, využíva oba princípy. Je vhodným 
prostriedkom pre zapamätateľnosť reklamného sloganu, avšak 
v reklame často pripomína zaužívané postupy z minulosti. Je čas-
to „kontaminovaný“ nevhodnými výrazmi s povinnou zhodou na 
konci verša. 

V reklamnej praxi sa rým používa často nevhodne: Moda-
fen	–	už	bez	chrípky	len!	alebo	Paralen,	o	ktorom	vieš,	už	je	tu	
pre	deti	tiež. Zaujímavý rým však dovolí reklamnému posolstvu 
vyniknúť: Sólo	pre	Polo/Dream.	S	ním	sním	alebo –	Už	si	čet	
Mladý	svět? (slogan prostý, jednoduchý a zapamätateľný). Naj-
jednoduchšie znie: Jednota	–	obchod	plný	života.Sú aj iné prí-
klady: Samé	uši	pre	hlasy	vo	vašej	duši	–	Linka dôvery (príklad 
je uvedený pri hyperbolizácii), alebo – Záveje,	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 

52 Mistrík, J., 1985, str. 138.
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snehu	i	na	vode,	s	Verbenou	vždy	v	pohode	– Verbena – cukrí-
ky/Vianočné	ceny	z	Tatrachemy/Vonku tuhá zima, u nás ceny 
príma – Decodom /Nie je auto ako Alto – Suzuki/HP	ťa	chá-
pe – HP/Chceš toto, hraj Lotto – Lotto/Daj	si	pivo,	bude	živo 
– Zlatý Bažant. 

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. 

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 sku-
pín. 

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 možnos-
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ti. Tento postup sa môže využívať pre navodenie irónie, ironické-
ho odstupu, moderných významových prvkov, vyžaduje si však 
schopnosť bravúrnej práce s viazaných veršom. V opačnom prí-
pade mnohé reklamné texty/slogany pripomínajú naliehavé „zí-
vačky“ – A	čo	ešte?	Do	predajne	bežte!

Preto je dnes rým málo produktívnym nástrojom, keďže zvu-
ková 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 zau-
jímavý výsledok so zreteľným kultúrnym kontextom – Byt	či	ne-
byť. Menej kreatívne sú jednoduché repetície typu – MOL. To je 
gól! Opakovať sa môžu tiež hlásky alebo hláskové skupiny na za-
čiatku vedľa stojacich slov alebo i oddelených od seba inými slo-
vami (počiatočné a konečné slovo). Niektoré zvukové konštruk-
cie pôsobia nečakane. Napríklad, keď sa uplatňuje princíp mno-
honásobnej repetície – TVAR tvaruje vašu tvár. A na tvári zá-
leží...	Týmto spôsobom sa dosahuje istá kvalita zvukovej štruk-
túry, zdôrazňuje sa melodickosť, niekedy bez výrazných, inoke-
dy s výraznými významovými posunmi. Najmä, ak samotné slo-
vo 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 tautologic-
ký (to isté sa vysvetľuje tým istým). Je poznamenaný malou dáv-
kou kreativity, najmä, ak sa siaha iba po riešeniach, ktoré sú na-
porúdzi. 

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

Tautologicko – homofónny verš nemusí byť úplný. Zvukovo 
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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 /
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, rým 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 zakompo-
novaný názov firmy, alebo zaužívaná skratka, pôsobia takto:  
CEM – M. Proti nemocem všem. 

Slogan na rýmovom 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 (mimojazy-
kových skutočností) sa stávajú objektom sekundárneho spraco-
vania, intenzívnej medziosobnej komunikácie. Zjavná je teda zá-
merná provokatívnosť komunikačnej „naivity“. 

Veršovačky sú vhodné a vďačne prijímané najmä pre detské 
cieľové skupiny, pre ktoré je táto forma veľmi prirodzená, pre-
tože akákoľvek „naivita“ sa akceptuje, vyvoláva veľmi pozitív-
nu odozvu. V detskej skupine sa slogany tohto typu rýchlo udo-
mácnia a transformujú sa do frazeologizmov, ktoré sú uspôsobe-
né veku dieťaťa. Ak sa tieto dva druhy komunikácie prestúpia, 
potom táto forma svoje poslanie splnila.

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 
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delí básnické dielo od toho, čo básnickým dielom nie je, je labil-
nejšia, než hranica čínskych štátnych útvarov“.53 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 od-
vodil vraj Homér rytmický hexameter pre svojho Odyssea. Via-
zaný je aj rytmus tanca a magických rituálov, ktoré sú sprostred-
kovateľom medzi ľuďmi a Bohom.54 V knihe F. X. Šaldu O poé-
zii 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, riadia-
ca sa logikou, rytmom, sumou života a jeho hĺbkou. Pretože kaž-
dá nová krása a každé nové umenie má neobyčajne živý cit cel-
ku a nekonečnosti, cíti a ctí si rytmus života a sveta, prispôsobu-
je sa mu, splýva s ním“. 

Pri empirickom sondovaní problému vidíme, že špecifickosť 
využívania rymicko-metických konštrukcií v reklame sa dá po-
chopiť len na pozadí využívania rytmu a rýmu v literatúre, preto-
že všetky texty – literárne i neliterárne majú určité prvky spoloč-
né. „Vedľa teórie literárnych textov musí jestvovať i teória neli-
terárnych textov a nad nimi teória textu vôbec“.55 Vráťme sa však 
k úvahám Světly Čmejrkovej a nadviažme na jej úvahy o rytme: 
„Čo je pre zvuk básne, alebo iného poetického útvaru charakte-
ristické, to je opakovanie. 

53  Čmejrková, S., 2000, str. 38.
54  Čmejrková, S., 2000, str. 37. 
55 Miko, F., Od epiky k lyrike. Bratislava : Tatran, 1973, str. 14.
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Opakuje sa rytmus a vytvára metrum, na konci veršov sa 
môžu opakovať rovnaké slabiky, alebo hláskové skupiny, kto-
ré súzvučia do rýmu. Je to viazaná reč.“ Ale okrem toho na nás 
zvukovo pôsobí aj striedanie samohlások a spoluhlások. Môže-
me si to ilustrovať na preklade knihy Edgara Allana Poea Havran. 
Never more preložil napr. Vrchlický ako nikdy viac, Taufer ako 
nikdy už a iní prekladatelia ako nikdy nie. Dostál-Lutinov dokon-
ca never more nechal v českom texte nepreložený. Najznámejšie 
je Nezvalove pretlmočenie Havranovho textu ako viackrát nie. 

Práve toto opakovanie refrénu vytvára tú vzrušujúcu osno-
vu básne.56 Základnou kvalitou reklamného textu (máme na 
mysli najmä slogan) sú jeho prozodicko – poetické dimenzie.  
Majú však jednu významnú črtu: nemajú absolútnu váhu (ako 
v poézii) ale váhu relatívnu. Reklamný diskurz má rozmery pro-
zodické, ale súčasne smeruje mimo seba samého, je zacielený na 
komunikovanie skutočnosti, ale súčasne ju prekračuje.

„Nie žeby reklama bola poéziou, ale zdieľa s poéziou istú za-
meranosť na výber a kombináciu v správe, a ešte presnejšie za-
meranie na správu pre ňu samotnú“.57 Nástrojom, ako kontextu-
álne spojiť zdanlivo nesúvisiace predmety či javy, ktoré vsunie-
me 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 asociá-

56 Čmejrková, S., 2000, str. 40.
57 Čmejrková, S., 2000, str. 41.
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cií a predstáv. Trópické prostriedky zvyšujú účinnosť formou, nie 
obsahom komunikátu a pôsobia svojou originalitou. Vnímanie 
reklamnej komunikácie sa nimi spomaľuje a skvalitňuje, ak sú 
jedinečné, zaujmú skôr ako priamočiare a konvenčné apely. Zá-
roveň recipient prostredníctvom nich nevníma natoľko tlak pre-

obr. 9: Cabernet
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sviedčania. Najfrekventovanejšou formou rešpektovania rytmic-
ko-metrických konštrukcií je rým.

Rým – je zvuková zhoda na konci veršov. Zvyčajne sa v rekla-
me používa ako vnútorná zvuková zhoda v rámci vety. Jeho zna-
kom je aj opakovaná rytmická štruktúra. Podľa V. Turčányho58 je 
rým vertikálnou metaforou – spájajú sa v ňom totiž slová, ktoré 
sa v inom kontexte obvykle nestretávajú a ich významy sa kon-
frontujú. Rým teda stojí na hranici medzi trópami a figúrami, vy-
užíva oba princípy. 

Je vhodným prostriedkom pre zapamätateľnosť reklamné-
ho sloganu, avšak v reklame často pripomína zaužívané postupy 
z minulosti, kontamináciu nie vždy vhodných výrazov s povin-
nou zhodou na konci verša. Táto tendencia sa týka aj súčasnej 
poézie, kde prevláda voľný verš. V reklamnej praxi sa používa-

nie rýmu devalvovalo – Ťažko	je	žiť	senzačne,	z	osemtisíc	me-
sačne/	„Modafen	–	už	bez	chrípky	len!	alebo	Paralen,	o	kto-
rom	vieš,	už	je	tu	pre	deti	tiež,	prípadne...	a	čo	ešte	do	predaj-

58 Mistrík, J., 1985, str. 138.

obr. 10: Kombinácia jazykov v reklame
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ne	bežte!	V tom prípade je naozaj lepšie rým nepoužívať. Zaují-
mavý rým však dovolí reklamnému posolstvu vyniknúť: Sólo	pre	
Polo/Dream.	S	ním	sním	alebo	–	Už	si	čet	Mladý	svět?	(slo-
gan prostý, jednoduchý a zapamätateľný) Najjednoduchšie znie: 
Jednota	–	obchod	plný	života.	Sú aj iné príklady: Samé	uši	pre	
hlasy vo vašej duši – linka dôvery/Záveje,	pred	ktorými	sa	za-
chveješ – súťaž v lyžovaní/Priestory,	ktoré	ťa	rozpália	–	taneč-
ný 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 prí-
ma – decodom/Nie je auto ako Alto – Suzuki. 

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 takto: Kniha	až	íha	–	nový 
román/Čia	 bude	 Dacia? – súťaž o automobil/Mlieko liekom 
(mliečne bielkoviny v tabletke)/Pour la femme (parfém)/Kalen-
dár ako dar – predajná akcia/Najzdravšia voda ako sa dá -mi-
nerálna voda/Každý	piatok	Avon	na	von... 

Frazeologizmy a neofrazeologizmy 

Frazeológia ako osobitná lingvistická disciplína si čoraz 
väčšmi hľadá uplatnenie nielen vo verbálnej komunikácii, ale 
v ostatnom čase aj v reklame. V posledných dvoch desaťročiach 
je signifikantný (príznačný) jej nástup najmä z dôvodu hľadania 
nových riešení, odlíšenia kvalitatívnej zložky reklamného komu-
nikátu, produktívnych postupov v uvedenom smere potenciál-
nymi možnosťami prekonania zaužívaných postupov, najmä re-
klamných klišé. 
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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, 
ako s prezentáciou celej škály frazém, využívajúc ich vlastnos-
ti, podstatné znaky a jazykové princípy. Okrem princípu jazy-
kovej úspornosti (reklamný text má byť výstižný a podľa mož-
ností čo najkratší) sa uplatňujú aj princíp motivácie a synkretiz-
mu (spájania), funkčnej separácie (odlúčenia) a analógie (zho-
dy). Nie vždy s dostatočne vysvetľovacou silou, často s vníma-
ním prítomnosti početných paralelných frazém, vychádzajúcich 
síce zo spoločného prameňa, pôsobiacich však formou meravých 
konštrukcií. V uvedených koncepciách sa na jednej strane výraz-
ne prejavuje platnosť konkrétneho príznaku, ale v každom z tých-
to prístupov sa súčasne počíta aj s ďalšími znakmi frazém. Pre-
to je zrejme, že „jednotky frazeológie nemožno celkom vystih-
núť jedinou vlastnosťou, keďže ide o jednotky, pre ktoré je typic-
ká viacdimen zionálnosť“.59 

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 – fraze-
ologický celok. Patria sem úslovia, príslovia, porekadlá, ale i fra-
zeologické 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, vyvaľo-
vať oči, kto sa bojí, nesmie do lesa...60 „Skladajú sa z niekoľkých 
slov, ktoré nemožno odčleniť – chápeme ich ako významový ce-
lok, ktorého elementy stratili svoj pôvodný doslovný význam 
v prospech nového, preneseného“.61 

59 Mlacek, J., 1999, str. 117.
60 Tvrdoň, E., 1999, str. 216.
61 Čmejrková, S., 2000, str. 124. 
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 V bežnej komunikácii frazeologizmy fixujú určité pravdy, 
ponaučenia, opakujú ľudové múdrosti, využívajú bohatú lexiku 
minulosti, oživujú mytologické texty, citáty a zvyčajne sa spája-
jú 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 predo-
všetkým viacslovné nevetné pomenovania. Iba voľne sa k nej pri-
čleňujú vetné výrazy vtedy, keď sa hodnotia zo štylistického as-
pektu. Možno totiž povedať, že jedny i druhé sú zvláštne výra-
zy 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 fungu-
jú aj ako samostatné slová. Frazeologická lexika je tak či tak šty-
listicky vždy príznaková“.62 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 svo-
jej	koži – kožené výrobky, aktualizuje sa vo vnútri frazeologiz-
mu 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/Vá-
šeň	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 

62 Mistrík, J., 1985, str. 97-98.
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správneho a prípustného využitia konkrétneho výrazu.
Frazeologizmy svojou stavbou a zameraním obsahujú silne 

emotívne akcenty a jednoznačné postoje, pozitívne i negatívne, 
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 štruktú-
ru, pôvodný význam a na základe známeho textu sa dostáva pria-
mo k vysloveniu posolstva. Je zjavné, že reklamní textári neraz 
načierajú do studnice poznania minulosti a bohato využívajú rôz-
ne slovné spojenia, ktoré im pomáhajú tvoriť osobitný štýl texto-
vej reklamnej tvorby – pravda, ak pod reklamným textom máme 
na mysli slogan. Rovnako sa využívajú aj známe výroky, prípad-
ne 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 materiále (príslovia, porekadlá), 
• figuratívnej bohatosti (výrazovo sú bohaté), 
• prozodických kvalitách frazém (využitie rytmu a rýmu), 
• v úspornosti, priamosti, zrozumiteľnosti a tvarovej koncíznosti.

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 významo-
vá výstavba frazémy“ s určitým odlišným kontextom/slovom/vý-
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znamom. 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 
jedna	radosť	–	X	Rádio	Expres/Go	vlastní	cestou	– mobilný 
operátor /Čas	pre	vaše	zlaté	časy	– denník Čas/Pekelné zdravie 
s	čertíkmi – multivitamíny pre deti/Dovolenka ako v raji – Ne-
ckerman /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…

obr. 11: Rytmicko-metrické konštrukcie v reklame
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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, prípad-
ne z literatúry. Tento spôsob používame aj vtedy, ak produkt ale-
bo 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	x	y	/Hlas	volajúceho...	MATTONI!

Parafrazačný spôsob – pri tomto spôsobe využívania fraze-

obr. 12: Poetickým spôsobom použitý rým
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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	Slo-
vensko – Smer, politická reklamná kampaň/Leto k nahryznu-
tiu – Prima Tv	/Nie	som	taký	bohatý,	aby	som	mohol	splácať	
cudzie auto – OB leasing. 

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 stra-
tilo samostatný význam, ho znovu nadobudne tým, že sa uvedie 
do nového kontextu“.63 Vo frazeologizme „Roztočiť niečo“ zna-
mená začať si poriadne užívať, rozhadzovať peniaze, hýriť atď. 
V kontexte 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 po-
užitia určitého výrazu v reklamnej komunikácii sa stáva mladý 
človek komunikačne príťažlivým partnerom (byť ízy, byť kúl 
atď.). V niektorých prípadoch sa takéto frazémy ustaľujú a včle-

63  Čmejrková, S., 2000, str. 124.
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ňujú sa do štandardného frazeologického základu – Riešite všet-
ko	cez	posteľ?/Zvykli	ste	si	váľať	gule?/Chystáte	sa	šľapať?	/
Beriete	všetko	na	vlastné	triko?/Chcete	si	to	rozdať?	/Po	Pea-
chi	svieži dych (vo zvukovej podobe peach – píč – broskyňa má 
text vulgárny akcent, avšak cieľová skupina, ktorej je produkt ko-
munikačne 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. 
Treba 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 po-
tenciálom týmto novým výrazom rozumieť, použijeme radšej fra-
zeologické celky, t. j. také zvraty, v ktorých jednotlivé zložky sú 
prepojené voľnejšie a ktoré nestrácajú svoje pôvodné, zrozumi-
teľné lexikálne významy: Nalejme	si	čistého	vína	/Mať	sladké	
reči	/Hrať	dvojakú	hru	/Jedným	uchom	dnu	a	druhým	von	/
Hrať	všetkými	farbami…

Ak pri tvorbe reklamného komunikátu s použitím frazeologizmu 
zároveň uplatňujeme kritérium sémantické, návrat k pôvodnej vý-
znamnosti je pre nás prostriedkom vrstvenia významov. Avšak nie 
všetky môžu byť pre recipienta dešifrovateľné, takže v konečnom 
dôsledku nám tento spôsob nemusí priniesť produktívne 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 frazeolo-
gické spojenie. Je to ustálený zvrat, obyčajne dvojslovný, v kto-
rom členy frazémy sú späté rozličným významom. „Jeden sa na-
chádza na pozícii pôvodného lexikálneho a druhý člen na pozí-



Marketingová komunikácia a médiá 09180

cii frazeologicky viazaného významu“.64 Napríklad: jablko svá-
ru, bublina spľasla, nespustiť oči, ťažko pri srdci, medové reči, 
maslo na hlave a pod. Výhodou frazeologického spojenia je jeho 
ustálenosť, tvarová koncíznosť a pritom jednoduchosť a hovoro-
vá živosť. Nevýhodou – problém výberu z hľadiska určenia kon-
krétnej cieľovej skupine.

Aj frazeologické zrasty ako súčasť nominatívnych frazeolo-
gických jednotiek predstavujú pre reklamnú tvorbu istý kreatív-
ny potenciál, avšak nie väčší, ako je schopnosť použiť ich „roz-
pustené“ v sémantike celého výrazu. Slovné komponenty sú sta-
vebnými článkami frazémy, ale celok, celý zvrat má celkom iný 
význam.

Napríklad: – vešať (nevešať) niekomu (niečo) na nos – výraz 
nevyjadruje konkrétny úkon umiestnenia niečoho na časť tváre, 
odhalenie, resp. zatajenie určitej skutočnosti, spadnúť z mesia-
ca, strach má veľké oči, hádzať hrach na stenu a pod. Výhodou je 
naopak, významová nepresnosť, zakotvená však vo výklade veľ-
mi presne – tváriť sa hlúpo, znamená byť hlúpy, alebo len pred-
stierať hlúposť. Obmedzujúcim momentom pre uplatnenie v re-
klame je aj ich viazanosť na znalosť rôznych kontextov a v nepo-
slednej miere ich lexikálna osobitosť čo spôsobuje komunikač-
né ťažkosti pri prenose do iného kultúrneho prostredia, dokonca 
aj v rámci regiónu (v jednotlivých regiónoch sa vyskytujú veľmi 
výrazne odlišnosti meniace zmysel a význam toho istého slovné-
ho spojenia).

 Osobitným druhom frazeologických jednotiek sú súslovia. 
Sú to pevne spojené slovné páry, slovné dvojice, charakteristické 
svojím jednoduchým duplicitným prepojením, v texte vystupujú-
ce ako samostatné jednotky. Sú si blízke slovno-druhovo i zvu-
kovo. Súslovia vzniknuté reduplikáciou (zdvojovaním) sú naprí-
klad: – isto – iste, dňom a nocou, zoči – voči, sväto – sväte a pod. 
Súslovia, ktoré vznikli spájaním synoným sú napr. pekne – krás-

64  Mlacek, J., 1984, str. 71.
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ne, skrz -naskrz, pekne – rúče, sčista – jasna, silou – mocou. Naj-
väčšiu skupinu tvoria také súslovia, ktoré vznikli antonymickým 
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 re-
klamnej komunikácii sú nevhodné aj pre prílišnú expresivitu a le-
xikálnu archaickosť. Reklamná textová tvorba je však taká dyna-
mická, 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 slovom 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 – modifikácia súslovia viac-menej, /Krása a starostli-
vosť	deň	čo	deň – Nivea – hair care /Relaxácia pre telo i dušu 
– Dove – narážka na frazému ...byť jedno telo, jedna duša/Naj-
lepšia	a	najlacnejšia	dovolenka	široko	ďaleko	 /Každý	večer,	
každý	deň	iná	a	zároveň	príťažlivá	/Čo	na	srdci,	to	na	hrnče-
ku – 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. Pre-
to 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.
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Ak pre frazeologický zvrat je príznačná slovesnosť, je pre fra-
zeologický výraz príznačná úplná absencia slovesnej zložky. Jeho 
jadro tvoria menné a príslovkové výrazy, a preto je aj jeho re-
klamné využitie minimálne. Centrálna pozícia substantív, adjek-
tív resp. zámen a prísloviek a fragmentárnosť výrazu dáva mož-
nosť začleniť ho veľmi variabilne a efektne do sloganu. Slovesné 
tvary sa „dodávajú“ podľa komunikačného a významového zá-
meru apelatívnou zložkou, zatiaľ čo významovým jadrom sa stá-
va substantívum: Vyčistíme	všetko.	Zn.:	Aj	Augiášov	chliev!/
Spí	 ako	 drevo...nedostane	 na	 drevo/Kolesá	 dejín	 nechajte	
osudu. Ale nie kolesá auta...

Podobné možnosti poskytujú aj minimálne frazeologické 
útvary. Pretože majú tvar jediného plnovýznamového slova, v re-
klamnom 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 frazeolo-
gické jednotky s funkciou: nominatívnou (pomenúvacou), komu-
nikatívnou (výpovednou), nominatívno-komunikatívnou.

Frazeologizmy cudzieho pôvodu, pri ktorých používame zvy-
čajne etymologické kritériá sú tiež produktívnym prostriedkom 
komunikačného a významového obohacovania reklamného slo-
ganu najmä preto, že sa tu prezentujú kultúry, kde sa tieto fraze-
ologizmy používajú. Zvyčajne sú zo skupiny textov starovekej 
gréckej a rímskej literatúry – z literárnych zdrojov známych dra-
matikov – Shakespeara a Schillera, z absurdnej drámy a pod. 

Transformačné možnosti spočívajú v pevnom kultúrnom za-
kotvení, všeobecnom povedomí, vymedzenej a ľahko identifiko-
vateľnej významovosti. Aj samotné citáty historických osobností 
sú veľmi využiteľné, sú zakotvené v konkrétnej kultúre, často sú 
všeobecne známe a používané. 
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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 ab-
surdity.

Napr: Buď	nejakú	cestu	nájdeme,	alebo	si	ju	vytvoríme – 
J. Walker /Škola	základ	života	a	jedna	banka – Slovenská spo-
riteľňa /Do zjedenia priatelia – McDonalds /Mať	či	nemať?...
vlastné auto na splátky/Rómeo	 a	Julian – gay reklama /Ne-
mocnica na okraji záujmu /To	chce	kľud – Popradská káva /
Ostro sledované noviny – Hospodárske noviny /Hyper	výber – 
Aupark – alúzia na pesničku skupiny ABBA /S	méďou	mě	baví 
svět – plyšový medvedík/Neznesiteľná	ľahkosť	pitia – alkoho-
lický nápoj.

 Reklama využíva nielen ustálené spojenia typu úsloví, príslo-
ví atď., ktoré sú zakomponované v jazykových kultúrach, ale i tie, 
ktoré sú neznáme, pochádzajú z inej kultúry, resp. vznikajú spon-
tánne a aktuálne v umeleckých skupinách, tvoria sa v rámci poli-
tického diskurzu a pod. Sú to bonmoty, vtipné výroky, sentencie, 
myšlienky, aforizmy, múdrosti, ľudové prekáračky, atď. Do re-
klamy vstupujú v mierne modifikovanej forme, tvoria pre rekla-
mu nevyhnutné pozadie. Ich význam spočíva aj v tom, že v prie-
behu času si udržiavajú svoju kreatívnu, intelektuálnu a emotív-
nu pôsobivosť, postihujú javy, ktorých sa dotýkajú v ich hĺbke, 
s vtipom, nadhľadom, ale pritom sa vyznačujú úspornosťou vý-
razu. To sú všetko atribúty, pre ktoré sú tieto výpovede pre rekla-
mu absolútne využiteľné. Sú dotvorené, všeobecne prístupné, nie 
sú autorsky chránené – sú jednoducho pripravené pre reklamné 
použitie. 
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Pozitívom je, že nejde len o doslovné využívanie tohto kultúr-
neho bohatstva, bez spätného obohacovania pôvodnej výpovede. 
Mnohé sa prenášajú z reklamy aj do hovorovej reči, obohacujú ju 
a svojím spôsobom udržujú jazyk v dimenzii prijateľnej jazyko-
vej kultúry. Niektoré z nich dosahujú v istom období mimoriadnu 
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 na-
posledy, ten má najlepšiu zubnú kefku.

Z jazykového hľadiska je neprehliadnuteľná aj gnóma. Rozu-
mieme ňou príslovia, úslovia, porekadlá, ale i pranostiky. Je to 
druh výpovede, ktorý je osobitnou skupinou frazeologizmov, ob-
sahujúci určitú životnú pravdu, múdrosť, ktorá je vyjadrená po-
mocou metafory, obrazne. Je to lexikálny arzenál ľudovej skúse-
nosti, ktorá sa tradovala ústnym podaním a má tiež rozmer impe-
ratívu. 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 jazykových prostriedkov veľmi pes-
trý. Príznačné je, ako sme už naznačili používanie originálnej le-
xiky a osobitej obraznosti. Gnóma má v sebe potenciál oživujú-
cich postupov – animalizáciu, personifikáciu. 

Vzdialený svet abstrakcií sa tu pretvára na svet blízky a intím-
ny. Pochopiteľne, že hlboký etický rozmer vytvára z gnóm komu-
nikačne účinný prostriedok. Svojou precíznou syntaktickou vý-
stavbou, rytmicko – metrickými štruktúrami, všeobecnou zrozu-
miteľnosťou, presným pomenovaním podstaty javu, a pritom čas-
tým vtipným odľahčením, predstavuje rétorickú figúru, ktorá má 
všetky základné charakteristiky sloganu. Preto reklamná prax vy-
užíva 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-
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dza (alebo upravuje) názvom produktu, alebo slovom, ktoré je fi-
xované ako identifikačný znak (symbol, farba a pod.) značky 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 tvo-
rí významové jadro gnómickej výpovede k produktu alebo znač-
ke. Gnómická výpoveď je primárna, a hodnotovo silnejšia, a pre-
to je tu úsilie, aby sa reklamná zložka s ňou spojila čo možno naj-
lepšie. 

Žiadaný efekt sa dostaví predovšetkým vtedy, ak samotná 
značka, alebo produkt v určitom recepčnom povedomí funguje. 
Ale súčasne by mala mať značka (produkt) určitú celkom čita-
teľnú vnútornú súvislosť, významovú väzbu s pointou príslovia. 
Pri prísloviach je to ich presná a nemenná forma a významovosť, 
ktorá automaticky navodzuje určité predstavy. Nemennosť je sú-
časne výhodou aj nevýhodou. Výhoda je v tom, že výmena jadra 
za iné kľúčové slovo je čitateľná a ľahko identifikovateľná. Ne-
výhodou je určitá strnulosť, čo v istom kontexte môže pôsobiť 
násilne. Pri porekadlách je výhodou ich variabilita, a tým aj mož-
nosť prispôsobiť ustálený výraz pôdorysu reklamného textu – zá-
menou čísla, rodu, času slovies, a pod.

Okrem jednoduchého včleňovania, bez významnej transfor-
mácie a úprav základného tvaru poznáme aj iné postupy. Líšia sa 
mierou nahrádzania pôvodnej štruktúry a sú často tak prepraco-
vané, 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	rýchlo	dáva,	dvakrát	
berie – hypotekárny úver. Gnóma sa tu použije bez akejkoľvek 
jazykovej mutácie a transformačný efekt sa dosahuje v kontexte 
vizuálnom. Vtedy nastáva sémantický posun. Z významu doslov-
ného sa stáva význam prenesený: K	Cero.	A	si	vo	svojej	koži.
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„Pre svoju rozšírenosť a všeobecnú známosť sú frazeologiz-
my v reklamných textoch vhodným výstavbovým materiálom, 
a to jednako v pôvodnej podobe, a jednak ako aktualizované re-
klamné výpovede s novým obsahom“.65

65  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“.66 

Na základe skúmania problematiky – Ogilvy verzus Bern-
bach 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 názorom.67 V istom zmysle 
sme sa usilovali prezentovať kreatívne postupy, ktoré vychádza-
jú z možností širokej palety textuálnych variácií na tému zobra-
zovania produktu. Preukázať, že kreatívny reklamný text/slogan 
je z hľadiska percepcie najúčinnejším komunikátom – bolo cie-
ľom našej práce.

Jediným riešením, ako spracovať túto problematiku sa nám 
javila možnosť – z dostupnej literatúry, ktorá sa zaoberá prevaž-
ne problematikou teórie reklamy (reklamného textu najmä z hľa-
diska 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. 

66  Tellis, G. J., 2000, str. 123.
67  Tellis, G. J., 2000, str. 123. 
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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 reťa-
zenia vnemov, rozkrývania významov a pod.) – ozvláštňovania, 
podľa Tellisa – tvorivej odchýlky od normy. Predtým však si mu-
síme vysvetliť, na základe akých kritérií hovoríme o odchýlke od 
normy, aké atribúty nás oprávňujú hovoriť o kreatívnom/nekrea-
tívnom 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“ 68 – 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 prvom pláne, lineárne. Takému 
mysleniu preto hovoríme algebraické alebo lineárne myslenie. 
Algebraickému mysleniu odborne hovoríme aj exaktné.

V umení exaktnosť nejestvuje, dokonca ani v jeho pravidlách 

68  Šklovskij, V., Teória prózy. Bratislava, Tatran, str. 11.
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a schémach. Umenie predpokladá vnímať veci, ako ich vidíme 
a cítime, ako ich poznávame a ako si ich dokážeme aj ozvláštniť. 

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 komuni-
kačnú kompetenciu na úrovni produkcie i na úrovni vnímania re-
klamného 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 jed-
na i druhá činnosť by nemala zmysel bez marketingovej straté-
gie, bez komunikácie, pretože účelom reklamy je produkt predať.  
Reklamný textár netvorí preto, že má vnútornú potrebu vyjadriť 
sa k nemu. Tvorí na objednávku, ale využíva pri svojej práci všet-
ky dostupné štýly (titulok môže pripomínať titulok z novín, opis 
produktu časť vedeckej štúdie, záverečný slogan môže byť dob-
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rou, emotívne ladenou metaforou). Okrem invencie vstupuje do 
textu aj cit pre ponúkajúci produkt – inak textár ponúka automo-
bil a inak vodu po holení. Iný text si zvolí pri reklamnom komu-
nikáte, ponúkajúcom hodinky a iný pri novom kozmetickom vý-
robku.

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 vče-
ra zdalo nápadité a kreatívne, dnes už môže byť klišé. Z hľadis-
ka kontextuálneho – tie isté výrazové prostriedky môžu mať roz-
dielne aktivačné pôsobenie podľa toho, či sa málo používajú, ale-
bo sa po nich siaha veľmi často. Rozsahom frekvencie ich účin-
nosť prudko klesá, pretože sa recepčne nasycujú, opotrebúvajú, 
v recepčnom poli strácajú postavenie dominantnej figúry schop-
nej zachytávať pozornosť a prechádzať do ďalších fáz recepcie. 
Opakovanie slov a slovných fráz vedie k ich komunikačnej smr-
ti. V reklamnej komunikácii je efektívnejšie využívať nové tren-
dy, štýly a žánre, za každú cenu hľadať nezaužívané postupy, od-
kloniť sa od používania slov a slovných spojení, ktoré prezentujú 
intenzívny presvedčovací tlak. 

Inováciu v oblasti reklamného textu si vyžadujú predo-
všetkým nové technológie a dynamické zmeny, pretože cieľom 
reklamných tvorov 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 
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aj z dynamiky konkurenčného prostredia).
Všetky tieto – širšie i užšie kontextuálne faktory spôsobujú, že 

v súčasnosti je použitie evokačných atribútov (nabitých energiou, 
emóciou) veľmi obmedzené. Intenzita reklamy, jej prítomnosť 
v médiách zvyšujú potrebu ich obmeny. Má to niekoľko dôsled-

obr. 13: Fragmetačný spôsob použitia frazeologizmu v reklame

obr. 14: Frazeologizmy ako reklamný text
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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-

obr. 15: Absurdita ako ustálené slovné spojenie

obr. 16: Mierne erotický podtón v obraze, frazeologizmus v texte
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livé významy sa významovo približujú, prekrývajú, čo oslabuje 
originalitu výpovede. 

Okrem toho vzniká dojem, akoby už všetky možné varianty 
atribútov boli využité pri všetkých možných situáciách.

Z tohto hľadiska by bolo treba rozvíjať aj teóriu reklamy. Pre-
testing nie je jedinou a už vôbec nie vierohodnou metódou na 
potvrdenie kvality textu/sloganu, hoci tieto referencie prevažujú 
v reklamnej praxi, ktorá opakovane živí takúto agendu ako seri-
óznu analýzu. Pretesting (obsahová analýza – výskum účinnosti) 
ako jedna z ciest pre overovanie kvality textu sa začína spochyb-
ňovať najmä preto, že nevytvára priestor pre koncepciu mediál-
nej vzdelanosti – kritického nadhľadu nad mechanizmami me-
diálnej komunikácie a teda aj reklamnej komunikácie. Mediálna 
vzdelanosť je tou cestou, ktorou je reklamná skutočnosť akcepto-
vaná – nie však bezvýhradne, ale   reálne. 

obr. 17: Frazeologizmus a humor súčasne
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Nechoď predo mnou

nedokážem Ťa nasledovať.

Nechoď za mnou,

nedokážem Ťa ťahať.

Choď	vedľa	mňa	a	buď	mojím	priateľom.

(Nadácia pre detské práva)
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 Televízne	„reclamare“	v	roku	2009

Vlasta Konečná

Abstract: The study examines the sample of television ads, 
trying to characterize and evaluate it in several ways. The aim is 
to highlight the phenomens we consider to be positive, but also 
highlight the ads which have taken in a negative sense. By the 
comparison of similar analysis from earlier periods, we will try 
to define the direction of television advertising.
Key words: television, advertising, tv ads, a sample, picture and 
audio component

Abstrakt: Štúdia skúma vybranú vzorku televíznej reklamy, 
snaží sa ju charakterizovať a ohodnotiť z viacerých hľadísk. 
Cieľom je poukázať na javy, ktoré považujeme za pozitívne, 
ale aj upozorniť na spoty, ktoré zaujali v negatívnom zmysle. 
V komparácii s podobnými analýzami z predchádzajúcich 
období sa pokúsime zachytiť súčasné smerovanie televíznej 
reklamy. 
Kľúčové	slová: televízia, reklama, reklamný spot, vzorka, 
obrazová a zvuková zložka
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Úvod

Reklamný boom, ktorý sme v našej krajine zaznamena-
li v posledných dvoch desaťročiach po zmene politického sys-
tému a podmienok hospodárskeho a spoločenského života neu-
tícha, skôr naopak. Reklama sa na nás naďalej valí zo všetkých 
strán. Na uliciach, doma, na pracoviskách. Doslova a do písme-
ná napĺňa svoj pôvodný význam – veď latinské reclamare zna-
mená znovu kričať zvučať, silno a často volať. Reklama má svo-
je   domovské práva v každom médiu, rôzna je len otázka miery 
a niekedy aj úrovne spracovania a kvality obsahu. Reklamní tvor-
covia sa nás snažia osloviť mnohorakými spôsobmi, samozrejme 
najlepšie nekonvenčnými, inovatívnymi. Vymýšľajú nové a nové 
metódy, formy a prostriedky a skúmajú ako vplývať na adresá-
tov v želateľnom smere, t.j. ako ovplyvniť ich nákupné správa-
nie. Objem reklamy je niekedy taký vysoký, že môže vyvolávať 
skôr negatívne pocity ako sú nevôľa, pocit obťažovania, bume-
rangový efekt. 

 V niektorých prípadoch honba za šokom pre adresáta potiera 
všetky rokmi budované a formované pravidlá a zásady. Na druhej 
strane sa našťastie vyskytujú aj vtipné, príjemné, milé a pekné re-
klamy. A medzi týmito dvoma mantinelmi je obrovská masa kon-
venčných šedých reklamných výpovedí. Všetky majú však spo-
ločný cieľ: zapôsobiť na adresáta. Prirodzene v želanom smere,  
t.j. aby si ponúkaný produkt alebo službu kúpil. Pretože to je 
hlavný cieľ celej reklamnej činnosti. Ak pri tom navyše pobaví, 
vzdeláva, vychováva, o to lepšie. 

V tejto štúdii sa pozrieme na jednu podskupinu reklamných 
produktov a to na televízne reklamné spoty.
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Televízna reklama

Televízia sa stala neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Po-
dobne ako reklama. A tak je len prirodzené, že práve toto mé-
dium je významným sprostredkovateľom reklamných posolstiev. 
Televízna reklama na nás „útočí“ v našich príbytkoch a je nao-
zaj neprehliadnuteľná. Ako významná súčasť marketingovej ko-
munikácie púta na seba pozornosť teoretikov i praktikov. A v pr-
vom rade zadávateľov reklamy vzhľadom na masovosť pôsobe-
nia a takmer nepretržitosť vysielania. 

Televízna reklama sa stala neoddeliteľnou súčasťou televíz-
neho vysielania bez ohľadu na to, či je to verejnoprávna alebo 
súkromná televízia. Náklady na výrobu a vysielanie televízneho 
programu sú také vysoké, že bez výdatných finančných prostried-
kov získaných za vysielanie reklamných spotov by asi televízie 
ťažko existovali. Zrejme snaha po ďalších ziskoch viedla najsil-
nejšiu súkromnú televíziu na Slovensku k zaradeniu reklamy aj 
do hlavnej spravodajskej relácie. Takýto čin považujeme za ne-
vhodný a  pravdepodobne je to ďalšie slovenské špecifikum.

V predchádzajúcich štúdiách sme už venovali pozornosť te-
levíznej reklame a analyzovali sme ju z rôznych hľadísk, napr. 
z hľadiska zvukovej realizácie spotov, kreativity v televíznej 
reklame, využitia neverbálnej komunikácie. V tejto štúdii sa 
prostredníctvom analýzy vybranej vzorky televíznych spotov po-
kúsime charakterizovať súčasnú televíznu reklamu z hľadiska ob-
sahu i formy. 

 Vyjadrovacím prostriedkom televízie je audiovizuálna reč. 
A tak ju využíva aj reklama v televízii. Je to spojenie hovoreného 
slova a pohyblivého obrazu. Pohyblivý obraz zachytáva v dvoj-
rozmernom obraze vonkajšiu stránku predmetov a javov pozoro-
vateľnú zrakovým vnímaním. Ale obrazová reč niekedy nedosa-
huje jednoznačnosť, nevie vystihnúť podstatu, vzťahy a súvislos-
ti a práve toto dopĺňa hovorené slovo. Ako najdôležitejšia časť 
auditívnej zložky dokáže zachytiť javy v pojmoch, abstrakciách 
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a popísať nielen vonkajšiu ale aj vnútornú stránku, podstatu, kon-
text, situáciu a pod. Ďalšími v reklame zvlášť dôležitými prvkami 
auditívnej zložky sú hudba a ruchy (Konečná, 2006).

Reklame patrí vo vysielacom čase značný podiel. Spoty sú 
vysielané v  reklamných blokoch, alebo tvoria samostatné progra-
mové časti, prípadne sú vkladané do jednotlivých relácií. Prvý 
spôsob akceptujú diváci ako súčasť programovej skladby. Druhý 
spôsob je prijímaný televíznymi divákmi rôzne. Mnohým vkla-
danie reklamy do filmového či televízneho diela nevyhovuje, do-
konca ich ruší, rozčuľuje a hnevá. Iní počas reklamnej prestávky 
odchádzajú od televízora a riešia si krátko trvajúce potreby (uva-
renie kávy, čaju, použitie toalety, vybavenie telefonátu a pod.).

Klasifikácie televíznej reklamy: 
• a/ podľa krajiny pôvodu: domáca a zahraničná,
• b/ podľa spôsobu spracovania: filmová , video, kreslená, ani-

movaná,
• c/ podľa tematického obsahu (jednotlivé produkty) – reklama 

na autá, čistiace prostriedky, potraviny atď. (Konečná, 2008). 
V tejto štúdii nebudeme rozlišovať reklamu podľa bodu a. Ide 

nám o obsahovú a formálnu analýzu spotov, ktoré pôsobia na ad-
resáta v rámci televízneho vysielania na Slovensku, preto nie je 
rozhodujúce, kde reklama vznikla. 

Charakteristika vzorky

 Najprv charakterizujeme vzorku celkovo a potom sa zame-
riame na jednotlivé spoty vytŕčajúce z reklamnej masy v pozitív-
nom alebo negatívnom zmysle. 

Vzorka obsahuje 200 spotov, vysielaných na prelome novem-
bra a decembra 2009. Keďže v našich predchádzajúcich analý-
zach sa nevyskytla žiadna korelácia medzi jednotlivými televíz-
nymi stanicami a vysielanou reklamou, selekcia spotov nebola 
determinované druhom, ani špecifikom televíznej stanice. 

Oproti predchádzajúcim obdobiam sme zaznamenali nárast 
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spotov, v ktorých nevystupujú žiadni živí ľudia, len priamo pro-
pagované produkty. 

 Z celkového počtu boli tieto spoty zastúpené 25 %-ami. 
Tematicky ich možno rozdeliť do niekoľkých skupín. Najviac 

takýchto spotov propagovalo rôzne periodiká, napr. časopisy Žur-
nál, Poľovníctvo a rybárstvo, Plus 7 a denníky Pravda, Sme (16 
%). Reklama obyčajne zobrazuje periodikum a sprievodný text 
informuje detailnejšie o obsahu periodika s cieľom vzbudiť záu-
jem adresáta a vyvolať kúpu periodika. Rovnaký podiel mali spo-
ty zamerané na osobnú hygienu, napr. zubné kefky a pasty a na 
čistiace prostriedky napr. na toalety, osviežovače vzduchu a pod. 
Hneď za nimi sú reklamy na rôzne potravinárske produkty, napr. 
jogurty, majonézy, zemiakové lupienky, čokoládu i kávu (14 %). 
Produkt je zobrazený staticky alebo dynamicky a komentár vy-
zdvihuje jeho benefity. Približne rovnaké zastúpenie mali spoty 
propagujúce elektrospotrebiče (napr. kávovar, laptop, televízor), 
autá, lieky a telefóny( po 8 %). Najzaujímavejšie boli reklamy na 
autá, ktoré zobrazujú konkrétny model v zaujímavom alebo krás-
nom prostredí,  niekedy bez akéhokoľvek komentára, s výraznou 
podporou hudobnej zložky. 

Spoty so živými ľuďmi môžeme rozdeliť podľa účinkovania 
osôb na tri skupiny. Najväčšiu skupinu( 40 %) tvorili spoty, v kto-
rých boli zobrazené deti, alebo rôzne skupiny ľudí v rovnocen-
nom postavení, takže  nebolo možné definovať ich účinkovanie 
z hľadiska dominancie. Druhú skupinu tvorili spoty, v ktorých 
bola dominantne zobrazená žena ( 20 %) a muž v hlavnej roli sa 
vyskytol v 15 %-ách vzorky. 

Medzi spotmi zobrazujúcimi ženy mala najvyššie zastúpenie 
reklama na čistiace prostriedky a pracie prášky, takmer 30 %. To 
je skupina spotov, ktorá sa v prieskumoch adresátov najčastej-
šie vyskytuje s negatívnym hodnotením. Práve tu často vystupujú 
ženy ako jednoduché bytosti s jediným životným cieľom čo naj-
lepšie vyprať bielizeň alebo vydrhnúť toaletu, či umyť riad. 

 Druhú najpočetnejšiu skupinu „ženských“ spotov tvorili re-
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klamy, v ktorých je žena zobrazovaná ako symbol krásy a to boli 
spoty na kozmetické prípravky, ako sú šampóny, farby na vlasy, 
pleťové krémy, riasenky ( 25 %).

Ďalšiu skupinu tvorila reklama na lieky (12,5 %).
 Nasleduje skupina spotov, v ktorých je žena zobrazená ako 

vynikajúca gazdiná, ktorá sa sebarealizáciou v kuchyni stáva 
šťastnou (10 %). Ešte by sme mohli vyčleniť skupinu spotov na 
elektrospotrebiče (7,5 %), pričom išlo naozaj o tie, ktoré ženy 
často používajú. Dokonca sa vyskytol čisto „ženský“ elektrospot-
rebič – žehlička na vlasy. 

Spoty zobrazujúce mužov možno taktiež rozčleniť do tema-
tických skupín, aj keď najväčšiu časť tvoria práve rôznorodé (30 
%). Tematicky najviac bola zastúpená skupina „kozmetických“ 
spotov (17 %). Hneď na druhom mieste boli „motoristické „ spo-
ty (13 %). Tu muži vystupovali v úlohe perfektného vodiča per-
fektného auta. Rovnaký podiel s mužom v hlavnej roli mali spoty 
orientované na finančné inštitúcie – banky, sporiteľne, poisťovne. 

Rovnaký podiel (po 10 %) dosiahli vo vzorke spotov zobrazu-
júcich v dominantnej roli muža spoty mobilného operátora a re-
klama na lieky. 

Z realizačného hľadiska tvorili drvivú väčšinu filmové sho-
ty. Len 11 % z celej vzorky boli animované spoty. Celkovo mož-
no konštatovať, že úroveň animovaných spotov bola dobrá. Aj 
túto tvorbu môžeme rozdeliť na podskupiny. Najčastejšie sa vy-
skytovali bábkové postavičky ( Orange, T-com, Poštová banka), 
ale vyskytlo sa aj dosť kreslených reklám (hviezdičková Kofola, 
časopis La Femme, sušienky Tuc, Saab, sirup proti kašľu Hede-
lix, Strepsils proti bolesti hrdla). Ďalšiu podskupinu tvoria spoty, 
v ktorých ožívajú rôzne predmety (autíčka, kávovar Dolce Gus-
to, Opel Corsa).

 Za vydarenú považujem v tejto skupine reklamu na Nuro-
fen pre deti, ktorá vznikla kombináciou kreslenej reklamy a účin-
kovania reálnych ľudí. Malé, asi ročné dieťa, ktoré sa práve na-
učilo chodiť, čo vyplýva z jeho neistej chôdze, vkročí do lepore-
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la – krajinky so zvieratkami. Zrazu sa mu do cesty postavia príše-
ry stvárňujúce bolesť a horúčku. Hneď sa tam objaví aj jeho mat-
ka, ktorá kvapnutím lieku zlikviduje príšery a zabezpečí dieťat-
ku vyzdravenie. 

Komentár: bolo raz jedno dieťatko a to rado objavovalo svet. 
Cestu mu ale skrížili bolesť a horúčka. Mamička však vedela, že 
Nurofen pre deti jahoda pomáha rýchlo utíšiť bolesť a až na osem 
hodín znížiť horúčku. Nurofen pre deti jahoda. Pomôže proti bo-
lesti a horúčke. 

Páčil sa mi nápad, ako živé postavy vstúpili do kresleného 
sveta leporela. 

Rovnako pozitívne hodnotím reklamu prezentujúcu čistia-
ci prostriedok na toalety. Výborne zobrazené baktérie sa tešia 
zo svojej vlády v toalete, keď zrazu nastáva poplach, pretože ich 
prichádza zničiť nepremožiteľný nepriateľ Domestos bacti stop. 
Ku kvalite reklamy isto prispieva zvuková zložka spotu. Naopak, 
rozpačito podľa mňa pôsobí reklama na Airwick symfónia – vôňa 
v byte. V snahe vyjadriť kvalitu prostriedku a jeho schopnosť pre-
raziť všetky nežiaduce pachy, zobrazuje spot zvieraciu rodinku, 
v ktorej otec medveď a mama tučniačka majú dve deti prasiatka. 
Zostava rodiny pôsobí chaoticky a myslím, že môže odpútať po-
zornosť od obsahu a nenaplniť tak autorský zámer. 

Len 4 % z našej vzorky tvorila nekomerčná reklama. Boli to 
napr. spoty propagujúce Nadáciu televízie JOJ Vykúzlime čaro 
deťom v detských domovoch, nadáciu Slovnaftu – Ekopolis – 
projekt – ide nám o lepší život. Tiež sme zaznamenali propagá-
ciu kultúrnych podujatí ako filmový festival, výtvarnícke saló-
ny. Keďže akcia bola propagovaná vo všeobecnosti bez konkrét-
nych údajov, kde a kedy sa jej treba zúčastniť, považujem takúto 
reklamu za nekomerčnú. Rovnako nekomerčne vnímame propa-
gáciu vládneho programu napr. Operačný program doprava, pro-
jekt, ktorý predstavuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomuni-
kácii SR. Tiež projekt Ministerstva životného prostredia z oblas-
ti odpadového hospodárstva Zmeňme budúcnosť, ktoré vyhlasu-
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je výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspe-
vok z fondov Európskej únie v rámci operačného programu ži-
votné prostredie.

Do tejto skupiny reklamy som zaradila aj spot o očkovaní ma-
lých detí proti hnačke. Z reklamy nebolo jasné, či je očkovanie 
bezplatné, alebo nie. V prípade, že rodičia zaň musia platiť, pri-
rodzene nejde už o nekomerčnú reklamu. Spot sa začína záberom 
na detskú izbu, kde v opustenej detskej postieľke smutne sedí 
plyšový macík a na poličke čaká osamelý gašparko (prestrih na 
záber matky sediacej pri postieľke v nemocnici a v závere spo-
kojné bábätko  doma). 

Komentár: Dni a noci strávené v nemocnici. Hnačky, vraca-
nie, dehydratácia. Takmer každé dieťa prekoná do piateho roka 
života aspoň jeden prípad rotavírusovej hnačky. Táto hnačka sa 
nedá cielene liečiť, dajú sa len zmierniť jej príznaky. Nečakajte. 
Opýtajte sa detského lekára na očkovanie. Záver aj s titulkom: 
Toto očkovanie treba ukončiť do šiesteho mesiaca života dieťaťa.

Pozitívne

V pozitívnom zmysle zaujalo našu pozornosť 8 % spotov. 
Boli to reklamy, ktoré niečím vyčnievali nad ostatnými. 

Coop	Jednota

Bača hrá vareškami na kľúčoch od áut zavesených na spie-
žovcoch.

Komentár: Nakúpte v Coop Jednote za 20 eur a zahrajte si 
o osem rodinných áut a ďalšie skvelé výhry. Coop Jednota – naj-
lepšie domáce Vianoce. 

Za vtipné považujem vytvorenie hudobnej zložky. 
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Tesco Vianoce 

Mladá rodinka sa pripravuje na vianočné sviatky, vládne po-
hoda a vianočná atmosféra. Mamička pečie vianočne medovníč-
ky, otecko sa hrá so synom, s upečenými koláčikmi v tvare rybič-
ky. Otecko hovorí: Pozri, ryba pláva, ryba pláva. Niekto zazvoní. 
Otecko odchádza otvoriť a chlapček využíva chvíľu jeho neprí-
tomnosti a vhodí jednu upečenú rybičku do akvária – nech pláva. 
Slogan Vianoce sú plné malých prekvapení. Tesco ponúka naprí-
klad čerstvé mandarínky alebo všetky nahrané CD s 20 % zľavou. 
Vianoce robia maličkosti.

Milá vianočná atmosfére, milá „nehoda“.

Nescafé Gold

Z pariacich sa dvoch šálok kávy stúpa dym, ktorý vytvára za-
ujímavé obrazce – huslista, golfista, baletka, nádherné kone. Vi-
zuálne efekty sú krásne, zvukovú zložku zastupuje pieseň bez je-
diného slova komentára. V záverečnom obraze je zobrazený pro-
dukt – dóza Nescafé Gold a k tomu titulok: 

 1 intenzívna aróma,
 1 výnimočný zážitok.
 Veľmi dobré. Nápad s dymom, resp. parou je známy, ale sku-

točne neviem kedy a v akej reklame bol použitý prvýkrát. 

Budvar 

Imitácia výrobnej linky – ľudia chodia strnulo ako fľaše na 
pracovnom páse v automatizovanej výrobnej linke. Text: prísne 
pravidlá, ktoré dodržiavame pri výrobe každej fľaši Budvaru, 
(zrazu sa dovtedy prísne organizovaná skupina rozpadne, akoby 
dostala rozchod) našťastie pri jeho vychutnávaní neplatia. Čašník 
prináša na podnose poháre a fľaše piva Budvar. Mladý muž s chu-
ťou pije pivo. 
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Titulok: To najlepšie, čo máme. 
Zaujal nápad s imitáciou výrobnej linky. 

Tchibo 

Spot sa začína veľkým logom Tchiba. Obrazovú zložku tvo-
ria krásne prírodné zábery z kávových plantáží Južnej Ameriky, 
zbieranie kávových zŕn, ich sušenie a praženie. Na záver mladá 
dáma vychutnáva šálku kávy.

 Komentár: 60 rokov vyhľadávania tých najlepších kávových 
plantáži na svete. 60 rokov praženia a tvorenia tej najlepšej kávy.

 Mladá dáma hovorí: Len pre mňa. Vychutnávam si nádherné 
chvíle s kávou Tchibo.

Na záver znova komentár zároveň s titulkom: Tchibo. 60 ro-
kov dávame to najlepšie. 

Táto reklama zaujala zábermi nádhernej prírody. 

Jacobs	Cronung

Chlapec ráno vstane, urobí svojej milej raňajky aj s voňa-
vou kávou. V tej istej chvíli sa poslíček pokúša doručiť kyticu 
kvetov do domu oproti. Keďže mu nikto neotvára, privolaný vô-
ňou kávy chce získať informácie od raňajkujúcich susedov. Keď 
k nim pristúpi, mladá žena si s radosťou od neho preberie kyticu 
v domnienke, že je určená pre ňu. Tým ešte skrásnie ráno s kávou 
Jacobs Cronung. Vďaka mužskej solidarite sa samozrejme nedo-
rozumenie utají.

Komentár: Rozpustná káva Jacobs Cronung z tých najlepších 
kávových zŕn.

Dojatá slečna pri preberaní kytice: Ty si nezabudol!
Komentár: To vie len sila kráľovskej arómy. 
Milý príbeh. 
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Škoda Family

Malé baletky odpočívajú v baletnej sále, chlapček recituje 
návšteve, dvojičky dievčatá sedia na kolenách Dedovi Mrázovi, 
potom je v zábere malý chlapec s „dospeláckymi“ čiernymi oku-
liarmi a po ňom malí Traja králi. Deti na pokračovanie recitu-
jú básničku, každé dieťa jeden verš a všetci sa snažia o výrazný 
prednes.

Text: Kde sa vzalo, tu sa vzalo, na záhladke láno stálo. Slnieč-
ko mu nevadí, klímou sa vždy ochladí. Má aj tónované sklá, kto 
v ňom jazdí, ten sa má. K tomu kopec airbagov, je to naše auto 
snov. 

Mužský komentár: Na Vianoce vás prekvapíme štedro vyba-
venými modelmi Škoda Family za skvelé ceny.

Vystúpenie detí je milé a vtipné. 

Zlatý	Bažant	Porter

Táto reklama ma zaujala textom. Adam chcel na Vianoce ne-
meckú dogu, čakala ho perzská mačka. Pepe spomínal španielske 
mušky a dostal španielsku gitaru, lepšie ako španielsku chrípku. 
Ja to riešim jednoducho: francúzsky parfum, fínsky mobil, ang-
lická detektívka. Hlavne, že tie darčeky rozbalíme pri špeciálnom 
vianočnom tmavom pive Zlatý Bažant Porter. Reklama je kresle-
ná a obrázky presne ilustrujú text.

Dacia 

Dobrý text v kombinácii s vtipným obrazom.
• Keď chcete ísť na prechádzku (v obraze je sediaci pes, kto-

rý v zuboch drží vôdzku), 
• keď chcete spievať (v obraze je sprcha), 
• keď chcete kričať (v obraze je myš), 
• keď chcete snívať (v obraze sú bosé nohy vyložené na ráme 

postele), 
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• alebo snívať viac (pribudne ďalší pár nôh), 
• keď chcete plakať (v obraze niekto krája cibuľu), 
• keď chcete lietať (v obraze je banánová šupa pohodená na 

chodníku), 
• keď chcete odpočívať (v obraze je pohodlné kožené kreslo), 
• keď chcete vyraziť s novým pohľadom na život (Dacia Sande-

ro. Dacia skupina Renault).
Pozitívne hodnotím zvukovú formu a jej doplnenie obrazom.

Robitussin

Rodinka je doma – mama si číta, dievčatko si kreslí. Jej brat 
zakašle. Dievčatko sa pýta: mami, keď niekto kýchne, tak sa po-
vie na zdravie, však? A čo sa povie, keď niekto zakašle? 

Matka vtipne odpovie: Robitussin.
Komentár: Robitussin. Expert na okamžitú úľavu od kašľa. 
Vtom vyjde z izby otecko a zakašle. Malá pohotovo zavolá: 

Robitussin!

Diamonds

Text: Srdce darovať nemôžeš, ale šperk vybraný srdcom, áno. 
Diamonds by Alo. Pekne graficky spracované, striedajú sa zábe-
ry krásnych šperkov a žien. Šepkaný komentár vyvoláva pocit ta-
juplnosti.

Seat	Exeo	ST

Auto prechádza rôznymi krajinnými scenériami. 
Komentár: Keď sa na cestu do Itaky vydáš, neuponáhľaj svoju 

púť. Radšej nech celé roky trvá. Aby si sa po čase múdry na svoj 
ostrov prinavrátil. Nový Seat Exeo ST – zmyslov plná jazda. Po-
zoruhodné zábery krajiny, interesantný komentár. 
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Kombinácia miest naznačuje blízke spojenie, napr. Hlav-
né námestie v Bratislave sa spája so Štrbským Plesom vo Vyso-
kých  Tatrách, ľudia sa kontaktujú...

Komentár: V O2 si myslíme, že so svojimi blízkymi by ste 
mali telefonovať ešte lacnejšie. Preto vám dávame väčší priestor 
na výhodné volania nielen u nás, ale aj do Čiech. S O2 Fér volá-
te za skvelých 13 centov za minútu nielen na Slovensku, ale od-
teraz aj zo Slovenska do všetkých sietí v Českej republike. Vaše 
pravidlá, vaše O2.

Zrazu sa spojí po celej dĺžke most Lafranconi a Karlov most 
tak, že sa vytvorí jeden široký spoločný most.

Veľmi sa mi páči vizualizácia spojenia. 

Vianočná	Kofola

Hoci je spot vysielaný vo vianočnom období už niekoľko ro-
kov, stále patrí medzi najpopulárnejšie a najlepšie prijímané. 

Muž s dieťaťom vyrezáva v lese vianočný stromček a hovo-
rí malej: „Keď to vydržíš až do večera, nepapať, tak uvidíš zla-
té prasiatko.

Malá: Oci a bude mať také veľké zahnuté zuby dohora?
Otec: Musíš vydržať a budú aj zuby. Malá: Nie, nie ja nemu-

sím. Ja už ho vidím!
Záber ako beží otec s dieťaťom na rukách a naháňa ich diviak. 
Doplnené kreslenou časťou a komentárom: To, čo je zatiaľ vo 

hviezdach, ti tento rok ako kúzlom zjaví, vianočná hviezdičková 
Kofola a veštby na etiketách Kofoly originál.

Vtipný príbeh, milé dievčatko. 
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Negatívne 

Za pozitívny jav považujeme fakt, že v negatívnom zmysle 
zaujalo pozornosť z celej vzorky len 3 % spotov. 

VUB banka

Malý chlapček si kupuje zmrzlinu. Zmrzlinár nevie čo chce, 
nerozumie mu, lebo ukazuje kamsi bokom. Zrazu si chlapec 
zoberie atrapu – obrovský reklamný kornútok s umelými kôpka-
mi zmrzliny.

Komentár: Už deti vedia, že je lepšie mať viac. Otvorte si fle-
xiúčet a ušetrite až 50 eur za rok. Vo VUB banke. 

Táto reklama mi pripadá úplne zlá z výchovného hľadiska, 
z hľadiska budovania hodnotovej orientácie. Prisudzovať už ma-
lým deťom chamtivosť je úplne nevhodné. 

Komunálna	poisťovňa

Otec nechtiac rozšliapne hračkárske autíčko. Chce ho 
skryť, aby o tom nikto nevedel, ale vyruší ho syn. Tak vyhodí au-
tíčko von z okna. To podľa zvukov dopadne na vonku zaparkova-
né policajné auto. O chvíľu zvonia policajti pri dverách a priná-
šajú vyhodené autíčko. Otec dá poza uši synovi, akoby to urobil 
on. Komentár: Spôsobili ste škodu? Hoďte to na nás. Naše skúse-
nosti, vaša istota. 

Úplne zle. Dieťa je tu obeť, na ktorého otec zvalil svoju vinu!!!

Slovenská	sporiteľna

Muž vchádza do Slovenskej sporiteľne. 
Dialóg s pracovníčkou sporiteľne: 

• M: Mám tu nejaké nevybavené účty... 
• Ž: Vy, náš maskot?
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• M: Dopočul som sa , že máte pre mňa niečo nové.
• Ž: Nový osobný účet so všetkými službami za jednu cenu. Bez 

dodatočných poplatkov. 
M: Ešte povedzte , že mi aj vrátite peniaze...
Ž: Samozrejme, pri každej platbe kartou...
M: No, tak to je vybavená vec.
Vychádza von, kde ho čaká „rodinka“.
Komentár: Otvorte si aj vy nový osobný účet. Získate moder-

né bankové služby za jednu výhodnú cenu, bez ďalších poplat-
kov. Slovenská sporiteľňa, člen Erste Group.

Reklama by bola úplne v poriadku, len mi prekáža hlavný 
protagonista. Je to známa postava otca z reklamnej rodinky, ktorý 
sa dal v minulosti dvakrát ostrihať dohola kvôli hlúpej stávke tý-
kajúcej sa produktov tejto finančnej inštitúcie. Domnievam sa, že 
rodinka už pôsobí pridlho a môže vyvolať skôr nevôľu ako záu-
jem, takže je najvyšší čas zmeniť koncepciu reklamy. 

Perwool

 Tanečné predstavenie – tancujú páni v čiernych košeliach, je-
den má tmavšiu košeľu ako ostatní. Dámy v publiku sú očarené 
ich výkonom. Dialóg: 
• A: Je úžasný. V tom novom čiernom kostýme vyzerá fakt sexi. 
• B: Nie je nový.....
• A: Pozri, veď jeho čierna je oveľa žiarivejšia, než tie ostatné. 

Musí byť nový.
• B: Nie. Je vypraný v novom Perwoole (vytiahne ho z kabelky).

Komentár: Nový Perwool Black magic. Jediný s účinkom ob-
novenia čiernej. 

B: Páni. Dajte mi vaše košele. Vyperiem ich znova do čierna. 
A ty sa postaráš o košeľu môjho brata. 

K. Nový Perwol Black Magic. Aj vyblednutá čierna žiari opäť 
ako nová. Trápna je situácia, že dáma chodí do divadla s pracím 
prostriedkom, ukrytým v kabelke. 
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K – Cero 

Šteklivá reklama. Mladá žena a mladý muž oblečení v koži 
hrajú hru „flaša“.

Na koho ukáže hrdlo fľaše po dokrútení, ten si vyzlečie kus 
odevu. 

Komentár: Poznáme spôsob, ako si môžete spríjemniť vaše 
zimné večery. A poznáme aj spôsob, ako spríjemniť sviatoč-
né chvíle i vašim najbližším (pritom si žena vyzlieka nohavice). 
Urobte si radosť veľkými predvianočnými zľavami. Kožuchy 
a kožené bundy v cenách už od 29 euro. Darčeky pre všetkých.  
K – Cero a ste vo svojej koži! Dáma odchádza v nohavičkách 
a koženej bunde a cestou odhadzuje podprsenku.

 V našom predchádzajúcom prieskume viacerí respondenti 
hovorili v súvislosti s touto reklamou o zbytočnej nahote.

Coca-Cola

Dispečing elektrární. Dispečer zbadá prichádzať do mesta vy-
svietený červený kamión Coca-Coly. Vyskočí a s výkrikom „sú 
Vianoce“  začne rozsvecovať vianočné svetlá. 

Komentár: Tešte sa na deň, kedy vianočný kamión príde roz-
žiariť Vianoce i do vášho mesta. Coca-Cola – radosť otvoriť. 

Typicky americká reklama, s patetickým komentárom. 

Reklama	a	slovenčina

Pozitívne hodnotíme jazykovú úroveň reklamných spotov, 
ktorá dosahovala spisovný štandard. Zaznamenali sme len nie-
koľko nedostatkov. Okrem niekoľkých prípadov nevhodného  
využitia paralingvistických zvukových prostriedkov sme vo vzor-
ke zaznamenali dve chyby. V reklame na čokoládu Milka, sedí 
mladá žena na krásnej alpskej lúke, pozerá sa na pasúcu kravu 
a vychutnáva si úžasnú čokoládu. Povetrím preletí lietajúci tanier 
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a ona sa zrazu preberie a zistí, že krava je jej pes a sedí na lavič-
ke na vlastnom dvore. 

Komentár: Milka – tak jemná a plná toho najlepšieho z Álp. 
Jednoducho tak dobrá, že máte pocit, akoby ste tam boli. Milka 
jeden kúsok a ste tam.

Slová tak, taký sú ukazovacie zámená, ktoré majú gramatic-
ký tvar v súlade so slovom, pred ktorým stoja. Ak je nasledujúce 
slovo príslovka, má podobu tak pekne, tak dobre. Ak je to prídav-
né meno, má podobu prídavného mena – taký dobrý, taká milá, 
také veselé... Preto aj v spote mal byť správne gramaticky použi-
tý tvar taká jemná, taká dobrá....Táto jazyková chyba sa vyskytu-
je aj v iných spotoch na čokoládu Milka, takže zrejme vznikla pri 
preklade pôvodného textu. 

Druhá chyba sa vyskytla v spote na vianočnú Coca-Colu, kto-
rý sme už analyzovali. Vo vete : Tešte sa na deň, kedy k vám príde 
vianočný kamión... bola nesprávne použitá opytovacia príslovka 
kedy namiesto časovej spojky keď. Čiže správne mal text znieť: 
Tešte sa na deň, keď k vám príde vianočný kamión...

Celkovo sme zaznamenali pozitívny posun k zvýšeniu  jazy-
kovej úrovne reklamných spotov oproti predchádzajúcim analý-
zam.
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Záver 

Záverom musím konštatovať, že po analýze tejto pomer-
ne rozsiahlej vzorky televíznej reklamy je zjavné, že kvalitatív-
na úroveň televíznych reklamných spotov stúpa. Prinajmenšom 
je potešiteľné, že sa v podstate nevyskytli vyložene hlúpe rekla-
my (aj keď v tomto roku sa jedna hlúpa a primitívna reklama vy-
sielala – máme na mysli Clavin – prostriedok na rýchlu erekciu). 
V hodnotených spotoch bolo vcelku jasne deklarované reklamné 
posolstvo. Spôsob spracovania bol prirodzene rôzny, s rozdielnou 
mierou invencie a so špecifickým využitím výrazových prostried-
kov. Je pravdou, že prevažná väčšina spotov zostala v skupine 
štandard. Pozitívne však hodnotíme fakt, že skupina spotov, kto-
ré zaujali pozitívne je 2 a pol krát väčšia, ako skupina spotov, kto-
ré zaujali negatívne. 

Domnievam sa, že úsilie praktikov i teoretikov reklamy by 
malo naďalej viesť k zvyšovaniu kvalitatívnej úrovne reklam-
ných posolstiev . Ale ešte viac sa  prihováram za ústup od kvan-
tity, pretože práve tá pôsobí podľa môjho názoru, ale aj podľa 
výsledkov rôznych prieskumov ako neuralgický bod v percep-
cii reklamy. Veľký objem a vysoká frekvencia vyvolávajú skôr 
negatívne reakcie adresátov. Prerušovanie televíznych a filmo-
vých diel reklamou znižuje ich umeleckú hodnotu, ruší adresátov 
a vzbudzuje v nich antipatiu voči celej reklamnej tvorbe. Aj v na-
šej komerčnej súčasnosti môže platiť, že menej je niekedy viac. 
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 Šokujúca kreativita  
pod	drobnohľadom	etiky

Eva Rajčáková

Abstract: Ethics is a fundamental part of society‘s culture. 
Ethical principles are closely connected with marketing. The ba-
sic principles of truthfulness, honesty, fairness and responsibility 
are valid for the whole field of marketing communication, espe-
cially for the advertising. The report deal with creating resolution 
in the advertising, which sometimes balance on the board of good 
style and which are going against the ethical rules and principles. 

Key words: shocking advertising, creativity, ethics, Advertis-
ing Standards Council, self-regulation 

Abstrakt: Etika je základnou súčasťou kultúry spoločnosti. 
Etické zásady sú úzko spojené s marketingom. Základné princípy 
pravdivosti, poctivosti, spravodlivosti a zodpovednosti sú plat-
né pre celú oblasť marketingovej komunikácie, najmä pre rekla-
mu. Reklama musí inšpirovať, byť legálna, nevtieravá a pravdivá.  
Ak by to tak nebolo, ak by bola zavádzajúca, klamlivá, alebo ne-
etická, ak by sa prejavovala neobmedzene, úmerne by klesala aj 
dôvera spotrebiteľa a propagácia ako taká by sa stala neefektív-
nou. Štúdia sa zaoberá problematikou využitia šoku v reklame 
a vykresľuje reklamy, ktoré svojim charakterom často balansujú 
na hranici dobrého vkusu a etiky. 

Kľúčové	slová: šokujúca reklama, kreativita, etika, Rada pre 
reklamu, etická samoregulácia
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Úvod

Každá ľudská činnosť sa riadi určitými všeobecne uznávaný-
mi pravidlami. Tieto sa prejavujú či už v podobe legislatívnych 
aktov ako zákony a normy, tak i v podobe dodržiavania etických 
noriem a zásad v správaní a konaní ľudí v rozličných situáciách 
a oblastiach života. Výnimkou nie je ani oblasť reklamy. Súčas-
né trendy v reklame sú však čoraz viac na hranici etiky a dobrých 
mravov. Klasická reklama už jednoducho nefunguje. A azda aj 
preto, sa reklamní guru uchyľujú čoraz k tvrdším praktikám, sa-
mozrejme s podporou zadávateľa. Nie je preto náhoda, že cestou 
po ulici môžeme vidieť nahú 32 kg vážiacu ženu, ako na nás hľa-
dí veľkými, prázdnymi očami, prípadne si obhliadnuť naturalis-
tický detail plodu dieťaťa po potrate v 11-tom týždni. Toto všetko 
by v sebe malo niesť nejaký odkaz, okrem iného aj komerčné po-
solstvo. Je však otázne do akej miery táto miestami až „prehna-
ná“ kreativita dokáže naplniť komunikačné ciele. 

Kreativita bez hraníc?

Slovo kreativita je odvodené z latinského slova „creatio“ – 
tvorba. Kreativita predstavuje schopnosť človeka vytvárať aké-
koľvek nové a pôvodné myšlienky, ktoré ich pôvodca prv nepo-
znal. Ide o schopnosť poznávať predmety v nových vzťahoch ori-
ginálnym spôsobom, alebo ich používať neobvyklým spôsobom, 
vidieť problémy tam, kde nie sú, zmysluplne ich využiť alebo 
rozriešiť a nachádzať niečo nové, čo v konečnom dôsledku ve-
die k obohateniu kultúry a spoločnosti. Dôležitú úlohu zohráva 
kreativita v pracovnom procese. V mnohých prípadoch je priamo 
úmerná produktivite práce a podieľa sa na znižovaní nákladov. 
Kreativita má opodstatnenie vo všetkých trhových odvetviach 
a na všetkých pracovných úrovniach. Kreativita je zdrojom ino-
vácií a inovácie vytvárajú predpoklad pre zmenu.
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V marketingovej komunikácii je úlohou kreativity nájsť ori-
ginálne a príťažlivé riešenia ako inak povedať triviálne tvrdenia. 
Podľa Horňáka (2003) patrí kreativita v kontexte s originalitou 
k základnému potenciálu agentúry typu full service.

 Vzťah marketingovej komunikácie a kreativity môžeme vy-
jadriť jednoduchým vzorcom:

Kreativita = Originalita
Originalita	=	Jedinečnosť

	Jedinečnosť	=	Neopakovateľnoť

Realita	=	hľadanie	kompromisov	medzi	predstavami	 
klienta,	videním	kreatívca	a	rozpočtom

Vo väčšine literatúry sa uvádza, že kreativita musí okrem ori-
ginality splňovať podmienku spoločenského prospechu , že pro-
dukt alebo myšlienka sú užitočné, slúžia rozumnému účelu, sú 
akceptovateľné, prijateľné, hodnotné. 

Z jednotlivých nástrojov marketingovej komunikácie je naj-
viditeľnejším a najdiskutovanejším nástrojom reklama. Najlepšia 
reklama predstavuje kreatívne vyjadrenie, ktoré vychádza z po-
rozumenia toho, čo produkt je, čo značka predstavuje a predo-
všetkým z toho čo zákazník skutočne chce. Reklama je zároveň 
nástroj, v ktorom sa v súčasnosti kreativita využíva takpovediac 
bez hraníc. Mnohokrát prináša šokujúce prezentácie a riešenia, 
ktoré balansujú za hranicou etiky a dobrého vkusu.

Výsledkom je fakt, že reklama dneška je:

O	čomkoľvek
Akokoľvek
Kdekoľvek
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Z tohto pohľadu môžeme povedať, že štandardy „kreativity 
dneška“ sú neobmedzené. Opak je však pravdou. Kreativitu by 
mali obmedzovať zákony a etika. 

Od vzniku reklamy sa formovali aj snahy o ochranu spotrebi-
teľa. Ako uvádza Tellis (2000), prvé regulačné opatrenia vznika-
li v USA, ako napr. zákon na patentné liečivá z roku 1906, či zá-
kon o nezávadnosti potravín z roku 1934 príp. zavedenie Úradu 
pre meranie nákladov .Dnes funkcie regulátora plnia právne nor-
my a nariadenia ako aj etické kódexy reklamy. 

Formálnu podobu etických noriem reprezentujú v súčasnosti 
Etické kódexy. Vychádzajú zo všeobecných princípov etiky apli-
kovaných na oblasť propagácie, resp. reklamy. Svojím charakte-
rom zasahujú do oblasti etickej samoregulácie reklamy. Etická 
samoregulácia reklamy znamená nezasahovanie štátu či štátnych 
orgánov do reklamy a jej reguláciu samotným reklamným prie-
myslom. Ide teda o akúsi aktívnu politiku reklamného priemys-
lu samotného. Je to flexibilný, rýchlo sa adaptujúci nástroj, kto-
rý rešpektuje vývoj a zmeny na reklamnom trhu. Žiaran a Veselo-
vá (2008) tvrdia, že mechanizmus spotrebiteľskej dôvery by mal 
spĺňať dve základné požiadavky, a to stabilitu a flexibilitu. Stabi-
lita v tomto prípade zastrešuje legislatívne opatrenia a ekonomic-
kú istotu a flexibilita umožňuje rýchlu adaptáciu na nové zmeny. 
Samoregulácia nenahrádza právnu reguláciu – legislatívu, ale do-
pĺňa ju o etické pravidlá, ktoré sa reklamný priemysel dobrovoľ-
ne zaviazal dodržiavať. Samoregulácia reklamy je systém finan-
covaný reklamnou a mediálnou sférou, v ktorom reklamné prá-
ce kontrolujú národné samoregulačné orgány. Existuje v takmer 
všetkých členských štátoch EÚ. Ako tvrdí Poláková (2000) or-
gánmi etickej samoregulácie sú rôzne profesijné asociácie a ich 
predsedníctva, nástrojmi samoregulácie sú etické kódexy. Samo-
regulačné orgány spája European Advertising Standards Allian-
ce (EASA) – aliancia, ktorá zastupuje reklamný priemysel a mé-
diá v Európe. 
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Samoregulačné orgány pracujú na základe národného reklam-
ného kódexu (založenom na kódexe Medzinárodnej obchodnej 
komory). Ten okrem iného definuje, že reklama by mala byť „v 
súlade so zákonom, slušná, čestná a pravdivá“ (Advertising self 
regulation, 2003). 

Na Slovensku existuje samoregulačný orgán v podobe Rady 
pre reklamu, ktorá vznikla 25.apríla 1995, dňom nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej re-
publiky. Primárnym cieľom je dosiahnuť, aby slovenská reklama 
získavala európsky štandard svojim etickým rozmerom. 

Reklama	o	čomkoľvek	? 

Etický kódex alebo aj „Etické zásady reklamnej praxe plat-
né na území Slovenskej republiky“ (ďalej len Kódex) hovorí na-
sledovné:

I. Časť, bod 3.2: „Reklama musí byť slušná, čestná. Musí 
byť pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi.“ 
(Etický kódex reklamnej praxe platný na území SR, 2001)

V dnešnej dobe neexistuje téma, ktorá by bola tabu. Zatiaľ 
čo v minulosti reklama spĺňala predovšetkým úlohu informáto-
ra, a teda poskytovala predovšetkým informácie o bežných pro-
duktoch ako kozmetické prípravky či potraviny dnes je témou re-
klamných sloganov skutočne čokoľvek. Prostredníctvom rekla-
my sa riešia politické kauzy, sociálne problémy, globálne otázky 
a v neposlednom rade sa prezentujú aj bežné komodity. Okrem 
klasickej komerčnej reklamy, môžeme dnes už hovoriť aj o iných 
druhoch reklamy ako napr. politická reklama, ako druh verejné-
ho oznámenia určeného na podporu politickej strany, hnutia alebo 
ich členov, korporátna reklama zameraná predovšetkým na budo-
vanie imidžu firmy príp. posilnenie značky ako takej a pod.. 

Populárnou formou komunikácie sa stala sociálna reklama 
ako určitá forma spoločensko-výchovnej propagácie. Ako uvá-
dza Horňák (2003) cieľom spoločensko – výchovnej propagá-
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cie, resp. sociálnej reklamy je výchova a vzdelávanie recipienta 
v rozličných oblastiach. 

Nakoľko sociálna reklama často apeluje na vážne spoločen-
ské problémy či globálne hrozby, môžeme povedať, že jej obsah 
a posolstvo majú bližšie k základným etickým otázkam. 

Paradoxne je to práve sociálna reklama, ktorej vizuál a prostried-
ky sa pohybujú často na hrane etických pravidiel a dobrého vkusu. 

Reklama	akokoľvek	?

V II. Časti Kódexu sú okrem iného zakotvené aj body, ktoré 
vystihujú podmienky slušnosti a spoločenskej zodpovednosti re-
klamy. Konkrétne ide o nasledovné podmienky:
1.1 „Reklama nesmie obsahovať také tvrdenia a vizuálne pre-

zentácie, ktoré by porušovali hrubým spôsobom všeobecné 
normy slušnosti a mravnosti. Predovšetkým prezentácia ľud-
ského tela musí byť uskutočnená s plným zvážením jej vplyvu 
na všetky typy spotrebiteľov...“ 

1.2 „Reklama nesmie obsahovať predovšetkým prvky znižujúce 
ľudskú dôstojnosť.“

3.1 „Reklama nesmie bezdôvodne využívať motív strachu, vytvá-
rať pocit strachu...“

3.3 „Reklama nesmie obsahovať nič, čo by mohlo viesť k násil-
ným aktom alebo ich podporovať a popularizovať.“

3.5 „ Reklama nesmie obsahovať nič, čo by hrubým spôsobom 
urážalo rasové, národnostné, politické alebo náboženské cí-
tenie spotrebiteľov.“

3.6 „Reklama nesmie podporovať žiadnu formu diskriminácie, 
a to najmä z dôvodu národnosti, rasy, náboženstva, politic-
kej príslušnosti, pohlavia alebo veku. 

3.7 „Reklama nesmie propagovať nadmierne podliehanie sexu-
alite tým, že zobrazuje sexuálne stimuly, poddajnosť, naho-
tu alebo čiastočnú nahotu ľudského tela nevhodným spôso-
bom a nesmie bez oprávneného dôvodu prezentovať produkt 
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ako vhodný prostriedok na odstránenie sexuálnych zábran“. 
(Etický kódex reklamnej praxe platný na území SR, 2001).

Výrazové prostriedky reklamy, slogan ako aj samotný vi zuál 
sa zmenili. Koncom 18. storočia mala reklama podobu jednodu-
chých oznamov, prípadne vyobrazení výrobku v čiernobielom 
prevedení. Neskôr sa výrobok spájal s tvárou filmových hviezd, 
osudových femme fatale , či usmievavých gazdiniek. Začali sa 
využívať emócie, reklama zobrazovala veselých a šťastných ľudí, 
vo veľkej miere sa v reklamách začali zobrazovať deti. To však 
nestačilo, človek sa stal voči reklamným posolstvám imúnny 
a bolo treba prísť s niečím novým. Prišli hyperboly, metafory, hu-
mor a šoky. 

Zrodila sa tzv. „šokujúca	reklama“ ( z angl. originálu „shock 
advertising“). Jej cieľ je jednoduchý. Prostredníctvom netradič-
ných vizuálov, sloganov či samotných posolstiev vyvolať u reci-
pienta šok, úľak, zdesenie, otras a vytvoriť kampaň, ktorá bude 
viditeľná, rozpúta diskusiu a v neposlednom rade naplní aj ko-
munikačné, či obchodné ciele. Kampane často posúvajú hrani-
ce tabu v spoločnosti a prinášajú reklamy bičujúce verejnú mien-
ku. Využívajú motív strachu, vzbudzujú u ľudí negatívne emócie, 
zobrazujú sexuálne stimuly explicitným spôsobom, nahotu , pod-
dajnosť, násilie, prípadne také naturalistické vyobrazenia, ktoré 
u ľudí vyvolávajú až nevoľnosť. 

Najčastejšie sa šoková terapia využíva v dvoch sférach – 
v módnom biznise a paradoxne vo vyššie spomínanej spoločen-
sko-výchovnej propagácii, čiže v sociálnej reklame.

V prvom prípade nás denne šokujú kampane módnych domov 
Dolce&Gabanna či Sisley. 

Vo svojich reklamách využívajú predovšetkým motív sexuali-
ty, najmä alternatívne alebo minoritné sexuálne praktiky či orien-
tácie ako homosexualita, bondage výnimkou nie je ani násilie.

V marci roku 2007 prišiel módny gigant Dolce&Gabanna 
s kampaňou leto 2007. Kampaň zobrazuje ženu ležiacu na chrbte, 
ktorá sa bráni v zovretí muža nahého do pol pása. Celému aktu sa 
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prizerajú ďalší štyria muži (Obr.1). Kampaň vyvolala obrovskú 
vlnu kritiky zo strany organizácií za práva žien v celej Európe, 
najmä v Španielku a v Taliansku. Najčastejšie dôvody za stiah-
nutie kampane smerovali k názoru, že kampaň podporuje nási-
lie na ženách. Kampaň sa objavila aj v U.S.A. v časopise Esquire 
a u mnohých žien vyvolala podobné reakcia. 

Obr.1: Kampaň spoločnosti Dolce&Gabanna, 20071

Spoločnosť Dolce&Gabanna poprela, že by bola kampaň 
kontroverzná a zobrazovala akt znásilnenia. Motívom kampane 
je nesplnený erotický sen a sexuálne hry. Aj napriek tomuto tvr-
deniu bola kampaň predmetom ostrej kritiky aj španielskej vlády, 
po ktorej sa módny dom rozhodol kampaň stiahnuť. 

Druhou rovinou, v rámci ktorej sa využívajú často aj šoky je so-
ciálna reklama. Ako sme už spomínali vyššie jej cieľom je poukázať 
na nedostatky v spoločnosti, poučiť a vychovávať recipienta, veľakrát 
aj za cenu toho, že reklama u recipienta skôr vyvolá nechuť a odpor. 

1 Zdroj: http://www.thinkfashion.com/blogs/stylosity_style_scene/archi-
ve/2007/03/07/110045.aspx, 1.8.2009
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Majstrom šoku a naturalistického zobrazovania je Oliviero 
Toscani, dvorný fotograf talianskej odevnej značky Bennetton 
Group, ktorá na rozdiel od iných módnych domov vo svojich šo-
kujúcich reklamách apeluje aj na celospoločenské problémy ako 
AIDS, rasizmus, náboženstvo, hlad a pod. Od roku 1989 svoji-
mi fotografiami v pravidelných intervaloch víri hladinu verejnej 
mienky. Nebolo to tak dávno, čo svet obletela Toscaniho kam-
paň „No Anorexia.“ (Obr.2) Reklamné fotografie talianskej odev-
nej firmy No-l-ita, vyšli na dvojstranách v časopisoch, ale obja-
vili sa aj na billboardoch po celom Taliansku pri príležitosti týž-
dňa módy v septembri 2007. Talianska reklamná kampaň s foto-
grafiami na kosť vyziabnutého nahého dievčaťa, francúzskej he-
rečky Isabelle Caro, ktorá mala v čase fotenia len 32 kg, šokova-
la celý svet. Zároveň si však vyslúžila uznanie dizajnérov i vlády 
za to, že otvorene poukazuje na problém anorexie v modelingu. 

Obr. 2: Kampaň spoločnosti No-li-ta, 20072

V rebríčku spoločností, ktoré šokujú je aj anglická charitatív-
na organizácia Barnado‘s, ktorá sa svojou činnosťou snaží po-
máhať týraným deťom a deťom žijúcim v chudobe. Sama orga-

2 Zdroj: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Toscani/elpeúu-
cos/20070924elpepucos_3/Tes, 1.8.2009
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nizácia tvrdí, že svojimi kampaňami chce vyvolať verejnú dis-
kusiu o danej problematike ako aj zdôrazniť význam a potre-
bu riešenia. Na svojich webových stránkach spoločnosť ponú-
ka prehľad všetkých kampaní, pričom najšokujúcejšia je pravde-
podobne kampaň z roku 2003 pod názvom „Kampaň proti chu-
dobe“ (Obr.3). Kampaň pozostáva zo série forografiií zobrazu-
júcej čerstvo narodené dieťa, ktorému z úst vychádza šváb alebo 
v nich má zapichnutú injekčnú striekačku. Vizuálu kraľuje slogan 
v znení „Pre deti žijúce v chudobe neexistujú strieborné lyžič-
ky“. Aj napriek tomu, že spoločnosť uvádza, že pri tvorbe rekla-
my sa s deťmi zaobchádzalo mimoriadne citlivo a v konečnom 
dôsledku sú vizuály výsledkom fotomontáže, anglický Adverti-
sing Standard Council reklamu uznal ako neetickú a kampaň mu-
sela byť stiahnutá.

Obr. 3: Kampaň charitatívnej organizácie Barnado‘s, 2003 3

Šokujúca reklama, najmä tá, ktorej cieľom je vyvolať strach 
sa využíva často pri snahe odstrániť negatívne spoločenské ná-
vyky ako je napr. fajčenie alebo rýchla jazda autom. Reklamy, 

3 Zdroj:http://www.barnardos.org.uk/what_we_do/campaigns/resour-
ces_students_advertising/students_advertising_overview.htm, 1.8. 2009
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na ktorých sú vyobrazené pľúca, prípadne iné orgány fajčiara, či 
„rozšrotované“ telo obete autohavárie majú v recipientovi vyvo-
lať strach a pôsobiť ako určité „memento moris“. Ich vizuálne 
vyobrazenie sú však často natoľko naturalistické, že sa stretáva-
jú skôr s odporom a kritikou verejnej mienky ako s pochopením. 

Súčasná úroveň reklamy na Slovensku prekonala dlhé roky 
formovania a začína sa podobať európskemu štandardu. Šokujú-
ca reklama už nie je výnimkou. Rada pre reklamu počas svojej 
existencie zaznamenala niekoľko prípadov reklám, ktoré vyvo-
lali verejnú diskusiu a boli charakteristické predovšetkým zvýše-
ným počtom sťažností. 

V roku 2001 šokovala Slovensko kampaň organizácie Ľudia 
proti rasizmu pod názvom „Usvedčený farbou“ (Obr.4). Billbo-
ardy zobrazovali novorodenca tmavšej pleti, ktorý leží na brušku 
s rukami spútanými za chrbtom. 

Obr. 4: Kampaň organizácie Ľudia proti rasizmu, 20014

Podľa sťažovateľov kampaň priamo navádzala na týranie 
detí. Arbitrážna komisia vo svojej diskusii dospela k záveru, že 

4 Zdroj: Archív RPR, Arbitrážna komisia 2001, dôkazové materiály.
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túto reklamu nemožno posudzovať ako návod na týranie detí. 
Podľa jej názoru však kampaň porušuje iné ustanovenia Etické-
ho kódexu – a to hlavne ustanovenie týkajúce sa ľudskej dôstoj-
nosti a špeciálne ustanovenie týkajúce sa využívania detí v rekla-
me. Podľa tohto ustanovenia využívanie detí v reklame nesmie 
zneužívať prirodzené cítenie dospelých voči deťom – deti sa ne-
smú neprimeraným spôsobom v reklame využívať na emotívne 
ovplyvňovanie dospelých. 

V rozpore s Etickým kódexom bola v roku 2006 aj kampaň 
spoločnosti SEAT „Chcete ju? Dáme vám ju za polovicu!“ kde 
je vyobrazená prostitútka nakláňajúca sa nad nový SEAT IBIZA 
(Obr.5 ). Táto reklama podľa sťažovateľov urážajúcim spôsobom 
prezentuje ženu ako predajný tovar a vyvoláva nevhodné asoci-
ácie. Podľa Arbitrážnej komisie Rady v  predmetnej reklamnej 
kampani nebol zvážený celkový kontext zobrazenia a obsah ko-
munikácie v spote z pohľadu dopadu na príjemcov reklamy.

Obr. 5: Kampaň spoločnosti SEAT, 2006 5

5 Zdroj: Archív RPR, Arbitrážna komisia 2006, dôkazové materiály.
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Azda najviac sťažností, k jednej reklamnej kampani, doposiaľ 
zaznamenala Rada pre reklamu v mesiaci september 2007. Kam-
paň „Právo na život“, zadávateľom ktorej boli organizácie Pastor 
Bonus a Centrum pre bioetickú reformu vyvolala obrovskú ve-
rejnú diskusiu. Podľa zadávateľov mala celonárodná billboardo-
vá kampaň, ktorej billboardy vyobrazovali 11-týždňový plod po 
potrate, za cieľ prelomiť mlčanie, ktoré túto tému zahaľuje, skr-
ze reálne a pravdivé zobrazenie umelého potratu a zasadiť sa za 
plnú právnu ochranu detí ešte pred ich narodením. Kampaň pre-
biehala od 01.09. do 30.09.2007 formou 500 ks bilboardov po ce-
lom Slovensku a 100 ks A3 plagátov v mestskej hromadnej do-
prave v Bratislave. Kampaň bola namierená proti interrupčnému 
zákonu.

Ciele a motívy kampane neboli zďaleka to, čo ľudí šokova-
lo. Šoky vyvolával predovšetkým vizuál kampane – naturalistic-
ké vyobrazenie reálneho plodu 11-týždňového embrya na ľud-
skej ruke v lekárskych gumených rukaviciach (Obr.6) . Vizuál bol 
sprevádzaný sloganom „Tebe právo na život odobraté nebolo. Od 
roku 1957 bolo na Slovensku usmrtených 1 370 000 detí.“

Do zasadnutia Arbitrážnej komisie, ktoré sa konalo 12.sep-
tembra 2007, teda len 12 dní po uvedení kampane, zaznamenala 
Rada 33 sťažností, z toho 20 žien a 13 mužov. 

Sťažnosti adresované Rade pre reklamu najčastejšie obsa-
hovali kritiku súvisiacu s nevhodným umiestneným billboardu, 
v zmysle dosahu na deti a narúšania ich psychického vývoja (24 
osôb), nevkusným vizuálom, ktorý v recipientoch vyvoláva ne-
voľnosť (7 osôb). Osobitú kapitolu predstavovali sťažnosti žien, 
ktoré boli tehotné, alebo žien, ktoré dobrovoľne, či nedobrovoľne 
prekonali potrat. Reklama v nich vyvolávala traumu, strach a ne-
primeraný šok. 

Na svojom zasadnutí Arbitrážna komisia (ďalej AK) prija-
la rozhodnutie, že reklamná kampaň je v rozpore s Etickým kó-
dexom, pretože podľa členov AK nebola pripravená s dostatoč-
ným pocitom zodpovednosti voči  všetkým skupinám spotrebite-
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ľom, najmä voči skupine maloletých. Spôsobom  svojej komuni-
kácie, umiestnením vizuálu na veľkoplošnom nosiči – billboar-
de, ktorý je typický reklamný nosič,  zasiahla všetky skupiny re-
cipientov a  na niektoré skupiny pôsobila šokujúco ( malé deti, 
rodičov, ženy postihnuté spontánnym potratom ). Obsahové po-
solstvo kampane, ktoré má zadávateľ nesporne právo vyjadriť, 
musí byť aj zodpovedne spracované z hľadiska  jeho formy a vý-
razu a adekvátne k  spracovaniu musí byť vybraté použité ko-
munikačné médium. Všetky reklamné kampane majú svojim ob-
sahom a formou reflektovať etické hľadiská požadované širokou 
verejnosťou  a pravidlá profesionálneho správania sa  prijaté sub-
jektmi pôsobiacimi  v oblasti reklamy. 

Zadávatelia kampane sa proti rozhodnutiu AK ohradili a ig-
norovali akékoľvek odporúčania Rady o odstránení billboardov. 
Kampaň prebiehala ďalej podľa plánu. 

Z hľadiska splnenia komunikačného cieľu bola kampaň ne-
pochybne úspechom. Na určité obdobie rozdelila spoločnosť nie-
len názorovo ale aj politicky. Naplnila cieľ poznateľnosti a urči-
te aj viditeľnosti, je však diskutabilné, či práve táto forma prezen-
tácie je tou správnou cestou prezentácie akýchkoľvek myšlienok. 

 

   

Obr.6 : Kampaň organizácií Pastor Bonus a Centra pre bioetickú reformu, 20076

6  Zdroj: Archív RPR, Arbitrážna komisia 2007, dôkazové materiály 
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Reklama	kdekoľvek?

Azda najkurióznejším reklamným nosičom dneška je človek. 
Reklamné posolstvá nosia ľudia na čelách, dámy na dekolte a vý-
nimkou nie je ani reklama vytetovaná priamo do kože. 

Vzniká pojem „reklama na tele“ (z angl. originálu „body ad-
vertising“). Pojem môžeme charakterizovať ako akékoľvek re-
klamné posolstvo, umiestnené na ľudskom tele. Aby bola rekla-
ma viditeľná, najčastejšie sa umiestňuje na tvári, dekolte, prípad-
ne rukách (Obr.7).

Obr.7: Reklama na ľudskom tele7

Kuriozitou je umiestnenie reklamy na pozadí, kedy hovoríme 
o doslovne preložené „reklame na zadku“ ( z angl. originálu „as-
svertising“). Reklama je v takomto prípade umiestnená na spod-
nej bielizni, najčastejšie v podobe sloganu alebo len vyobrazení 
značky (Obr.8).

7  Zdroj: http://guerillainnovation.com, 10.11.2007 
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Obr.8: Príklad „assvertising“8

Nápad využiť telo ako reklamný nosič je určite inovatívny 
a kreatívny, je však otázne do akej miery aj etický. Kódexy rekla-
my zatiaľ nepoznajú obmedzenie umiestnenia reklamy pohľadu 
ľudského tela. 

8 
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Záver

Fenomén šokujúcich reklám je tu. Prináša so sebou éru re-
klamy, ktorá narúša stereotypy, búra tabu a svojim spôsobom je 
aj jedinečná. Mnohokrát napĺňa komunikačné a obchodné cie-
le. Avšak dôležité je, aby reklama okrem svojich predajno-ob-
chodných funkcií aj formovala recipienta. Niektoré druhy soci-
álnych reklám, ako napr. reklamy zamerané proti fajčeniu, majú 
nepochybne pozitívny vplyv na príjemcu a svojím často šokujú-
cim až naturalistickým spôsobom vyobrazenia problematiky do-
siahnu zmenu správania. Vo väčšine prípadov je však efektívnosť 
takejto formy reklamnej komunikácie diskutabilná, nakoľko sa 
vizuály reklám často pohybujú na hranici dobrého vkusu a eti-
ky. U cieľovej skupiny vyvolajú odpor a mnohokrát sú pod vply-
vom verejnej mienky alebo rozhodnutím samoregulačného orgá-
nu stiahnuté. Šokujúce reklamy nastoľujú otázku čo príde, ak sa 
stanú šoky neúčinnými. Ak bude recipient odolný a flegmatický 
voči akýmkoľvek reklamným posolstvám. Vrátime sa azda k sta-
rej, dobrej, slušnej a čestnej reklame? 



Marketingová komunikácia a médiá 09238

Zoznam	bibliografických	odkazov

ADVERTISING STANDARDS AUTHORITY: Annual State-
ment 2005 – 2006. London, ASA 2006. 8 s.

EUROPEAN ADVERTISING STANDARDS:Advertising Stan-
dards in Europe, A briefing by the European Standards Aliance, 
Apríl 2005. Brussels, EASA 2005. 21s.

EUROPEAN ADVERTISING STANDARDS: Advertising Self – 
Regulation in Europe , The blue book,second edition. Brusseles, 
EASA 1997. 122s.

EUROPEAN ADVERTISING STANDARDS: Advertising self – 
regulation, The Essentials. Brussels, EASA 2003. 22 s.

HORŇÁK,P.: Nová abeceda reklamy. Bratislava : Central Euro-
pean Advertising, 2003. 304 s. ISBN 80-967950-5-8.

POLÁKOVÁ, E.: Mediálne kompetencie: Úvod do problematiky 
mediálnych kompetencií. Trnava : FMK UCM, 2007. 143 s. ISBN 
978-80-89220-65-6. 

TELLIS,G.J.: Reklama a podpora predaja. Praha : Grada Publis-
hing, 2000. 620 s. ISBN 80-71699-9-77. 

ŽIARAN,P. – VELESOVÁ,L.: Etiská samoregulácia reklamy 
v európskom komparatívnom kontexte – mechanizmus pre-cle-
reance. In. Nové trendy v marketingu. Zborník. Trnava: FMK 
UCM, 2008. 529 s. ISBN 978-80-8105-006-0.

Etické zásady reklamnej praxe platné na území Slovenskej repub-
liky, 2001



239E. Rajčáková: Šokujúca kreativita pod drobnohľadom etiky.

Archív RPR 1995 – 2006 : Výročná správa RPR 1995 – 2006, Ar-
bitrážne nálezy 1996 – 2006,

Dôkazové materiály – Arbitrážna komisia 1996 – 2006. 

Elektronické zdroje 

http://www.barnardos.org.uk
http://www.easa-alliance.org
http://www.elpais.com
http://www.etrend.sk
http://www.medialne.sk 
http://www.rpr.sk 
http://www.strategie.sk
http://www.thinkfashion.com

PhDr. Eva Rajčáková
Rada pre reklamu
Cukrová 14
813 39 Bratislava
rajcakova@rpr.sk



Marketingová komunikácia a médiá 09240

Rob si so mnou čo len chceš, boxerky však nestiahneš!!!
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Reklama v rozhlase – ústup z pozícií,  
alebo	nový	začiatok?

Radio advertising – retreat from gained position or a new 
beginning?

Peter Šesták

Abstract: Radio as an advertising platform exists for more 
than 90 years. It had resisted the arrival of television, and it al-
most seemed that it would just as easily cope with the Internet. 
Today, traditional radio advertising evolves quickly and broad-
casting stations obediently bend under pressure of marketing 
needs. What will the future of radio advertising look like?

This study aims to briefly and digestedly sum up radio ad-
vertising theory – a topic which has yet to be explored in local 
environment – and to question radio and its future as an advertis-
ing medium.

Keywords: Radio, Advertising, Internet, Genres, Marketing, 
Music social networks 

Abstrakt: Rozhlas ako reklamné médium existuje už 90 ro-
kov. Vydržal nápor televízie a zdalo sa, že ustojí aj nástup inter-
netu. Klasická rozhlasová reklama však rýchlo mení svoju tvár 
a rozhlasové stanice podliehajú čoraz väčšmi sa zvyšujúcemu tla-
ku marketingu. Aká je budúcnosť rozhlasovej reklamy?

Cieľom tejto štúdie je stručne a prehľadne zhrnúť niektoré 
problémy rozhlasovej reklamy, ktoré v ucelenejšej podobe nie 
sú témou súčasnej reklamnej teórie – a nastoliť niekoľko otázok 
o budúcnosti rozhlasu ako reklamného média. 

Kľúčové	slová:	rozhlas, reklama, internet, žánre, marketing, 
hudobné sociálne siete 
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Úvod

Rozhlas za 90 rokov svojej existencie nezostarol, aspoň nie 
natoľko, ako mu to predpovedali mnohí odborníci. Odolal náporu 
televízie, ba zdalo sa, že ustojí aj ofenzívu internetu. Dnes sa si-
tuácia začína meniť a rozhlas ako „klasické“ médium hľadá nové 
spôsoby svojho využitia na relax, zábavu, informovanie – i mar-
ketingovú komunikáciu. 

Dôvodom nie je iba hospodárska kríza, ktorá celkovo znížila 
záujem o „drahé“ médiá – rozhlasu ako reklamnému médiu pri-
búdajú noví konkurenti a to najmä v prostredí spomínaného inter-
netu. Vyrastajú nové generácie konzumentov, ktorí ho akceptujú 
čoraz menej, lebo ho „nepotrebujú“. Rozhlasové stanice sa teda 
vlastným pričinením dostali do situácie, v ktorej určite nechceli 
byť: marketingový tlak riešia neraz jednoduchými a jednostran-
nými krokmi, ktoré spôsobujú stratu popularity a flexibility. Mar-
keting sa zo sluhu stal pánom – program, ktorý rozhlas ponúka 
je zakliesnený medzi marketingovo-komunikačnými posolstva-
mi. Mladí ľudia už napríklad odmietajú počúvať „hity“, ktoré im 
rozhlas ponúka, nepotrebujú ho na vyhľadávanie obľúbenej hud-
by. Toto médium sa z ich hľadiska javí ako nadbytočné,  stáva sa 
menej zaujímavým aj pre moderné, dynamické značky, zamerané 
na mladých a moderných ľudí. Ale vráťme sa najprv do histórie...

Až keď sa reklama objavila v rozhlase, posunula sa do ďal-
šej dimenzie – alebo sa iba vrátila k jednej z prvých – veď zvuko-
vá reklama patrila medzi prvé jej podoby. Medzi celkom prvotné 
formy reklamy totiž patrilo – popri vystavovaní tovaru – aj vyvo-
lávanie na trhoviskách. Rozhlasová reklama je akousi modernou 
podobou takéhoto vyvolávania, i keď si bezprostredne po jej po-
čutí nemožno dnes už zvyčajne nič kúpiť. Zvukovú podobu má-
vala aj politická propagácia, či dokonca propaganda – veď čo boli 
burcujúce reči skvelých rétorov z radov starovekých vojvodcov, 
či štátnikov?
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Nástup rozhlasu z 20-tych rokoch minulého storočia spôsobil 
profesionalizáciu reklamných agentúr, ktoré sa až do tých čias za-
oberali iba nákupom, či prenájmom inzertných plôch v tlači, ale-
bo tvorbou grafických vizuálov na plagáty a vývesné štíty. Zrazu 
pribudlo čisto zvukové vyjadrenie, ktoré si vyžiadalo vznik novej 
profesie – tvorby reklamných textov určených nie pre vizuálnu, 
ale zvukovú podobu. Povedať niečo iba zvukom nie je jednodu-
ché, najmä v reklame. Nemôžete ponúkaný produkt ukázať, pred-
viesť jeho úžitkové vlastnosti. Ste teda odkázaní iba na presvied-
čanie slovom. Má to, samozrejme, aj svoje výhody: presvedčivé 
slovo vie vytvoriť u poslucháča pozitívnu predstavu o produkte, 
ktorá často predstihuje skutočnosť a ktorá ostane neraz do veľkej 
miery zachovaná aj po konfrontácii s realitou. 

K slovu sa dostávajú navyše také sugestívne výrazové 
prostriedky plné emócií, akými sú hudba, či autentické, alebo 
umelé zvuky. Význam rozhlasovej reklamy je teda zrejmý a ne-
zmenšil sa ani príchodom nových technológií. Technicky relatív-
ne najbanálnejšiu rozhlasovú reklamu nevytlačila reklama tele-
vízna, nezničí ju celkom ani internet, ktorý však do značnej mie-
ry môže zmeniť jej tvár. Dôvody? Niektoré sme spomenuli. Ďal-
ším je význam média, akým je dodnes rozhlas – alebo, ako sa ľu-
dovo hovorí – rádio...

Zvuková reklama

Najprv sa treba zmieniť o zvukovej (auditívnej) reklame ako 
jednej z foriem reklamy. Reklamu môžeme pracovne deliť na tla-
čovú, tlačenú, auditívnu, audiovizuálnu, priestorovú a kombino-
vanú (napr. podľa Horňák, 2003). Tlačová sa prezentuje v pe-
riodickej tlači, tlačenú nachádzame na rozmanitých neperiodic-
kých tlačovinách, zväčša primárne určených na reklamné účely 
(plagáty, letáky a pod.), auditívna sa vyjadruje zvukom a pôso-
bí na sluch, audiovizuálna dynamicky spája vnemy zrakové a slu-
chové, priestorová sa prezentuje na trojrozmerných reklamných 
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predmetoch či stavbách, no a napokon kombinované prvky nájde-
me napríklad vo vonkajšej, ale i internetovej reklame. Menej ma-
sovo rozšírené, ale v reklamnej praxi často používané sú iné for-
my reklamného pôsobenia, ktoré sa zamieravajú na zvyšné ľud-
ské zmysly – čuch, chuť a hmat (rozmanité vzorky, ochutnávky).

Ak sa vrátime ďaleko do histórie, k úsvitu reklamy, môže-
me povedať, že prvou formou reklamnej činnosti bolo vystavo-
vanie tovaru. Hneď druhá forma znamenala počiatok zvukových 
foriem reklamy – šlo o vyvolávanie na miestach výmenného ob-
chodu či predaja, trhoviskách a pod. Toto vyvolávanie sa, samo-
zrejme v inej forme, zachovalo dodnes napríklad v prípade novi-
nových kolportérov, kamelotov, ktorí upútavú pozornosť publi-
ka na noviny vyvolávaním atraktívnych, či senzačných titulkov.

 K dnešným formám zvukovej reklamy ešte patria:
• zvukové informácie vo veľkých obchodných strediskách, su-

per- a hypermarketoch, kde hlas z miestneho rozhlasu upo-
zorňuje na rozmanité akcie, zľavy, súťaže, či špeciálne mož-
nosti nákupu. Neraz ale aj na nové produkty v predajni, či 
ochutnávky a iné prezentácie na mieste predaja.

• pojazdné predajne s tlampačmi, či megafónmi – zväčša na vi-
dieku a v menších mestách upozorňujú obyvateľstvo na mož-
nosť nákupu (či výkupu) jedného druhu tovaru v danom čase 
a na danom mieste.

• miestne rozhlasy v obciach – ich prostredníctvom sa môže vy-
hlásiť príchod obchodníkov so sezónnym tovarom do obce 
a pod.

• prvky zvukovej reklamy sa objavujú ale napríklad i vo vonkaj-
šej reklame – ozvučené avribusy a pod.
 No a to sme sa už dostali k rozhlasu v jeho klasickej podo-

be – rozhlasovým staniciam s veľkým územným dosahom. Tie sú 
od svojho počiatku – a ostali dodnes – významným, atraktívnym 
a neodmysliteľným nositeľom reklamy (ale aj propagácie).
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Rozhlas ako reklamné médium

Prvé rádioprijímače začali pokusne fungovať už v 19. storo-
čí, kedy sa vyvinula aj technológia záznamu a reprodukcie zvuku. 
Prvé skutočné vysielanie sa datuje do roku 1920 – v USA. V Čes-
koslovensku sa vysielalo prvý raz iba o tri roky neskôr, na Slo-
vensku od roku 1926 z vtedajšej Vládnej budovy, dnes budovy 
Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici.

 Nástup rozhlasu znamenal značný prelom na mediálnom trhu. 
Rozhlasové prijímače boli dostupné relatívne širokým vrstvám 
obyvateľstva, pretože cenou sa nezaraďovali medzi luxusný to-
var a elektrifikácia aj stredne vyspelých krajín bola na solídnej 
úrovni. Rozmachu rozhlasu nebránila ani – ako to bolo v prípa-
de periodickej tlače – prípadná nižšia úroveň gramotnosti. Pri 
počúvaní rozhlasu stačí ovládať reč, netreba vedieť písať ani čí-
tať – čiže dekódovacia činnosť u recipienta je veľmi jednodu-
chá. Už pri svojom vzniku bol rozhlas moderným médiom, pre-
tože už jeho prvé vysielania boli spojené s reklamou. Vďaka niž-
ším technickým nárokom bol schopný rozvíjať sa ako do kvanti-
ty (množstvo a rôznorodosť rozhlasových staníc), tak do kvality 
(technickej i obsahovej). Rozhlas prispel k mimoriadnemu roz-
machu popularizácie kultúry (napríklad hudby), ale i informova-
nosti a vzdelanosti. Rozhlas sa veľmi skoro zapojil do politiky 
a stal sa neraz mienkotvorným médiom, hýbucim dejinami. No 
a v neposlednom rade prispel rozhlas mimoriadnym spôsobom 
k rozvoju reklamy a marketingu. Reklama sa onedlho stala jed-
ným z významných zdrojov jeho materiálnej existencie (a často aj 
dôvodov pôsobenia). Napriek tomu, že rozhlas je historicky naj-
starším elektronickým médiom (ak si odmyslíme film, ktorý mal 
ale pomalší rozbeh a dlho podstatne nižšiu dostupnosť a teda ko-
mornejšie publikum), patrí dodnes k významným, sledovaným, 
vplyvným a konkurencieschopným médiám. Možno tým, že tech-
nicky musel prekonať najmenší pokrok, mohol sa intenzívnejšie 
vyvíjať po stránke obsahovej, a dynamickejšie i efektívnejšie sa 
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prispôsobovať potrebám a očakávaniam recipienta.
Rozhlas ako masové médium má oproti iným druhom médií 

niekoľko značných výhod. Medzi ne patria:
• univerzálny dosah – Na stredných a dlhých vlnových dĺžkach 

sa dá vysielať prakticky celosvetovo a zasiahnuť univerzálne 
publikum. Navyše ak v súčasnej dobe sa každým dňom zmen-
šujú jazykové bariéry. Na VKV frekvenciách zase možno pres-
ne zasiahnuť regionálne publikum, ktoré má o vysielanie záu-
jem... Dnes obe tieto výhody postupne strácajú význam vďaka 
prakticky univerzálnej dostupnosti internetu.

• dostupnosť – Rádioprijímač má dnes prakticky každý, ne-
vynímajúc chudobné vrstvy obyvateľstva v krajinách s málo 
rozvinutou ekonomikou. Jednoduché rádioprijímače sú veľ-
mi lacné, ale výber je široký: dostať možno aj vysoko kvalitné 
rádioprijímače s profesionálnym zvukom. Rádioprijímače sa 
navyše kombinujú s kazetovými, CD a MP3 prehrávačmi, rá-
dio sa dá počúvať cez televízny prijímač, internet a pod. Vďa-
ka tomu disponujú dnes aj priemerné domácnosti viacerý-
mi rádioprijímačmi, takže môžu počúvať rádio vo viacerých 
miestnostiach, v ktorých sa zdržiavajú (vrátane práce, dovo-
leniek a pod.). K rozhlasovému vysielaniu – ergo k počúvaniu 
rozhlasovej reklamy – je teda zatiaľ bezkonkurenčný prístup...

• mobilita – Rádioprijímač možno nosiť so sebou. Výrobcovia 
ho vedia prispôsobiť rozmanitým podmienkam. Vďaka tomu 
možno rádio počúvať nielen na statických miestach (doma, 
v kaviarni, kancelárii...), ale možno ho počúvať aj v doprav-
ných prostriedkoch (dnes univerzálne rozšírené autorádiá). 
Rádioprijímače nájdete v diaľkových autobusoch, taxíkoch, 
na slúchadlá sú prístupné prakticky na každej leteckej lin-
ke. Rozhlas je dokonca jediným médiom, ktoré možno sledo-
vať pri športovej činnosti (walkmany, diskmany pri joggingu, 
cvičení a pod.).

• jednoduchá dekódovateľnosť – Ako sme sa už vyššie zmieni-
li, na počúvanie rozhlasu treba mať aspoň ako-tak v poriadku 
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sluch. Potom stačí rozumieť reči, v ktorej sa vysiela (ale ani 
to nie je podmienkou v prípade rozhlasových staníc, v ktorých 
dominuje hudba). Netreba žiadne špeciálne vzdelanie, ani tie 
najbanálnejšie technické schopnosti (ako napríklad u inter-
netu). Rozhlasu jednoducho rozumie každý, dokonca aj ne-
gramotný človek...

• jednoduchý príjem – Charakter signálu šíriaceho rozhlaso-
vé vysielanie je taký, že sa do pomerne kvalitne zachytávať 
aj na miestach, ktoré sú pre iné druhy signálov (napr. televíz-
ny) nedostupné, alebo dostupné v nevyhovujúcej kvalite. Pre-
to rozhlas môže byť jediným dostupným médiom pre ľudí ži-
júcich v odľahlejších končinách, kde je zložitý prístup k tlači, 
internetu, či televíznemu signálu...

• rozsah vysielania – Na rozdiel od novín, ktoré môžu vyjsť je-
den, či dvakrát denne, rozhlas môže nepretržito vysielať 24 
hodín denne, t.j. skutočne nepretržito bez akéhokoľvek preru-
šenia (ak si odmyslíme krátke nevyhnutné technické odstávky 
vysielačov kvôli ich údržbe).

• nízke náklady – Na svete funguje podstatne viac rozhlaso-
vých ako televíznych staníc. Dôvod je jednoduchý: náklady 
na začatie fungovania a následnú prevádzku sú rádovo nižšie, 
ako je tomu napríklad u televízie. Ba dokonca v mnohých prí-
padoch aj nižšie, ako u vydávania periodickej tlačoviny. Pre-
to môže vznikať viac rozhlasových staníc, preto môžu pôsobiť 
skromnejšie – v regionálnych, či dokonca lokálnych podmien-
kach, pre malé publikum... Nízke sú aj náklady na výrobu roz-
hlasovej reklamy a v porovnaní s inými médiami aj za jej dis-
tribúciu, čiže vysielanie. Ceny za vysielanie rozhlasvej rekla-
my sú dokonca v porovnaní s televíziou, ale aj tlačou, bezkon-
kurenčné. Pravdaže, aj v tejto oblasti začína mať navrch in-
ternet...

• nízka možnosť ignorancie – Pri počúvaní rozhlasového vy-
sielania nie je jednoduché ignorovať vysielanie reklamy. Pri 
reklame v tlačových médiách stačí obrátiť stránku, alebo nie-
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koľko. V prípade rozhlasu treba preladiť stanicu, alebo vyp-
núť prijímač – pokiaľ je však program zaujímavý, poslucháč 
má tendenciu ostať na príjme a „vydržať“ aj reklamné bloky.

• vysoká rýchlosť – Rozhlas ako médium je – s výnimkou in-
ternetu – schopný najrýchlejšie reagovať na aktuálne infor-
mácie a posunúť ich ďalej. Časový posun od získania infor-
mácie k jej odvysielaniu sa môže počítať na minúty, a nie je 
výnimkou, že dokonca na sekundy. To isté platí o rozhlasovej 
reklame. Zakiaľ čo príprava plošnej inzercie v tlači trvá istý 
čas – k čomu treba pripočítať čas potrebný na polygrafickú 
prípravu, tlač a distribúciu – a televízny spot sa pripravuje 
ak nie týždne, tak mesiace, rozhlasovú reklamu možno vyrobiť 
rádovo za minúty. T.j. jednoduchý reklamný oznam možno od-
vysielať len pár minút po jeho zadaní klientom. To isté sa týka 
aj spotov a ďalších žánrov rozhlasovej reklamy v prípade, že 
dotyčná rozhlasová stanica disponuje primeraným kretívnym 
a technickým zabezpečením...

• externé aktivity – Výhodou pre reklamných partnerov sú aj 
externé aktivity rozhlasových staníc, kde sa môžu prezento-
vať: rozmanité eventy v podobe hudobných festivalov, súťaží, 
koncertov, diskoték a pod.

•  Napriek týmto uvedeným skutočnostiam je rozhlasová re-
klama považovaná trvalo iba za doplnkovú. Dôvodov je viac 
a možno ich nazvať v protiklade s vyššie uvedeným textom  
n e v ý h o d a m i  rozhlasu ako média všeobecne, i ako média 
reklamného. Každá minca má dve strany a tak sa neraz z vý-
hod stávajú nevýhody. Počítame medzi ne:

• obmedzený dosah – Signál pokrýva iba určité územie, ktoré 
je prakticky nemenné. Zmeniť ho možno iba za predpokladu 
vysokých nákladov na stavbu, kúpu, či prenájom ďalších vy-
sielačov, čomu navyše predchádza procedúra žiadania Rady 
pre vysielanie a retransmisiu, keďže o každú voľnú frekvenciu 
a vysielač sa vedú veľké konkurenčné boje.
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• ľahká možnosť úniku – V éteri pôsobí z vyššie spomenu-
tých príčin veľké množstvo rozhlasových staníc, takže poslu-
cháč si môže vybrať. Dnešné technické vybavenie prijímačov 
(ukladanie staníc do pamäte, diaľkové ovládania) umožňujú 
rýchle a jednoduché prelaďovanie staníc. Stačí jeden moment 
a poslucháč preladí (unikne): dlhý reklamný blok, nezaujíma-
vý reklamný rozhovor, fádny program, nesympatický moderá-
tor, nevyhovujúca hudba...

• uzavretý priestor – Rozhlas síce môže vysielať nepretržito 24 
hodín, toto je zároveň horná hranica, ktorá sa nedá preko-
čiť. Noviny a časopisy môžu rozširovať svoj rozsah príloha-
mi a zvláštnymi vydaniami, televízny kanál môže pridať dru-
hý program, rozhlasová stanica je odkázaná na 24-hodino-
vý deň.

• technický princíp rozhlasu – Rozhlasom možno šíriť výluč-
ne iba zvuk, čiže toto médium umožňuje pôsobiť iba na jeden 
zo zmyslov. Z hľadiska reklamy to prináša mnohé nevýhody: 
propagovaný produkt nemožno ukázať, predviesť, t.j. jeho es-
tetické a úžitkové benefity ostávajú prakticky nepovšimnuté 
bokom. Na druhej strane hovoria niektorí odborníci o „kine 
v hlave“, t.j. predstavách, ktoré si na základe počutéhých 
zvukových vnemov vytvárajú samotní poslucháči a z hľadis-
ka reklamy môžu pôsobiť pozitívne (pokiaľ nedôjde k vizuál-
nej, či inej konfrontácii so samotným produktom a táto nie je 
v príkrom rozpore s predstavami, ktoré si poslucháč utvoril)...

• nadbytočné publikum – Prostredníctvom rozhlasového vy-
sielania je zložité presne zacieliť reklamné (alebo akékoľ-
vek iné) posolstvo. Vychádzať sa dá iba z programového for-
mátu tej ktorej rozhlasovej stanice, prípadne zo síce cyklic-
kých, ale príliš široko koncipovaných výskumov sledovanos-
ti. Klient si teda neraz platí nadbytočné publikum, u ktorého 
je zrejmé, že nebude mať a priori o propagovaný produkt záu-
jem. Okrem toho je rozhlasové publikum rozptýlené v priesto-
re i čase – poslucháči bývajú na rôznych miestach, majú iné 
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lokálne podmienky a záujmy, nepočúvajú rozhlas v rovnakých 
časoch (čo súvisí s ich životným štýlom, súkromnými a pra-
covnými povinnosťami).

• vysielanie reklamy v blokoch – Reklamné vysielanie je spra-
vidla sústredené do blokov, t.j. napr. spoty sa vysielajú v urči-
tých časoch (spravidla dvakrát za hodinu) vo väčších množ-
stvách. Vznikajú tým viaveré problémy, o ktorých sa zmienime 
neskôr. Všeobecne sa dá povedať, že dlhý reklamný blok zni-
žuje pozornosť a niektoré spoty, či ich časti, tým stratia svoj 
význam.

• zákaz niektorých druhov reklamy – Táto nevýhoda sa týka 
všetkých médií a je daná právnou normou (zákon o reklame, 
ktorý zakazuje reklamu tabakových výrobkov a obmedzuje re-
klamu alkoholických nápojov a liekov). V prípade rozhlasu 
sa však v porovnaní s ostatnými médiami pridávajú niekto-
ré ďalšie nevýhody: napr. pokiaľ ide o vysielanie erotického 
charakteru, ktoré zákon umožňuje až po 22. hodine – v televí-
zii to natoľko neprekáža, rozhlas je však v tom čase prakticky 
mŕtvym médiom so slabou sledovanosťou...

• nevyhnutnosť krátkosti reklamných segmentov – Na záver 
jedna z najvýznamnejších nevýhod rozhlasu ako reklamného 
média. Všetky reklamné prvky musia byť veľmi krátke (vyme-
dzuje to jednak zákon, ktorý percentuálne určuje podiel re-
klamy na celkovom vysielacom čase, a obmedzujú osobnost-
né vlastnosti poslucháčov, ktorí nie sú schopní dlhšie sústre-
diť pozornosť na jeden prvok, prezentovaný iba zvukovo). Za 
optimálnu dĺžku rozhlasového reklamného spotu sa považu-
je 20 až 30 sekúnd. Za tento krátky čas nie je jednoduché po-
dať súvislú, kreatívnu a najmä obsažnú reklamnú výpoveď...
 Je teda veľa dôvodov, ktoré hovoria v prospech rozhlasu ako 

reklamného média, je však takmer rovnako veľa dôvodov, ktoré 
hovoria proti. Výhody prevažujú nad nevýhodami – a naopak – 
ad hoc, t.j. v súvislosti s charakterom propagovaného produktu či 
služby, materiálnych možností klienta, druhu reklamnej kampane 
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a pod. Na trhu reklamných médií dnes dominuje televízia, za ňou 
nasleduje tlač a až potom rozhlas, pričom významná je aj úloha 
tlačenej reklamy (plagáty, letáky, direct maily apod.). Čoraz väč-
šmi je žiadaná vonkajšia reklama. Zatiaľ ešte nie je celkom vy-
hranená pozícia internetu, ktorá sa však v najbližšom čase vy-
profiluje (a už sa vlastne aj stalo) ako ostrý konkurent na trhu re-
klamných médií, čomu nasvedčuje jeho rýchla penetrácia aj v na-
šich končinách.

Prostriedky rozhlasovej reklamy

V zásade ich rozdeľujeme na tri základné druhy:
• lingvistické
• paralingvistické
• extralingvistické

lingvistické

Súvisia s hovoreným slovom, čiže významnú úlohu zohrá-
va ľudský faktor v danej chvíli (väčšina rozhlasového vysielania 
sa – na rozdiel od televízie – realizuje naživo, live). Ide o slov-
ník, syntax a ďalšie lingvistické faktory, ktorými narábajú ľudia, 
ktorí sú v danej chvíli v éteri (moderátori, spíkri, redaktori, hos-
tia...). Preto je potrebná ich maximálna dispozícia: príprava, prax, 
ovládanie reči technicky, formálne i obsahovo. Táto problematika 
čiastočne súvisí i s rozhlasovou a reklamnou scenáristikou, o kto-
rej ešte bude reč, ale najmä s osobnými dispozíciami ľudí, ktorí sú 
za mikrofónom. Úroveň slovného prejavu sa v jednotlivých roz-
hlasových staniciach líši, čo nevyhnutne nesúvisí iba so spomí-
naným ľudským faktorom, ale aj formátom a štýlom vysielania. 

V súkromných rádiách sa zaužíval viac hovorový štýl, ktorý 
je považovaný za kontaktnejší a komunikatívnejší smerom k po-
slucháčovi. Verejnoprávne vysielače majú naopak zákonom danú 
povinnosť šíriť – okrem iného – aj kultúru jazyka, niektoré špe-
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cializované stanice sa zase bez nej neozaobídu vzhľadom na svo-
ju profiláciu (literárne vysielanie a pod.).

paralingvistické

Zjednodušene povedané, ide o intonáciu, „tón“ reči. Opäť sa 
dá generalizovať v tom zmysle, že súkromné stanice, vysielajú-
ce pre mladšie vekové kategórie, uprednostňuje dynamiku, ve-
rejnoprávne vysielače decentnejší štýl a tempo. Intonáciou sa dá 
dopovedať obsah výpovede, ba dokonca zmeniť ho (irónia, sar-
kazmus). Chybná intonácia môže spôsobiť omyly v prenose in-
formácie od zdroja k prijímateľovi, privysoké tempo spôsobuje 
nezrozumiteľnosť, prinízke uspáva a pod. Z hľadiska rozhlaso-
vej reklamy ide o kardinálny problém, keďže reklamné výpovede 
musia byť mimoriadne krátke. Snaha zaplniť krátky časový úsek 
množstvom informácií môže spôsobiť privysoké tempo reči a ne-
zrozumiteľnosť prejavu. Od paralingvistických prostriedkov sa 
teda pri tvorbe rozhlasovej reklamy významne odvíjajú prostried-
ky ligvistické: počet slov, ich sémantická bohatosť a presnosť atď.

extralingvistické

Sem patria všetky, ktoré nesúvisia priamo so slovnými preja-
vom. Podčiarkujeme, že priamo, lebo súvisieť nevyhnutne mu-
sia. Ide najmä a hudbu a zvuky. Veľký počet rozhlasových sta-
níc kladie v programovej skladbe dôraz najmä na hudbu a teda 
relaxačnú funkciu. Hovorené slovo je v tomto prípade iba sprie-
vodné, ale zároveň nevyhnutné ako nositeľ reklamných obsahov. 
Hudba zaberá najväčšiu časť vysielacieho času u drvivej väčšiny 
súčasných rozhlasových staníc, preto sa jej prikladá veľká váž-
nosť – často na úkor hovoreného slova. 

Hudbu v rozhlasovom vysielaním môžeme podľa jej funkcie 
rozdeliť na hudbu:
• podkladovú (tzv. podmazy) – prevažne nespievaná hudba sa 
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púšťa pod hovorené slovo, aby ho oživila, dala mu tempo, prí-
padne označila žáner (reklamný oznam), či vytvorila náladu 
(smutná, veselá a pod.).

• ilustračnú – ilustruje v predeloch napríklad dobu, o ktorej sa 
hovorí (historická hudba), alebo filmové dielo (úryvky z fil-
movej hudby) a pod.

• reklamnú – používa sa v reklamách, buď špeciálne kompono-
vaná pre ten ktorý spot, alebo prevzatá a upravená pre potre-
by reklamy. Sem patrí aj reklamná pieseň, o ktorej bude ešte 
reč

• relaxačnú – to sú všetky skladby, piesne („hity“), ktoré tvo-
ria (najmä na komerčných staniciach) dominantnú časť vy-
sielania

• korporátnu – v jingloch a zvučkách 
•  Zvuky sa používajú najmä vo zvučkách, jingloch – no a sa-

mozrejme v reklamách, kde majú nezastupiteľnú úlohu (pozri 
zmienku o „kine v hlave“).
Vo všeobecnosti môžeme podľa účelu deliť zvuky na:

• signifikantné (označujúce) – sú to zvuky označujúce časové 
znamenia, rubriky, reklamné vysielanie a tak ďalej

• ilustračné – majú funkciu ilustrovať hovorené slovo, dokresliť 
dej, vytvoriť predstavu, ozrejmiť poslucháčovi zložitejšie situ-
ácie a pod.

• zábavné – používajú sa v niektorých rozhlasových staniciach 
ako oživenie v súvislom toku hudby a slova

• korporátne – vybrané, typické zvuky, ktoré používa iba daná 
rozhlasová stanica vo svojich selfpromotion prvkov on air, 
čiže vo vlastnom vysielaní, prípadne miesto hovorených 
jinglov na označenie stanice
Občas (veľmi zriedka) sa stáva, že zvuk sa stáva dominant-

nou zložkou vysielania (autentické zvukové reportáže), vtedy ho 
možno oznažiť za reportážny (zvukový záznam zrútenia budovy, 
vyčíňania živlov a pod.). Zvyčajne sa však aj reportážny zvuk po-
užíva ilustračne a dominantným nositeľom informácie je slovo.
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Rozhlasová	reklama	ako	súčasť	integrovanej	marketingovej	
komunikácie

Pod integrovanou marketingovou komunikáciou rozumieme 
podľa klasika (pozri Horňák, 2010) dokonalé spojenie promo-
tion aktivít v oblasti dorozumievania za optimálneho nasadenia 
všetkých komunikačných nástrojov. To znamená, že kto chce mať 
dnes vo svete obchodu a marketingu úspech, musí komplexne za-
pojiť všetky vhodné formy marketingovej komunikácie podľa 
konkrétnej situácie.

Aké miesto má rozhlasová reklama? Na túto otázku nám dáva 
odpoveď prax. Práve v oblasti rozhlasovej reklamy máme v na-
šich podmienkach možnosť sledovať tendencie už viac ako dve 
desaťročia. A je zrejmé, že sa potvrdzuje trend známy zo západ-
ných krajín: rozhlasová reklama zohráva úlohu zvyčajne dopln-
kovú. Dôvody sme spomínali medzi nevýhodami rozhlasu ako re-
klamného média. Ale sú aj ďalšie. Jednak rozhlas historicky ne-
vzbudzuje z hľadiska účinnosti priveľkú dôveru zadávateľov re-
klamy ani agentúr. Súvisí to najmä s povrchnosťou vnemu a ne-
možnosťou vyslať komplexné reklamné posolstvo (používa sa 
iba zvuk, t.j. pôsobí sa iba na jediný zmysel). No a jednak to 
súvisí s nevyhnutnosťou integrovaného pôsobenia: v ňom roz-
hlas stráca prípadnú prioritu a stáva sa súčasťou širokého pôsobe-
nia marketingovej komunikácie, čiže – inak povedané – súčasťou 
kampaní. Čisto rozhlasové reklamné kampane sú dnes veľmi vý-
nimočné, výlučne na rozhlas sa zadávatelia a agentúry spoliehajú 
zvyčajne iba v parciálnych záležitostiach (otvorenie obchodného 
domu, konanie kultúrnej akcie – napr. premiéra v kinách a pod.).

Skúsenosti (a štatistiky) ukazujú, že v oblasti reklamy sa dlho-
dobo najviac investuje do televízie a tlače, a až za nimi sa umiest-
ňuje rozhlas (ak si odmyslíme investície do čoraz nákladnejšej 
a sofistikovanejšej vonkajšej reklamy). Keďže súkromné vysiela-
če žijú prakticky výlučne iba z príjmov z reklamy, je zrejmé, že 
musia bojovať o každý cent z tohto obmedzeného budgetu.
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Napriek tomu máme rozhlasové stanice neustále zahltené re-
klamnými spotmi, rozhovormi, súťažami. Prečo? Lebo úloha roz-
hlasovej reklamy je síce navonok skromná, „doplnková“, na dru-
hej strane však významná, až nezastupiteľná...

Rozhlasová reklama sa presadzuje:

1.		 ako	súčasť	veľkých	reklamných	kampaní

Rozhlasová reklama je lacná, preto vynikajúco funguje ako 
pripomínacia: zvukom vie pripomenúť úspešný televízny spot, 
operatívnejšie ako iné médiá vie prinášať nové informácie, ktoré 
sa objavili v priebehu kampane. Vzhľadom na nízke náklady na 
výrobu i vysielanie sa dá použiť vo viacerých variantoc, verziách, 
i vo veľkom nasadení.

2.  ako kompoment PR

Reklamné rozhovory či súťaže sa síce často týkajú konkrét-
nych produktov, prinášajú so sebou však aj zrejmý efekt v oblas-
ti imidžu a goodwillu. Taktiež mimoriadne vydarený rozhlasový 
spot, ktorý sa odlišuje od ostatných v reklamných blokoch, pô-
sobí veľmi imidžovo a prináša zadávateľovi ohromný prospech 
(vládne totiž všeobecná mienka, že vyrobiť „dobrý“ a naozaj 
atraktívny rozhlasový spot je veľmi náročné).

3.	 ako	nositeľ	regionálneho	faktoru

Široké možnosti regionálneho pôsobenia, ktoré má rozhlas, 
zvýhodňujú reklamné pôsobenie, určené užším skupinám reci-
pientov.

Ako už bolo spomenuté, rozhlasovú reklamu nezničil ani mi-
moriadny technický pokrok v oblasti médií – a možno s ňou i per-
spektívne počítať. Rozhlas totiž naďalej ostáva svojou charakte-
ristikou médiom najvýraznejšie zameraným na relax, čo recipien-
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tom v dnešnom svete plnom stresu a napätia imponuje. Jeho ob-
ľuba teda neklesá – alebo z dlhodobého hľadiska klesá len mier-
ne – čo je zrejmý dôvod, prečo nezanikne ani rozhlasová rekla-
ma. Naopak: je možné, že jej úloha stúpne – pribúda totiž čoraz 
viac produktov vyrobených pre cieľové skupiny v nižších veko-
vých kategóriách. Výskumy ukazujú, že mladí ľudia rozhlas roz-
hodne neignorujú, ba dokonca im imponuje svojím dynamickým 
štýlom vysielania, aký televízia nemôže nikdy dosiahnuť. Navy-
še v rozhlase mládež nachádza to, čo ju najviac zaujíma: hudbu. 
Pravdaže, aj to platilo len donedávna...

Tvorba rozhlasovej reklamy

Za významnú výhodu rozhlasovej reklamy sme označili rých-
losť, operatívnosť. Vytvoriť rozhlasový spot, či oznam si naozaj 
vyžaduje mimoriadne krátky čas v porovnaní s inými médiami: 
súčasná technika umožňuje zaradiť reklamu do vysielania prak-
ticky niekoľko desiatok minút po jej zadaní rozhlasovým krea-
tívcom a technikom. To je bezkonkurenčný čas oproti televíznej 
reklame, ktorej výroba trvá týždne a mesiace, ale i proti tlačovi-
nám, ktorých príprava si vyžaduje minimálne niekoľko dní.

To však neznamená, že aj tvorba rozhlasovej reklamy je naj-
jednoduchšia. Z hľadiska technického možno – z hľadiska krea-
tívneho naopak: tvorcovia majú k dispozícii jediný vyjadrovací 
prostriedok – zvuk, takže prakticky pôsobia iba na jediný ľudský 
zmysel, ergo receptor vnímania. Odpadá v reklame mimoriadne 
relevantný vizuálny vnem: produkt nemožno ukázať, predviesť, 
zapôsobiť jeho estetickým vzhľadom a užitkovými vlastnosťami. 
Je možné ho iba opísať, prípadne ilustrovať nejakou zvukovou 
atmosférou. Tvorcovia rozhlasovej reklamy teda stoja pred ná-
ročnou úlohou: vytvoriť kombináciou slova, zvukov a hudby istý 
nadreálny svet, evokovať u poslucháčov lákavé predstavy, ktoré 
ich povzbudia k želanej aktivite (kúpe).

Špecifiká propagačného textu v rozhlasovej reklame sú pod-
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statným faktorom, ktorý treba rešpektovať pri tvorbe zvukovej 
reklamy v rozhlase. Musíme si uvedomiť, že komunikácia je jed-
nosmerná – hovoríme k partnerovi, ktorého nevidíme, nevieme 
odhadnúť stupeň jeho sústredenosti a záujmu, mentálnu vyspe-
losť, ani situáciu, v ktorej počúva naše komunikačné posolstvo. 
Nemáme spätnú väzbu – nevidíme reakcie poslucháča, jeho mi-
miku (spokojnosť, nespokojnosť, únava, nuda...). Text teda mu-
síme formulovať tak, aby bol akceptovateľný širokým a vcelku 
amorfným publikom. Horňák hovorí ....

Hudbu vyberáme podľa niekoľkých kritérií: ak má slúžiť iba 
ako podklad, dôležitý je rytmus súvisiaci s rytmom textu, pričom 
melódia nemá byť dominantná. Spev je v prípade, ak sa do hud-
by niečo dôležité rozpráva, vyslovene rušivý, tak isto ako sólo-
vé party výraznýc nástrojov. Pokiaľ ide o hudbu reklamne domi-
nantnú, musíme ju členiť tak, aby vynikol (respektívne nestratil 
sa) text, ktorý je tak či tak z hľadiska propagačnej výpovede naj-
dôležitejší. Reklamná pieseň môže byť dominantná v prípade, ak 
spievaný text obsahuje samotné reklamné posolstvo, v opačnom 
prípade môže byť funkčná iba na dotvorenie atmosféry a nálady, 
alebo ako zvukové logo (melódia ako logotyp).

Využitie zvukov je náročný problém, ktorý si vyžaduje nielen 
značnú technickú zručnosť a „dobré ucho“ technika, ale i dobrú 
dramaturgiu zo strany autora (scenáristu, režiséra). Priveľa zvu-
kov ruší text i hudbu, dominantné môžu byť prakticky iba vtedy, 
ak majú upozorniť na reklamnú výpoveď, alebo ilustrovať situá-
cu, v ktorej sa odohráva dialóg, či scénka s reklamným obsahom. 
Nie všetky zvuky sú „čitateľné“ a preto funkčné: nesprávny vý-
ber zvukov môže uviesť poslucháča do omylu alebo zmätku (za-
tvorernie dverí na aute môže znieť z rádia aj ako facka, prípadne 
pád predmetu na dlážu a pod.).

Pri tvorbe rozhlasovej reklamy treba počítať s niekoľkými ob-
medzujúcimi faktormi:
• čas
• zrozumiteľnosť
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• zadanie od klienta
• disponibilita technickým a umeleckým zázemím

Pokiaľ ide o časový	faktor, je dokázané, že v drvivej väčši-
ne prípadov je už reklamný spot trvajúci jednu minútu kontrapro-
duktívny – z hľadiska udržania pozornosti, kvality vnímania, zá-
ujmu o obsah (nehovoriac o cene za vysielanie). Optimálna dĺž-
ka je do 30 sekúnd, 40 sekúnd je už hranica, ktorá môže narušiť 
efektivitu. Nie zriedkavo sa používajú rozhlasové spoty dlhé 20 
a menej sekúnd. V takomto krátkom čase je naozaj zložité podať 
ucelenú výpoveď, najmä keď nemáme k dispozícii obraz a grafi-
ku (vizualizovaný text v titulkoch, logo a pod.).

Netýka sa to len spotu. Reklamný oznam či sponzorský od-
kaz by tiež nemali dĺžkou presiahnuť spomínaných 40 sekúnd, 
reklamné rozhovory a súťaže trojminútovú hranicu. Akceptovať 
treba aj technické aspekty, ktoré určujú, že hovorený text musí 
byť ešte kratší ako celý spot – treba odrátať zopár sekúnd na zvu-
kový nábeh a dozvuk. Tak nám vyjde, že v 30-sekundovom spo-
te môžeme počítať s textom dlhým maximálne 23 – 26 sekúnd, 
a to sa týka iba prípadu súvislého textu. Pokiaľ používame dialó-
govú formu, text bude ešte kratší. Tvorcovia rozhlasovej reklamy 
teda stoja pred problémom značnej časovej tiesne, lebo reklamnú 
výpoveď treba vtesnať do mimoriadne krátkeho časového úseku.

Zrozumiteľnosť súvisí jednak s kvalitou scenáru (výberu lin-
gvistických prostriedkov) a interpretácie hovoreného slova, jed-
nak s technickými danosťami. Autori rozhlasových reklamných 
textov môžu používať iba slová významovo priezračné, ktoré ne-
majú dvojaký význam a nespletú tak poslucháča, čiže neuvedú 
ho do nedorozumenia. Intepret ich musí podať tak, aby výpoveď 
bola zrozumiteľná, čo súvisí nielen s primeraným tempom reči, 
ktoré nie je ľahké udržať v spomínanej časovej tiesni, ale aj dik-
ciou, výslovnosťou a pod. Pokiaľ ide o technickú stránku veci, je 
potrebné počítať s tým, že inak znie spot v nahrávacom štúdiu na 
vysokokvalitných prístrojoch, a inak z rádioprijímačov rozmani-
tej kvality. Preto konečnú mixáž treba upravovať tak, aby bola 
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akceptovateľná aj prijímačmi s nižšou reprodukčnou kvalitou.
Zadanie od klienta prináša neraz ťažko riešiteľný rébus. 

Klientovým zámerom je priniesť v reklame čo najviac informá-
cií o produkte, pričom má vlastnú predstavu o hierarcii benefitov. 
Často trvá na benefite, ktorý je ťažko komunikovateľný iba vo 
zvukovej podobe. Tu musia tvorcovia hľadať kompromis, prípad-
ne ponúkať klientom optimálne riešenia a presviedčať ich o nich 
(čo býva zriedkakedy jednoduché). Klienti si často prinášajú aj 
predlohy: texty, alebo pasáže textov, na použití ktorých trvajú, 
ktoré však nerešpektujú špecifiká rozhlasu a rozhlasovej reklamy 
– či už z časového, alebo iného hľadiska. Tu je opäť úloha tvor-
cov veľmi náročná: okrem samotnej kreativity musia disponovať 
aj istými psychologickými zručnosťami v rokovaní s klientom, 
ako i erudíciou, ktorá klienta presvedčí.

Disponibilita	 technickým	 a	 umeleckým	 zázemím	 určuje 
prístup k tvorbe. Pri špičkovo zariadených štúdiách, zabezpeče-
ných aj copywritermi či scenáristami, ako aj setmi zvukov a re-
klamných hudobných motívov, môžeme počítať s vysokými ná-
rokmi na tvorbu. Nie všetky rozhlasové stanice však majú špič-
kové zariadenia k dispozícii, čo sa týka aj postprodukčných mož-
ností v regiónálnych podmienkach. Ďalším faktorom je kvalita 
spíkrov (hercov, moderátorov), ktorých má štúdio k dispozícii. 
Často si klient vyžiada konkrétny hlas, pričom neraz sú to herci, 
ktorí nemajú skúsenosti s reklamným textom – vtedy ho tvorco-
via musia skonštruovať tak, aby ho dokázali intepretačne zvlád-
nuť, prípadne využiť svoje benefity (farbu známeho hlasu, herec-
ké schopnosti).

Aké sú fázy procesu tvorby rozhlasovej reklamy? Majú svoje 
špecifiká, ale všeobecne sa dajú zhrnúť do základných troch: prí-
prava, realizácia, postprodukcia. 

Vo fáze prípravy sa vyhodnocuje zadanie od klienta, jeho po-
žiadavky (a finančné možnosti). Výroba rozhlasovej reklamy si 
nevyžaduje dlhú prípravu, neznamená to však, že nie je nároč-
ná. Na základe zadania sa tvorí scenár, pozostávajú z textu, kto-
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rý bude interpetovaný, ku ktorému je naznačené použitie hudby 
a scenár predpisuje aj použitie efektových zvukov. Do fázy prí-
pravy ešte patrí aj technická príprava štúdia, vrátane vyhľadania 
a výberu vhodnej hudby a potrebných zvukov (nahrávacie štúdiá, 
ktoré ponúkajú výrobu rozhlasovej reklamy, zvyčajne majú k dis-
pozícii príslušný archív). Príprava sa predlžuje v prípade, a je po-
trebné hudbu špeciálne skomponovať, ale zvuky vyrobiť (či už 
nahrať a spracovať autentické, alebo umelo skonštruovať).

Po schválení scenára nastáva fáza realizácie. V štúdiu zvyčaj-
ne býva technik, obsluhujúci nahrávacie zariadenia, účinkujúci 
(herci, moderátori) a režisér, zvyčajne autor scenára. Niekedy je 
režisérom technik, inokedy túto rolu prevezme zástupca reklam-
nej agentúry. Nie je vhodné, aby sa do štúdia prizýval aj zástup-
ca klienta, zadávateľa. Ako laik by mohol proces výroby zdržia-
vať a ovplyvňovať, pretože nevie, ako jednotlivé fázy dospejú ku 
konečnému výsledku.

Po ukončení záznamu interpretov nasleduje fáza postpro-
dukčná. Tú už obhospodarujú techik s režisérom: hovorené slo-
vo, hudba a zvuky sa mixujú do jedného konečného tvaru, nasta-
vujú sa úrovne, pracuje sa na zodpovedajúcej reprodukčnej kvali-
te. Táto fáza býva zvyčajne dlhšia ako realizačná, lebo sa pozor-
ne pracuje s každým detailom, odstraňujú sa aj nadrobnejšie zvu-
kové defekty. 

Pravdaže, postprodukcia nie je potrebná v každom prípade: 
ak ide o naživo vysielaný reklamný rozhovor či reklamnú súťaž, 
postprodukcia odpadá. Pravdaže, v dôležitých prípadoch je uži-
točné všetko vopred nahrať, čím sa vylúči možnosť chýb, zbytoč-
nej rozvláčnosti, breptov a pod. Veľmi jednoduchá postprodukcia 
je v prípade reklamných oznamov, ktoré sú najjednoducším žán-
rom rozhlasovej reklamy – a práve žánrom sa budeme venovať 
v ďalšej kapitole.



261P. Šesták: Reklama v rozhlase – ústup z pozícií, alebo nový začiatok?

Žánre	rozhlasovej	reklamy

U nás sa zvyčajne hovorí o „propagačných prostriedkoch 
v rozhlase“ (predmet s takýmto názvom sa vyučuje aj na Kated-
re marketingovej komunikácie FF UK). Termín „žáner“, i keď 
prevzatý z literatúry a žurnalistiky, je však podľa nášho názo-
ru náležitý a bezproblémový i v tejto oblasti. Najmä keď pro-
pagačné prostriedky v rozhlase majú všetky náležitosti žánrov 
(jednotnosť, univerzálna použiteľnosť formy, jednotné výrazové 
prostriedky atď.). Pre potreby tohto učebného textu stačí charak-
terizovať iba základné žánre rozhlasovej reklamy, pričom sa iba 
okrajovo zmienime o formách a prostriedkoch pôsobenia v ob-
lasti PR a iných príbuzných aktivít.

Vo vysielaní rozhlasovej reklamy (a cenníkoch rohlasových 
staníc, či ich media representative agentúr) identifikujeme nie-
koľko stálych, pravidelne používaných, vyprofilovaných žánrov. 
Sú to:...

	 reklamný	oznam

Je to najjednoduchší žáner rozhlasovej reklamy – ako z hľa-
diska formy, tak výroby a obsahu. Reklamný oznam v rozhlase 
máva spravidla formu monológu, čiže jedným hlasom čítaného 
textu, ktorý stručne, v štýle oznamu, odovzdáva reklamné posol-
stvo, t.j. informuje o príchode nového produktu na trh, kultúrnej, 
či športovej udalosti, otvorení obchodného domu, sezónnych, či 
jednorázových cenových akciách, zľavách a pod. Oznamy býva-
jú súčasťou reklamných blokov s tým, že sa vysielajú po reklam-
ných spotoch, zriedkavo sa objavujú aj samostatne. Forma ozna-
mu je jednoduchá: do podkladovej hudby, ktorá pre pre všetky 
oznamy rovnaká, t.j. identifikuje daný reklamný žáner, číta spí-
ker pripravený text, ktorý v optimálnom prípade nepresiahne dĺž-
ku 30 sekúnd.

Výhody oznamu: je mimoriadne flexibilný. Oznam možno 
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vyrobiť vo veľmi krátkom čase, ba dá sa v prípade potreby pre-
čítať aj naživo, takže ho možno do vysielania zaradiť praktic-
ky okamžite po objednávke klienta. Text oznamu má jednodu-
chú, ustálenú formu a dokáže ho pripraviť aj priemerne zdatný 
reklamný textár – tak isto, ako ho vie prečítať priemerne zdatný 
spíker. Výroba je teda prakticky zadarmo a vysielanie je tiež veľ-
mi lacné, preto oznam možno nasadzovať operatívne, možno ho 
obmieňať a možno mu dať vysoké nasadenie, čiže redundanciu.

Nevýhody oznamu: čítaný oznamový monológ pôsobí trochu 
fádne a monotónne, nezaujme originalitou. Jediné, čím môže za-
ujať, je jeho obsah. Vo veľkom reklamnom bloku sa môže „stra-
tiť“. Preto sa používa na parciálne a záležitosti menšieho význa-
mu.

Zásady tvorby reklamného oznamu:

Text oznamu musí byť jasný a stručný. Pridlhý text zni-
žuje pozornosť. Nie je vhodné používať dlhé súvetia, lepšie 
sú krátke vety s jasným významom. Treba počítať s tým, že 
oznam sa číta do hudobného podkladu, ktorý má určité tem-
po – tomu treba prispôsobiť aj tempo textu, aby sa naň poľah-
ky „chytil“ spíker. Prvoradé sú podávané informácie, netre-
ba pridávať nadmernú kreativitu. Ide výlučne o monologický 
prejav, preto sa nepridáva priama reč. Nie veľmi funkčné (ale 
časté) sú rečnícke otázky. Tie rozhodne zdržiavajú čas a za-
berajú priestor reklamným informáciám, ktorých môže byť 
v ozname viacero. 

Oznam má tvrdiť a nie pýtať sa. Oznamov sa zvyčajne 
číta v jednom bloku viac – navyše blok oznamov nasledu-
je hneď po bloku reklamných spotov. Preto musia byť infor-
mácie atraktívne, prejav jasný, pregnantný a informačne na-
sýtený.
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	 rozhlasový	reklamný	spot

Reklamný spot je najzákladnejším žánrom rozhlasovej rekla-
my (podobne ako je to v televízii). Je to tzv. „kráľovský“, „kla-
sický“ žáner, preto je najčastejšie používaný a najviac vyžadova-
ný od zadávateľov. Spot na rozdiel od oznamu pracuje s viacerý-
mi výrazovými prostriedkami – okrem lingvistických aj so spo-
mínanými extra – a paralingvistickými. Dôraz sa kladie nielen na 
reklamnú výpoveď, ale aj na všeobecne podstatné atribúty rekla-
my: originalitu a atraktívnosť. Optimálna dĺžka spotu je od 15 do 
40 sekúnd. Výnimkou však nie sú kratšie, či dlhšie spoty.

V reklamnom spote zvyčajne účinkuje viacero hlasov, kto-
ré sú kombinované so zvukmi rôznych druhov, v drvivej väčši-
ne prípadov sa používa aj hudba, či už v menej, alebo viac do-
minantnej úlohe. Výroba rozhlasového spotu je preto zložitejšia, 
ako po autorskej, tak technickej stránke. Na rozdiel od oznamu sa 
scenáre rozhlasových spotov tvoria v dlhšom časovom úseku, sú 
prezentované klientovi, ktorý ich schvaľuje. Tak isto sa prezen-
tuje a schvaľuje konečná zvuková podoba spotu. Výroba spotu je 
náročnejšia nielen z hľadiska časového, ale aj finančného: je po-
trebná náročnejšia technická príprava, treba zaplatiť hercov, au-
tora, režiséra, technika, neraz aj autora hudby (ak ju komponuje 
špeciálne pre potreby spotu, či danej reklamnej kampane). Tak-
tiež vysielanie spotov je nákladnejšie, cenové rozdiely sa odvíjajú 
(podobne ako v TV) od vysielacieho času – prime time, off time, 
pracovný deň, víkend.

O princípoch tvorby rozhlasových spotov sme sa zmienili 
v kapitole Tvorba rozhlasovej reklamy, tu dodáme iba toľko, že 
spoty sa – ako jediné zo žánrov rozhlasovej reklamy – nasadzu-
jú aj do súťaží a na festivaly, kde sú hodnotené v samostatnej ka-
tegórii.

Výhody reklamného spotu v rozhlase: je komunikatívny, 
v prípade originality vzbudí pozornosť a recipient je schopný op-
timálne ho vnímať. Vhodná hudba a zvuky vedia dodať reklam-
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nej výpovedi výpovedi výraznú atmosféru. Pri použití známeho 
hlasu, reklamnej pesničky, či iného výrazného signálu je predpo-
klad vysokej zapamätateľnosti a spojenia spotu s danou značkou, 
či produktom.

Nevýhody: pracuje sa iba so zvukom. Produkt nemožno uká-
zať, predviesť, strácajú sa jeho estetické kvality. Dĺžka spotu ne-
umožňuje nahromadiť veľa informácií, dá sa pracovať iba s jed-
ným, maximálne niekoľkými ďalšími, vedľajšími benefitmi. Spo-
ty sa vysielajú v blokoch, kde sa môžu „stratiť“ medzi ostatnými, 
prípadne nie je pre recipienta jednoduché indentifikovať jeden od 
druhého. Preto je dôležité aj pozicionovanie spotu (prvý, či po-
sledný v bloku), za ktoré si neraz klient pripláca.

Zásady tvorby rozhlasového spotu:

Rozhlasový spot si zo všetkých žánrov rozhlasovej reklamy 
vyžaduje kreatívny prístup k jeho tvorbe. Krátkosť času nedovo-
ľuje podať priveľa reklamných informácií, spomenúť viacero be-
nefitov. Je preto vhodné vybrať jeden benefit a upozorniť naň kre-
atívnym, pútavým spôsobom. Dôležité je využitie všetkých tech-
nických možností, ktoré poskytuje rozhlas – keďže máme k dis-
pozícii iba zvuk, nie je zvyčajne vhodné sústrediť sa iba na hovo-
rené slovo, potrebné je zapojiť hudbu i zvuky – a zmixovať ich 
tak, aby spot jednak zaujal, a jednak bolo jasné, aký produkt sa 
ním propaguje.

Pre pestrosť rozhlasových spotov je vhodné použiť niektoré 
výrazné prvky: reklamnú pieseň, spievané slogany, dialógy, ilu-
stračné zvuky, predelové zvuky. Dôležitý je úvod spotu: keď ten 
pritiahne pozornosť nejakým atraktívnym, či len dostatočne vý-
razným prvkom, je pravdepodobné, že si ho poslucháč vypočuje 
celý (keďže ide o krátky útvar). Opatrne trena narábať so slovný-
mi hračkami, prípadne rýmovačkami, ktoré pri neprofesionálnom 
prístupe sú viac na škodu, keďže vyznejú trápne. Metafory a pri-
rovnania musia byť zrozumiteľné a všeobecne používané v ho-
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vorovej reči, inak im poslucháč v danej rýchlosti nemusí porozu-
mieť a unikne mu obsah celej reklamnej výpovede. Keďže chýba 
vizuál, je vhodné vytvoriť zvukové logá, ktoré si bude poslucháč 
stotožňovať s produktom. 

Použitie zvukov býba náročné: zvuk musí byť tiež zrozumi-
teľný – niektoré zvuky totiž nie sú jednoznačné a vzhľadom na 
rôznu kvalitu rádioprijímačov, ktoré majú poslucháči k dispozí-
cii, sa môžu stať celkom nezrozmiteľnými, alebo uvedú poslu-
cháča do omylu (napr. zatvorenie dverí na automobile môže byť 
rovnako pádom drevenej dosky na zem, fackou a pod.).

Použitie hudby je mimoriadne dôležité: ak sú k dispozí-
cii financie, necháva sa hudba špeciálne skomponovať, inak 
sa používa reklamná hudba vybraná zo špeciálnych kolekcií, 
ktoré sa dajú zakúpiť – alebo časť známych hitov, čo je však 
finančne pomerne náročné a predchádzajú tomu dlhotrvajúce 
a neraz pomerne zložité rokovania o zakúpení práv.

	 reklamná	súťaž

Reklamná súťaž sa vyvinula zo zábavných a relaxačných sú-
ťaží. Tie vznikli ako dôsledok potreby nedviazania bezprostred-
ného kontaktu z poslucháčom a taktiež istého druhu spätnej väz-
by. Moderné rozhlasové vysielanie nechce byť iba jednosmer-
né – od vysielateľa smerom k poslucháčovi – je snaha oživiť aj 
opačný smer, zapojiť aktívnym spôsobom poslucháča do vysiela-
nia. Na to sú najvhodnejšie súťaže.

Súťaž má výhodu v tom, že ponúka poslucháčovi možnosť 
získať atraktívnu cenu – a to pomerne lacno, pretože stačí splniť 
jednoduchú úlohu, zodpovedať zvyčajne ľahkú otázku. Z pôvod-
nej formy súťaží, realizovaných prostredníctvom písomnej ko-
rešpondencie (odpovede sa písali na korešpondenčné lístky), sa 
dnes vyvinuli na súťaže telefonické (vďaka techologickým vy-
moženostiam, ktoré ponúka moderné telefonické spojenie). Ne-
musí pritom ísť nevyhnutne iba o priame telefonáty poslucháčov 
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do vysielania – hojne sa využívajú aj sms správy. Najnovším mé-
diom pre súťaže je internet, kde sa dá odpovedať na príslušnej 
www stránke daného média.

Spočiatku sa vysielali zväčša iba súťaže zábavné, v ktorých 
sa dali vyhrať drobné suveníry, zvyčajne venované samotnou roz-
hlasovou stanicou. Zadávatelia reklamy však rýchlo objavili mož-
nosti súťaže a začali ich využívať pre prezentáciu seba a svojich 
produktov, čiže tovaru alebo služieb. Reklamná súťaž má zvyčaj-
ne podobu dialógu moderátora so súťažiacim poslucháčom, kto-
rý sa do súťaže dovolal. 

Pokiaľ ide o klasickú reklamnú súťaž, v úvode sa zaprezentu-
je objekt reklamy (produkt, firma), nasleduje súťažná otázka, na 
ktorú má poslucháč odpoveď, aby získal cenu od zadávateľa re-
klamy (zvyčane niečo, čo súvisí s inzerovaným produktom, ale-
bo samotný produkt).

Zásady tvorby reklamnej súťaže:

Propagovaný produkt musí byť prezentovaný stručne a jasne, 
aby poslucháč hneď dokázal identifikovať, o čo ide. Je vhodné, 
ak úvodný krátky prezentačný text obsahuje aj správnu odpoveď 
na otázku, ktorá bude nasledovať (alebo k nej aspoň vedie). Otáz-
ka musí byť štylizovaná jednoznačne a veľmi jednoducho. Po-
kiaľ ide o náročnejšiu otázku, je vhodné pripraviť varianty odpo-
vedí, z ktorých jedna je správna. Tie jednak umožňujú redundan-
ciu, jednak je súťaž kratšia, lebo v najhoršom prípade uhádne po-
slucháč, ktorému ostane posledná možnosť.

Samozrejme, nie je to také jednoduché. Rozhlasové vysiela-
nie má veľmi rozptýlené publikum a pokiaľ ide o aktivitu tohto 
publika, je veľmi rozdielna. Väčšina poslucháčov sa správa pri 
prijímačoch pasívne a nikdy – alebo veľmi zriedkavo – sa neza-
pája do súťaží, ani netefonuje do vysielania. Preto treba počítať 
s tým, že veľkú časť poslucháčov súťaž nezaujíma a patrične ju 
skrátiť. Ideálny je čas do troch minút, ktorý je bežný poslucháč 
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schopný „vydržať“ bez toho, aby zareagoval agresívne a preladil 
stanicu, či vypol prijímač.

Nie zriedkavé sú prípady, keď sa sa reklamná súťaž vysiela 
ako seriál – t.j. poslucháč musí pravidelne počúvať rádio, aby si 
poskladal správnu odpoveď. Za tým je jednoduchá snaha o dlho-
dobejšie pripútanie poslucháča k rozhlasovej stanici, ako aj o re-
dundanciu (častejšie opakovanie reklamného textu). Deje sa tak 
najmä vtedy, ak ide o veľmi hodnotné ceny (napr. dovolenky, au-
tomobily, či finančné výhry). Má to aj svoje nevýhody – mnoho 
poslucháčov stratí rýchlo záujem, keď má pocit, že cesta k výhre 
je priveľmi komplikovaná. Strata záujmu máva za následok pre-
ladenie na stanicu, kde sa dá vyhrávať rýchlejšie a šanca je vyššia 
(i keď ide o menej hodnotné ceny).

 Takže: stručnosť, jasnosť otázky, možnosti odpovedí (samo-
zrejme, jedna možnosť m u s í byť správna!!!). Dôležitý je aj pre-
jav moderátora, ktorý by mal súťažiacim poslucháčom „fandiť“, 
v primeranej forme im pomáhať – a nie si napríklad z nich robiť 
posmech, či zhadzovať ich intelekt, alebo vedomosti.

	 reklamný	rozhovor

Mimoriadne náročný žáner. Klient má záujem prostredníc-
tvom reklamného rozhovoru prezentovať nielen svoj produkt, 
svoju firmu, ale i seba ako predstaviteľa firmy a významnú osob-
nosť. Reklamný rozhovor má vyvolať dojem, že organizátorom 
rozhovoru je samotné redakcia rozhlasovej stanice, ktorá tému 
považuje za veľmi atraktívnu a takýmto spôsobom chce dať po-
slucháčovi informácie o ne „z prvej ruky“. To ale funguje iba 
v prípade, keď partnerom na rozhovor je osobnosť, ktorá dokáže 
komunikovať a nepríde iba „prečítať“ nadiktované texty, schvá-
lené na porade vo firme. 

V prípade reklamného rozhovoru platí v súvislosti s poslu-
cháčmi to isté, čo v prípade reklamnej súťaže: musíme predpo-
kladať, že väčšinu poslucháčov prítomných pri rádiác, daná téma 
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nezaujíma. Ak ich nechceme odplašiť, musíme byť zaujímaví – 
ale najmä k r á t k i! V tomto prípade je menej jednoznačne viac: 
je potrebné dať inormácie ľuďom, ktorí sa o produkt môžu zau-
jímať, a neodplašiť, prípadne získať tých zvyšných, u ktorých sa 
a priori záujem predpokladať nedá. Ideálny čas trvania pre re-
klamný rozhovor sú tiež tri minúty – málokedy sa však dodržia-
va.

Z technického hľadiska poznáme dva druhy reklamných roz-
hovorov: v štúdiu a mimo štúdia. V prbom prípade prichádza 
partner do štúdia, v druhom prichádza redaktor (moderátor) za 
ním do jeho prostredia, kde sa môže cítiť lepšie, uvoľnenejšie.

Zásady tvorby reklamného rozhovoru:

Na rozhovor sa treba pripraviť. Na základe podkladov doda-
ných od klienta vykomunikovať s ním podstatné body, dohod-
núť sa na tóne rozhovoru (dôvernejší, oficiálnejší a pod.). Je veľ-
mi praktické rozhovor vopred nahrať a pustiť do vysielania v zo-
strihanej verzii – je to aj záujme partnera, ktorý ako amatér môže 
koktať, či nesúvislo sa vyjadrovať. Otázky treba pripraviť po do-
hode s klientom: stručné, aby mal možnosť čo najviac rozprávať. 
Užitočné je aj pripraviť si spôsoby, ktorým sa dá partner zdvori-
lo prerušiť, keď rozpráva príliš veľa, či v priširokých súvislos-
tiach, alebo dokonca od veci. Je užitočné na záver rozhovoru zhr-
núť jeho najzávažnejšie posolstvo – od známeho moderátora to 
poslucháči vezmú bez problémov a tiež mu ľahšie porozumejú.

	 reklamná	pieseň

Zvyčajne býva súčasťou reklamného spotu, sú však prípady, 
kedy ho nahrádza. Reklamná pieseň musí byť preto veľmi krát-
ka – krátka verzia a výrazná linka refrénu. Je dôležitá ako meló-
dia, tak rytmus – melódia musí byť taká, aby si ju poslucháč za-
pamätal a prípadne mohol pospevovať, aby ho prenasledovala po 
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celý deň. Rytmus má navodiť vhodnú náladu. No a – samozrejme 
– významný je text, ktorý je nositeľom reklamných informácií. 
So všetkými týmito tromi komponentmi je potrebné narábať opa-
trne. Ide o náročný žáner, ktorý môžu petraktovať iba profesioná-
li – to sa týka aj intepretov. Naozaj vydarených reklamných pies-
ní pozáme pomerne málo, v našich končinách sú dokonca veľkou 
výnimkou. Stáva sa však, že z reklamného popevku sa stane hit, 
čo je vrcholom umenia tvorby reklamnej piesne.

Pre použitie reklamnej piesne sa možno rozhodnúť iba vte-
dy, ak máme k dispozícii ozajstných profesionálov: skladateľov, 
textárov, hudobníkov, spevákov a zvukových technikov. Text re-
klamnej piesne musí byť rýmovaný, čo prináša menej zručnému 
a neskúsenému reklamnému textárovi veľké ťažkosti. A výsle-
dok môže byť kontraproduktívny – produktu a firme viac poško-
diť, ako pomôcť. Vydarená reklamná pieseň je však veľmi účin-
ná, najmä ak si ju poslucháč zapamätá, obľúbi a v neposlednom 
rade aj identifikuje s produktom, prípadne danou reklamnou kam-
paňou...

Zásady tvorby reklamnej piesne:

Text by mal byť vtipný, rýmovačka chytľavá, názov produktu 
musí byť dominantný. Text musí rytmicky sedieť s melódiou, byť 
spevný a ľahko zapamätateľný. 

K ďalším žánrom patria: koncipovaná reklamná relácia, 
programové upútavky a sponzorské odkazy.

Rozhlasová	reklama	–	ako	ďalej?

Rozhlasové stanice (rozumieme súkromné) sa živia výlučne 
príjmami z reklamy a marketingovo-komunikačných aktivít. Prá-
ve tento fakt spôsobuje, že ich tvár sa mení. V posledných ro-
koch ubúda hovorené slovo (reklamné bloky sú dosť dlhé a zabe-
rajú veľa času, hovorené slovo by ešte zaberalo priestor hudbe). 
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Sústreďuje sa na strohé informácie úžitkového charakteru: o do-
pravnej situácii, počasí a pod. Publicistika ustupuje spravodaj-
stvu, ktoré nadobúda čoraz flešovejší charakter. Mení sa aj cha-
rakter vysielanej hudby. Hudobnú dramaturgiu robí softvér, na-
programovaný tak, aby cyklicky opakoval predpokladané „ťahá-
ky“, čiže aktuálne hity. Tým sa rozhlasové stanice stávajú fád-
nymi pre viaceré vrstvy poslucháčov, najmä tých vernejších, pre 
ktorých bol rozhlas neraz aj celodenným sprievodcom.

Všetko je prispôsobená predaju reklamného času. Dôsledky? 
Príjmy z reklamy síce neklesajú (aspoň nie významne), ale ubúda 
poslucháčov, najmä z vekových skupín, ktoré by si na rozhlas ako 
médium mali vytvoriť návyk. Nie je to tomu tak. Mladí ľudia od-
mietajú „uniformovanosť“ hudby, ktorú im ponúkajú rozhlasové 
stanice, a hľadajú naplnenie svojich individuálnych potrieb a tú-
žob inde. Kde? Na internete!

Cesta je jednoduchá: hudobné sociálne siete ako MySpace či 
LastFM (a ďalšie, pozri Kubinská, 2010) ponúkajú ľahko dostup-
nú hudbu s tým, že poslucháč nie je nútený počúvať to, čo mu po-
núkajú – ale sám si vyberať, tvoriť si vlastné playlisty. Rozhlaso-
vé stanice dnes stoja pred problémom: ako konkurovať, ako zís-
kať mladé publikum a nečakať iba na to, kým sa „vytratí“ to sta-
ré, ktoré si vytvorilo návyk na počúvanie rozhlasu v minulosti? 

Zatiaľ možno ten tlak nie je natoľko veľký, aby ho rozhlaso-
vé stanice pociťovali ako osudový. Ale tvár hudobného marketin-
gu sa rýchlo mení a rozhlasové stanice to zasiahne väčšmi, ako 
si možno vedia predstaviť. Čas ukáže, ako sa prispôsobia novým 
podmienkam, novej konkurencii – a novým cieľovým skupinám.
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 Mediálna objektivita  
a	politická	kultúra	vo	vzťahu	 
– novinár verzus politik

Eva Sisková

Abstract: Media are considered to be a great power. They 
open up new opportunities to communicate, but at the same time 
they rob people of their time. Nowadays media are belonging to 
the most discussed issues. Therefore, the objective of the article 
presented is to direct the attention to the effects of media on peo-
ple and the society, and to lay the emphasis on the functions of 
electronic media.

Key words: media, electronic media, television, media teach-
ing/education, informal education, long-life education

Abstrakt: Médiá sú veľmocou. Otvárajú nové možnosti ko-
munikácie, ale zároveň oberajú ľudí o čas. Médiá sú v súčasnosti

najdiskutovanejšou témou – preto snahou tohto príspevku je 
poukázať nielen na ich vplyv na človeka, skupinu ľudí, ale aj na 
celú spoločnosť. Zdôrazniť dôležitosť médií.

Kľúčové	slová:	Médiá, elektronické médiá, televízia, medi-
álna výchova, neformálne vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie
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Úvod

Názory na masovú komunikáciu a samotné médiá sa od ich 
vzniku rôznili, pričom vždy v celom historickom vývoji boli sil-
ne kritizované. Zostáva pravdou, že ich vplyv na zmeny v spoloč-
nosti bol a zostáva vždy vzájomný. Politickou kultúrou rozumie 
politológia súbor historicky vzniknutých a ustálených princípov, 
istého politického myslenia jednotlivcov, sociálnych skupín ako 
aj celých spoločností. Rankov vo svojej práci uvádza, že masové 
médiá sú najvýznamnejším agentom globalizácie. Mediálna kul-
túra je distribuovaná do celého sveta1. 

Súbežne sa uskutočňujú dva globalizačné procesy: ekonomic-
ká globalizácia , ktorá koncentruje vlastnícke vzťahy aj v mediál-
nom svete a globalizácia kultúrna, ktorá hovorí o prenose mediál-
nych obsahov v celosvetovom meradle. 

V polovici šesťdesiatych rokov sa stali elektronické médiá na-
toľko všadeprítomné, že sa na nich sústredila pozornosť i samot-
ný vplyv až z akademických kruhov.

Profesor Torontskej univerzity Marshall McLuhan prišiel na 
ten čas priam so šokujúcou a dodnes spornou myšlienkou, že 
hlavným posolstvom, ktoré médiá prinášajú, nie je ich progra-
mová náplň, ale spôsob, akým dokážu ovplyvňovať naše videnie 
sveta. Vyjadril túto myšlienku formuláciou „the medium is the 
message“ (posolstvo média je samotné médium). Pravdepodob-
ne autor predvídal blížiacu sa globalizáciu, ktorá bez komuniká-
cie s médiami by bola nepredstaviteľná. Pochopil, že masová kul-
túra prináša nielen informácie zo sveta šoubiznisu, života celeb-
rít, témy prinášajúce aj vulgarizáciu, ale môže ľuďom z rôznych 
civilizácií dať určitý spoločný záchytný bod, ktorý bude v nastá-
vajúcej dobe civilizácii stále viac potrebný.

Televízia ako najvýznamnejšie médium v oblasti ovplyvňova-
nia myslenia sa v USA od konca päťdesiatych rokov považuje za 

1 Rankov, P. Masová komunikácia, levice: L.C. A,2002, s. 83.
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hlavný zdroj obrazu o svete. V úlohe poskytovateľa správ ame-
rická televízia vytlačila tlač a dokázala sa presadiť ako dôvery-
hodná inštitúcia vo vzťahu k divákom. Najväčšiu zásluhu na tom 
majú moderátori, ktorí získali u divákov kredit dôveryhodne pô-
sobiacich osobností, ktorí správy čítajú, a tým aj celý spravodaj-
ský blok uvádzajú.

Napríklad Barbara Woltersová alebo Walter Cronkute, ktoré-
ho zmena názoru na vojnu vo Vietname výrazne ovplyvnila po-
stoj americkej verejnosti, ako aj politickú budúcnosť dnes už bý-
valého prezidenta Johnsona.

Iné postavenie ako v Európe majú americké médiá, najmä 
rozhlasové stanice. Niekoľkonásobný počet frekvencií (väčší ako 
televízia) , to je jeden z dôvodov, prečo sú špecializované prevaž-
ne na hudobné žánre. Ich funkcia ako spravodajské médium je 
až druhoradá. Svojou špecializáciou a orientáciou na úzke skupi-
ny poslucháčov predznamenávajú azda neskorší vývoj televízie.

Čím viacej o veciach počúvame a čítame, čím viacej vidíme, 
tým sa pre nás stávajú bežné a máme pocit, že je to normálne. Pre 
médiá obyčajní ľudia nie sú zaujímaví. Preto sa pýtam: je teda 
normálne to, čo je zaujímavé? Nepochádza celá kauza „norma-
lity“ v médiách z jednoduchej ľudskej prirodzenosti vnímať ne-
gatívne podnety silnejšie ako pozitívne? (Paľba). Je naša spoloč-
nosť založená na negatívnej motivácii dôsledkom vplyvu médií 
alebo je príčinou obsahu médií?

„Analýzy obsahov a posolstiev väčšiny masových médií na 
Slovensku majú usvedčujúcu argumentáciu. 

Politiku médií odhaľujú v ich previazanosti s politickou mo-
cou a záujmovými skupinami2.“

2 Pravdová, H.: verejná mienka pod taktovkou mediálnej elity. Zborník : 
Veda, médiá ,politika. Bratislava: SAV. 2008, s. 74.
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Sloboda	rozhodovania

Často sa stretávame s názorom, že sme slobodní ľudia a ako 
takí máme možnosť nekúpiť si noviny, vypnúť televízor, ignoro-
vať billboardy. Médiá však nesledujeme len preto, aby sme zvy-
šovali ich sledovanosť, ale z oveľa závažnejších pohnútok.

Je tu ešte jeden dôležitý aspekt vnímania médií, ktorým je 
tzv. všeobecná prístupnosť. Táto prístupnosť sa zvyšuje ešte sub-
jektívnymi faktormi na strane príjemcu, akými sú osobná zainte-
resovanosť. Objektívnymi faktormi ovplyvniteľnosti je pohlavie. 
Za overený fakt sa pokladá, že ženy sú ľahšie ovplyvniteľné ako 
muži. Najľahšie sú ovplyvniteľné ženy so stredným sebavedo-
mím. Ženy s nízkym sebavedomím môžu byť rovnako rezistent-
né voči „masáži“ médií, ako ženy s vysokým sebavedomím. Tie 
sa prejavujú istou dávkou nezávislosti.

Skúmanie vzťahu medzi mierou inteligencie a ovplyvniteľ-
nosťou dospelo k záverom, že inteligentnejší ľudia majú stabilné 
názory a postoje, aj napriek tomu, že médiá im ponúkajú mnoho 
informácií. Sú kritickejší k záverom i argumentácii.

Sú to predovšetkým politici , ktorí by si tieto informácie vo 
vzťahu k médiám a následne občanom mali zvlášť všímať.

Masovokomunikačné prostriedky a politika by mali byť v ne-
ustálom napätí. Malo by to byť najmä preto, lebo politika je akým-
si bojiskom, na ktorom sa bojuje o moc. Mechanizmom, prostred-
níctvom ktorého sa táto moc realizuje pri správe vecí verejných 
sú médiá. Ich postavenie je hlasom občianskej spoločnosti. Sprá-
va vecí verejných, riadenie štátu, samotné vládnutie sú pojmy, 
ktoré rezonujú v každej vyspelej spoločnosti. „Vynárajú sa však 
nové výzvy. Po prvé, nové médiá ponúkajú nespočetné zdroje in-
formácií a bezprecedentným spôsobom umožňujú komukoľvek 
vytvárať správy vo verejnom priestore. Orientácia v tejto obrov-
skej mase informácií je čoraz obtiažnejšia. Problémy vyplýva-
jú nielen z tejto masy, ale aj z charakteru komunikácie. Mediálna 
realita nie je „skutočná“ realita. Ale vo svete dominovanom me-
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diálnou kultúrou sa hranice stávajú faktom a fikcia sa často stá-
va rozmazaná3.“

Ako médiá, tak aj politika realizujú sa vo verejnom priesto-
re rôznym spôsobom. Politika sa usiluje získať si celý verejný 
priestor, ovládnuť ho, zatiaľ čo médiá sú vo svojej základnej for-
me jedným z najdôležitejších nástrojov, ktorým sa verejnosť usi-
luje kontrolovať politickú moc a obhajovať nezávislosť verejné-
ho priestoru.  

Kvalita demokracie a kvalita verejného otvoreného priestoru 
úzko súvisia. 

Správy plné vrážd, násilia, arogancie moci, politických rozbro-
jov, návodov na agresiu, s tým všetkým sa denno-denne stretáva 
občan. A médiá – sa „tešia“. Sledovanosť stúpa, náklady periodík 
rastú. Moc médií rastie... Hýbe masami... Nie nadarmo sa im ho-
vorí siedma veľmoc. Otto von Bismarck v 70. rokoch 19. storo-
čia dobre vedel, čo povedal, keď k šiestim veľmociam (Anglicko, 
Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko a Rusko) priradil tlač.

Veľkú úlohu v boji dobra a zla (zneužívanie) médií má eti-
ka. Etika novinárskeho povolania by mala byť nadriadená nad 
všetkých vlastníkov a majiteľov médií, politikov, aj nad osobné 
záujmy. Jednou z primárnych osobitosti etiky je, že má dané isté 
ideály a normy, má výraznú mravnú hodnotu a zmysel pre spra-
vodlivosť. Pravdivosť a verifikácia denných informácií, rôznych 
názorov, postrehov i samotných argumentačných faktov ju pred-
určujú k tomu, aby tak, ako pravdivé sú informácie, aj novinár by 
mal mať neodmysliteľne istý mravný profil. Je na škodu, že v sú-
časnosti otázky etiky, ako aj čistota jazykovej kultúry dostávajú 
poriadne “na frak“. 

Dnes už ani štátne elektronické médiá nemôžu ísť príkladom. 
Nedostatkov je viacej ako dosť. Náročnosť na hovorené slovo 
a argumentácia pravdivých argumentov sa znížili na minimum. 

3 RE. Parlamentné zhromaždenie – odporúčanie 1466/2000/1 k mediál-
nej výchove, bod 2.
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Môže nám byť len ľúto, že hodnoty , ktoré sú typické pre profe-
sionála novinára sa dnes nepovažujú za dôležitú súčasť jeho pro-
fesionálnej i ľudskej orientácie. Záujmy „chlebodarcov“ sú dnes 
povýšené na maximum.

Médiá produkujú témy, ktoré sa predávajú

Musíme si dnes vytvoriť nadhľad, aby sme mohli postrehnúť 
a zhodnotiť ich vplyv na životný štýl a klasifikovať jeho zme-
ny v závislosti od sledovanosti médií. Zásobujú nás obrovským 
množstvom informácií. Ľudská myseľ môže byť koncentrovaná 
iba na jednu vec. Ak rozmýšľame o viacerých skutočnostiach na-
raz, je to len preto, lebo ich vnímame v jednote poznaného celku.

Výsledný efekt: 
• dôraz na pikantné informácie,
• text písaný jednoducho, pre najširšie skupiny ľudí,
• skracované texty, nič analytické,
• opomínané sú komentáre, prípadne súvislosti,
• hľadanie tém aj tam, kde nie sú,
• odvádzanie pozornosti na celebrity, politikov a informácie 

o ich živote a konaní,
• sexuálna tematika.

Medzi skutočnosťou a tým, čo nám predkladajú médiá je veľ-
ká priepasť. Nesmieme zabúdať, že komunikácia je jednosmerná: 
od novinára – média k čitateľovi, divákovi, poslucháčovi.

Čo	je	objektivita	médií

• „Spoločnosť sa prirodzene polarizuje na ľudí poslušných, slú-
žiacich záujmom štátno-korporatívnemu systému a profesio-
nálne zamestnaných v priemysle utvárania verejnej mienky, ako 
aj ľudí spoločensky paralyzovaných. Jeho jedinou možnosťou 
v spleti totálnej spoločenskej dezintegrácie zostáva nevyhnut-
nosť sedieť pred televíznou obrazovkou...a nechať sa tvarovať 
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zaručene objektívnymi „správami a stupídnymi seriálmi“...
• Mediálni manipulátori veľmi dobre vedia, že ak treba odpú-

tať pozornosť verejnosti od vládnych škandálov, je potrebné 
vyrobiť mediálnu kauzu, ktorá prehluší prepuknutý, napríklad 
korupčný škandál. Veľmi dobre vedia, ako sa vyrábajú „dobrí 
politickí hrdinovia“ a „odsúdeniahodní politici“, ako sa ro-
dia a zomierajú hviezdy showbiznisu. 

Etické hranice novinára

Vzťah morálky a politiky je témou, ktorá pretrváva stále. Po-
litickí reprezentanti preberajú verejné úlohy za spoločnosť, pred-
pokladom by malo byť , že disponujú mimoriadnymi mocenský-
mi prostriedkami. Môžu ich využiť pre spoločnosť, vo vlastný 
prospech, prípadne na škodu mnohých... preto je veľmi dôležitá 
etická úroveň toho ktorého politika, aby vo svojich cieľoch vy-
užíval len prostriedky v rámci platných morálnych zásad a pred-
stáv o dobre a zle. Neznížiť sa k súčasnej technológii ničenia 
kľúčových uzlov, ktoré tvoria základné spojivá sociálnej siete a 
cieľom ktorých je rozdrobiť atmosféru spolupráce, aby bol odká-
zaný každý sám na seba. Ukazovateľom potom akejsi zlomenej 
mravnosti o ktorú v tomto prípade ide, je vytvoriť nový model 
správania sa jednotlivca, keď pôvodne „svoj“, je schopný zradiť, 
zlikvidovať „ pôvodne svojho“ jedinca. Politik ani novinár by ne-
mali obchodovať so svojou cťou.

Politická etika by mala vzísť z komparácie morálky a politi-
ky a realizovať by sa mala v reálnom svete. Do akej miery je štát-
na moc zodpovedná občanovi za svoje konanie, môže realizovať 
aj prostredníctvom médií, konkrétne novinárov. A aký by mal byť 
novinár? Natíska sa nám otázka jeho celkovej osobnosti za pred-
pokladu, že:
• Novinár na verejnosti vystupuje ako dvojjediná osoba.  

Je zástupcom verejnosti a človek, ktorý nesie so sebou vlastnú 
agendu (hovorí, napr. že je apolitický).
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• Politik má ťažkú úlohu, pretože musí v danú chvíľu vedieť 
rozlíšiť jeho dve pozície a pritom primerane reagovať.

Hľadanie	pravdy

• Novinár je človek symbolov. V jeho reči, poznaní, prejavoch, 
dokonca aj v podvedomí možno nájsť isté symboly. Je to vý-
sledok spolupráce zmyslov a rozumu, analýzy a syntézy, aj 
keď nie vždy si tento proces uvedomuje. Napriek tomu sú tie-
to operácie zviazané pravidlami logiky, vďaka čomu je tu ná-
dej, že novinár sa dokáže dopátrať pravdy... Ak mu na nej na-
ozaj záleží.

• Tento proces nie je ľahký. Každý z nás sa odlišuje v schopnos-
ti obsiahnuť a definovať samotnú pravdu .

• Niekedy tento proces naráža aj na vonkajšie problémy, keď 
máme dve rozdielne tvrdenia, ktoré o sebe vyhlasujú, že obe 
sú pravdivé. Pravda môže byť len jedna, preto jedno z tvrde-
ní musí klamať. Spôsob ako to zistiť, je v overovaní zdrojov, 
v porovnávaní tvrdení a váhe argumentov, ktoré sa prikláňajú 
na jednu alebo druhú stranu. Aj v prípade rôznorodých tvrde-
ní, sme schopní zistiť, kde je pravda...

• Tieto princípy sú dôležité predovšetkým pre novinársku prá-
cu, ale nielen pre ňu. 

• Alebo veríte, že dôkazy, ktoré usvedčili zo zločinu obžalova-
ného, zároveň usvedčujú aj sudcu? Pravda je len jedna a vďa-
ka logike ju možno overiť...

Princíp	vyváženosti	–	politici	verzus	novinári

• Keď počúvam niekedy argumenty, mám skôr pocit, že mnohí 
si pod objektivitou predstavujú vyváženosť.

• U novinára je vyváženosť v otvorenosti srdca a mysle, a v sna-
he zachovať si určitý odstup. V okamihu, keď by to nedokázal, 
je lepšie spracovanie témy nechať na iného kolegu. Vyváže-
nosť znamená aj skutočnosť, že keď v článku zaznie vyjadre-
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nie jednej strany, mal by ponúknuť priestor aj druhej strane. 
• Vyváženosť sa tiež často definuje ako rovnaký počet argumen-

tov za i proti. 
Politik je závislý od novinára. Od koho je závislý novinár? No 

predsa od tých, ktorí ho platia. Platia ho nadnárodné spoločnos-
ti, ktoré majú svoje chápadlá predĺžené až do médií, prípadne re-
klamné agentúry, ktoré nakupujú reklamné plochy, preto im mé-
diá vychádzajú maximálne v ústrety.

V súčasnosti printové médiá spája výška rentability nákladu 
(rôzne tituly do jedných novín), pretože príjem je závislý od in-
zercie a počtu odberateľov tlače.

Všetko je podriadené zisku. Je to tovar, ktorý predáva titul aj 
s redakciou. Ide skôr o prenos informácií – výsledok?

Novinár formuje alebo deformuje

• Byť novinárom nie je len profesia. To je isté poslanie, dar 
vedieť narábať s informáciami a pravdivo, na základe ove-
rených faktov informovať. Takúto prácu, spoločensky mimo-
riadne dôležitú mal by vykonávať iba zrelý človek, odborne 
fundovaný, profesionál.

• Ak podľahne novinár tlakom mocných, môže sa stať, že po 
čase trpí komplexom hanby pre svoj čin.

• Nechcem ublížiť mnohým mladým i nadaným novinárom, no 
značná časť povýšila finančný záujem nad osobný morálny 
profil a profesiu novinára. Nadbieha senzáciám, pravdu majú 
vždy len mocní, mienka napr. celebrít je rozhodujúca. Potom 
sa ľahko môže stať, že jeho informácie stoja „ na vode“ , sú 
nepresvedčivé, často deformujúce. 

• Domnievam sa, že aj rozhovory pre médiá by mali viesť ob-
ratní a argumentačne zruční novinári, dôkladne pripravení 
na každé stretnutie s politikom. 

Byť	objektívnym	novinárom	znamená:



Marketingová komunikácia a médiá 09282

Zachovať si vnútornú slobodu pred vonkajšími tlakmi, zodpo-
vedne selektovať podstatné od sekundárneho, dávať priestor po-
zitívnemu spravodajstvu, hľadať pravdu, písať o nej – aj keď sa 
to v súčasnosti nenosí, formovať vlastný charakter a v neposled-
nom rade svoje svedomie.

Je to trochu idealistické navrhnúť, aby sa novinár doká-
zal dopátrať a priblížiť k objektivite informácií, ktoré predkladá 
prostredníctvom médiá. 
• V rukách nesprávnych síl sa môžu stať nástrojom na vyvolá-

vanie aj etnickej nenávisti. Násilie v spoločnosti je neraz ob-
razom násilia v médiách (televízia, internet...)

• Nie nadarmo sa práve mediálnej výchove venuje primeraná 
pozornosť, pretože je zameraná na dospelých, ktorí by mali 
moderným spôsobom vychovávať aj budúce generácie. Ve-
dieť sa orientovať v spleti informácií, rozumieť ich obsahu 
a posolstvu. 

Svet	mediálnych	posolstiev

S nástupom informačnej spoločnosti žije dnes človek pono-
rený vo svete mediálnych posolstiev. Zdanlivo neexistujú limity 
množstva dostupných informácií, no nie je to pravda. 

Vynárajú sa nové výzvy nielen pre novinárov, ale aj pre po-
litikov. Nové médiá ponúkajú nepreberné množstvo informácií 
a mnohokrát bezprecedentne umožňujú komukoľvek vytvárať 
správy. Orientácia v tejto obrovskej mase informácií je stále ná-
ročnejšia. Novovzniknuté problémy vyplývajú nielen z veľkého 
množstva, ale najmä z komunikácie. 

Musíme si uvedomiť, že mediálna realita nie je „skutočná“ re-
alita. Vo svete, v ktorom dominujú médiá sa stáva, že fikcia nado-
búda rysy reality.

V jednej diskusnej relácii v STV sa mi páčil názor responden-
ta, ktorý povedal zaujímavou myšlienkou azda všetko: politici by 
mali robiť politiku a novinári žurnalistiku.
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• Nehazardovať s pojmami “objektívne správy“, argumentovať 
bez konkrétnych čísel, oháňať sa ľudskými právami a sami 
nevedieť čo je to kódex etiky a podobne.

• Vrcholom je moralizovanie, ignorovanie dôležitých tém, kriti-
zovanie bez jasných argumentov.

• A nakoniec znova opakujem: veľké témy si vyžadujú aj “veľ-
kého“ novinára, t.j. argumentačne na úrovni, dôkladne pri-
praveného viesť dialóg s politikom, aby sledovanie jeho ko-
mentárov bolo priam mysliteľsky zaujímavé a podnetné. Aby 
po prvom rozhovore nasledovali ďalšie. Ale takí novinári 
pracujú na sebe, vzdelávajú sa, témy zdolávajú do hĺbky, aby 
dobre pripravení mohli poukázať mocou médií na múdrych 
politikov.
Demokracia ako vládnuca forma má svoje úskalia. Vyžadu-

je si hodnoverného politika, „istý životný štýl“, štátnik by ne-
mal podľahnúť osobným záujmom a redukovať svoju moc na 
akúsi techniku jej využívania. Médiá vytvárajú politickú reali-
tu, sú preto kľúčové napríklad pri referende, pri voľbách , vôbec, 
akýchkoľvek otázkach, ktoré sa objavia v médiách, aby ovplyv-
nili myslenie verejnosti.

Bez mediálnej priazne nemá politik šance uspieť. Naozaj platí 
známa veta: „Čo nebolo v médiách sa vlastne ani nestalo“.Médiá 
nastoľujú spoločnosti isté morálne kritériá, vytvárajú nových hr-
dinov i nepriateľov, predkladajú nám taký svet, aký chcú, aby si 
ho spoločnosť osvojila. V súčasnosti sa využívajú jemnejšie a so-
fistikovanejšie metódy v práci s politikmi i samotnými médiami.

Tí, čo sú schopní vytvárať verejnú mienku majú zdroje a moc. 
Kto riadi médiá, kontroluje aj naše myslenie, navodzuje v spoloč-
nosti atmosféru určitej mediálnej reality.
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