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Editorial!

Milí"čitatelia,""

"

predkladáme"Vám"ďalšie" periodikum," ktoré"Katedra"marketingovej" komunikácie" FiF"UK"

vydáva" vo" vlastnej" réžii." Má" ročnú" periodicitu" a"nadväzuje" na" vedecké" monografie"

Marketingová"komunikácia"a"médiá"09"a"10."Naša"vedecká"monografia"s"ročnou"periodicitou"

sa"venuje"prevažne"otázkam"histórie"a"teórie"marketingovej"komunikácie"a"médií.""

Monografia" vedeckých" štúdií" pre" otázky" histórie" a"teórie"marketingovej" komunikácie" vo"

vzťahu" k"médiám"Marketingová" komunikácia" a"médiá" 11" je" súhrnom" vedeckých" poznatkov"

pracovníkov" katedry," ale" aj" jej" spolupracovníkov" –" predovšetkým" tých," ktorých" zaujíma"

akcelerácia" poznatkov" v"odbore" a" ktorí" pomáhajú" tomuto" mladému" odvetviu" začleniť" sa"

medzi" seriózne"vedecké"disciplíny."Marketingová" a"mediálna"komunikácia" totiž" čelí" rôznym"

aktuálnym" výzvam" –" v"palete" informácií" najrozličnejšieho" charakteru" sa" nachádzajú" aj" tie,"

ktorým" hovoríme" komunikačne" neefektívne," či" dokonca" kontraproduktívne." Tlačí" na" nás"

internet"so"svojím"nie"vždy"pravdivým"obrazom"sveta"a"jeho"negatívnych"i"pozitívnych"výziev,"

obklopujú" nás" informácie," ktoré" vzhľadom" na" celkovú" mediálnu" komunikačnú" situáciu" a"

podmienky,"v"ktorých"komunikácia"prebieha,"nás"kontaminujú"a"znižujú"náš"prah"citlivosti"na"

najnižšiu" možnú" " mieru." Oblieha" nás" " aj" etika," ktorej" ustupujeme" zo" zásadných" pozícií"

a"prijímame" realitu" so" všetkou" všednosťou" života" a"jej"materiálnymi" víziami." Sme" zatlačení"

k"múru"a"čakáme"na"nové"podnety,"ktoré"by"oživili"nielen"naše"duchovné"hodnoty,"ale"aj"nás."

Sme"totiž"bytosti"21."storočia"a"na"témy"udržateľnosti"života"už"neodpovedáme." "Musí"to"tak""

byť?" Musí" to" byť" práve" marketing," ktorý" nám" uberá" možnosť" zamýšľať" sa" na" sociálnym"

statusom"živých"bytosti"planéty?"

Pokúsme"sa"zastaviť"a"prijať"etické"výzvy,"aj"keď"predávame"a"nakupujeme,"prezentujeme"

a"ponúkame."Duch"času"sa"nezastaví,"ale"môžeme"sa"zastaviť"my."A"premýšľať.""

V"kontexte"šírenia"nových"mediálnych"nosičov"vydávame"túto"monografiu"na"CD"a"želáme"

jej,"aby"si"našla"medzi"odborníkmi"aj"študentmi"svojich"priaznivcov."

"

Bratislava"2012" " " " " " " Eva"Vopálenská"

Katedra"marketingovej"komunikácie"

FiF"UK"Bratislava"
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Paralingvistické.zvukové.prostriedky!

 
Doc..PhDr..Vlasta.Konečná,.PhD..

 
 
Abstract:! Paralingva" term" is" composed"of" the"Greek"prefix"para" and" the"Latin"word" for"

language" `" the" lingua." The" prefix" para" means" beside," in," along," across," against," outside." In"

conjunction" with" the" language" file" naming" non`linguistic" resources," factors" and" ways"

complementary" and" accompanying" linguistic" means" of" expression" in" the" communication"

process."We" call" them" paralinguistic" resources." They" work" together" with" language," human"

speech," making" speech" clearer," more" lively," more" interesting," and" they" increase" their"

communication"skills."They"are"divided"into"acoustic"and"optical."In"this"chapter,"we"focus"on"

the"audible"means.!

Key!words:!paralingva,"speech,"audio,"communication!

"

Abstrakt:!Výraz"paralingva"je"zložený"z"gréckej"predpony"para"a"latinského"názvu"jazyka"–"

lingua." Predpona" para" znamená" vedľa," pri," spolu," cez," proti," mimo." V" spojení" s"jazykom"

pomenúva" súbor" nejazykových" neslovných" prostriedkov," faktorov" a"spôsobov," dopĺňajúcich"

a"sprevádzajúcich"jazykové"vyjadrovacie"prostriedky"v"komunikačnom"procese."Nazývame"ich"

paralingvistické" prostriedky." Pôsobia" spolu" s"rečou," dopĺňajú" prejav" človeka," robia" reč"

zrozumiteľnejšou," živšou," zaujímavejšou," zvyšujú" jej" komunikatívnosť." Delia" sa" na" zvukové"

a"optické."V"tejto"kapitole"sa"budeme"venovať"zvukovým"prostriedkom."!

Kľúčové!slová:!paralingva,"reč,"zvukové"prostriedky,"komunikácia"

 
 

" "
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Úvod!
 
Základným" predpokladom" dobrého" a"kultivovaného" hovoreného" prejavu" je" ovládanie"

správnej"artikulácie,"hlások,"ich"skupín,"dokonalá"výslovnosť"jednotlivých"slov."Ale"súvislá"reč"

nie" je" len" mechanickým" nakopením" hlások" vedľa" seba." V" takej" podobe" by" znela" reč"

monotónne," adresát" by" ju" zle" vnímal," bola" by" ťažko" zrozumiteľná." Preto" človek" využíva"

schopnosť" meniť" hlasový" prejav," zosilňovať" či" zoslabovať" hlas," meniť" jeho" výšku" i"farbu,"

zrýchľuje" či" spomaľuje" tempo" reči." Toto" všetko" sa" prejavuje" vo" forme" intonačných"

prostriedkov"reči."Sú"to"prízvuk,"dôraz,"melódia,"tempo,"prestávka"a"rytmus."

.Zvukové" (akustické)" prostriedky" reči" spolu" s"optickými" prostriedkami" (mimika"

a"gestikulácia)" robia" reč" účinnejšou" a"živšou." Práve" z"tohto" hľadiska" má" hovorená" forma"

jazyka"isté"prednosti"pred"podobou"písanou."Spomínanými"prostriedkami"možno"totiž"ukázať,"

čo"hovoriaci"zdôrazňuje,"o"čom"pochybuje,"čo"myslí"vážne"a"čo"ironicky."Túto"ďalšiu"obsahovú"

dimenziu" možno" v"písanej" podobe" zachytiť" len" náznakovo," alebo" vôbec" nie." Všetci"

používatelia" hovorenej" formy" reči," ak" chcú" splniť" svoj" cieľ," musia" sa" usilovať," aby" bol" ich"

jazykový"prejav"jasný,"zrozumiteľný"a"výrazný."A"to"sa"dá"docieliť"len"adekvátnym"využívaním"

zvukových"prostriedkov.""

"Výrazný"prejav"predpokladá"dobrú"dikciu"a"náležitú"elokvenciu."Dikcia"je"vlastne"technika"

hovoreného"slova,"t."j."dobré"ovládanie"rečových"orgánov"a"správne"a"bezpečné"zaobchádzanie"

so"zvukovými"(fónickými)"prvkami"a"zložkami"reči,"a"to"tak"pri"fonetickom"realizovaní,"ako"aj"

pri" ich" vhodnom" využívaní" vo" verejných" jazykových" prejavoch." Elokvencia" alebo" výrečnosť"

znamená"zručnosť"vo"výkone"súvislej"reči."

.Spomínané" akustické" prostriedky" ovplyvňujú" reč," obohacujú" ju," dodávajú" jej" výrazové"

schopnosti,"komunikatívnosť,"sugestívnosť"a"zaujímavosť."Reč"má"takú"širokú"škálu"odtieňov"

(napr."reč"herca),"že"veta,"ale"aj"celý"prejav"môže"mať"mnohotvárnu"podobu."Prejavuje"sa"tu"

tiež" vplyv" čisto" individuálnych" prvkov," vlastných" len" osobe" hovoriaceho." Je" to" taká" zložitá"

skutočnosť,"že"niektorí"odborníci"vyslovujú"otázku,"či"vôbec"možno"stanoviť"určité"všeobecne"

platné"zásady"a"pravidlá,"ktorými"sa"hovorený"prejav"riadi."Na" to"odpovedá"výstižne"citát"F."

Daneša,"ktorý"hovorí:""

„Ak.má.byť.jazyk.nástrojom.myslenia.a.dorozumievania,.nemôže.žiadna.z.jeho.zložiek.tvoriť.

vnútorne.neusporiadaný.náhodný.zhluk.rôznych.prvkov,.ale.musí.byť.zákonite.usporiadaná.“1.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

1" DANEŠ,"F.""Intonace.a.věta.v.spisovné.češtině."Praha""1957,"s."23."
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Zvukový"a"zmyslový"obraz"súvislej"hovorenej"reči"vytvára"intonácia."Jej"zložky"sú"prízvuk,"

dôraz,"pauza,"melódia"reči,"rytmus"a"tempo.2"

 

Prízvuk!
!

Prízvuk!je"prostriedok"silovej"(dynamickej)"modulácie"hlasu.3"V"slovenčine"je"potenciálny"

prízvuk"na"prvej" slabike" slova."Väčšinou" je" jeho"používanie"zautomatizované"a"správne."Len"

niekedy"sa"prejavuje"vplyv"nárečí.""

V" slovných" spojeniach" s"predložkami" preberajú" predložky" tento" prízvuk" na" seba" (po"

kvetiny"–"prízvuk"je"na"predložke"po)."Každé"iné"umiestnenie"tohto"silového"prízvuku"by"bolo"

štylisticky" príznakové." Dynamický" prízvuk" má" dva" stupne:" hlavný" –" najsilnejší" a"vedľajší,"

slabší" ako"hlavný."Niekedy" sú" aj" za" slovom" jednotky," ktoré" s"ním" splývajú" a"vytvárajú" jeden"

takt." Prízvuk" je" potom"nad" všetkými" slovami" a"realizuje" sa" na" prvej" slabike" taktu," je" to" tzv."

taktový"prízvuk.""

„Taktový" prízvuk" možno" správne" použiť" iba" vtedy," keď" dobre" rozumieme" stavbe" vety"

a"keď"poznáme"hierarchiu"výrazov"a"väzieb"slov.“4"

"Pre" slovenčinu" platí," že" dvojslabičné" a"trojslabičné" slová" majú" hlavný" prízvuk" na" prvej"

slabike," vedľajší" prízvuk" nemajú." Štvorslabičné" slová"majú" hlavný" prízvuk" na" prvej" slabike,"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

2" Charakteristika"intonácie"je"u"jednotlivých"autorov"rozdielna."Napríklad"MISTRÍK,"J."Štylistika.

slovenského.jazyka."Bratislava"SPN"1977,"(c."d.,"1)"s."253:"„...zložky"intonácie:"melódia,"dôraz,"prestávka,"rytmus,"

tempo,"intenzita"hlasu,"timbre.“"DOLEŽAL,"M."Řeč.–.nástroj.žurnalisty.před.mikrofonem.a.kamerou."Praha"1980,"s."

54:"„...jsou"tři"základní"zložky,"které"vytvářejí"zvukový"a"smyslový"obraz"souvislé"mluvené"řeči:"dynamika,"

modulace"výšky"a"melodie"hlasu"(intonace)"a"tempo"řeči...“"BALÁŽ,"P."Zvuková.stránka.jazyka."In:"Bujalka"a"kol.:"

Slovenský"jazyk"I."Bratislava"1977,"(c."d.,"1)"s."55:"„Prozodické"vlastnosti"v"slovenčine"sú:"slabičná"dĺžka,"prízvuk,"

dôraz,"melódia"reči,"tempo"a"prestávka."Väčšina"z"nich"(melódia"reči,"dôraz,"prestávka,"tempo,"prízvuk,"resp."

rytmus)"sa"uplatňuje"spolu,"komplexne."Tento"komplexný"jav"sa"nazýva"intonácia.“""

3" Hovorí"sa"aj"o"melodickom"prízvuku,"pri"ktorom"sa"prízvučná"a"neprízvučná"slabika"oddeľuje"nie"silou"

(intenzitou"hlasu),"ale"jeho"výškou."Melodický"prízvuk"má"čínština"(mala"ho"praslovančina"a"stará"gréčtina)."

Pozri"BALÁŽ,"P.:"c."d.,"1,"s."56.""

4" MISTRÍK,"J."Intonácia.rozhlasovej.reči..Bratislava:"Čsl."rozhlas,"1961."(c."d"2),"s."8."Pozri"aj"Sabol,"J.:"O"

silovej.modulácii.súvislej.reči."In:"Kultúra"slova,"6,"1972"(c)."s."129"–"133."

"
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vedľajší" prízvuk" na" tretej" slabike." Päťslabičné" slová" majú" hlavný" prízvuk" na" prvej" slabike,"

vedľajší"prízvuk"na"štvrtej"slabike.""

Vo"viacslabičných"slovách"sa"strieda"prízvučná"slabika"s"neprízvučnou."Jednoslabičné"slová"

bývajú"prízvučné"i"neprízvučné,"podľa"svojej"polohy"vo"vete.""

Najčastejšie" sa" v"praxi" vyskytujú" problémy" s"výslovnosťou" predložiek." Jednoslabičnú"

predložku"vyslovujeme"spolu"s"jednoslabičným"slovom"ako" jedno"slovo,"predložka" je"potom"

prízvučná."

 
Príklad:""

Nepohol"pre"nás"ani"prstom.""" Vyslovíme:" Nepohol"prenás"ani"prstom.""

Cez"deň"nepracoval."" " Vyslovíme:" Cezdeň"nepracoval.""

"

Ak"stojí"jednoslabičná"predložka"pred"viacslabičným"slovom,"často"prechádza"prízvuk"na"ňu."

"

Príklad:""

Prišiel"si"po"peniaze."" Vyslovíme:"Prišiel"si!popeniaze.""

Pozval"nás"na"výlet."" Vyslovíme:"Pozval"nás"navýlet.""

"

Jednoslabičné"predložky"pred"viacslabičným"slovom"nebývajú"prízvučné"vtedy,"keď"je"na"

slove,"pred"ktorým"stoja,"realizovaný"vetný"prízvuk"–"dôraz."Prízvuk"je"potom"na"prvej"slabike"

slova"a"predložka"je"neprízvučná."

"

Príklad:""

Rozhodli"sa"pre"najťažšiu"cestu."Vyslovíme":"Rozhodli"sa"pre"najťažšiu"cestu."

"

Príklonky" a"predklonky" sú" jednoslabičné" slová," ktoré" nemávajú" prízvuk" a"pridávajú" sa"

k"slovám" s"prízvukom." Príklonky" sa" pridávajú" k"predchádzajúcemu" slovu" a"tvoria" s"ním"

zvukovú"jednotku."Príklonky"sú"tvary"slovesa"byť"(som,"si,"je...),"krátke"tvary"osobných"zámen"

(mi,"ti,"ťa...),"častica"by"a"iné"jednoslabičné"slová,"nachádzajúce"sa"na"druhom"mieste"vo"vete."

Predklonky"sa"nachádzajú"na"začiatku"vety"alebo"po"prestávke,"prikláňajú"sa"k"nasledujúcemu"

slovu" s"hlavným" prízvukom." Sú" to" spojky" a," i"a"iné." Táto" výslovnosť" je" v"podstate"

zautomatizovaná.""
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"Pre" kultivovaný" prejav" si" musíme" uvedomiť," že" silový" rozdiel" medzi" prízvučnými"

a"neprízvučnými"slabikami"v"slovenčine"nie"je"príliš"veľký."Preto"je"zbytočné"prízvučné"slabiky"

nápadne" zdôrazňovať" a"vyrážať." Takýto" prejav" je" adresátovi" nepríjemný," pôsobí"

neprirodzene,"úsečne."Vyrážanie"slabík"pôsobí"rušivo"a"oslabuje"zároveň"slabiky"neprízvučné,"

najmä"na"konci"viet"a"vetných"úsekov"pred"pauzou,"takže"dochádza"k"ich"hltaniu.""

"

Dôraz!
Často" chceme" niektoré" slovo" vo" vete" zdôrazniť," aby" poslucháč" správne" pochopil" našu"

výpoveď," aby" porozumel" jej" zmyslu.5"Každá" výpoveď" sa" rozdeľuje" na" východisko" a"jadro."

Východisko" nadväzuje" na" situáciu," kontext," jadro" vypovedá" niečo" nové." A" práve" centrálne"

slovo" jadra," ktoré" je" najdôležitejšie" vo" vete," sa"musí" zdôrazniť," aby" sa" naň" upozornilo." Tak"

vzniká"vetný"prízvuk"–"dôraz."Obyčajne"je"na"konci"vety,"ak"je"na"začiatku"vety,"pociťujeme"ho"

ako"zvlášť"silný."

"

Príklad:""

Bránil"svoju"vlasť"do!posledného!dychu."Do!posledného!dychu"bránil"svoju"vlasť."

"

Zmenou"dôrazu"dostáva"veta"významové"odtiene:"

Príklad:""

Podaj"mi"tú"knihu."" Ja"som"nesúhlasil."

Podaj"mi"tú"knihu."" Ja"som"nesúhlasil.!

""

V"súvislosti"s"prízvukom"a"dôrazom"je"potrebné"spomenúť"aj"emfázu"–"citový"dôraz,"ktorá"

je" „expresívnou" aktualizáciou" a"modifikáciou" dôrazu“. 6 "Naznačuje" istú" bezprostrednosť"

kontaktu,"bližší"vzťah"podávateľa"i"prijímateľa"prejavu."Ak"sa"uplatňuje"emfáza"v"rámci"slova,"

nemusí" sa" realizovať" na" prvej" slabike" slova." Emfázu" hodnotíme" ako" štylisticky" príznakovú,"

preto"by"sa"v"neutrálnych"prejavoch"vyskytovať"nemala."

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

5" DOLEŽAL"M."hovorí"v"tejto"súvislosti"o"„důraze"vytýkavým,"nebo"prostě"vytýkání“,"alebo"o"„přízvuku"

logickém“."Pozri"Doležal,"M."c."d.,"s."57."

6" SABOL,"J."c."d.,"1,"s."51."



____"

9"

"

"V" tejto" súvislosti" si"pripomenieme"aj" frázovanie," t." j." delenie"dlhších"viet"na"významové"

časti,"úseky,"t."j."frázy.7"Fráza"je"spojenie"niekoľkých"slov,"ktoré"tvorí"určitý"významový"celok,"

oddelený"pauzou."Má"svoje"logické"centrum,"jadro"výpovede,"ktoré"je"vyslovené"s"dôrazom."Pri"

členení"viet"na"frázy"je"v"popredí"vždy"významové"usporiadanie"vety."Pauzy"kladieme"tak,"aby"

sme"neodtrhávali"od"seba,"čo"k"sebe"patrí"a"naopak."Správne"frázovanie"vety"je"veľmi"dôležité"

pre" správne" porozumenie" prejavu" zo" strany" adresáta." Preto" si" treba" uvedomiť," najmä" pri"

čítaní"cudzích"textov,"že"v"prvom"rade"je"potrebné"nájsť"správne"umiestnenie"páuz"a"dôrazov,"

aby"sme"presne"vystihli"autorov"zámer.8"

"

Príklad:""

nesprávne":"..."na"kolesešťastia//a!pomocinaMarkíze//!!

správne:"...na"kolesešťastiaapomoci//na"Markíze"!

"

"

Pauza!
Ako" sme" spomínali," pri" frázovaní" hrajú" veľkú" úlohu" pauzy." Sú" vlastne" najdôležitejším"

prostriedkom"frázovania."Pauza"môže"byť"fyziologická,"významová"a"umelecká.9"Fyziologická"

pauza" je" vdychová," je" to" mechanické" prerušenie" reči" tam," kde" sa" potrebujeme" nadýchnuť."

Práve" tu" treba" dobre" zvládnuť" dychovú" ekonómiu" a"fyziologické" pauzy" odsunúť" na"miesta,"

kde" sa" realizuje"pauza"významová." Zhoda"oboch"druhov"páuz"patrí" k"profesionálnej" rečovej"

technike." Každému" hlasovému" profesionálovi" by" mal" byť" pojem" fyziologickej" pauzy" cudzí,"

pretože" adresát" prejavu" hodnotí" automaticky" každú" počutú" pauzu" ako" významovú" a"tak"

náhodne"a"nefunkčne"použitá"fyziologická"pauza"porušuje"zmysel"vety,"jej"rozčlenenie."

Významová"pauza"rozčleňuje"prejav"podľa"potrieb."Efekt"a"konečný"výsledok"je"dvojaký:"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

7" MIKO,"F."Frázovanie.v.slovenčine,"Jazykovedný"časopis,"19,"1968,"s."117"–"133."Uhlár,"V."Vetný.prízvuk.

a.melódia.reči."Slovenský"jazyk"a"literatúra"v"škole,"8,"1962,"s."143"–"149."

"

8" O"dôležitosti"tejto"požiadavky"svedčí"aj"poučka"slávneho"ruského"herca"a"režiséra"Stanislavského,"

jedného"z"najväčších"teoretikov"a"zároveň"praktikov"hovoreného"prejavu,"ktorý"žiadal,"aby"sa"študenti"už"

v"počiatkoch"hereckej"výchovy"učili"správne"určiť"logické"centrum"každého"jednotlivého"úseku."DOLEŽAL,"M.:"c."

d.,"s."59."

9"MISTRÍK,"J."c."d.,"1,"s."255"–"256."
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delí" vetu" logicky" pre" porozumenie" a"pochopenie" –" je" to" pauza" logická," zmyslová,"

syntaktická;"

má"vyvolať"u"poslucháča"určitý"citový"účinok"–"prekvapenie,"zbystrenie"pozornosti,"teda"je"

citová,"emfatická.10""

"

Z"hľadiska"umiestnenia"v"texte"môžeme"rozoznávať"tzv."nekončiace"pauzy,"ktoré"vznikajú"

vnútri"vety"a"melódia"vetného"úseku,"ktorý"im"predchádza,"naznačuje"pokračovanie"výpovede,"

a"končiace"pauzy,"ktoré"naznačujú"koniec"výpovede"a"realizujú"sa"medzi"vetami.11"Dĺžka"pauzy"

môže"byť"rôzna,"od"nulovej"až"po"výraznú."Zaujímavý"experiment"sa"robil"s"pauzami"v"troch"

štýloch" spisovnej" slovenčiny:" hovorovom," publicistickom" a"umeleckom." Zistilo" sa," že"

priemerné"trvanie"pauzy"je"522"ms"(milisekúnd)"v"hovorovom"štýle,"476"ms"v"publicistickom"

štýle"a"686"ms"v"umeleckom"štýle."Pritom"sonda"do"prejavu"jednotlivca"ukázala,"že"počet"páuz"

stúpa"od"hovorového" štýlu" cez"publicistický"po"umelecký." Zaujímavé" je," že" v"publicistickom"

štýle" je" trvanie"páuz"kratšie"ako"v"hovorovom,"hoci"celkové" tempo" je"zákonite"pomalšie"ako"

v"hovorovom." Vysvetlenie" je" také," že" publicistický" prejav" nie" je" spontánny," hovorený" bez"

prípravy,"ale"čítaný."12""

Narábať"s"pauzami"treba"opatrne."Nadmerné"používanie"páuz"zvádza"totiž"k"úsečnej"reči,"

málo"páuz"zasa"vedie"k"vytváraniu"príliš"dlhých"celkov"prejavu,"ktoré"zvádzajú"k"zrýchľovaniu"

tempa." Môže" nastať" nedostatok" artikulačného" prúdu," hltanie" koncových" slabík," stráca" sa"

logika" a"zrozumiteľnosť." Preto" vedieť" narábať" s"pauzami" by" malo" patriť" k"základným"

schopnostiam"každého,"kto"so"svojím"rečovým"prejavom"vystupuje"na"verejnosti.13""

Dominujúcim" faktorom" pri" určovaní" pauzy"musí" byť" vždy"myšlienkový" obsah." Pauza" sa"

izolovane" nevyskytuje." Je" iba" sprievodnou" popri" iných" zložkách" intonácie." Niektorí"

jazykovedci" pauzu" ani" nepokladajú" za" zložku" intonácie.14"Je" to" však" veľmi" výrazný" zvukový"

prostriedok."Na"prvý"pohľad"sa"možno"zdá"paradoxné"vyhlásenie,"že"ticho.veľmi"počuť,"ale"je"

to"tak."Pôsobenie"pauzy"môže"byť"pritom"protikladné."Niekedy"je"vhodné"urobiť"pauzu"pred"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

10"DOLEŽAL,"M."c."d.,"s."72."

11"BALÁŽ,"P."c."d.,"1,"s."64."

12"SABOL,"J."c."d.,"1,"s."68"–"69."

13"DOLEŽAL"M."v"c."d.,"spomína"slávneho"českého"dirigenta"Zdeňka"Chalabalu,"ktorý"hovoril,"že"„pauza"je"taky"

kus"muziky“"a"M."Doležal"dodáva,"že"„pauza"je"taky"kusem"řeči“."DOLEŽAL,"M."c."d.,"s."73."

14"MISTRÍK,"J."c."d.,"2,"s."8.""
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dôležitým" výrazom," inokedy" až" po" ňom," nechať" výraz" doznieť." Toto" pôsobenie" je"

identifikovateľné"z"kontextu.""

"

Príklad:""

A"nakoniec"//"neprišiel.""

On"zomrel."//"Jeho"dielo"však"zostalo."

 

Melódia!!
Melódia" reči" je" vlnenie" výšky" hlasového" tónu" v"priebehu" hovoreného" prejavu."

V"niektorých," najmä" starších" prácach," sa" toto" vlnenie" nazýva" intonáciou." My" však" pojem"

intonácia" chápeme" širšie.15"Melódia" v"slovenčine" nie" je" ľubovoľná.16"V" podstate" má" tieto"

funkcie:"

Dotvára"obsah"prednášaných"viet,"robí"ich"poslucháčovi"zrozumiteľnými"a"výraznými."

Slúži"na"vyjadrenie"osobného"citového"zaujatia"hovoriaceho"k"textu.17"

Rozlišuje"druhy"viet"podľa"modálnosti."

"

Hranica"medzi"prvými"dvoma"funkciami"nie"je"ostrá,"navzájom"sa"prelínajú"a"dopĺňajú."Pri"

melódii"hovoríme"o"absolútnej"výške"melódie"(t." j."priemerná"výška"tónu,"ktorým"sa"hovorí),"

frekvencii"vlnenia"(t."j."ako"často"sa"opakujú"melodické"schémy)"a"o"tónových"intervaloch"(t."j."

vzdialenosť" dvoch" krajných" tónov" v"jednej" melodickej" schéme" –" najvyšší" –" najnižší)."18"

Absolútna"výška"tónu"motivuje"jazykový"prejav"tak,"že"zvýšený"tón"dodáva"prejavu"slávnostný"

ráz," jednotlivým" výpovediam" expresívne" zafarbenie." Nižší" tón" vyvoláva" pochmúrnu" náladu"

a"využíva" sa" ako" emocionálny" prostriedok." Zmenou" absolútnej" výšky" tónu" sa" vyčleňujú"

mimovetné" jednotky" (parentézy," pripojené" vetné" a"súvetné" členy)." Frekvencia" vlnenia"

upravuje" dynamickosť" reči." Väčšia" frekvencia" je" typická" pre" všetky" druhy" rozprávania," pre"

reportáže," dialogické" prejavy" hovorového" a"umeleckého" štýlu." Zvýšená" frekvencia" je" aj"

výrazom"silnejších"emócií."Nižšia"frekvencia"je"príznakom"intelektuálnosti"prejavu"a"vyskytuje"

sa"najmä"v"rokovacích"prejavoch."Tónové"intervaly"prezrádzajú"vzrušenie"hovoriaceho."Väčšie"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

15"MIHÁL,"J."Vplyv.melódie.na.zmysel.vety."Slovenská"reč"23,"1958,"s."81"–"91,"Uhlár,"V."c."d.,"s."143"–"149.  
16"MISTRÍK,"J."c."d.,"2,"s."4.  
17"DOLEŽAL,"M."c."d.,"s."59.""

18"MISTRÍK,"J."c."d.,"1,"s."253.""
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intervaly"sú"typické"pre"prejavy"súkromného"styku,"náučné"prednášky,"rozprávky"a"umeleckú"

reč." Veľkosť" intervalov" (stúpanie" a"klesanie)" ukazuje" aj" emocionálnu" zainteresovanosť"

hovoriaceho."Veľké"rozpätie"je"výhodou"a"prednosťou"hovoriaceho,"lebo"bohato"modulovaná"

reč"je"zaujímavá,"pútavá"a"neunavuje"poslucháča"či"diváka.19"

"V" súvislosti" s"melódiou" treba" spomenúť" niektoré" zlozvyky," ktoré" sa" v"praxi" často"

vyskytujú"a"nepomáhajú"ani"porozumeniu"textu,"ani"nezvyšujú"jeho"emocionálny"dosah,"skôr"

naopak." Takým" je" napr." nadmerné" stúpanie" do" výšok" a"klesanie" do" hĺbok." Takýto" prejav"

pôsobí" afektovane," neesteticky," spevavo." Jeho" protipólom" je" monotónny" prejav," ktorého"

príčinou"je"zasa"malý"modulačný"rozsah"(často"sa"vyskytuje"u"rečníkov,"ktorí"celý"prejav"čítajú,"

namiesto" toho," aby" ho" voľne" predniesli)." Takýto" prejav" svojou" jednotvárnosťou" unavuje."

Môžeme" spomenúť" ešte" tzv." školský" alebo" školácky" tón." Je" to" vcelku" monotónny" prejav"

s"náhlym"prudkým"poklesom"hlasu"na"konci"vety"pri"bodke."

.Intonačné" vyznenie" celého" prejavu" závisí" od" intonačného" vyznenia" jednotlivých" viet."

Rozoznávame"tri"základné"typy"melódie:"kadencia,"polokadencia,"antikadencia.""

Termínom"kadencia.označujeme"melódiu" vetného" úseku," za" ktorým"nasleduje" prestávka"

naznačujúca" koniec" vety.20"Kadencia" má" klesavý" ráz." Pritom"melódia" klesá" rovnomerne" od"

počiatočnej" vysokej" polohy" až" do" relatívne" najhlbšej" polohy," ktorú" dosahuje" pred" pauzou,"

naznačujúcou"koniec"vety."Pokles"výšky"hlasu"sa"začína"od"prvej"slabiky"slova,"na"ktorom"je"

umiestnený" dôraz" (vetný" prízvuk)." Týmto" typom" melódie" hovoriaci" naznačuje," že" vetu"

ukončuje"a"už"v"nej"nebude"ďalej"pokračovať."Kadenciu"majú"vety"oznamovacie,"rozkazovacie,"

zvolacie"a"doplňovacie"opytovacie."

 
"

"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

19"MISTRÍK,"J."c."d.,"2,"MISTRÍK,"J."c."d.,"1.""

20" MISTRÍK"J."v"c.d."2"používa"termín"kadencia"všeobecne"na"označenie"intonačného"záveru"úseku"

(akéhokoľvek"–"pozn."aut.)."Kadencie"delí"do"dvoch"skupín"a)"ukončené,"b)"neukončené."Prvú"skupinu"člení"ďalej"

na"kadenciu"ukončenú"uspokojivo,"t."j."konkluzívnu"kadenciu,"a"na"kadenciu"ukončenú"neuspokojivo,"t."j."

antikadenciu."Druhú"skupinu"predstavuje"polokadencia."c."d.,"2,"s."9."Takéto"členenie"sa"nám"javí"ako"systémové,"

vo"väčšine"literatúry"je"však"trochu"posunuté"a"kadenciou"sa"označuje"to,"čo"J."Mistrík"zahŕňa"pod"konkluzívnu"

kadenciu."Slovník.cudzích.slov.označuje"kadenciu"za"opak"antikadencie."Ivanová,"M."–"Šalingová,"M."–"Maníková,"Z.:"

Bratislava"SPN"1979,"s."427."

"
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Príklad:""

oznamovacia"veta"" Včera"sme"boli"v"kine."

rozkazovacia"veta"" Podaj.mi.kabát!"

zvolacia"veta"" " To.je.krásne!.

opytovacia"veta"" " Poznáš"tohto"autora?"

"

.

.

Polokadenciou"označujeme"melódiu"vetného"úseku,"za"ktorým"nasleduje"prestávka,"ktorá"

však" nenaznačuje" koniec" vety," ale" naopak," jej" pokračovanie." Pri" polokadencii" melódia" od"

začiatku" vetného" úseku" klesá," ale" na" poslednom" takte" pred" prestávkou" sa" zvýši" a"na" tejto"

výške"ostáva"až"do"poslednej"slabiky"celého"taktu."Polokadencia"teda"naznačuje,"že"hovoriaci"

výpoveď" neskončil," že" v"nej" bude" ešte" pokračovať." Polokadencia" sa" vyskytuje" vnútri"

jednoduchých"viet,"ale"aj"v"súvetiach"pred"prestávkou"(pred"čiarkou)..

 
Príklad:""

Ondrej"ti"napísal,"ako"sme"sa"rozhodli."

Dávala"pozor,"aby"ju"nikto"nevidel."

"

Najvýraznejšia"je"polokadencia"v"prípade,"ak"takt,"ktorý"je"pred"prestávkou,"je"dvojslabičný"

alebo" viacslabičný." Ak" je" tento" posledný" takt" pred" prestávkou" jednoslabičný," nie" je"

polokadencia" taká" výrazná." O" tzv." aktualizovanej" polokadencii" hovoríme" vtedy," ak" dôraz"

kladieme"na"tú"časť"vety,"ktorá"je"pred"prestávkou."Pre"aktualizovanú"polokadenciu"je"okrem"

zvýšeného"dôrazu"charakteristická"aj"zvýraznená"prestávka."

Antikadenciou. označujeme" melódiu" vetného" úseku," ktorá" sa" končí" neuspokojivo."

Charakteristickým" znakom" pre" antikadenciu" je" umiestnenie" vysokého" tónu" na" slove"

s"dôrazom." Antikadencia" má" niektoré" podobné" charakteristiky" s"polokadenciou" (napr."

rovnako" stúpavý" ráz," vysoký" tón)," ale" rozdiel" je" v"celkovom" vyznení." Kým" polokadencia"

naznačuje" pokračovanie" výpovede" po" pauze," antikadencia" naznačuje" koniec" výpovede," ale"

koniec"neuspokojivý,"pretože"hovoriaci"žiada"odpoveď"od"adresáta"výpovede."Antikadencia"je"

typická" pre" zisťovacie" opytovacie" vety," teda" pre" také" opytovacie" vety," ktoré" si" žiadajú"

potvrdenie" alebo" popretie" obsahu" celej" vety." Odpovedá" sa" na" ne" slovkami" áno" –" nie," alebo"
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celou" zápornou" vetou," resp." jej" časťou." Zisťovacie" opytovacie" vety" nemajú" na" začiatku"

opytovacie"slovo," tak"ako" je" to"vo"vetách"dopĺňacích"opytovacích."Dopĺňacie"opytovacie"vety"

majú" klesavú"melódiu," lebo" ich" opytovací" charakter" dostatočne" vyjadruje" opytovacie" slovo."

Ako"sme"už"uviedli," zisťovacie"opytovacie"vety"opytovacie"slovo"nemajú"a"preto"musíme" ich"

opytovací"charakter"vyjadriť"práve"melódiou."

 
Príklad:""

Bol"si"včera"v"kine"?"

Videl"si!to"?"

Máš"to"?"

"

Zvlášť" vysoký" stúpavý" ráz" a"vysoký" tón"na"poslednej" slabike"majú" zisťovacie"opytovacie"

vety," v"ktorých" je" dôraz" na" poslednom" slove" a"ich" koncový" takt" je" jednoslabičný" alebo"

dvojslabičný." V" prípade," že" koncový" takt" s"dôrazom" je" viac" ako" dvojslabičný," melódia"

antikadencie"vyvrcholí,"t."j."dosiahne"najvyšší"tón"už"na"predposlednej"slabike."

"

Príklad:""

Videl"si"včerajšiu"predpremiéru"?"

Vyčistil"si"si"už"topánky"?"

 
Kadencia," polokadencia" a"antikadencia" sú" základnými" typmi" melódie" v"spisovnej"

slovenčine." Známe" sú" však" aj" ďalšie" variácie" vetnej" melódie," ktoré" vznikajú" na" základe"

citového" vzrušenia" a"tiež" ako" výsledok" rôznych" situácií."Melódia" vety"môže" vyjadriť" radosť"

hovoriaceho," jeho" smútok," nadšenie," žiaľ," elán," nádej," nedôveru" a"mnoho" ďalších" pocitov."

Vyjadriť"citový"postoj"melódiou"vety"možno"však"len"v"hovorenej"podobe"jazykového"prejavu."

V" písanej" forme" totiž" melódiu" neoznačujeme" žiadnym" špeciálnym" znakom." Základný" smer"

naznačujú" do" istej"miery" interpunkčné" znamienka," je" to" však" skutočne" len" naznačenie" a"na"

širokú" škálu" variantov" hovorenej" reči" človeka" rozhodne" nestačia."21"Najčastejšie" chyby" pri"

používaní" melódie" vznikajú" v"improvizovanej" reči," keď" sa" často" polokadencia" používa" ako"

jediná" stále" sa" opakujúca" melodická" schéma." Interpret," ktorý" tvorí" obsah" prejavu" zároveň"

s"jeho" realizáciou," často" nevie," čo" všetko" chce" ešte" povedať" a"ako" svoj" prejav" ukončí." Preto"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

21 BALÁŽ,"P."c."d.,"1,"s."62.  
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stále" opakuje"melódiu," ktorá"mu"umožňuje" v"texte"pokračovať." Takýto" spôsob" vyjadrovania"

nie"je"dobrý."Jednak"z"hľadiska"akustického"vyznenia"opakovanie"tej"istej"melodickej"schémy"

spôsobuje"jednotvárnosť"prejavu"a"na"druhej"strane"tým,"že"časti"výpovede"nie"sú"ukončené,"

nútia" adresáta" držať" v"pozornosti" celý" obsah," čo" je" preňho" namáhavejšie" a"môže" to"

skomplikovať" percepciu" prejavu." Ďalšie" problémy" s"melódiou" vznikajú" pri" interpretácii"

otázok," keď" sa" v"dopĺňacích" opytovacích" vetách" používa" antikadencia" namiesto" kadencie."

Melódia" takejto"otázky" je"potom"neprirodzená," vytŕča" z"textu"a"môže"odpútať"pozornosť"od"

obsahu,"resp."zosmiešniť"interpreta.""

 

Rytmus!
Rytmus!je"prvok,"ktorý"sa"vyskytuje"všade"tam,"kde"sa"javy"striedajú"s"istou"zákonitosťou."

Nemôže"existovať"sám,"potrebuje"prostriedky,"na"ktorých"sa"realizuje."V"jazykových"prejavoch"

je" to" jazykový"materiál."Rytmus" je" teda"kontextový" jav."Pritom"pri" rytmickej" charakteristike"

slovenčiny" hrá" prvoradú" úlohu" prízvuk." Rečový" rytmus" vnímame" totiž" predovšetkým" na"

pozadí"distribúcie"prízvučných"slabík"„hrotov“"rytmu.22"

Rytmický"impulz"vzniká"pri"prvom"opakovaní."Štylistická"sila"rytmu"je"pritom"trojaká:"

• Vzniká"na"mieste"impulzu,"pri"zrode"–"vznikne"a"vzápätí"doznieva."

• Tvorí"sa"opakovaním"ako"v"hudbe."

• Svojrázna" a"štylisticky" najúčinnejšia" forma" –" vzniká" v"momente" sklamaného"

očakávania,"vtedy,"keď"sa"rytmus"nečakane"stratí."

Široké"uplatnenie"má"rytmus"v"poézii.23!

 

Tempo!
Tempo"je"časová"modulácia"reči."Ide"v"podstate"o"rozloženie"hovorených"jednotiek"v"čase."

Je"to"vlastne"rýchlosť"prejavu."Hovoríme"o"tempe"tzv."osobnom"a"tzv."vecnom."24"Osobné.tempo"

je"dané"hlavne"individuálnymi"zvyklosťami"hovoriaceho."Ľudia"živí"a"temperamentní"obyčajne"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

22"SABOL,"J."c."d.,"1,"s."76."

"

23"MISTRÍK,"J."Štylistika."Bratislava"SPN"1989."II."vyd."(c."d.,"3),"s."257.""

24KAREŠOVÁ,"A."c."d.,"1,"s."l2,"BALÁŽ,"P."c."d.,"1,"s."63.,"SABOL,"J."O.časovej.modulácii.súvislej.reči."Kultúra"slova"č."

6,"1972"(b),"s."97"–"100.""
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hovoria"rýchlejšie"ako"ľudia"váhaví," flegmatickí."Niektoré"pramene"udávajú,"že"ženy"hovoria"

rýchlejšie" ako" muži." Takéto" všeobecné" vyhlásenie" možno" akceptovať" do" určitej" miery,"

rozhodne" aj" tu" zohráva" svoju" úlohu" povaha" a"temperament" jednotlivca." Existuje" aj" tempo"

národné."Napr."Taliani,"Španieli,"Francúzi"hovoria"rýchlejšie"ako"Švédi,"Nóri,"Fíni."Samozrejme,"

aj"tu"pôsobia"ďalšie"vplyvy."

Vecné" tempo" je" podmienené" predovšetkým" obsahom" prejavu" a"situáciou," v"akej" sa"

realizuje."Pri"bežnom"rozhovore"hovoríme"rýchlejšie"ako"pri"verejnom"prejave,"keď"chceme"

poslucháčovi"niečo"vysvetliť,"o"niečom"ho"presvedčiť.""

Dôležitým" faktorom," ktorý" ovplyvňuje" tempo," je" aj" postoj" hovoriaceho" k"prednášanému"

obsahu." Veci" bežné," dobre" známe" a"menej" závažné" prednášame" rýchlejšie" ako" časti"

s"dôležitými" faktami," alebo" s"citovým" nábojom," ktoré" prirodzene" prednášame" voľnejšie."

Základným"kritériom"vhodnosti"použitého"tempa"je"zrozumiteľnosť."Príliš"rýchle"tempo"môže"

vyvolať"v"adresátoch"pocit"nevôle,"chaosu,"unikajú"im"časti,"ku"ktorým"sa"nemôžu"vrátiť"(ako"

napr."pri"čítaní"textu),"stráca"sa"obsah"a"zmysel"celého"prejavu."Tiež"nie"je"vhodné"tempo"príliš"

pomalé," rozvláčne," pretože" unavuje," vedie" k"ochabovaniu" pozornosti," najmä" ak" ide" ešte" aj"

o"veci"známe"a"bežné."

.Z" hľadiska" jazykového" celku" môžeme" hovoriť" o"tempe" celkovom,. čiastkovom,. vetnom.

a.slovnom.25.

.O"celkovom"tempe"platí"vlastne"to,"čo"sme"doteraz"povedali"o"tempe"osobnom"a"vecnom."

Čiastkové" tempo" je" v"podstate" rýchlosť" rozprávania," ktoré" hovoriaci" vedome" reguluje." Je" to"

veľmi"významný"prostriedok"z"hľadiska"zámeru"prejavu."V"niektorých"prípadoch"je"vhodná"aj"

zmena"tempa,"tzv."agogika," jav"štylisticky"silno"príznakový,"dynamický."Jeho"využívanie"však"

nesmie"byť"náhodné,"mechanické"ani"samoúčelné."Vhodné"je"použiť"agogiku"len"tam,"kde"je"to"

logicky"zdôvodnené"a"funkčné."Častým"nedostatkom"býva"mimovoľné"zrýchľovanie"tempa"bez"

akéhokoľvek" zámeru," možno" len" ovplyvnené" myšlienkou" mať" verejný" prejav" čím" skôr" za"

sebou." Rovnako" je" nevhodné" bezdôvodné" spomalenie" tempa" prejavu." Vždy," keď" je" zmena"

tempa" vyvolaná" len" vonkajšími" vplyvmi" (časové" dôvody" a"pod.)," pociťujeme" tento" jav" ako"

nevhodný,"nežiaduci."Ovládať"a"vedome"regulovať"tempo"reči"je"veľmi"dôležité"a"vždy"musíme"

tento" prostriedok" využívať" funkčne." Spomalenie" tempa" znamená" zdôraznenie" obsahu," je" to"

ako"podčiarknutie"v"texte"písaného"prejavu."Zrýchlenie"tempa"môžeme"použiť"pri"opakovaní"

faktov,"nadväzovaní"na"kontext,"interpretácii"menej"dôležitých"častí.""

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

25"""DOLEŽAL,"M."c."d.,"s."66"–"71. 
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"Určitým"druhom"čiastkového"tempa"je"tempo"vetné."Ide"o"tempo"čítania"textu"v"zátvorke,"

poznámky"pod"čiarou"a"pod."

.O" slovnom" tempe" hovoríme" v"súvislosti" so" zrýchľovaním" reči" pri" niektorých," najmä"

dlhších"slovách." Ide"o"situáciu,"keď"pri"častom"vyslovovaní"niektorých,"najmä"viacslabičných"

slov"dochádza"ku"komoleniu"slova,"hltaniu"slabík"a"pod."(zajímavý,"brý"deň).""

Ako"sa"takýmto"javom"vyhnúť?"Na"presnú"artikuláciu"hlásky"alebo"hláskovej"skupiny"treba"

vynaložiť" toľko" času," koľko" je" potrebné." Pri" príliš" rýchlom" hovorení" nemajú" artikulačné"

orgány" čas" zaujať" správnu" polohu" a"tak" artikulácia" nemôže" byť" dokonalá." Zvlášť" obtiažne"

časti"(spoluhláskové"skupiny)"treba"precvičovať"v"špeciálnych"artikulačných"cvičeniach."

.Už" sme" spomínali" súčinnosť" intonačných" prostriedkov." Tempo" napr." veľmi" úzko" súvisí"

s"pauzou." „V" súhre" signalizujú" stupeň" významovej" náplne" a"závažnosti" textu," odrážajú"

štylistické"zaradenie"prejavu"a"organizujú"optimálne"časové"pásmo"komunikácie.“26.

.Vo"verejných"prejavoch,"šírených"napr."prostredníctvom"audiovizuálnych"médií"je"tempo"

nesmierne" dôležitým" faktorom," najmä" vzhľadom" na" prchavosť" televízneho" a"rozhlasového"

vysielania."Nemožno"jednoznačne"stanoviť"ideálne"tempo"ako"všeobecnú"kategóriu"a"vyjadriť"

ho" nejakými" jednotkami." Ovplyvňuje" ho" totiž" celý" rad" faktorov," napr." obsah" prejavu,"

individuálne" danosti" interpreta," situácia" atď." Pri" skúmaní" jazykového" prejavu" rozhlasových"

hlásateľov"sa"zistilo,"že"„..."Priemerná"rýchlosť,"ktorou"sa"čítajú"naše"správy,"je"okolo"120"slov"

za"minútu."Najväčšia"doteraz"zaznačená"rýchlosť" je"140"slov"a"najnižšia"100"slov"za"minútu."

Pri"správnej"intonácii"a"výslovnosti"rozdiel"40"slov"pri"týchto"rýchlostiach"laik"nespozoruje.“27"

"Možnosti" využitia" intonačných" prostriedkov" sú" pestré," ale" nemožno" zabúdať," že" sú"

determinované" konvenciou," pretože" „..." Intonácia" v"jazyku" je" znakom" konvenčným." Istému"

prejavu"zodpovedá"istá"intonačná"forma."Odchýlením"sa"od"obvyklej"zvukovej"podoby"stráca"

prejav"svoj"spisovný"charakter.“28""

Známe"je,"že"najviac"informácií"získavame"zrakom.29"Sluchové"vnímanie"je"náročnejšie"na"

porozumenie"a"pochopenie."Často"sa"prejavy"určené"verejnosti"šíria"práve"rozhlasom."Keďže"

v"rozhlasovom" vysielaní" ide" len" o"tento" jednokanálový" spôsob" príjmu," je" dôležité" práve"

intonáciou"dotvoriť"prejav"tak,"aby"adresátovi"uľahčil"proces"prijatia"obsahu.""

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

26""Sabol,"J."c."d.,"1,"s."69.""

27"MISTRÍK,"J."c."d.,"2,"s."41."

28"MISTRÍK,"J."c."d.,"2,"s."6."

29"Niektoré"pramene"uvádzajú"80"percent,"iné"90"percent."
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„Sluchové" dojmy" musia" byť" teda" veľmi" výrazné" a"účinné." Výraznosť" a"účinnosť"

nepodporuje"ani"tak"artikulácia"hlások,"ako"skôr"výstižná"intonácia."Preto"treba,"aby"intonácia"

bola" v"súlade" s"obsahom" a"štýlom" prejavu" a"aby" zámer" obsahu" a"štýlu" prejavu" vhodne"

latentnou,"ale"účinnou"silou"znásobovala.“30"Všetci" interpreti,"ktorí"použijú"na"šírenie"svojho"

prejavu" rozhlas," by" si" mali" uvedomiť," že:" „...Správna" intonácia" je" tretím" rozmerom"

rozhlasového"prejavu." Prejav" bez" intonácie" alebo" s"falošnou" intonáciou" je" neúplný," často" až"

dvojzmyselný"alebo"nezrozumiteľný."Pri"intonácii"nestačí"spoliehať"sa"na"odhad"alebo"na"cit."

Intonácia"musí"byť"výrazná"a"adekvátna"textu."To,"čo"je"pre"herca"gestikulácia"a"mimika"alebo"

pre"redaktora"novín"grafická"úprava,"to"je"pre"rozhlasového"pracovníka"intonácia.“"31"

"Z" uvedeného" jednoznačne" vyplýva" význam" adekvátneho" využitia" intonačných"

prostriedkov"pri"prejave"v"rozhlase."Domnievame"sa"však,"že"už"z"prvotnej"funkcie"intonácie"–"

dopĺňať"zmyslový"a"zvukový"obraz"reči"–"vyplýva"jej"spätosť"s"akoukoľvek"formou"hovorenej"

reči." Preto" nemožno" súhlasiť" s"názorom," že:" „..." V" televíznej" reči" je" jej" význam" (význam"

intonácie" –" pozn." aut.)" oveľa" menší," najčastejšie" je" prítomnosť" intonácie" takmer"

bezvýznamná.“"32"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

30"MISTRÍK,"J."c."d.,"2,"s."35."

31"MISTRÍK,"J."c."d.,"2,"s."12."

32"KOŠČO,"J.,"MISTRÍK,"J.""Človek.na.obrazovke."Bratislava"ČST"1982."s."50."

"
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Záver!
""

Podľa"nášho"názoru"aj"v"televízii"by"mal"interpret"dôkladne"ovládať"intonačné"prostriedky,"

poznať"zákonitosti"ich"pôsobenia"a"adekvátne"ich"využívať"vo"svojom"rečovom"prejave."Aj"keď"

podľa"názoru"odborníka"„schopnosť"intonačnej"variabilnosti"človeka"je"vo"veľkej"miere"daná"

jeho" fyziologickým" a"citovým" založením." Správnu" intonáciu" spontánneho" prejavu" ťažko"

možno" nadobudnúť" iba" prostým" učením" a"cvičením," i"keď" tu"možno" takouto" cestou" urobiť"

veľa.“33"

"„Hovorenie" je"spev,"ktorý"nerozvíja"motív"a"nepodlieha"presným"mieram,"ale"obmedzuje"

sa"na"realizáciu"hlasových"inflexií,"ktoré"charakterizuje"ustavičná"odlišnosť"a"variabilita.“34"

"A"na"záver"treba"povedať,"že"„prozodické"vlastnosti"sú"prítomné"v"každom"prejave“35"a"že"

„písaná"forma"jazykového"prejavu"môže"veľmi"deformovať"správnu"intonáciu“.36""

" "

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

33"MISTRÍK,"J."c."d.,"2,"s."37.""

34 PACINI,"SAVOJ,"L."O.„rytmickej.próze“."Romboid,1971,"č."5,"s."37"–"49.""
35"SABOL,"J."c."d.,"1,"s."62.""

36"MISTRÍK,"J."c."d.,"2,"s."5."

"
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Optické(prostriedky(reči(–!reč$tela$!

doc..PhDr..Vlasta.Konečná,.PhD..

 
 
Abstract:!Specificity"of"speech"of"a"person"is,"that"it"is"accompanied"by"movements"of"the"

face" and" hands," and" sometimes" the"whole" body." As" these"movements" are" perceptible" only"

visually,"we"call"them"optical"means."They"may"also"be"called"the"kinetic"component"of"speech."

The" term" optical" means" of" speech" stands" for" body" language" signs" that" we" perform" when"

speaking," therefore"parallel"with" verbal" communication."But"body" language" expresses" large"

amount" of" information" even" in" a" situation" where" we" say" nothing." It" becomes" an" essential"

component"of"communication"and"it"is"clear,"that"today"a"special"attention"is"given"to"it"and"is"

attributed"to"the"dominant"effect."

"

Key! words:" body" language," kinetics," non`verbal" expression," communication," facial"

expressions,"emotions!

"

Abstrakt:" Špecifickosťou" rečového"prejavu" človeka" je," že" je" sprevádzaný"pohybmi" tváre"

a"rúk," niekedy" aj" pohybmi" celého" tela." Keďže" tieto" pohyby" sú" vnímateľné" iba" vizuálne,"

označujeme" ich" ako" optické" prostriedky" reči." Niekde" sa" stretávame" s"termínom" kinetická"

zložka"prejavu.1"

Termínom" optické" prostriedky" reči" označujeme" prejavy" reči" tela," ktoré" vykonávame" pri"

rozprávaní," teda"paralelne" s"verbálnou"komunikáciou."Ale" rečou" tela" vyjadrujeme"množstvo"

informácií" aj" v"situácii," keď"mlčíme." Stáva" sa" neodmysliteľnou" zložkou" komunikácie" a"treba"

konštatovať," že" v"súčasnosti" sa" jej" venuje" mimoriadna" pozornosť" a"pripisuje" sa" jej"

prevládajúci"vplyv.""

Kľúčové!slová:!reč"tela,"kinetika,!neverbálny"prejav,"komunikácia,"mimika,"emócie"

 
 

" "

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

1"MISTRÍK,"J."Rétorika,"Bratislava"SPN"1978."s."149."(c.d."4)."
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Úvod!
"

Podľa"Mehrabiana"až"50"percent"celkového"obsahu"nám"sprostredkúva"reč"tela,"38"percent"

hlas" a"spôsob" reči" a"len" 7" percent" slová.2"Údajne" sa" neverbálna" komunikácia" podieľa" na"

ovplyvnení" partnera" v"komunikácii" až" 93" percentami." 3 "Nepopierame" značný" vplyv"

neverbálnej" komunikácie" na" efektívnosť" komunikačného" procesu." Vzhľadom" na" zložitosť"

celého"procesu"však"varujeme"pred"jej"preceňovaním."Neexistuje"totiž"jednoduchý"systém"na"

spracovanie" a"vyhodnotenie" neverbálnych" prejavov." Človek" neverbálne" komunikuje" naraz"

rôznymi"časťami"tela,"pričom"každá"oblasť"má"svoje"špecifické"zákonitosti."Navyše"jednotlivé"

signály"podávajú" iný" typ" informácie"–"niektoré" ilustrujú" reč," iné"vyjadrujú"emócie."Nielenže"

neexistuje"neverbálna" gramatika," ale" jednotky"neverbálnej" komunikácie"majú" rôzny" rozsah,"

rozdielnu" rozoznateľnosť" a"nerovnakú" dĺžku" trvania." Navyše" môžu" byť" kombinované"

nespočetným"spôsobom.4"Aj"to"dokazuje"zložitosť"neverbálnej"komunikácie.""

V" prospech" významnosti" podielu" hovorenej" reči" hovorí" aj" nasledujúci" citát," týkajúci" sa"

mimiky:" „Tvár" má" bohatý" komunikačný" potenciál." Je" primárnym" kanálom" pre"

sprostredkovanie" emocionálnych" stavov," odráža" interpersonálne" postoje," poskytuje"

neverbálnu" spätnú" väzbu" k"vyjadreniam" našich" partnerov" v"interakcii" a"niektorí" kolegovia"

hovoria,"že"je"to"po"ľudskej"reči"druhý"najdôležitejší"zdroj"informácií.“5"

"Navyše"význam"hovorenej"reči"a"jej"podiel"na"komunikácii"je"zjavný"pri"neovládaní"jazyka"

krajiny," v"ktorej" sa" vyskytujeme." Ak" by" sme" sa" bez" slov" dokázali" dohovoriť" na" 88" percent,"

pravdepodobne"by"vôbec"nebolo"potrebné"študovať"cudzie"jazyky."A"všetci"dobre"vieme,"že"to"

je"nielen"potrebné," ale" v"súčasnosti" priam"nevyhnutné,"Takže" znížiť"podiel" verbálnej" zložky"

komunikácie"na"15"percent"a"menej"považujeme"za"neprimerané"a"nepravdivé."

"

"

Neverbálnu"komunikáciu"využíva"človek"na"to,"aby:""

• podporil"reč"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

2"KŘIVOHLAVÝ,"J."Jak.si.navzájem.lépe.porozumíme."Praha":"Svoboda,"1988.""

3"ČERNÝ,"V."Řeč.těla."Brno:"Computer"Press,"2007."s."39."

4"ARGYLE,"M..Bodily.Communication,"London"1975.""

5 KNAPP,"M."Nonverbal"Communication"in"Human"Interaction."New"York"1978."

"
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• nahradil"reč"

• vyjadril"emócie"

• vyjadril"interpersonálny"postoj"a"na"sebavyjadrenie"a"vlastnú"prezentáciu.6""

"

"

Aj" tu" je" nahradenie" reči" len" jedným" z"cieľov." Navyše" s"obmedzenou" použiteľnosťou,"

determinovanou"množstvom"faktorov.""

Vo" vedeckej" a"odbornej" literatúre" existuje" množstvo" klasifikácií" prejavov" neverbálnej"

komunikácie."Pre"potreby"našej"publikácie"ju"členíme"na"mimiku,"gestiku,"posturiku,"haptiku,"

proxemiku" a" kineziku." Vzhľadom" na" zameranie" problematiky" kinezike" bližšiu" pozornosť"

nevenujeme.""

 

Mimika!
Mimika" predstavuje" podľa" Darwina" schopnosť" vyjadrovať" tvárou" a"jej" výrazom" rozličné"

pocity"a"myšlienky."7"Sú"to"teda"pohyby"tváre"na"základe"činnosti"mimického"svalstva,"ktoré"je"

rozložené" po" celej" tvári." Pomocou" tohto" mimického" svalstva" dodáva" hovoriaci" svojej" tvári"

určitý" výraz," ktorý" je" v"súlade" s"jeho" duševným" rozpoložením" a"mal" by" byť" aj" v"súlade"

s"obsahom" jazykového" prejavu."Mimikou"možno" vyjadriť" radosť," prekvapenie," iróniu," zlosť,"

hnev,"pochybnosti,"smútok"a"ďalšie"citové"stavy"(zvraštenie"čela"="ustarostenosť,"krčenie"čela"

v"kolmej"rovine"="hnev,"zdvihnutie"obočia"="prekvapenie,"krčenie"nosa"="nevôľa,"atď.)"8"Ako"

prostriedky"mimiky"môže"rečník"použiť"všetky"časti"tváre:"oči,"ústa,"nos,""čelo,"líca"a"bradu.""

Veľmi"výraznou"časťou"tváre"sú"oči."Podľa"psychológov"oči"hovoria:"

• zameraním"pohľadu"–"na"koho"či"na"čo"

• časom"trvania"zameraného"pohľadu"

• frekvenciou"pohľadov"na"určitý"cieľ"

• sledom"pohľadov"–"na"koho"najprv"a"na"koho"potom"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

6"VYBÍRAL,"Z."Psychologie.lidské.komunikace."Praha:"Portál,"2000."s."70.""

7"Veľkým"prínosom"pre"túto"oblasť"teórie"bola"Darwinova"práca"Výraz.citov.u.ľudí.a.zvierat,"ktorá"vyšla"

v"roku"1872."Ale"výrazom"tváre"človeka"sa"zaoberal"už"Aristoteles"v"knihe"Fyziognómia,"ktorá"obsahovala"aj"

prílohu"venovanú"chironómii"(náuka"o"kinetike"rúk)."Bližšie"pozri"Mistrík,"J.:"c."d.,"3,"s."244.""

8 BALÁŽ,"P."c."d.,"1,"s."88"

"
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• celkovým"objemom"pohľadov"na"určitú"osobu"

• pootvorením"viečok"

• priemerom"zrenice"

• dívaním"sa"„po"očku“"či"priamo"do"očí"

• žmurkacími"pohybmi"–"žmurkaním"

• tvarmi"a"pohybmi"obočia"

• vráskami"pri"koreni"nosa"a"po"stranách"očí9"

 
Z" polohy" horných" viečok" je" údajne" možné" identifikovať" záujem" o"obsah" komunikácie."

Definované"sú"štyri"polohy."V"prvej"polohe"sú"horné"viečka"nad"dúhovkou"tak,"že"vidno"kúsok"

beľma" a"je" to" vyjadrenie" prekvapenia," úľaku," šoku." Vysoký" stupeň" záujmu" o"komunikovaný"

obsah"vyjadruje"poloha"horných"viečok"medzi"okrajom"zreničiek"a"horným"okrajom"dúhovky."

Tretia"poloha"už"prezrádza"stratu"záujmu"a"viečka"sú"v"strede"zrenice."Štvrtou"polohou"viečok"

sú" vlastne" zatvorené" oči" a"tie" vyjadrujú" nudu," nezáujem." Pozoruhodné" sú" poznatky"

o"spodných" viečkach." Na" vnútornej" strane" očí," pri" koreni" nosa" máme" začervenané"

trojuholníčky," tzv." vnútorné"očné"kútiky."Údajne" skutočnosť," či" vidíme" alebo"nevidíme" tieto"

očné"kútiky"nášho"partnera"v"komunikácii,"vyjadruje" jeho"aktuálny"emocionálny"stav."Ak"ich"

vidíme," je" dotyčná" osoba" zaujatá" pertraktovanou" problematikou." Ak" ich" nevidíme," je" to"

známka"negatívnych"emócií,"resp."nesúhlasu."10""

Samozrejme"tieto"zložky"výrazu"väčšinou"nevnímame"jednotlivo,"ale"ako"súčasť"celkového"

výrazu" tváre." Je" však" nesporné," že" práve" očami" môžeme" vyjadriť" celú" škálu" subjektívnych"

stavov" a"vzťahov" k"prednášanému" prejavu." Odborná" rétorická" literatúra" popisuje" niekoľko"

druhov" pohľadov," napr." mdlý," energický," mäkký," neistý," rozpačitý," bojazlivý," zlostný."11"Pri"

prejave"realizovanom"v"prítomnosti"adresáta"má"pohľad"veľký"význam,"dá"sa"povedať,"že"je"to"

vrchol"neverbálnej"komunikácie.""

Účastníci"komunikácie"si"zrakom"odovzdávajú"určité"signály."Hovoriaci"zrakom"kontroluje,"

ako" je" jeho"prejav"prijímaný,"či"mu"adresát"porozumel,"či"s"ním"súhlasí"alebo"nie,"aké"pocity"

v"ňom"vyvoláva" (nevôľu,"údiv" atď.)." Z"množstva"psychologických"experimentov"venovaných"

tejto"oblasti"vyplynuli"nasledujúce"závery:"Hovoriaci"sa"na"seba"počas"komunikácie"pozerajú"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

9" KŘIVOHLAVÝ,"J."c."d.,"s."41"–"42.""

10" THOMSON,"P."Tajemství.komunikace."Brno:"Alman,"2001."ISBN"80`86135`16`0"s."66`67.""

11" MISTRÍK,"J."c."d.,"4,"s."157"–"158.""
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priemerne" 30" –" 40" percent" celkového" času. 12 "Dĺžka" pohľadu" je" od" l" do" 7" sekúnd." V"

ostávajúcom"čase"sa"hovoriaci"i"počúvajúci"pozerajú"inde."Častejšie"sa"na"druhého"pozerá"ten,"

čo"počúva," nie" ten," čo"hovorí."Už" sme" spomenuli," že"hovoriaci" pohľadom"zisťuje" reakciu"na"

svoj"prejav."Ak"je"jeho"prejav"dlhší,"získava"zrakom"aj"odpoveď,"resp."súhlas"na"pokračovanie."

Zaujímavé"je,"že"čím"je"zložitejšia"problematika,"ktorú"hovoriaci"vysvetľuje,"tým"menej"sa"na"

svojho"adresáta"pozerá,"zrejme"aby"sa"mu"neprerušil"sled"myšlienok."Experimenty"ukázali,"že"

tzv." papilárny" efekt" zrenice," že" sa" zúži" v"prudkom" svetle" a"naopak" v"šere" sa" rozšíri," môže"

pôsobiť" aj" pri" zmene" emócie" pri" komunikácii" –" pri" kladnom"postoji" sa" zrenica" rozšíri" a"pri"

negatívnom"sa"zúži.13""

Pohľad"má"dôležitú"funkciu"aj"pri"prejave"realizovanom"v"audiovizuálnych"médiách."Hoci"

priama" spätná" väzba" chýba," aj" tu" vzniká" ilúzia" priameho" pohľadu" interpreta" na" svojho"

adresáta."Preto"by"mal"byť"pohľad"v"súlade"s"obsahom"prejavu."

"Výrazným" nástrojom"mimiky" sú" ústa," ktoré" sú" schopné" vykonávaním" rôznych" pohybov"

meniť" svoj" tvar" a"dodávať" tak" celkovému" výrazu" tváre" najrozmanitejšie" optické" stvárnenie."

Rétorika"kvalifikuje"rôzne"výrazy"úst,"napr."trpký,"sladký,"skúmavý,"vzdorovitý,"pohŕdavý."14"

"Navyše" sa" práve" prostredníctvom" činnosti" úst" realizujú" optické" znaky" hlások," resp."

zraková"opora"hlásky.""

"Optické" znaky" hlások" pomáhajú" počúvajúcemu" poznávať" jednotlivé" samohlásky"

a"spoluhlásky," v"niektorých" prípadoch" celkom" jasne" a"takmer" jednoznačne." Napr." podľa"

otvoru" a"podoby" pier," podľa" pohybov" spodnej" čeľuste" a"pod." Faktom" je," že" artikuláciu"

niektorých" spoluhlások" nemožno" vôbec" pozorovať," napr." hrdlové" spoluhlásky" (k," g," ch," h)."

Rovnako"nemožno"napr." odlíšiť" spoluhlásky"podľa" znelosti" (b" od"p," z"od" s).15"Napriek" tomu"

optické"znaky"hlások"napomáhajú"celkové"vnímanie"hovorenej"reči,"o"čom"svedčí"skutočnosť,"

že"ak"hovoriaceho"vidíme,"sme"schopní"porozumieť"aj"menej"výraznej"artikulácii" lepšie,"ako"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

12" Existujú"rozdiely"v"pohľadovej"činnosti"mužov"a"žien."Keď"rozpráva"žena,"pozerá"sa"25"percent"

celkového"času"rozprávania"na"svojho"adresáta,"keď"hovorí"muž,"pozerá"sa"len"l6"percent"času."Keď"žena"počúva,"

pozerá"sa"94"percent"celkového"času"na"toho,"kto"rozpráva."Muž,"ktorý"počúva,"sa"pozerá"na"hovoriaceho"82"

percent"času."Křivohlavý,"J."c."d.,"s."84."

"

13" KNAPP,"M."L."c."d.""

14" MISTRÍK,"J."c."d.,"4,"s."157"–"158.""

15" BALÁŽ,"P."c."d.,"1,"s."88."

"
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keby"sme"iba"počúvali."Na"tento"fakt"sa"však"pri"verejnom"prejave"nemožno"spoliehať."Jasná"

a"zreteľná"artikulácia"každého"interpreta"má"byť"úplne"samozrejmou"požiadavkou."Nemožno"

totiž"nevýrazným"jazykovým"prejavom"znižovať"potenciálny"účinok"podávanej"informácie."

"

"

"

Zatiaľ" sme" hovorili" o"očiach" a"ústach." Ostatné" časti" tváre" nie" sú" až" také" nápadné," ale"

spoluzúčastňujú" sa" na" tvorení" celkového" výrazu" tváre." Ekman" hovorí" o"troch" mimických"

zónach"na"tvári:"

I. najvyššie"partie"tváre,"zahŕňajúce"obočie"a"čelo"

II. oblasť"očí"a"viečok""

III. oblasť"dolnej"časti"tváre"s"dominantnou"partiou"úst16"

 
Prvá"zóna"vyjadruje"predovšetkým"prekvapenie"(79"percent"),"druhá"zóna"strach,"smútok"

(67"percent)"a"tretia"zóna"radosť"a"šťastie"(98"percent).17"

"V" podstate" môžeme" o"pôsobení" konkrétnych" častí" tváre" hovoriť" jednotlivo" len"

v"teoretickej"rovine,"pretože"v"skutočnosti"tieto"prvky"pôsobia"komplexne,"spolu,"podobne"ako"

pôsobia"komplexne"aj"prvky"intonácie."

"„Prostriedky" mimiky" fungujú" automaticky," podvedome" a"nemožno" ich" ovládať." Sú"

spontánnym"vonkajším"prejavom"psychického" stavu."Mimika" je"výraz"viditeľný" iba"na"malú"

vzdialenosť." Je" úzko" spojená" s"poetikou" výrazu." Je" správne," ak" človek" pozná" silu" svojej"

mimiky.“18""

Človek" vystupujúci" na" verejnosti" musí" byť" schopný" aspoň" do" istej" miery" ovládať" svoju"

mimiku"a"vedome"ju"regulovať."Myslím,"že"do"istej"miery"to"dokáže"v"podstate"každý,"pretože"

napr." vedome" prispôsobujeme" mimiku" istým" sociálnym" príležitostiam," prostrediu" a"pod."

Často"vedome"mimikou"zakrývame"svoj"skutočný"psychický"stav."

"Adresáta"upútava"v"prvom"rade"to,"čo"vidí,"teda"vonkajší"výzor"hovoriaceho."Reč"mimiky"

má" podčiarkovať" jazykový" prednes," byť" s"ním" koordinovaná." Výzor" komunikátora" má" byť"

v"súlade" s"jeho" jazykovým" prejavom." Práve" na" tento" súlad," vyváženosť," treba" klásť" dôraz,"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

16" EKMAN,"P.,"FRIESEN,"W."V.,"ELSWORTH,"P."Emotion.in.the.Human.Face."New"York"1972.""

17" KŘIVOHLAVÝ,"J."c."d.,"s."43.""

18" KOŠČO,"J.,"MISTRÍK,"J.""c."d.,"s."73.""
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pretože" ak" jeden" z"komponentov" prekročí" adekvátnu" formu," resp." intenzitu," dochádza"

k"disharmónii,"ktorá"môže"znehodnotiť"celý"prejav,"odpútať"pozornosť"od"jeho"obsahu"a"pod.""

Svaly"na"našej" tvári" sú"natoľko" zložitým" tkanivom," že"nám"umožňujú" vytvoriť" vyše" tisíc"

výrazov"tváre,"navyše"v"minimálnom"čase.19""

 

"

"

Gestikulácia!
"Gestikulácia" zahŕňa" pohyby" rúk" a"celého" tela." Z" hľadiska" historického" vývoja" sú" gestá"

staršou"formou"ľudskej"sociálnej"komunikácie"ako"reč."Rei"sa"domnieva,"že"gesto"ako"sociálny"

komunikačný"prvok"predchádza"zrod"jazyka"takmer"o"jeden"milión"rokov.20""

"Úlohou" gestikulácie" je" napr." podporovať" vetný" prízvuk," teda" dôraz," to" znamená"

podčiarkovať" najdôležitejšie" výrazy," zdôrazňovať" súhlas," nesúhlas" (kývnutie" hlavy" vo"

vertikálnom" smere," krútenie" hlavy" v"horizontálnom" smere)." Zdôraznenie" napr." možno"

vyjadriť"pohybom"ruky"zhora"nadol"a"dopredu"a"existuje"ešte"celý"rad"ďalších"gestikulačných"

variantov.21"Teoretici"zistili,"že"pomocou"ruky"a"paže"je"človek"schopný"vytvoriť"až"700`"tisíc"

komunikatívnych"znakov.22"

Musíme" si" uvedomiť," že" gestá" ako" prvok" neverbálnej" komunikácie" sú" veľmi" silným"

výrazovým" prostriedkom." Podľa" odborníkov," ak" neverbálnym" prejavom" vyjadrujeme" niečo"

iné"ako"slovami,"je"päťkrát"väčšia"pravdepodobnosť,"že"uveríme"neverbálnemu"prejavu.""

V"literatúre"existujú"desiatky"klasifikácie"gest."Aj"vzhľadom"na"to,"čo"sme"už"o"neverbálnej"

komunikácii"povedali,"ukazuje"sa,"že"nie"je"možné"presne"interpretovať"význam"konkrétneho"

gesta,"pretože"jeho"obsah"závisí"od"osobnosti,"ktorá"ho"vykonáva,"kontextu"–"situácie,"v"ktorej"

sa"prejav"realizuje,"kultúry"a"ešte"ďalších"faktorov.""

Pre"určité"zjednodušenie"a"lepšie"pochopenie"problematiky"si"predsa"len"priblížime"jednu"

z"klasifikácií."Podľa"nej"gestá"rozdeľujeme"na"synsémantické"a"autosémantické."

.Synsémantické"gestá"sú"mimovoľné,"neuvedomujeme"si"ich,"sú"v"podstate"nefunkčné."

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

19" EKMAN,"P.,"FRIESEN,"W."V.,"ELSWORTH,"P."Emotion.in.the.Human.Face."New"York"1972.""

20" KŘIVOHLAVÝ,"J."c."d.,"s."71.""

21" BALÁŽ,"P."c."d.,"1,"s."88.""

22" MISTRÍK,"J."c."d.,"3,"s."244.""



____"

30"

"

"Vzhľadom" na"mimovoľnosť" a"zautomatizovanosť" ich" realizácie" je" dosť" zložité" ich" z"reči"

odstrániť." Ich" neutralizácia" by" stála" hovoriaceho" značnú" námahu," pretože" najprv" by" si" ich"

musel"uvedomiť"a"potom"im"zabrániť."Preto,"ak"nie"sú"príliš"výrazné," je"možné"ich"v"prejave"

tolerovať."Navyše"ich"úplné"potlačenie"by"mohlo"znížiť"živosť"reči"a"prirodzenosť"prejavu."Ak"

sú"však"synsémantické"gestá"natoľko"výrazné,"že"odpútavajú"pozornosť"adresáta"od"obsahu"

prejavu," je" dôležité" ich" obmedziť," resp." zrušiť."Medzi" synsémantické" gestá" patria" napríklad"

nenápadné" pohyby" prstov," menšie" pohyby" predlaktia," prikyvovanie," rôzne" dotyky" vlastnej"

tváre"(selfadaptéry),"pohrávanie"sa"s"vlasmi,"odhadzovanie"vlasov.""

"Autosémantické.gestá"sú"schopné"aj"nahradiť"reč."Ako"sprievodné"javy"reči"oživujú"prejav."

Treba" však" kontrolovať" mieru" ich" výraznosti," pretože" ak" je" príliš" vysoká," môže" prevýšiť"

rečový" prejav." Autosémantické" gestá" opäť" klasifikujú" rôzni" autori" rôzne."My" sa" prikláňame"

k"rozdeleniu" na" deiktické. (ukazovacie)," ikonografické" (novšie" ikonické" –" zobrazujúce),"

symbolické"a"kontaktové.""

"Deiktické" gestá" sa" používajú" spolu" s"ukazovacími" zámenami," ale" môžu" sa" použiť" aj"

samostatne." Sú" to" pohyby" rúk," hlavy" alebo" to" dokonca" môže" byť" len" pohľad." Deiktickými"

gestami" naznačujeme" odpoveď" na" opytovacie" zámená" ktorý," kto," čo," pravda," ak" je" objekt,"

o"ktorom"hovoríme,"v"našej"prítomnosti"alebo"aspoň"v"dohľade."

"Ikonografické. alebo" ikonické" gestá" priamo" zobrazujú" alebo" kreslia" vec" a"jej" vlastnosť."

Namiesto" zámena" používajú" plné" pomenovanie," alebo"môžu" toto" pomenovanie" aj" vynechať"

(napr." ak" chceme" povedať," akú" hrubú" knihu" sme" práve" dočítali," oddialime" na" potrebnú"

vzdialenosť"palec"od"ukazováka"a"povieme"„taká"hrubá“,"ale"stačí"povedať"len"„taká“"a"hrúbku"

naznačí"vzdialenosť"medzi"prstami)."Ikonografické"gestá"sú"silne"expresívne"a"preto"ich"treba"

používať"opatrne"a"s"mierou."

.Symbolické"gestá"sa"používajú"na"vyjadrenie"istého"obsahu,"ktorý"môže"byť"vzdialený"od"

podoby" tohto" gesta." Sú" to" gestá" zaužívané" a"známe," s"dosť" jednoznačným" obsahom," ale" len"

v"danej"spoločnosti"alebo"regióne."Nie"sú"všeobecne"platné."Patrí"sem"napr."súhlas"a"nesúhlas"

hlavou," príkaz" mlčať," vyjadrený" položením" ukazováka" na" pery," trenie" rúk" na" znak" radosti"

a"pod."
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"Kontaktové"gestá"sa"používajú"na"členenie,"zdôrazňovanie"a"dynamizovanie"prejavu."Patrí"

sem"napr."kruhový"pohyb" rukou"vo"význame"my"všetci," vztýčenie"ukazováka"podčiarkujúce"

výpoveď"a"pod.23.

"

Mimika"a"gestikulácia"sa"síce"nezúčastňujú"na"výstavbe"prejavu"ako"akustické"prostriedky,"

ale"sú"mimoriadne"dôležité."Podfarbujú"jazykový"prejav"a"ak"sú"správne"používané,"zvyšujú"aj"

jeho"zrozumiteľnosť."Musia"byť"však"prirodzené"a"v"príslušnej"miere"diferencované."Majú"byť"

zladené" s"obsahom" a"cieľom" jazykového" prejavu." Nedostatok" mimiky" a"gestikulácie" môže"

zoslabiť" kontakt"medzi" komunikátorom"a"recipientom."Na"druhej" strane" zasa" ich"nadmerné"

používanie" dokáže" pôsobiť" rušivo," niekedy" až" komicky" (najmä" prehnaná" gestikulácia)."

Dôležitá" je" teda" miera" využitia" týchto" optických" prvkov" reči." Značne" ju" predurčuje"

predovšetkým"druh"prejavu."Inak"využíva"tieto"prostriedky"rečník"na"tribúne"a"inak"herec"na"

javisku." Predovšetkým" treba" dbať" na" to," aby" používané" gestá" boli" prirodzené" a"primerané"

situácii."V"opačnom"prípade"sa"možno"aj"zásluhou"nevhodnej"gestikulácie"zosmiešniť,"vyvolať"

pokles"úcty"a"vážnosti."Na"druhej"strane"úplná"absencia"gestikulácie,"nehybná"poloha,"pôsobí"

neprirodzene"a"preto"tiež"nie"je"vhodná"na"všeobecné"použitie.""

Je" zaujímavé," že" tak" ako" paralingvistické" zvukové" prostriedky" pôsobia" rôznorodo"

v"jednotlivých" jazykoch," aj" paralingvistické" optické" prostriedky" pôsobia" v"jednotlivých"

oblastiach" rôzne," hoci" by" sme" to" možno" ani" neočakávali." Ide" o"prostriedky" mimiky"

a"gestikulácie," najmä" symbolické" gestá." Tak" napr." vyplazenie" jazyka" je" u"nás" neslušné"

vysmievačné"gesto,"ktoré"svedčí"o"nevychovanosti"človeka"a"vyskytuje"sa"najmä"u"malých"detí"

ako"výraz"výsmechu,"odporu"a"pod."Naproti"tomu"v"niektorých"častiach"Číny"vyplazenie"jazyka"

znamená" ospravedlnenie." V" Tibete" zasa" takýmto" pre" nás" netradičným" spôsobom" vyslovujú"

zdvorilý" súhlas." Na"Markézach" tento" pohyb" predstavuje" zápor." Všeobecne" platné" nie" je" ani"

rozšírené" vyjadrenie" súhlasu" a"nesúhlasu" pohybom" hlavy." Z" Bulharska" poznáme" opačnú"

konvenciu,"ako"je"u"nás."My"vyjadrujeme"súhlas"prikývnutím,"t." j."pohybom"hlavy"zhora"dolu"

vo" vertikálnej" rovine," nesúhlas" pokrútením," t." j." pohybom" hlavy" zo" strany" na" stranu" vo"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

23" Pri"klasifikácii"a"charakteristike"gest"sme"vychádzali"najmä"z"Mistríka,"J."c."d.,"4,"s."150"–"156."V"prácach"

venovaných"neverbálnej"komunikácii"nachádzame"množstvo"iných"klasifikácií,"z"hľadiska"špecifických"potrieb"

tejto"publikácie"sa"nám"javilo"vybrané"delenie"ako"vyhovujúce."

"



____"

32"

"

vertikálnej" rovine." V"Bulharsku" je" to" práve"naopak."Nečudo"potom," že"pri" neznalosti" týchto"

konvencií"dochádza"k"nedorozumeniam."

Treba"si"uvedomiť"aj"to,"že"reč"a"pohyb"sú"riadené"z"jedného"motorického"ústredia"a"že"isté"

výkony" v"jednej" rovine" sú" spojené" s"druhou," takže" ich" realizujeme" zároveň," hoci" niektoré"

z"nich" môžu" byť" v"danej" chvíli" zbytočné." Znamená" to," že" táto" činnosť" je" u"človeka"

synchronizovaná"a"hovoríme"o"tzv."rytmogestách.24""

Je" to" napr." prípad" telefonujúceho" človeka," ktorý" využíva" aj" optické" prostriedky" reči" a"to"

nielen" mimiku," ale" i"gestikuláciu," niekedy" dokonca" výraznú," hoci" jeho" partner" na" druhom"

konci" telefonického" spojenia" toto" všetko" nemôže" vidieť." Človek" robí" tieto" pohyby"

automaticky,"bez"toho,"že"by"si"uvedomoval,"že"v"danom"prípade"sú"nadbytočné."Spojenie"reči"

a"pohybu"je"ľudskou"prirodzenosťou,"preto"sa"vyskytuje"aj"tam,"kde"nie"je"funkčne"využité."

 

Posturika!
Pod"posturikou"rozumieme"komunikáciu"prostredníctvom"telesnej"polohy.""

Je"to"vlastne"statické"vyjadrenie"prostredníctvom"postoja"a"držania"tela."V"podstate"máme"

štyri"základné"polohy"–"môžeme"stáť,.sedieť,.ležať.a.kľačať."Samozrejme,"každá"z"týchto"polôh"

má"množstvo"variácií."Sediaca"poloha"je"často"súčasťou"pracovného"výkonu."Je"dôležité"sedieť"

správne" a"zdravo," pretože" počas" produktívneho" života" presedíme" až" 80`tisíc" hodín." Pritom"

podľa" prieskumov" až" 67" percent" ľudí" sedí" nesprávne" a"80" percent" populácie" trpí" nejakým"

problémom"chrbta.25""

V"prípade"komunikácie"vo"verejnom"styku"nie"sú"možnosti"výberu"polohy"príliš"rozmanité,"

pretože"interpret"väčšinou"sedí"alebo"stojí."

"Ak" sedí" za" stolom" alebo" stojí" za" rečníckym" pultíkom," je" situácia" jednoduchšia," pretože"

väčšiu"časť"jeho"tela"nevidno."Ak"sa"prejav"realizuje"posediačky,"treba"si"uvedomiť,"ako"sedieť,"

ktoré"polohy"sú"vhodné"v"akej"situácii"atď."

.Existuje"celý"rad"póz"pri"sedení,"nie"všetky"sú"však"vhodné"na"použitie"na"verejnosti."Dosť"

častým"zlozvykom,"ktorý"vyvoláva"pocit"pohodlnosti," je"poloha,"pri"ktorej"sa"sediaci"nakláňa"

dozadu" na" operadlo" stoličky." Ak" je" prejav" prenášaný" audiovizuálnym" prostriedkom," pri"

takomto" snímaní" sa" ruky" akoby" naťahujú" smerom" ku" kamere," zdajú" sa" príliš" dlhé" a"veľké."

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

24 MISTRÍK,"J."c."d.,"3,"s."152.""
25 ČERNÝ,"V."c."d.,"s."54"
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Okrem" toho" mužom" sa" zdvíha" sako" na" ramenách" a"pri" krku" a"línia" brady" sa" stráca" pod"

golierom."Takáto"poloha"je"nevhodná."Sedieť"treba"rovno,"ľahko"naklonený"ku"kamere,"ale"nie"

zvalený" na" stôl." Nohy" treba" držať" bližšie" k"stoličke," jednu" trochu" odsunúť." Ruky" majú" byť"

položené" na" stole," nie" príliš" naširoko" a"zápästia" majú" ležať" voľne." V" prípade" rozhovoru" je"

vhodné"pootočiť"sa"k"partnerovi."Svedčí"to"o"zainteresovanosti"a"záujme."Vhodné"je"pripraviť"

si" presnú" polohu" pred" začiatkom" prejavu," aby" sme" od" začiatku" pôsobili" na" adresáta"

sústredene"a"pokojne."

Niekedy" interpret" pri" prejave" stojí" bez" akejkoľvek" opory." Vtedy" si" treba" uvedomiť"

vhodnosť" postoja," ktorý" azda" ešte" vo" väčšej" miere" ako" poloha" sediaca" upútava" pozornosť"

adresáta" a"ovplyvňuje" výsledok" celého" prejavu." Zaujať" vhodnú" polohu" je" dosť" ťažké," zvlášť"

pre"človeka,"ktorý"nie"je"zvyknutý"bežne"vystupovať"na"verejnosti."Často"sa"nepokojne"myká,"

čo" vzbudzuje" u"adresátov" podráždenie," prenáša" váhu" z"jednej" nohy" na" druhú," nevie," čo"

s"rukami."

.Najjednoduchšie"riešenie"je"stáť"rovno,"jednu"nohu"vysunúť"dopredu"a"váhu"tela"preniesť"

na"nohu,"ktorá"je"vzadu."Takýto"postoj"je"vhodný"aj"z"toho"hľadiska,"že"umožňuje"urobiť"krok"

vpred"napr."pri"dôraze."Aj"tento"pohyb"treba"však"používať"opatrne"a"s"mierou,"aby"sa"človek"

nekýval"dopredu"a"dozadu."Pri"postoji" sú"dôležité" gestá."Môžu" sa"používať" také" isté" ako"pri"

polohe" posediačky." Ruky" môžu" zaujať" celý" rad" polôh." Najjednoduchšie" je" však" voľne" ich"

spustiť"popri"tele."Louis"Bruce,"anglický"televízny"hlásateľ,"vo"svojej"príručke"radí:"„Nemeňte"

často"polohu"rúk."Nemávajte"nimi"ako"regulovčík"mestskej"dopravy."Gesto"je"vhodné,"ak"mení"

náladu,"atmosféru.“26""

V" súčasnosti" sa" tejto" oblasti" venuje" značná" pozornosť" a"existuje" celý" rad" „zaručených“"

príručiek," ktoré" vysvetľujú," čo" presne" ktoré" gesto" znamená." Psychológovia" varujú" pred"

nekritickým"preberaním"týchto"poznatkov."Človek"so"svojimi"komunikačnými"prejavmi"je"tvor"

veľmi" rôznorodý," preto" jednoznačnosť," napr." aj" gest," nie" je" zaručená." Môže" vyjadrovať"

v"príručke"popísaný"význam,"ale"aj"nemusí."Závisí" to"od"celého" radu"ďalších" faktorov."Preto"

odborníci"odporúčajú"vnímať"neverbálne"prejavy"v"tzv."klastroch"(zhlukoch)"a"klasifikovať"ich"

s"ohľadom"na" kontext," situáciu." Len" taká" percepcia" neverbálnych" javov" vytvára" predpoklad"

pre"úspešný"priebeh"komunikačného"procesu.""

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

26"Bruce,"L.""Televízny"hlásateľ."In:"Kontakt"č."5,"Bratislava.""ČST"1977."
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Ďalším"dôležitým"prejavom"neverbálnej"komunikácie"je"držanie.tela."Mehrabian"dekódoval"

držanie"tela"vo"viacerých"experimentoch"a"z"nich"vyvodil"dva"základné"rozmery"držania"tela:"

naliehavosť.a.relaxácia.""

Naliehavosť" sa" prejavuje" v"miernom" predklone" k"partnerovi" v"komunikácii" a"jej" ďalšími"

znakmi" sú" dotýkanie" sa" seba" samého," vyhľadávanie" priestorovej" blízkosti," tendencia"

častejšieho" pohľadu" na" partnera" a"tendencia" k"priamej" orientácii" na" partnera." Toto" držanie"

tela"preferujeme"u"osôb,"ktoré"máme"rady."Častejšie"ho"používajú"ženy.""

Relaxácia"je"typická"asymetrickou"polohou"paží,"naklonením"nabok,"asymetrickou"polohou"

nôh,"uvoľnenými"rukami,"záklonom"celého"tela."Takéto"držanie"tela"sa"vyskytuje"vo"verejnom"

styku" pri" komunikácii" s"partnerom" nižšieho" sociálneho" statusu," častejšie" sa" uplatňuje" voči"

ženám"a"smerom"k"osobám"opačného"pohlavia."V"miernejšej"verzii" takéto"držanie"používajú"

muži"v"interakcii"s"iným"mužom,"ktorý"nepatrí"medzi"ich"obľúbených.""

Obyčajne" si" neuvedomujeme" obsah" a"význam," ktorý" komunikujeme" prostredníctvom"

držania" tela." Treba" dbať" na" správne" držanie" tela" nielen" pre" zdravie" a"kondíciu," ale" aj"

s"prihliadnutím"na"spoločenské"uplatnenie.".

Poloha" človeka" je" dôležitá" aj" vo" vzťahu" k"iným" ľuďom," resp." vo" vzťahu" k"ich" polohe."

Situácia," keď" konkrétna" osoba" stojí" a"ostatní" sedia," môže" mať" protikladný" obsah." Preto"

nesúhlasíme"s"názorom,"že"stojaci"je"voči"sediacemu"automaticky"v"nadradenej"pozícii."Práve"

vyznenie" tohto" javu"má"výrazný"kontextový" charakter."To" znamená," že" raz"môže" znamenať"

nadriadenosť" (napr." učiteľ" v"škole)," inokedy" podriadenosť" (napr." pri" odvode" na" vojenskú"

službu," pred" prijímacou" komisiou" a"pod.)." Konkrétny" obsah" tohto" optického" vyjadrenia"

dotvára" rad"ďalších" faktorov"a"naozaj" je"dešifrovateľný" len"v"konkrétnej" situácii," v"kontexte."

Napriek"tomu"však"má"istú"výpovednú"hodnotu.""

Pri" rozdielnej" polohe"účastníkov"komunikácie" vznikajú" aj" rozdiely" vo" výške"očí." Preto" si"

napríklad"v"komunikácii"s"deťmi"často"čupneme,"aby"sme"sa"dostali"na"ich"úroveň.""

Rovnako" nesúhlasíme" s"tvrdením," že" zvýšením" miesta" rastie" pokoj" rečníka.27"Toto" je"

individuálna"záležitosť"a"závisí"od"osobnosti"rečníka"a"ďalších"faktorov.""

V" niektorých" prípadoch" tvrdenie"môže" platiť," ale" často" sa" darí" komunikácii" aj" rečníkovi"

lepšie,"keď"je"na"jednej"úrovni"s"adresátmi"prejavu,"sedí"s"nimi"v"kruhu"a"pod.!

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

27" ČERNÝ,"V."c."d,"s."48"`"53"
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Haptika!
Haptika" je"disciplína,"ktorá" sa" zaoberá"komunikáciou"prostredníctvom" fyzického"dotyku."

Tento" termín" vniesol" do" sociálnej" psychológie" lingvista" William" Austin." Je" to" náuka"

o"taktilnom"kontakte"="dotyku.28.

.Telesný"dotyk"je"najprimitívnejší"spôsob"komunikácie"a"môžeme"sa"s"ním"stretnúť"aj"v"ríši"

živočíchov."V"medziľudských"vzťahoch"patrí"väčšina"takýchto"prejavov"do"sféry"súkromného"

života." Vo" verejnom" styku" zastupuje" tento" typ" komunikácie" predovšetkým" podanie" ruky,"

ktoré"je"asi"najčastejším"spoločenským"fyzickým"kontaktom."Tiež"sem"patrí"napr."potľapkanie"

po" pleci" alebo" objatie." Ostatné" prejavy" tohto" typu" komunikácie" patria" do" intímnej" sféry"

súkromného"života.""

Je"dôležité,"akým"spôsobom"podávame"ruku."Často"to"býva"jeden"z"prvých"komunikačných"

kontaktov," napr." pri" predstavovaní." Najvhodnejší" spôsob" podania" ruky" je" primerane" pevnú"

ruku"vkladať"do"partnerovej" ruky" tak," že"prsty"smerujú"k"partnerovi"a"palec" je"vztýčený."Po"

uskutočnení" kontaktu" palec" klesne" a"„objíme“" ruku"partnera."Nasleduje" primerané" stisnutie"

a"mierne" potrasenie." Aj" tu" je" dôležitá" otázka" miery." Niektorí" ľudia" (najmä" muži)" majú"

tendenciu" pri" stisku" ruky" preukazovať" svoju" silu." V" oficiálnom" kontakte" je" takýto" prejav"

neadekvátny" a"úplne" neprípustná" je" intenzita" stisku," pri" ktorej" partner" pociťuje" bolesť."

Intenzitu" stisku"môže" v"niektorých" prípadoch" ovplyvniť" aj" pohlavie" partnera." Aj" potrasenie"

má" byť"mierne."Dôležitý" je" aj" čas" trvania" kontaktu."U" nás" sú" to" asi" štyri" sekundy," ale" napr."

v"anglosaských" krajinách" je" to" dlhšie" (asi" sedem" sekúnd)." Neprimerané" predĺženie" tohto"

kontaktu" môže" mať" vplyv" na" komunikáciu." Jeho" význam" je" opäť" kontextový" a"môže"

vyjadrovať"naliehavosť,"zvýšený"záujem"o"osobu"partnera,"dominanciu.""

Podľa" Thomsona" sa" pri" podávaní" ruky" usilujeme" vytvoriť" podvedomú" väzbu" s"druhým"

človekom" a"preto" sa" prispôsobujeme" charakteru" jeho" podania" ruky," a"to" rýchlosťou," silou,"

potriasaním"aj"trvaním"podania.29""

Rozoznávame"viaceré"štýly"podania"ruky."Podanie"ruky"zhora,"keď"dlaň"smeruje"nadol,"je"

vyjadrením" dominancie." Podanie" ruky" zospodu," keď" dlaň" smeruje" smerom" hore," vyjadruje"

podriadenosť,"poníženosť,"prípadne"prosbu"o"pomoc."Niektorí"ľudia"podávajú"uvoľnenú"ruku"

–" tzv." „mŕtvu" rybu“," alebo"niektoré"dámy"vložia" do"dlane"partnera" len" končeky"prstov."Oba"

tieto"spôsoby"sú"väčšine"ľudí"nepríjemné."Spomenuli"sme"len"základné"podoby"podania"ruky."

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

28" ČERNÝ,"V."c."d.,"s."107"

29" THOMSON,"P."c."d.,"s."147"
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Realita" ponúka" širšiu" škálu" možností." Treba" si" však" uvedomiť," že" podanie" ruky" je" veľmi"

výrazný"prvok"komunikácie"a"keďže"často"aj"prejav"prvotný,"môže"veľmi"výrazne"(negatívne"

alebo" pozitívne)" ovplyvniť" priebeh" a"vývoj" ďalšej" komunikácie." Poznáme" aj" tzv." obojručné"

podanie" ruky," keď" aj" ľavou" rukou" uchopíme" podanú" ruku." Takouto" formou" vyjadrujeme"

srdečnosť," vrelosť," preto" by" sa" nemala" použiť" pri" prvom" stretnutí," ale" až" pri" ďalších," po"

nadviazaní"vzťahu."Zosilnenie"týchto"pozitívnych"pocitov"vyjadrujeme"aj"dotykom"našej"ľavej"

ruky"na"paži"partnera."To"však"treba"robiť"opatrne,"pretože"s"výškou"dotyku"rastie"dôvernosť"

prejavu.""

Súčasťou"haptiky"je"aj"sebadotýkanie."Pri"komunikácii"sa"človek"často"dotýka"svojej"tváre,"

vlasov," niektorých" častí" tela." Väčšinou" to" bývajú" mimovoľné" pohyby," ktoré" si" interpret"

neuvedomuje"a"nechce"nimi"nič"vyjadriť.""

Desmond"Morris" delí" tieto" sebadotyky" do" štyroch" skupín." Len" prvé" dve" z"nich" sa"môžu"

aktívne"zúčastniť"v"komunikačnom"procese."Sú"to"ochranné.dotyky"a"zvláštne.signály.""

Ochrannými.dotykmi" bránime"vstupu"alebo"výstupu" signálov."To" je"napríklad" zakrývanie"

úst," aby" sme" niečo" nepovedali," alebo" zapchávanie" uší," aby" sme" niečo" nepočuli." Zvláštnymi.

signálmi"komunikujeme"špecifické"oznámenia,"napr."podopieraním"brady"vyjadrujeme,"že"sa"

nudíme.""

Druhé"dve" skupiny" sebahaptiky"patria"do" sféry" súkromného"života." Sú" to"čistiace.dotyky"

a"autointímne.dotyky."Čistiace.dotyky"nám"majú"pomôcť"udržiavať"vlastné" telo"v"stave,"ktorý"

nám"je"príjemný."Pod"autointímnymi.dotykmi"chápe"Morris"hladenie"vlastného"tela,"dotýkanie"

sa"intímnych"častí"a"pod.30""

Ako" sme" už" spomenuli," aj" komunikáciu" prostredníctvom" dotykov" treba" vnímať"

kontextovo," pretože" závisí" od" mnohých" faktorov," napr." sociálnej" kultúry" daného" regiónu,"

vzťahu"účastníkov"komunikácie"atď.""

"

Proxemika!
Proxemika" je" náuka" o"vzdialenosti" medzi" účastníkmi" komunikácie," ktorá" skúma"

podmienky" a"spôsoby" ich" približovania" sa" a"signalizuje" vzťah" a"pomer" hovoriacich." Tiež" sa"

zaoberá"umiestnením"účastníkov"v"priestore"a"ich"orientáciou"v"ňom.""

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

30" KNAPP,"c."d.,"s."117."
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V"starších"prácach"sa"uvádza"ako"fyzická"blízkosť."Kľúčovými"parametrami"v"proxemike"sú"

proximita," orientácia" v"priestore," teritoriálne" správanie" a"zmeny" vo" fyzickom" nadobúdaní"

priestoru.31""

 
Proximita!!
Proximita" je" vzdialenosť" medzi" hovoriacimi" a"je" to" jediná" zmerateľná" veličina." Môže"

ovplyvniť"obsah"i"formu"komunikácie."Hall32"rozlišuje"štyri"pásma:"

 
• Intímna.vzdialenosť" je"vzdialenosť"medzi"blízkymi"ľuďmi,"napr."manželmi,"rodičmi"

a"deťmi,"milencami."Keď"sa"do"takejto"bezprostrednej"blízkosti"dostanú"dvaja"cudzí"

ľudia," je" to"neprirodzené"a"väčšinou"pre"nich"aj"nepríjemné."Následkom"civilizácie"

sa"však"často"dostávame"do"situácií,"keď"sa"v"takejto"intímnej"vzdialenosti"ocitáme"

s"úplne" cudzími" ľuďmi." Napr." pri" jazde" v"preplnených" dopravných" prostriedkoch,"

vo"výťahu."Život"však"našiel"pravidlá"aj"pre"takéto"situácie."Je"prirodzené,"že"ľudia,"

ktorí" stoja" tesne" pri" sebe," sa" na" seba" nepozerajú," usilujú" sa" byť" v"postoji" strnulí,"

dotýkať" sa" ostatných" čo" najmenej." Napriek" tomu" v"takýchto" situáciách" často"

dochádza"k"napätiu,"roztržkám"a"pod."Pri"intímnej"vzdialenosti"sa"môžu"prejaviť"aj"

vplyv"čuchových"a"termálnych"kanálov.""

• Osobná.vzdialenosť" sa" rozdeľuje" na"menšiu" (50" –" 90" cm)" a"väčšiu" (90" –" 125" cm)."

Menšia" osobná" vzdialenosť" je" bežná" napr." medzi" manželmi." Väčšia" osobná"

vzdialenosť" tvorí" hranicu" fyzického" ovládania," potiaľ" sa" ešte" partnera" môžeme"

dotknúť."Je"to"vzdialenosť,"do"ktorej"sa"bežne"dostávame"na"pracovisku,"v"obchode"

a"pod."

• Spoločenská.vzdialenosť"sa"tiež"rozdeľuje"na"menšiu"(125"–"230"cm)"a"väčšiu"(230"–"

600"cm)."Vyskytuje"sa"pri"spoločenských"akciách,"v"obchodných"vzťahoch."Zmenenú"

funkciu"tu"nadobúdajú"oči."Udržujú"kontakt,"a"preto"sa"treba"pri"takejto"vzdialenosti"

čo"najviac"pozerať"na"osobu,"s"ktorou"hovoríme."

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

31" ČERNÝ,"V."c."d.,"s."43"`"51.""

32" HALL,"E."T..Proxemics.–.a.Study.of.Man´s.Spatial.Relationship."In:"Man´"Image"in"Medicine"International"

Universities"Press."1963."

"



____"

38"

"

• Verejná.vzdialenosť"môže"byť"tiež"menšia"(4"–"6"m)"a"väčšia"(nad"6"m)."Menšia"sa"

vyskytuje"napr."pri"prednáškach"v"škole,"väčšia"na"verejných"zhromaždeniach.33"

 
„Vzdialenosť" je" sprievodným"znakom"obsahu"a"dôležitosti"prejavu"alebo"niektorých" jeho"

častí." Intímna" vzdialenosť" signalizuje" dôverný" rozhovor," ktorý" však" nemusí" byť" dôverným,"

spoločenská" vzdialenosť" signalizuje" viac" alebo" menej" oficiálny" rozhovor." Analogicky" sa"

uplatňuje" proxemika" aj" pri" rečníckych" prejavoch:" čím" je" prejav" oficiálnejší" a"obsahovo"

všeobecnejší,"tým"je"vzdialenosť"medzi"rečníkom"a"poslucháčom"väčšia"a"naopak.“"34"

Počas"komunikácie"nemusí"byť"vzdialenosť"medzi"účastníkmi"nemenná."Naopak,"môže"sa"

meniť"v"závislosti"od"mnohých"faktorov.".

Aj" keď" vzdialenosť" medzi" interpretom" prejavu" a"jeho" recipientom" je" determinovaná"

technickými" prostriedkami," prostredím" atď.," znalosti" proxemiky" môžu" pomôcť" aj" tu." Pri"

priamom"prejave"môže"byť"vzdialenosť"naozaj"rôzna,"najčastejšie"spoločenská"a"verejná."Pri"

televíznom" prejave" ide" prevažne" o"spoločenskú" vzdialenosť," čo" je" dané" rozmermi" našich"

bytov"a"umiestnením"televíznych"prijímačov."Aj"tá"sa"však"môže"meniť"aj"v"priebehu"prejavu,"

a"to"pohybom"kamery"alebo"zmenou"veľkosti"záberu,"na"osobnú"až"intímnu."

 
Orientácia!v!priestore!
Pod"týmto"názvom"má"Argyl"na"mysli"uhol,"pod"ktorým"účastníci"komunikujú."Z"toho,"ako"

komunikujúci" využijú" priestor," dá" sa" vyvodiť" charakter" vzájomného" vzťahu." Z" viacerých"

experimentov" vyplynul" záver," že" keď" je" vzťah"medzi" účastníkmi" komunikácie"kooperatívny,"

sedia" komunikujúci" vedľa" seba." Ak" je" vzťah" kompetitívny," sedia" oproti" sebe" a"ak" ide"

o"bezprívlastkovú"komunikáciu,"sedia"na"rohu"stola"v"pravom"uhle.""

Ďalšou"dimenziou"priestorovej"orientácie,"ktorá"môže"ovplyvniť"komunikáciu," je"výškový"

rozmer."Mení"sa"druhom"polohy"–"státie"alebo"sedenie,"úpravou"prostredia"–"pódium,"schodík,"

dokonca"i"výškou"podpätkov.""

Aj tu sa však veľmi výrazne spoluzúčastňuje celý rad ďalších faktorov, napr. charakter 
prostredia a i. 35  

 
!

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

33" KŘIVOHLAVÝ,"J."hovorí"aj"o"tzv."sympatickej"vzdialenosti."c."d.,"s."43.""

34" MISTRÍK,"J."Rétorika.pre.učiteľov.vysokých.škôl."Bratislava"ÚRVŠ"v"SSR"1985.(c."d.,"5),"s."34.""

35" ARGYL,"c."d.,"Černý,"V."s."46.""
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Teritoriálne!správanie!!
V"súvislosti"s"rečou"tela"a"priestorovou"determináciou"reči"je"zaujímavý"poznatok"Roberta"

Audryho," ktorý" prináša" v"knihe" Teritoriálny" imperatív." Pozoroval" zvieratá" a"z" ich" správania"

odvodil"istý"pud,"ktorý"je"možné"pozorovať"aj"u"človeka."Je"to"pud"prirodzený"a"spočíva"v"úsilí"

získať," udržať" a"brániť" istý" teritoriálny" priestor." Zjednodušene" ide" o"to," že" každý" človek"

potrebuje"mať" svoje"miesto."V"makroštruktúre" je" to"možno" rodná"obec,"do"ktorej" sa"vracia,"

ulica," kde" vyrástol," alebo" miesto," kde" má" chatu," záhradu" a"pod." Tento" pud" sa" práve"

v"mestských"podmienkach"prejavuje"vo"veľkom"rozmachu"záhradkárstva,"keď"po"neosobnej"

anonymite" sídlisk" ľudia" potrebujú" mať" pocit," že" im" niekde" patrí" nejaký" kúsok" pôdy." V"

mikroštruktúre" to"môže" byť" izba" v"byte,"mať" „svoju" izbu“," resp." len" kútik," obľúbené" kreslo,"

stále"miesto"pri"stole."Väčšinou"platí"v"rodinách"akýsi"ustálený"zasadací"poriadok"a"jednotliví"

členovia" ťažko" nesú," keď" im" niekto" „ich“" miesto" obsadí." Pri" hlbšom" zamyslení" nájdeme"

prejavy"tohto"pudu"všade"okolo"nás."Možno"ich"ani"uvedomele"nevnímame,"ale" ich"poznanie"

nám"často"môže"pomôcť"vysvetliť"niektoré"prejavy"ľudského"správania."

Altman"rozoznáva"tri" typy"teritórií:"primárne,.sekundárne.a.verejné."Primárne" teritóriá"sú"

výhradnou"doménou"ich"vlastníka."Je"to"prostredie,"v"ktorom"sa"jedinec"pohybuje"najčastejšie"

a"najradšej." Väčšinou" starostlivo" selektuje," koho" do" tohto" prostredia" vpustí" a"intenzívne" ho"

chráni"pred"nepozvanými"návštevami."Goffman"sem"zaraďuje"aj"veci"osobnej"potreby"(posteľ,"

kusy" oblečenia)." Sekundárne" teritóriá" sú" tie," kde" existuje" len" nezreteľná" hranica" medzi"

súkromným" a"verejným" vlastníctvom." Preto" tu" môžu" vznikať" konflikty" (kancelária" na"

pracovisku)."Vo"verejných" teritóriách" je"všetko"určené"k"dočasnému"vlastníctvu"a"využívaniu"

všetkými"a"nikto"nie"je"dotknutý,"ak"je"toto"teritórium"obsadené"niekým"iným."36""

To"hovorí" teória."Domnievame"sa"však," že"v"súčasnosti" sa" často" stáva," že"niektorí" jedinci"

opakovaným,"resp."dlhodobejším"využívaním"verejného"teritória"nadobudnú"pocit"vlastníctva"

a"potom"ťažko"nesú,"keď"im"ho"niekto"obsadí"(parkovacie"miesto," lavička"v"parku,"miesto"na"

pláži"atď.")"

V" súvislosti" s"priestorom" je" zaujímavý" ešte" ďalší" jav" nazývaný" „bublina“" osobného"

priestoru,"alebo"osobná"zóna,"resp."nárazníkový"priestor."Každý"človek"potrebuje"okolo"seba"

istý"priestor,"do"ktorého"mu"nikto" iný"nesmie"zasiahnuť."Výnimkou"sú"úplne"najbližší"ľudia,"

napr."partneri,"manželia,"rodičia"a"deti."Zasiahnutie"do"„bubliny“"osobného"priestoru"pociťuje"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

36" ČERNÝ,"V.,"c."d.,"s."46"`"47."
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človek"ako"nepríjemnosť,"netaktnosť,"dotieravosť,"zneistenie,"ohrozenie"osobnej"bezpečnosti"

a"pod."Zaujímavý"je"pokus"pri"malom"kaviarenskom"stolíku"pre"dvoch."Pri"takomto"posedení"

sa"akosi"prirodzene"predpokladá,"že"každému"z"dvojice"prináleží"príslušná"polovica"stolíka."V"

prípade,"že"si"jeden"zo"zúčastnených"posunie"napr."svoju"šálku"kávy"alebo"pohár"na"polovicu"

druhého," začne" sa" tento" cítiť" stiesnene," vníma," že" je" obmedzovaný" a"zneistie." Podobný" jav"

nastáva"napr."v"dopravnej"situácii,"kde"sa"však"„bublina“"osobného"priestoru"vytvára"až"okolo"

automobilu." Väčšina" vodičov" nemá" rada" jazdu" v"tesnom" závese." Často" z"toho" vznikajú"

nervózne"situácie,"ktoré"môžu"zapríčiniť"aj"dopravnú"kolíziu."

Každý" z"nás" sa" dostáva" do" styku" s"ľuďmi" pri" rôznych" príležitostiach." Preto" by"mal"mať"

základné"poznatky"aj"z"tejto"oblasti."Pri"besedách"sa"napr."„bublina“"osobného"priestoru"často"

porušuje,"keď" je"viac"účastníkov"pri"stole."Treba"však"rešpektovať"aspoň"minimálny"osobný"

priestor" pre" každého" účastníka," vytvoriť," resp." ponechať"mu" vlastný" priestor" na"miesto" na"

poznámky," občerstvenie" a"pod." Bublina" osobného" priestoru" je" individuálny" jav" a"u" každého"

človeka" môže" byť" iná." Súvisí" to" s"povahou," temperamentom" a"ďalšími" osobnostnými"

charakteristikami,"ale"i"s"prostredím,"v"ktorom"človek"vyrastá"a"žije."Opäť"tu"platí,"že"niektoré"

konvenčné"pravidlá"platia"len"v"určitých"regiónoch."Zaujímavý"bol"pokus,"ktorý"sa"robil"v"tejto"

súvislosti"s"väzňami"a"z"ktorého"vyplynulo,"že"čím"agresívnejší" jednotlivec,"tým"väčší"osobný"

priestor" potrebuje" k"tomu," aby" sa" necítil" ohrozený." Tieto" pokusy" realizoval" A." F." Kinczel"

z"psychiatrického"ústavu"v"New"Yorku"a"označil"to"ako"„nárazníkový"telesný"priestor.“""

Ďalšie" pokusy" psychológov" zistili," že" ľudia" reagujú" na" narušovanie" osobného" priestoru"

rôzne."Napr." väčšinou"prejavujú"nevôľu" tak," že"hojdajú" alebo"klopkajú"nohou," zažmúria"oči,"

stiahnu" bradu" na" prsia" a"pod." Vo" verejných" miestnostiach," napr." v"knižnici" sa" dokonca"

premiestnia,"ale"len"zriedkavo"požiadajú"narušiteľa,"aby"odišiel."37"

"Proxemika" sa" niekedy" nazýva" aj" mlčiacou" rečou" –" silent" language," čo" svedčí" o"jej"

výpovednej"sile."

"

.Neverbálna"komunikácia"sa"často"označuje"ako"reč"bez"slov." Je" to"naozaj" tak,"pretože" jej"

prostredníctvom"odovzdávame" isté" obsahy" bez" použitia" slov," v"závislosti" od" situácie" viac" či"

menej"konkrétne"a"jednoznačné."Zaujímavé"je,"že"táto"reč"bez"slov"funguje"ako"ďalšia"vrstva"aj"

pri" bežnom" rozprávaní" a"navyše" nemusí" byť" vždy" v"súlade" s"obsahom" hovorenej" reči." Ide"

najmä"o"situácie"v"súkromnom"styku,"ale"napr."aj"na"pracovisku,"na"verejnosti"a"pod."Máme"na"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

37" TOMAN,"J."c."d.,"s."203"–"204.""
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mysli" emocionálne" väzby," pri" ktorých" reč" tela" sprostredkúva" obsahy," ktoré" s"hovoreným"

slovom" vôbec" nesúvisia." Reči" bez" slov" najlepšie" rozumejú" ľudia" zainteresovaní" na" vzťahu,"

môžu" ju" však" vypozorovať" aj" ostatní" zúčastnení," aj" keď" pre" nich" väčšinou" nie" je" až" taká"

čitateľná."Alexander"Lowen,"ktorý"sa"touto"problematikou"zaoberá"vo"svojej"publikácii"Fyzická"

dynamika"štruktúry"charakteru,"dospel"k"poznatku,"že:"„Nijaké"slová"nie"sú"také"jasné"ako"reč"

tela"vo"chvíli,"keď"sme"sa"ju"naučili"rozumieť.“"38"

 
"Obsah"neverbálnej"komunikácie,"teda"reči"bez"slov,"môžeme"špecifikovať"na:"

"

• emócie"

• záujem"o"zblíženie"

• dojem"o"tom,"kto"som"ja"

• ovplyvnenie"zmeny"postoja"partnera"

• riadenie"chodu"vzájomného"styku"39.

 
Moderná"psychológia" sa" touto"problematikou"zaoberá"dosť"podrobne"a"v" tejto"oblasti" sa"

realizoval"celý"rad"experimentov."Zo"všetkých"jednoznačne"vyplýva,"že"medzi"emocionálnymi"

a"fyzickými"stavmi"jestvuje"nesporne"výrazný"vzťah."Vnútorný"stav"človeka"sa"odráža"na"jeho"

postoji," pohybe," chôdzi," gestikulácii" atď." Napr." psychológovia" dospeli" k"záveru," že" človek,"

ktorý" sedí" so" skríženými" rukami" a"nohami," odmieta" komunikáciu" s"okolím," je" uzavretý" do"

seba." Ak" s"ním" chceme" nadviazať" kontakt," máme" väčšiu" šancu," ak" ho" najprv" nejakým"

spôsobom" prinútime" zmeniť" polohu," napr." tým," že" sa" spýtame," koľko" je" hodín," alebo" ho"

poprosíme,"aby"sa"posunul,"prípadne"inak."

Ako" vyplýva" z"charakteristiky" jednotlivých" súčastí" neverbálnej" komunikácie," je" to"

nesmierne" variabilná" aktivita" a"identifikovať" jej" prejavy" je" komplikované." Hovorili" sme," že"

jazyk"je"systém"znakov,"ktorý"má"určité"pravidlá."Roland"Barthes"dokázal"podobné"princípy"aj"

v"niektorých" neverbálnych" systémoch." Ale" zároveň" zdôrazňuje" aj" základný" rozdiel," ktorý"

spočíva"v"tom,"že"pravidlá"konkrétnej"neverbálnej"komunikácie"a"ich"dodržiavanie"závisia"od"

konkrétnej" interakčnej" skupiny" a"nikdy" nemajú" absolútny" charakter." Preto" pre" neverbálnu"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

38" TOMAN,"J."c."d.,""s."192.""

39" KŘIVOHLAVÝ,"J."c."d.,"s."88."
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komunikáciu" má" význam" súhrn" všetkých" aktuálnych" neverbálnych" stavov" a"javov"

v"konkrétnej"situácii."Oddelene"je"ich"výpovedná"hodnota"skreslená"alebo"nulová."40""

Napriek" tomu" existuje" množstvo" „zaručených“" definícií" jednotlivých" prejavov" reči" tela."

Znova"pripomíname,"že"seriózni"autori"upozorňujú"na"potrebu"vnímať"prejavy"reči"tela"v"tzv."

klastroch"(zhlukoch)"a"až"v"prípade,"keď"je"konkrétny"význam"potvrdený"aspoň"troma"(podľa"

niektorých"štyrmi)"prvkami,"môžeme"ho"akceptovať.""

Súčasný" záujem" o"neverbálnu" komunikáciu" vyvoláva" často" až" nerealistické" predstavy"

o"tom," čo" všetko" neverbálne" správanie" tlmočí." Nebezpečenstvo" vzniká" aj" z"faktu," že"

neverbálne" správanie" je" ľahko" registrovateľné," ale" jeho" interpretácia," rozpoznanie"

konkrétneho"významu,"ako"sme"už"konštatovali," je"oveľa"zložitejšie."Rovnako" je"nevyhnutné"

vyhnúť"sa"paušálnemu"hodnoteniu"prejavov,"pretože"čo"platí"u"konkrétneho"jedinca,"nemusí"

platiť"všeobecne.""

 
 

"  

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

40" ČERNÝ,"V."c."d.,"s."28."
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Záver!
"

.Každý"človek"nosí"masku,"ktorá"chráni"jeho"osobné"vnútro"pred"vonkajším"svetom."Jediní,"

čo"masku"nenosia,"sú"deti,"ktoré"prirodzene"a"bez"obmedzenia"prejavujú"svoje"emócie."Z"tohto"

hľadiska"sú"zaujímaví"aj"starí"ľudia."Ich"zvráskavená"tvár"je"v"podstate"tiež"maska,"ale"iná"ako"

u"produktívnej"generácie." Je" to"akási"maska"života,"ktorá"v"podobe"vrások"zachytáva"prežité"

a"nedá"sa"zmeniť"ani"silou"vôle,"ani"vlastným"úsilím."Takáto"tvár"už"ťažko"nadobúda"iný"výraz,"

nevie"sa"pretvarovať."Dospelí"ľudia"väčšinou"vedia"do"značnej"miery"regulovať"svoj"výraz,"aj"

keď,"samozrejme,"hraničné"fyzické"alebo"psychické"stavy"sa"na"tvári"odzrkadľujú"väčšinou"aj"

napriek"veľkému"úsiliu" ich" zatajiť."Maska,"ktorú" si" ľudia"nasadzujú," je" rôzna"podľa" situácie,"

prostredia,"spoločnosti"a"pod."Maskou"sa"v"podstate"človek"ukazuje"svetu"v"podobe,"aká"sa"od"

neho"očakáva."Napr."čistý,"umytý,"upravený,"bezstarostný,"veselý,"vyrovnaný"atď."Väčšinou"len"

únava," resp." najintímnejšie" chvíle" dovoľujú" človeku" odložiť"masku," ktorá" v"podstate" pôsobí"

ako"ochrana"pred"vonkajším"svetom."V"tejto"súvislosti" je"sympatický"návrh"J."Tomana"na"to,"

aby" sa" jedným" z"hlavných" cieľov" múdrej" životnej" filozofie" stalo" umenie" „polovičného"

sebaovládania.“41"

"

"

" "

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

41" TOMAN"J."hovorí:"„…"Človek"by"sa"mal"naučiť"plne"ovládať"len"polovicu"svojich"citov"–""všetky"záporné"

city."Nemal"by"podľahnúť"zlosti,"nenávisti,"závisti,"zlej"nálade,"mrzutosti"a"pod."Mal"by"sa"cvičiť"nielen"v"tom,"aby"

tieto"záporné"city"neboli"zjavné"navonok,"ale"mal"by"sa"usilovať"aj"o"to,"aby"v"jeho"vnútornom"JA"vôbec"nevznikli."

Naproti"tomu"jeho"sebaovládanie"a"vonkajšia"maska,"ktorú"nosí,"by"mu"nemali"zabraňovať"v"tom,"aby"prežíval"

a"do"istej"miery"aj"navonok"prejavoval"kladné"city,"ako"sú"radosť,"sympatia,"láska"a"pod.“""

c."d.,"s."206."
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Trendy'v!marketingové-komunikaci!

Mgr..Ing..Olga.Jurášková,.PhD..

"

Abstrakt:!The"branch"of"marketing"communications"is"a"rapidly"elvoving"discipline,"which"

follows" trends" in" society" and" responds" to" them," on" the" other" hands" creates" trends" and"

determines" the" consumer" behavior." The" study" aims" to" introduce" the" basic" of" trends" in"

marketing"communications.""

"

Key!words:! consumer"behavior," emotions,"brand"building," creative" learning," emotion" in"

tourism"

"

Abstrakt:! Obor" marketingové" komunikace" je" rychle" se" vyvíjející" disciplínou," která" na"

jedné" straně" sleduje" trendy"a" aktuální"dění" ve" společnosti" a" reaguje"na"ně,"na"druhé" straně"

trendy"vytváří"a"určuje"tak"nákupní"chování"spotřebitelů."Studie"se"snaží"představit"základní"

trendy"v"marketingové"komunikaci.!!!!

"

Kľúčové! slová:! spotřebitelské" chování," emoce" značky," budování" značky," kreativní"

vzdělávání,"emoce"v"cestovním"ruchu"

"

" "
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Úvod!
Současná"doba" je"dobou" trendů." Sledujeme" trendy"v"módě," architektuře,"designu,"hudbě,"

technologiích," ale" i" ve" spotřebitelském" chování," preferenci" určitých" druhů" zboží" i" v"

marketingových" komunikacích." Trend`setter" jako"nositel" trendů"ovlivňuje" další" zákazníky" a"

spotřebitele,"kteří"ho"obdivují,"následují," a" tím"mohou"budovat"určité"značky"a" jejich" image."

Marketingové" komunikace"mají" výrazný" vliv" na" spotřebitelské" chování," na" prodej" zboží," na"

spotřebu"určitých"produktů,"a"tím"vytvářejí"trendy.""

Slovo" trend"pochází" z"angličtiny," znamená" směřování," dlouhodobou" tendenci1."Trendy" se"

v"upravených" podobách" vracejí" ve" všech" oblastech" lidského" života." Trendy" se" uplatňují" i"

v"oblasti" marketingových" komunikací." Dříve" byla" komunikace" značek" založena" hlavně" na"

prezentaci" funkčních" benefitů," ale" funkční" benefity" se" už" vyčerpaly," spotřebitelé" na" ně"

nereagují," protože" v"konkurenčním" prostředí" je" těžké" nabídnout" něco" unikátního," nějaký"

technický"parametr,"který"by"konkurence"nedokázala"v"krátké"době"nabídnout"taky."Proto"je"

nutné" postavit" komunikaci" značky" na" emocionálních" benefitech." V"dnešní" době" je" jádrem"

marketingové" komunikace" zážitek," sdílení" hodnot" značky," zapojení" spotřebitele" do" šíření"

komunikace"značky,"do"aktivní"podpory"image"značky.""

Spotřebitelé" často"propadají" iluzi," že" to," co" je"nyní," je" to"nejlepší," že"produkty," které" teď"

nakupují,"jsou"ty"nejlepší,"ale"všechny"trendy"dříve"či"později"skončí"a"jsou"nahrazeny"jinými"

trendy."Je"taky"nutné,"aby"výrobci"uvažovali"o"produktu"a"jeho"používání"„očima“"spotřebitele."

Marketingové"strategie"často"tvoří"muži,"kteří"řídí"marketingová"oddělení"firem,"ale"pokud"je"

produkt"určen" ženám," je"nutný"vhled"do"pocitů" ženy`spotřebitelky," jejíž"nákupní" chování" je"

odlišné" od" nákupního" chování" muže." S"tímto" faktem" je" třeba" počítat" a" přizpůsobovat"

komunikační"strategie"skutečným"spotřebitelům"a"jejich"preferencím"a"očekávání."2"

!

!

Trendy!v!nákupním!chování!spotřebitele!
Trendem" je" zvyšující" se" náročnost" spotřebitele," zvyšující" se" konkurence"na" všech" trzích,"

rychlost" „kopie“" jakéhokoliv" produktu." Právě" rychlost" a" napodobitelnou" v"podstatě"

jakéhokoliv" produktu" vede" k"nutnosti" diferencovat" značky" nabídkou" služeb," zákaznického"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

1"Slovník"cizích"slov"(online)"

2"GLADWELL,"M."Mžik,.s..39."
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servisu" a" zejména" efektivní" komunikace" se" spotřebiteli." Značky" jsou" nuceny" komunikovat"

efektivně," personalizovaně," zapojovat" emoce" do" komunikačního" sdělení" a" měřit" výsledky"

komunikace." Protože" měřit" znamená" rozumět" a" řídit," a" tím" vytvářet" skutečně" efektivní" a"

smysluplné" kampaně." 3 "Trendem" je" preference" značek" –" značku" tvoří" hodnoty," kterým"

zákazníci"věří,"hodnoty,"které"jsou"komunikovány"prostřednictvím"marketingové"komunikace."

Značky"se"demokratizují,"luxusní"značky"jsou"komunikovány"jako"značky"„pro"každého“,"snaží"

se" přiblížit" širšímu" portfoliu" zákazníků." Limitované" edice" luxusních" fashion" kolekcí" jsou"

vytvářeny"pro"módní"řetězce"tak,"aby"byly"atraktivní"pro"zákazníky"a"budovaly"vysokou"image"

značky."Zákazník"se"při"rozhodování"o"výběru"značky"zajímá"o"několik"základních"otázek:"4"

• Baví"mě"značka?"

• Chci"s"touto"značkou"žít?"

• Co"„stojí“"za"značkou,"jakou"má"historii?"

• Jací"lidé"značku"tvoří?"

"

V"dnešní" době" nestačí" jen" definovaná" hodnota" značky," která" je" prezentována" nástroji"

marketingové" komunikace," značka" musí" k"zákazníkům" „mluvit“" jejich" jazykem," musí" se" o"

zákazníky"zajímat,"musí"jim"přinášet"skutečnou"hodnotu,"musí"být"uvěřitelná,"pravdivá,"musí"

vzbuzovat"důvěru.""

 

Trendy!v!marketingovém!řízení!
Trendem" je" odlišení" se" –" ve" vysoce" konkurenčním" prostředí" je" nutné" zaujmout"

spotřebitele," nabídnout" unikátní" produkt" (to" je" v"dnešní" době" velmi" těžké)" nebo" unikátní"

komunikaci,"výjimečný"zážitek,"emoci."Odlišení"se"od"konkurence" je"krokem"nezbytným"pro"

uchycení"se"značky"na"trhu.""

Trendem" je" měření" efektivity" –" snahou" marketérů" je" měřit" veškeré" marketingové""

a"komunikační"aktivity,"ve"firmách"je"vysoký"tlak"na"to,"aby"se"měřilo"všechno,"co"se"děje"na"

trhu." Problémem" měření" efektivity" jednotlivých" komunikačních" nástrojů" je" integrace,"

integrovaná" marketingová" komunikace," kde" jsou" jednotlivé" formy" propojeny," navazují" na"

sebe," prolínají" se." V"dnešní" době" už" není" možné" rozdělovat" komunikační" aktivity" na" ATL"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

3"JURÁŠKOVÁ,"O."Inovace"výuky"jako"faktor"zvyšování"odborné"přípravy"studentů"VŠ,"s."45."

4"LINDSTROM,"M."Nákupologie,"Pravda"a"lži"o"tom,"proč"nakupujeme,"s."38."
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(above" the" line)" a" BTL" (below" the" line)." Existují" TTL" (through" the" line)," propojení"

komunikačních"aktivit"do"jednoho"celku."5"""

Trendem" je" komunikace" do" modern" trade" –" komunikace" v"obchodních" řetězcích" Tesco,"

Billa,"Albert,"Interspar,"ve"kterých"nakupuje"většina"spotřebitelů"a"je"zde"vysoký"komunikační"

zásah."Marketingové"aktivity"výrazně"zvyšují"prodej"zboží,"ale"promovaný"produkt"musí"být"

kvalitní,"ověřený."Privátní"značky"dnes"často"komunikují"zdroje"surovin,"nákup"produktů"od"

místních" farmářů"a" zemědělců,"usilují" o" vytváření" „dobrých"značek“"pro" lokální" trhy."Model"

B2B" už" není" interpretován" jako" business`to`business," ale" jako" brand`to`brand." Tento" nový"

„pohled“" na"moderní" detail" ukazuje" důležitost" značek" a" budování" důvěryhodnosti" značek" i"

v"prostředí"maloobchodu."""

"

Trendy!ve!využití!nových!médií!pro!marketingovou!komunikaci!
Trendem" je" propojování" médií" –" dříve" stačilo" umístit" dobře" zpracovaný" grafický" vizuál"

komunikačního" sdělení"do"médií" (printu),"dnes" je"nutné"připravit" grafickou"podobu" sdělení"

také" na" internet," Facebook," připravit" virální" variantu." Záběr" komunikačního" sdělení" je" tedy"

mnohem"komplexnější"a"je"nutné"počítat"se"všemi"médii,"která"směřují"k"cílové"skupině.""

Trendem" je" nástup" sociálních" sítí" –" prostředí" internetu" se" stalo" natolik" důležitým" a"

využitelným,"že"často"postačí"komunikační"kampaň"na"sociálních"sítích"a"značka"nepotřebuje"

další"komunikační"kanály" (televizi," rádio,"out`of`home"media"atd.)."Při"využití" sociálních"sítí"

ale"nejde"o"pouhé"sdílení"každodenních"činností"uživatelů"sociálních"sítí,"jde"o"podporu"image"

značky."Značka"musí"být"na"sociálních"sítích"buď"zábavná,"nebo"užitečná,"aby"měl"spotřebitel"

důvod"poslat" informaci"kamarádům,"doporučit"značku."Důležitá" je"společenská"odpovědnost"

značek,"aktivace"spotřebitelů"a"jejich"zapojení"do"společensky"prospěšných"projektů."6"

Trendem" je" využití" nových" médií" ve" „starém“" světě" –" marketingovou" strategií" není"

vyjmenování"komunikačních"kanálů," ale" způsob" jejich"propojení," správného"využití," zacílení"

na" jednotlivé" spotřebitelské" segmenty." Nová" média" neničí" klasická," spíše" naopak." Počítače"

nesnížily"spotřebu"papíru,"naopak"ji"výrazně"zvýšily"(všechno"si"ještě"vytiskneme)."Čtečky"se"

snaží"přiblížit"klasickým"knihám"co"nejvíce,"formátem,"dokonce"„vůní"papíru“."Na"zábavných,"

interaktivních" věcech," počítačových" hrách" se" většinou" tvoří" trendy" –" to," co" je" ve" hře" jako"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

5"Marketing"a"Média,"39/2012,"s."6`7."

6"CHAFFEY,"D."Internet"Marketing,"2009,"s."157."
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novinka," to" se" objeví" za" určitou" dobu" v"běžném" životě," v"běžné" komunikaci." Ale" nestačí" jen"

pasivně" využívat" nová" média," nestačí" mít" video" na" firemním" webu," je" nutné," aby" značka"

komunikovala"i"v"online"prostředí,"na"chatu,"blogu,"aby"stále"využívala"„lidský"faktor“,"který"je"

v"komunikaci"značky"nezastupitelný.""

Trendem" je" „slepota“" –" a" to" nejen" bannerová" slepota," kdy" návštěvník" webu" nevnímá"

bannerovou" reklamu," ale" i" celostránková" slepota." Příkladem" je" uživatel" internetového"

bankovnictví,"který"při"vstupu"na"web"banky"nevidí"nic"jiného,"jen"přihlašovací"formulář,"aby"

rychle" vstoupil" do" „svého" bankovního" prostoru“." Na" internetových" obchodních" portálech" je"

nutné" prezentovat" zboží" v"kompozici," ne" jen" jednotlivé" produkty" s"popisem" „parametrů“."

Spotřebitel"chce"zboží"vidět"tak,"jak"bude"v"reálném"životě"používáno"(např."nábytek"či"bytové"

doplňky"v"interiéru)."7"

 

Trendy!v!oslovení!spotřebitelů!
Trendem" je" „zelený“" marketing" –" značky" nabízejí" produkty" eco/green/bio," které" mají"

vysokou"přidanou"hodnotu"pro"spotřebitele."Obchodní"řetězce"se"specializují"na"bio"produkty,"

výrobci" automobilů" na" hybridní" motory" s"nízkou" spotřebou" pohonných" hmot," energetické"

firmy"realizují"projekty"na"podporu"obnovy"životního"prostředí."Tyto"trendy"jsou"posilovány"

prostřednictvím"marketingových"komunikací."""

Trendem"je"preference"nabídky"„v"akci“"–"klesá"ochota"spotřebitelů"nakupovat"zboží,"které"

není"v"akci,"spotřebitelé"si"zvykli"na"pravidelné"promo"akce"jednotlivých"značek,"vyhledávají"

tyto" aktivity" a" jsou" ochotni" počkat" s"nákupem" až" na" „akci“." Spotřebitelé" požadují" kvalitní,"

značkové" zboží," ale" čekají"na" zvýhodněnou"nabídku."Tím"ale"klesá"velikost"nákupního"koše,"

klesá" objem"nákupu" a" celková" cena"nákupního"koše" (protože" většina" zakoupeného" zboží" je"

v"akci)."8""""""""""""

Trendem" je" zapojení" spotřebitelů" do" tvorby" reklamy" `" příkladem"úspěšného" zapojení" je"

značka" piva" Pardál." Hlavním" cílem" kampaně" byl" rozvoj" pivovaru" a" hledání" nové" obchodní"

příležitosti." Výrobce" oslovil" své" spotřebitele," aby" sami" vytvořili" chuť""

a" název" nové" značky" piva." Spotřebitelé" testovali" různé" várky" piva," jejich" tváře""

a" osobní" doporučení" se" objevovala" v"médiích," účastnili" se" promo" akcí" nové" značky" piva."

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

7"CHAFFEY,"D."Internet"Marketing,"2009,"s."97."

8"JURÁŠKOVÁ,"O."Inovace"výuky"jako"faktor"zvyšování"odborné"přípravy"studentů"VŠ,"s."46."
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Společným" jmenovatelem" všech" aktivit" byly" zážitky," sdílené" emoce," osobní" doporučení"

ambasadorů"značky"(kterých"bylo"více"než"300)."Kampaň"byla"založena"na"buzz"marketingu,"

word`of`mouth"a"virálním"marketingu."Spotřebitelé"byli"zapojeni"jak"do"vývoje"produktu,"tak"

do" komunikační" kampaně." Kampaň" přinesla" výborné" prodejní" výsledky," získala" ocenění"

FLEMA"2007"za"nejlepší"malou"kampaň"a"byla"nominována"v"soutěži"Effie"2007.""

"

"

Trendy!v!marketingové!komunikaci!cestovního!ruchu!!
"

Specifika"marketingu"služeb"v"oblasti"cestovního"ruchu"vycházejí"z"marketingového"mixu,"

který" je" kromě" základních" 4P" (product," price," place," promotion)" rozšířený" o" 7P" o" physical"

evidence" (vliv" vnějšího" prostředí)," process" (metody," postupy," spoluúčast" zákazníka" na"

provedení"služby"a"people"(personál,"zaměstnanci,"poskytovatelé"služeb).""

 

Obr. 1 - Vizuální zpracování kampaně značky Pardál (zdroj: www.pardal.cz) 

"

Lidé" jsou" nejvýznamnější" součástí" při" poskytování" služeb," jsou" nejdůležitější" částí"

managementu" služeb." Osobní" prodej" a" poskytování" konkrétní" služby" vytváří" emoční" vazbu"

mezi" zákazníkem" a" poskytovatelem" služby." Zákaznický" servis" podporuje" osobní" prodej" a"

umožňuje"zkvalitňování"služeb"(IT"a"softwarové"služby).""

"

Existují"specifické"rysy"marketingu"v"cestovním"ruchu:"
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• krátká" „expozice“" služby" –" spotřeba" služby" probíhá" kratší" dobu," než" je" tomu"

v"případě" zboží," kdy" zákazníci" jsou" vystaveni" působení" a" využívání" zboží"po"delší"

dobu,"

• vliv" emocí" při" nákupu" služby" –" zákazníci" jsou" při" nákupu" služby" ovlivňováni"

emotivními"factory,"

• důraz"na"image"–"charakter"poskytovaných"služeb"je"nehmotný,"zákazníci"se"velmi"

často" rozhodují" o" nákupu" na" základě" emocí," pověsti" poskytovatele" služeb," jeho"

image,""

• závislost" na" spolupráci" –" služba" v"oblasti" cestovního" ruchu" musí" být" komplexní,"

proto" je" nutná" spolupráce" všech" dodavatelů," všechny" součásti" komplexní" služby"

musí"poskytovat"vysokou"kvalitu"zákazníkům,""

• kopírovatelnost" služeb" –" služby" v"cestovním" ruchu" jsou" často" snadno"

napodobitelné," poskytovatelé" služeb" musí" s"touto" skutečností" počítat" a" být"

připraveni" na" rychlé" inovace" nabídky" tak," aby" udržovali" konkurenceschopnost"

nabídky."

"

Management"v"cestovním"ruchu"je"orientován"na"zákazníka."Cílem"managementu"je"umění"

podívat"se"na"destinaci"očima"zákazníka,"znát"očekávání,"potřeba"a" touhy"zákazníků,"přitom"

současně"respektovat"potřeby"místního"obyvatelstva,"potřeby"destinace,"ve"které"jsou"služby"

poskytovány." Nástrojem" managementu" je" marketingový" audit," marketingový" výzkum" jak"

vlastní" služby" (silné" a" slabé" stránky)," tak" příležitostí" a" hrozeb" vnějšího" prostředí." Úkolem"

managementu" cestovního" ruchu" je" vytváření" takového" marketingového" mixu," který" vede"

k"uspokojení"přání"a"potřeb"zákazníků"a"současně"k"zajištění"prosperity"podniku,"organizace,"

poskytovatele" služeb." Každý" zaměstnanec" poskytovatele" služby" musí" být" ztotožněn" se"

strategií" a" cíli" organizace,"musí" chápat" vize" a" firemní" filozofii" a" současně"musí" být" součástí"

všech"marketingových"aktivit,"které"poskytovatel"služeb"zajišťuje."9""

"

Destinace" je" představována" souborem" různých" služeb" koncentrovaných" v"určité" oblasti,"

které" navazují" na" potenciál" cestovního" ruchu" oblasti." Aktivity" destinace" pak" představují"

podstatu" destinace" a" hlavní" motivaci" pro" zákazníky," aby" destinaci" navštívili." Úkolem"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

9"RAJČÁK,"M.,"RAJČÁKOVÁ,"E."Marketingová"komunikácia,"aktuálne"trendy,"metódy"a"techniky,"s."69`77.""
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marketingové" komunikace" je" pak" udržet" zájem" zákazníků" o" destinaci" a" motivovat" je"

k"opakovanému"nákupu"služeb."Tento"zájem"je"možné"udržet"vzbuzováním"pozitivních"emocí"

spojených" s"destinací," s"nabídkou" služby." " Současně" s"důrazem" na" kvalitu" poskytovaných"

služeb"a"image"poskytovatele"služeb.""

"

Trendy!ve!využití!kreativity!v!komunikačním!sdělení!
Trendem"je"kreativní"zpracování"–"spotřebitelé" jsou"denně"pod"vlivem"velkého"množství"

komunikačních"sdělení,"jsou"přesyceni"informacemi,"selektivně"vnímají"komunikační"sdělení"a"

preferují"rychlá"a"jasná"sdělení."Výzkumy"dokazují,"že"spotřebitelé"požadují"v"reklamě"humor,"

zábavu,"kreativitu."V"souladu"s"tímto"trendem"je"komunikace"značky"Durex,"která"„beze"slov“"

dokázala"prezentovat"hlavní"benefit"produktu."Beze"slov"a"vtipně,"s"kreativním"konceptem.""

 

Obr. 2 -  Kreativní zpracování kampaně značky Durex (zdroj: www.durex.cz) 

"

Trendem" jsou" emoce" –" nadšení," elán," zájem," které" jsou" součástí" značky," filozofie," kterou"

značka" přenáší" dál." Značka" je" spojena" s"příběhem," který" je" uvěřitelný," s"příběhem," který"

zákazníkovi" „napovídá“," aby" do" svého" života" zapojil" konkrétní" značku." Hodnota" značky" je"

tvořena"zřetelností"účelu,"pro"který"je"daný"produkt"nabízen"na"trhu."Hodnotu"značky"posiluje"

pozitivní" zkušenost" se" značkou."Hodnotu" značky" zvyšuje"doporučitelnou"ostatních," zejména"

těch,"kterým"zákazník"přirozeně"důvěřuje"v"jeho"sociální"skupině"a"sociálním"prostředí."10"

!
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

10"JURÁŠKOVÁ,"O."Inovace"výuky"jako"faktor"zvyšování"odborné"přípravy"studentů"VŠ,"s."50."
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Trendy!v!marketingové!komunikaci!na!trhu!služeb!!
"

Výzkum"zákaznického"chování"v"oblasti"služeb,"provedený"v"roce"2011"společností" Ipsos,"

ukázal" na" skutečnost," že" při" nákupu" služeb" je" pro" českého" zákazníka" nejdůležitější" osobní"

reference,"doporučení"od"lidí,"které"znají."Největší"váhu"dávají"zákazníci"osobnímu"doporučení"

(65"%)," informacím"získaným"přímo"od"prodejců,"poskytovatelů"služby"(53"%),"z"webových"

stránek"dodavatele,"poskytovatele"služeb"(51"%).""

Výzkum"dále"ukázal,"že:"

• 85"%"respondentů"hledá"informace"o"službách"na"internetu,"

• 47"%"věnuje"pozornost"hodnocení"služby"na"sociálních"sítích,"

• 20"%"pravidelně"své"zkušenosti"s"nákupem"služeb"na"sociálních"sítích,"

• 26"%"komunikuje"s"poskytovateli"služeb"prostřednictvím"sociálních"sítí."

"

Obecně" se" zákazníkům" nelíbí," když" dodavatel" služby" nesplní," co" slibuje," když" nemají"

dostatek"informací"o"nabídce."Více"než"třetina"respondentů"nevěří"komentářům"na"sociálních"

sítích,"které"zanechají"„neznámí“"uživatelé.""

Více" než" polovina" zákazníků" (58"%)" odmítá" akceptovat" nižší" úroveň" kvality" při" snížení"

ceny,"38"%"respondentů"průběžně"zjišťuje"nabídky"i"ostatních"dodavatelů"na"trhu.""

Čeští" zákazníci" nejvíce" oceňují" snadné" jednání," vyřízení" objednávky" služeb," spolehlivost"

služby"a"kvalitní"zákaznický"servis."45"%"respondentů"by"uvítalo"i"jiné"než"finanční"benefity,"

42"%"by"ocenilo"otevřenější"komunikaci."11""

"

Český" trh" služeb" má" určitá" specifika." Patří" k"nim" citlivost" zákazníků" na" cenu," vysoké"

očekávání" v"oblasti" kvality" služeb" a" ochota" sdílet" svoje" zkušenosti" s"čerpáním" a" kvalitou"

služby"v"případě,"kdy"kvalita"nebyla"dodržena,"v"takovém"případě" jsou"připraveni"ke"změně"

dodavatele"služby."(zdroj:"Moderní"řízení,"8/2012)"

"

Destinační" marketing" je" výrazným" pomocníkem" v"oblasti" cestovního" ruchu." Průzkumy"

ukazují"vyšší"zájem"českých"turistů"o"tuzemskou"dovolenou,"klesá"počet"turistů,"kteří"cestují"

za" dovolenou" do" zahraničí," což" je" důsledek" krize" (zdroj:" výsledky" průzkumu" Ipsos" Public"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

11"Marketing"a"Média,"31/2012,"s."15`16."
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Affairs," Český" statistický" úřad" za" rok" 2011," uveřejněno" www.E15.cz)." Přestože" klesá" počet"

turistů" vyjíždějících" do" zahraničí," průzkum" jasně" ukazuje," že" ani" v"době" krize" si" Češi"

dovolenou"nenechají"ujít,"jen"volí"„levnější“"varianty."Tento"fenomén"je"významnou"příležitostí"

pro"management"destinací"a"cestovního"ruchu."Návštěvníci"hledají"kvalitu"za"dobrou"cenu,"pro"

opakovanou"návštěvnost" je"nutné"zabezpečit"atraktivní"nabídku"aktivit"a"činností"spojených"

s"destinací."Destinační"marketing"se"stává"pro"řadu"měst"a"krajů"důležitým"nástrojem,"který"

pomáhá" rozvojové" strategii" lokality" a" umožňuje" podporovat" cestovní" ruch" a" efektivní"

vynakládání"finančních"prostředků.""

"

Průzkum"také"ukázal,"že"nejrozšířenějšími"aktivitami,"za"kterými"turisté"do"lokalit"v"České"

republice" cestují," jsou" poznávací" a" pěší" turistika" a" možnosti" sportovního" a" společenského"

vyžití." Toto" musí" být" spojeno" s"širokou" nabídkou" kvalitních" ubytovacích" a" stravovacích"

zařízení"a" také"s"rozvinutou" infrastrukturou,"která"zajišťuje"dostupnost" lokality."Trendem" je"

individualizace" nabídky" trávení" volného" času," komplexní" provázání" různých" aktivit," což" je"

důležité" pro" delší" pobyt" turistů" v"regionu." Je" nutné" připravovat" takovou" nabídku," která"

uspokojí" potřeby" různých" segmentů" zákazníků." Je" nutné"mít" speciální" nabídku" pro" seniory,"

nabídku" adrenalinových" sportů" pro"mladou" generaci," speciální" nabídku" pro" rodiny" s"dětmi,"

které" kladou" důraz" na" atributy" bezpečnosti," dostupnost" lékařské" péče" a" vhodné" nabídky"

trávení"volného"času"s"dětmi.""

"

Trendem" současnosti" jsou" ekologické" programy" naučných" farem," agroturistika," ale" také"

tzv." gurmánská" turistika," kdy" návštěvníci" mají" možnost" ochutnávat" místní" gastronomické"

speciality" dané" lokality." Všechny" aktivity" destinačního" marketingu" by" měly" směřovat"

k"opakovaným" návštěvám" turistů," zákazníků," proto" tento" faktor" je" pro" rozvoj" cestovního"

ruchu" klíčový."Návštěvníci," kteří" jezdí" opakovaně," se" většinou" zdrží" déle," navštíví" více"míst,"

mohou" tak" podávat" velmi" podrobná" doporučení" dalším" potenciálním" zákazníkům."

Prodlužování" pobytu" stejně" jako" celoroční" nabídka" jsou" rozhodující" pro" celkový" příjem"

regionu" z"cestovního" ruchu." Průzkum" také" ukázal," že" častou" slabou" stránkou" destinačního"

marketingu" je" nedostatečná" komunikace," nevyužitý" potenciál" cestovních" kanceláří,"
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nedostatečná" informovanost" zákazníků." Právě" v"této" oblasti" mohou" být" efektivní" různé"

nástroje"komunikace,"které"jsou"zacíleny"na"jednotlivé"segmenty"zákazníků."12"

"

!

Trendy!v!marketingovém!vzdělávání!
"

Trendem" v" oblasti" vzdělávání" jsou" program" pro" trv." high" potentials," tedy" vysoce" slibné"

kandidáty." “Talent”" znamená," že" je" člověk" schopen" uspět" v" budoucnu" ve" vyšší" funkci." Je" to"

schopnost" růst" a" zvládat" povinnosti" vyšší" náročnosti" a" většího" rozsahu." Práce" s" talenty,"

příprava" lídrů" zahrnuje" několik" aktivit:" stanovení" strategických" priorit," výběr" kandidátů" na"

pracovní" pozici" a" příprava" talentů." Přitom" neexistuje" univerzální" model," který" by" byl"

aplikovatelný"v"každé"oblasti,"pro"každou"firmu."Každé"firemní"prostředí"má"určitou"firemní"

kulturu," zvyklosti," sdílené" hodnoty" a" normy," strategii" podnikání" a" všem" těmto" aspektům" je"

třeba"výběr"a"přípravu"talentů"přizpůsobit."Model"hodnocení"potenciálu"talentů"vychází"z"pěti"

základních"prvků,"od"prvků,"které"lze"měnit"jen"obtížně"(motivy),"po"prvky,"které"se"lze"naučit"

(znalosti)."13"

"

"

• Motivy"–"přání"pozitivně"ovlivňovat"ostatní;"

• Aktiva"lídra"–"má"přehled,"angažuje"ostatní,"projevuje"odhodlání,"hledá"dohodu;" "

• Identita"–"přijetí"vyšších"nároků,"ochota"vnímat"se"jako"lídr;"

• Dovednosti"–"co"talent"dokáže;"

• Znalosti"–"co"talent"zná;"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

12"Moderní"řízení,"8/2012,"s."7"

13"Moderní"řízení,"7/2012,"s."11"
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Obr.! 3! f" Model" hodnocení" potenciálu" talentů" podle" Egon" Zehnder" International" (zdroj:"

Moderní"řízení,"7/2012,"s."11)"

"

Právě"znalosti"budoucích"“talentů”,"tedy"studentů"vysoké"školy,"byly"podporovány"v"rámci"

projektu" realizovaného" na" Ústavu" marketingových" komunikací" Fakulty" multimediálních"

komunikací" Univerzity" Tomáše" bati" ve" Zlíně." Studenti" byli" vzděláváni" prostřednictvím"

workshop," setkání" s" odborníky" z" praxe," kteří" studentům" předávali" znalosti," dovednosti" a"

praktické"zkušenosti" z"oboru"marketing"a"marketingové"komunikace."V" rámci"projektu"byla"

měřena"efektivita"jednotlivých"komunikačních"kanálů,"které"byly"využívány"v"komunikaci"se"

student." Výzkum" ukázal," že" vysoce" efktivním" komunikačním" nástrojem" je" newsletter," tedy"

elektornický"zpravodaj"zasílaný"pravidelně"(interval"jednou"za"dva"týdny)"všem"studentům.""14"

Z"hlediska"četnosti" se"na"nejvyšších"příčkách"nachází"newsletter"ÚMK,"získání" informace"

od" kamaráda," internetová" stránka" a" e`mail." Výsledky" šetření" potvrzují" vnímavost"

doporučených" komunikačních" kanálů" pro" Generaci" Y," tedy" mladé" lidi" narozené" mezi" roky"

1985" a" 2000."Realita" tedy"potvrzuje" předpoklad," že" nejvíce" atraktivní" jsou"pro" tuto" cílovou"

skupinu"především"elektronická"média"a"osobní"doporučení.""

" "

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

14"JURÁŠKOVÁ,"O."Inovace"výuky"jako"faktor"zvyšování"odborné"přípravy"studentů"VŠ,"s."40."

znalosti"

dovednosti"

identita"

aktiva"lídra"

motivy"
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Odpověď"
Procentuální"

hodnoty"

Absolutní"

hodnoty"

z"newsletteru"ÚMK" 19,80%" 137"

od"kamaráda/spolužáka" 15,30%" 106"

z"internetu"–"webová"stránka"inovacemk.cz" 13,50%" 93"

z"upozornění"e`mailem"od"pedagoga/administrativního"pracovníka" 13,50%" 93"

z"plakátů" 11,60%" 80"

osobně"v"rámci"hodiny"od"pedagoga" 8,40%" 58"

z"internetu"–"aktuality"na"fmk.utb.cz" 7,50%" 52"

z"internetu"–"sociální"sítě" 5,90%" 41"

z"jiných"tiskových"materiálů"(letáky,"anotace,"fotografie…)" 3,20%" 22"

z"univerzitních"obrazovek"systému"TVIS" 1,00%" 7"

jinak" 0,10%" 1"

z"Internetu"–"jinde" 0,00%" 0"

 

Tabulka 1 - Hodnocení efektivity komunikačních kanálů směřujících ke studentům VŠ 

(zdroj: Jurášková, 2011) 

"

Analýza" přinesla" několik" základních" poznatků." Studenti," představitelé" Generace" Y," se"

z"hlediska" vnímaní" propagace" chovají" dle" zjištěných" teoretických" charakteristik." Primárním"

zdrojem" informací" o" workshopech" je" pro" ně" internet" v"různých" formách" –" e`mail," webová"

stránka," sociální" sítě" aj." Současně" taktéž" požadují" více" informací" pro" racionalizaci" své"

návštěvy." Neméně" významným" zjištěním" v" rámci" realizovaného" výzkumu" byl" fakt," že" jejich"

současný"postoj"může"být"dle"jejich"slov"zcela"nebo"částečně"lepší"komunikací"změněn."Z"toho"

je"možné"vyvodit,"že"volba"propagačních"prostředků"a"komunikačního"sdělení"má"významný"

vliv"na"postoj" cílové" skupiny"k"nabízeným"aktivitám,"které" jsou"součástí"programu"přípravy"

talentů.!

" "
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Závěr!
Trendů"v"marketingové"komunikaci"je"řada."Trendy"se"vyvíjejí"stejně"jako"značky,"vznikají,"

zanikají," navazují" na" obecné" trendy" společnosti." Ne" všechny" trendy" mají" stejný" vliv" na"

vytváření"značek,"budování"jejich"image"a"tržní"pozice."Trendem"dnešní"doby"je"hledání"témat"

„na"okraji“,"protože"skutečné" inovace," revoluční"změny"a"nové"přístupy"nevznikají" „v"centru"

dění“," ale"právě"v"okrajových"oblastech,"které"mohou,"ale"nemusí," s"tím," co"děláme"souviset."

Tým" jezdců" Formule" 1" hledal" možnosti" zrychlení" prováděných" „operací“" při" výměně"

pneumatik" na" světových" závodech." Inspiroval" se" systémem" zavedeným" v"lékařství," při"

náročných" operacích," kdy" celý" lékařský" tým"musí" být" sehraný" naprosto" dokonale." Skuteční"

inovátoři" jsou"většinou"součástí"malých"komunit,"mají" jasný"názor"na"věc,"nepřizpůsobují"se"

většině," často" nemají" rádi" instituce" a" instituce" nemají" rády" je," ale" právě" v"nich" je" velký"

potenciál" změn," které"mohou"přinést" nový"úhel" pohledu"na"problémy," na" život," na"nabídku"

produktů,"na"marketingové"komunikace.""

Současné" marketingové" komunikace" ukazují," že" silným" trendem" pro" dlouhodobou"

udržitelnost" značek" je" jejich" autenticita," pravdivost" jejich" komunikace," poctivost" nabídky" a"

důvěra," kterou" dokáží" svojí" kvalitou," nabízenými" benefity," přístupem" k"zákazníkům" a"

vytvářenými"emocemi"vzbudit."Nelze"připravovat"komunikační"strategie"„od"stolu“,"bez"velmi"

dobré" znalosti" spotřebitelů," jejich" potřeb," preferencí," zájmů," očekávání," ale" i" tužeb," snů,"

radostí"a"starostí."Proto"je"nutné"budovat"značku"nejen"na"autenticitě"a"poctivém"přístupu,"ale"

i"na"skutečné"znalosti"spotřebitelů."Výsledky"marketingových"výzkumů"jsou"v"rozhodovacím"

procesu"managementu"cenné,"ale"nejsou"jediným"zdrojem"informací."Důležitější" je"setkávání"

se"spotřebiteli,"zájem"o"jejich"život,"nákupní"zvyklosti,"snaha"se"těmto"zvyklostem"přizpůsobit"

a"nabídnout"spotřebitelům"takové"produkty,"které"skutečně"přinášejí"hodnotu"do"jejich"života."

Toto"by"měl"být"cíl"a"záměr"marketingových"komunikací"budoucnosti."""

" "
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Moderná(reklamná(mýtotvorba!

Modern!advertising!mythmaking!
Mgr..Eva.Vopálenská,.PhD..

"

Abstract:"The"theme"is"perhaps"for"more"than"a"century"an"agenda`icon"of"broad"range"of"

public" and"private"discourses" `" from" the" serious" theoretical," to" the"popular" and"despite" the"

20th" century" is" known" as" the" age" of" general" rise" of" rationalism" and" faith" of" definitive"

supremacy"of"human"reason,"strangely" it"works"also" its"averted" face" `" irrationalism"with" its"

little"visible,"but"all"the"more"impressive"form:"mythmaking."Rationalism"does"not"supersede"

the"need"to"construct"and"consume"multiple"mythologies"from"the"public"sphere,"moreover"it"

gives"it"a"special"status,"which"penetrates"into"all"corners"of"culture"and"society."Human"as"a"

specie" returns" to" his" binary" nature." With" this" question" is" closely" related" the" problem" of"

manipulation"by"value"stereotypes,"which"presents"e.g."iconic"culture"in"advertising."

"

Key! words:" icon," mythmaking," rationalism," binary" code," archetype," discourse," brand,"

emotion,"rationality!

"

Abstrakt:! Téma" je" možno" už" viac" ako" storočie" " agendou`ikonou" širokého" spektra"

verejných"i"súkromných"diskurzov"–"od"tých"vážnych"teoretických,"až"po"populárne"a"napriek"

tomu," že" 20." storočie" sa" označuje" ako" vek" všeobecného" nástupu" racionalizmu" a"viery"

definitívnej" nadvlády" ľudského" rozumu," funguje" na" počudovanie" aj" jeho" odvrátená" tvár" –"

iracionalizmus" s" jeho"málo" viditeľnou," ale" o"to" pôsobivejšou" podobou:" mýtotvorbou."

Racionalizmus" " potreby" konštruovať" a"konzumovať" mnohoraké" mytológie" z"verejnej" sféry"

nielenže"nevytlačil,"ale"udeľuje"mu"osobitný"status,"ktorým"preniká"do"všetkých"zákutí"kultúry"

a"spoločnosti."Človek"ako"biologický"druh"sa"vracia"k"svojej"binárnej"podstate."S"touto"otázkou"

úzko" súvisí" aj" problém" manipulácie" prostredníctvom" hodnotových" stereotypov," ktoré"

prezentuje"napr."ikonická"kultúra"v"reklame.!

"

Kľúčové!slová:! ikona,"mýtotvorba,"racionalizmus,"binárny"kód,"archetyp,"diskurz,"značka,"

emócie,"racionalita"
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Úvod!
Moderné" mytológie" sú" hlboko" kultúrne" zakorenené" relikty" (reziduá)" pôvodných"

mytologických" štruktúr" fungujúcich" v"kolektívnom" nevedomí," ako" základ" pre" " individuálne"

správanie"a"hodnotenie"symbolických"významových"výmen."Vyplýva"to"z"faktu,"že"uvažovanie,"

myslenie"a"cítenie"človeka"je"vo"svojej"podstate"usporiadané"archaicky."Uchovávajú"a"oživujú"

sa" v" ňom"zasunuté" predstavy" o"raji," hrdinoch," matke," otcovi," žene." O"nich" sa" odvíjajú"

nevedomé" túžby," potreby" po" naplnení." Pohľad" na" more," krajinu," cowboya" na" bilboarde,"

modelku" `" asociácie" s"mytologickými" odkazmi," citáciami," výrokmi," atď." `" vyvolávajú" silné"

estetické"emócie,"ktoré"sú"odvodené"zo"sily"pôsobenia"archetypu."""

"

"

Obr."1""`"Kylie"Minogue"`"reklamný"print"na"nové"DVD."Speváčka"vydala"živé"CD"a"DVD"z"jej"turné"Aphrodite"`"

Les" Folies." Šou" v" réžii" Williama" Bakera" a" Marcusa" Vinera" nakrútili" v" londýnskej" O2" arene." DVD! obsahuje" aj"

exkluzívny" dokumentárny" materiál" z" koncertnej" šnúry." Minogue" svoje" predstavenie" inšpirované" gréckou"

mytológiou"predviedla"v"55"mestách"a"videlo"ho"viac"ako"pol"milióna"fanúšikov"po"celom"svete.""

"

Aj" chrám" gréckej" bohyne" lásky" Afrodity" `" snímky" nižšie" `" plný" svetiel," farieb" a"pekných"

melódií" premenila" pražskú" O2" arénu" popová" hviezda" Kylie" Minogue." Austrálska" speváčka"

svoje"vystúpenie"v"rámci"turné"Aphrodite:"Les"Folies"Tour"2011"otvorila"efektívnym"úvodom,"

pri"ktorom"se"pred"jasajúcim"publikom"vynorila"zo"zlatej"mušle."Ako"prvú"pieseň"na"pódiu"v"

tvare" obrovského" srdca" speváčka" ponúkla" skladbu" Aphrodite" z"rovnomenného" albumu" z"

minulého"roka."Vystúpenie"si"nenechalo"ujsť"takmer"11"tisíc"divákov,"v"hľadisku"tak"zostalo"

niekoľko"voľných"miest."Pre"Minogue"je"to"už"druhá"návšteva"pražskej"O2"arény."Predstavenie"
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ponúklo"dvojhodinový"dych"berúci"koncert"plný"sexuálnych"narážok"a"najväčšiu"a"technicky"

najnáročnejšiu"halovú"show"za"pol"miliardy"českých"korún.1""

"

""""""" "

"""""""

"

""""""" "

"

Obr." 2" a," b" –" typický" príklad" reklamnej" mýtotvorby" `" konštruovanie" mýtov" a"mýtotvorba" sú" v"reklame"

konštantné"a"všeobecne"prítomné"2"""

""""""

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

1"http://www.superfilmy.sk/sprava.php?idspravy=56492&print=1"

2"http://kylieminogue.blog.cz/"
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Manipulácia"prostredníctvom"médií" je" jeden"z"najväčších"a"najsilnejších"mýtov"modernej"

spoločnosti."Mohlo"by"sa"povedať,"že"to"nie"singulárny"mýtus,"ale"že"je"súbor,"komplex"do"seba"

zapadajúcich" a" prepojených" mytologických" konštrukcií." Nie" je" bez" zaujímavostí," že" skoré"

teórie"mediálnych"účinkov," "persuázie,"propagandy"atď.,"mali"v"mnohých"ohľadoch" "výrazné"

mytologické" prvky" `" obsahovali" mytologickú" paradigmu" a"mytologické" rámcovanie," čo"

pretrváva"aj"dnes"vo"sfére"politiky,"žurnalistiky,"etiky"a"v"mnohých"iných"oblastiach."

Revolučné" pokroky" v"komunikačných" technológiách" (on`line" komunikácia," digitalizácia"

obrazu" a"možnosti" postprodukčnej" tvorby" obrazovej" reality" bez" vzťahu" k" „reálnej“" realite"

atď.)"tému"reálnosti"týchto"mýtov"nielenže"neodsunuli,"ale"manipuláciou"samotných""médií"ju""

nastoľujú"ako"celkom"vážnu."

Samotný" koncept" „mýtotvorby“" " `" obsahuje" vo" svojom" významovom" jadre" základné"

modernistické" premisy:" že" medzi" realitou" a"fikciou" je" jasná" hranica," že" jestvuje" jedna""

„objektívna“"a"nemenná"realita"mimo"subjekt,"ktorý"ju"poznáva"a"mimo"jeho"zásah,"ku"ktorej"

sa"možno"približovať"a"v"budúcnosti"ju"aj"dosiahnúť."Potom"manipulácia"znamená"zámerné"či"

nezámerné" deformovanie," modifikovanie" tejto" reality" " rôznymi" prostriedkami" v"záujme"

prospechu"jedinca,"skupiny"(komunikátora)."

Z"tohto" hľadiska" mediálna" manipulácia" prostredníctvom" mýtotvorby" je" vlastne" do" istej"

miery" legalizovaný," akceptovaný" spôsob" presadzovania" jednej" z"mnohých" realít." Ba" možno"

povedať," že" " všetky" oblasti" verejnej" komunikácie" sú" vlastne" " manipuláciami" tohto" druhu."

Dôležité" je" dodať," že" tak," ako" sa" mení" mediálna" komunikácia," tak" sa" technicky" zlepšuje" aj"

manipulácia,"mimikrizuje" sa," zakrýva." Zatemňovanie" používania" určitých" subkódov" `" teda"

takých" prvkov," ktoré" sú" " prostriedkami" prezentácie" a"presadzovania" určitej" reality" vyplýva"

paradoxne"z"komunikačnej"priehľadnosti" `"viera"v"obraz"ako"verného,"neskresleného"vzťahu"

k"skutočnosti" je" takmer"nevykoreniteľná"a"prastarý"mýtus"zrkadla"a"zrkadlenia"vždy"účinný."

Metaforický" (alebo" iný" štylisticky" zaujímavý" text)," na" rozdiel" od" racionálne" odôvodniteľnej"

všeobecnej"informácie"smeruje"k"možným"polysémiám"(mnohovýznamnostiam),"ktorý"je"pre"

médiami" infantilizované" publikum" niekedy" nedešifrovateľný," ale" často" účinný." Dôvera"

narastá,"ba"stáva"sa"mediálne"dominantnou"–"icon"based"communication"–"je"fetišom"rovnako"

pre"médiá"i"publikum.""

Tento" fetiš" je" však" tiež" dôsledkom" situácie" na" komunikačno`informačnom" trhu" `" " je"

charakterizovaný" presýtenosťou" a"fragmentárnosťou" (mozaikovitosťou)." Mediálne"

informácie" zvyšujú" globálny" dojem" komplikovanosti" " a"obraz" je" ideálnym" zjednocujúcim""
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momentom"–"obchádza"nevyhnutnosť"používať"myslenie"a"využívať"silu"emócií,"ktoré"sa"síce"

z"reálneho"života"vytrácajú,"no"zato"ich"bezbreho"využíva"reklama."

Ikonická"kultúra,"ktorú"tak"úspešne"budujú""médiá"(a"kultúru"slova,"kultúru"linearity,"ktorú"

s"rovnakým" úspechom" deštruujú)" je" návratom" k"magicko`mytologickým" kvalitám" obrazu" i"

textu" ako" magického" nástroja" ovplyvňovania," zasahovania" do" reality," i"simultánneho"

uchopenia" reality" a"mágie" `" zastavenia" času" ako" náhradného" prostriedku" vymedzenia" sa"

v"čase"spokojnosti"a"šťastia."

Mystická"sila"pôsobenia"mediálneho"obrazu"spočíva"v"tom,"že"síce""komunikuje"konkrétnu,"

viditeľnú" skutočnosť," ale" súčasne" aj" skutočnosť" " symbolickú" `" teda" ťažko" dostupnú" vrstvu"

kultúrne" `"mytologickú," vstupujúcu" kanálom"podvedomia." Boj" o"priazeň" publika" je" súbojom"

o"lepšiu"ikonickú"prezentáciu"(Američania"majú"na"to"pekný"termín:"packagging"of"president).""

Aj" to," čo" označujeme" slovom" „manipulácia“" je" vlastne" druh" kultúrno" –" sociálnej" zmluvy"

medzi"komunikujúcimi"stranami"`"druh"hry,"„na"lepšie"lákadlo“.""

S"mediálnou"manipuláciou"sa"obvykle" "pracuje"veľmi"efektívne" `" "používa" sa"ako"nástroj"

lobistických" skupín" najrozličnejšieho" druhu" a"pritom" je" to" vo" svojej" podstate" manipulácia""

manipuláciou"–"vyvolávaním"kolektívnych"pocitov"pomocou"širokého"spektra"mytologických"

archetypálnych""konštrukcií."

Patrí" k" nim" napríklad" mýtus" o"tom," že" médiá" sú" schopné" ovplyvniť" masy" natoľko," že"

jednotlivec/skupina"prostredníctvom"nich"získa"politickú"alebo"sociálnu"moc."Aj"hráči"na"poli"

reklamnej" komunikácie" potrebujú" systematicky" " tvoriť" a"šíriť" " mytológie" –" pretože" sú"

persuazívne"najúčinnejšie.""

Mytologizovanie"nie" je"vlastne"presadzovanie" idey," zachovanie" spoločenskej" stability," ale"

predovšetkým" snaha" o"získanie" čo" najväčšieho" podielu" na" benefitoch," alebo" prostriedkom"

o"poziciovanie"voči"konkurencii."

Silnou,"pretrvávajúcou"mytológiou" je" superarchetyp"manipulátora," figúra," ktorá" je"pevne"

usadená""v"našom"vedomí,"a"ktorá""sa"tak"výrazne""infiltrovala"nielen"do"literárnej"fikcie,"ale"aj"

do" reklamnej" komunikácie." Tento" „label“" je" príťažlivý" produkciou" a" šírkou" živých" asociácií,"

i"celkom"zafixovaných"presvedčení," že"manipulátor" je" " viac" ako" realita,"pritom"z"vedomia" sa"

vytláča" fakt," že"manipulácia" nie" je" o"figúre," ale" " o"komunikačnej" role," teda" o"tom," že"médiá,"

rovnako," ako" každý" z"nás," sa" dostávajú" v"bežnom" živote" do" situácie," keď" chcú" alebo"musia"

v"komunikácii" voči" svojmu" partnerovi/partnerom" použiť" prostriedky," ktorými" by" ho/ich"

zmanipuloval,"aby"prijal/i"určité"posolstvo."



____"

68"

"

"

"

Ak"prijmeme"názor,"že"každý"mediálny" "komunikátor"má""svoje"vlastné"ekonomické"ciele"

a"komunikačnú" motiváciu," potom" musia" nevyhnutne" disponovať" prostriedkami," ktoré" sú"

zjavne" účinné." V"skutočnosti" sa" od" reklamnej" komunikácie" vyžaduje" " (od"celej" plejády"

skrytých" alebo" otvorených" nátlakových" síl)," aby" " vstupovala" do" manipulačného" procesu,""

prezentovala"sa"ako"nezaujatá,"objektívne"informujúca."Preto"musí"používať"veľmi"delikátne"

manipulačné"nástroje"v"snahe"udržať"si"voči"sebe,"ale"aj"voči"spoločnosti"`"pozitívny"obraz.""

Môžeme"si"položiť"otázku:"Prečo"publikum"akceptuje"tento"druh"reklamnej"manipulácie?"

Ak" odhliadneme" od" toho," že" reklama" je" v"tejto" oblasti" sofistikovaná," zostávajú" nám"

niektoré"ďalšie"možnosti:"

Akceptácia"reklamy"publikom"si"vyžaduje"neustále"zvyšovanie"dávok"vzrušenia,"excitácie,"

zábavy" –" ide" o"akési" reklamné" napravenie" reality," nastavenie" publikom" akceptovanej"

skutočnosti," ktorá" je" v"súlade" s"jeho" konzumačnými" potrebami" –" zažiť" vzrušenie," zabaviť"

sa…Tým" " sa" tieto" prostriedky" dostali" na" úroveň" umeleckej" virtuozity," estetickej" pôvabnosti"

a"psychologickej" legitímnosti." Sú" to" dary" publiku," ktoré" publikum" prijíma" " a"toleruje" toto"

vzďaľovanie"sa"od"reality."

Avšak"publikum"vstupuje"konzumom"mediálnych"formátov"do"manipulačnej"roly"`"v"týchto"

komunikačných"hrách"dovoľuje," aby" s"ním" reklama"manipulovala!"A"recipient" sa" vymedzuje"

ako"ten,"ktorý" je"v"tomto"procese"submisívny."Reklama"tak"získa"účinné"nástroje"–"u"publika"

vzbudzuje"nastavenie," " pozornosť," preferencie," emocionálnu" skúsenosť," kúpu"produktu...Ale"

manipulatívna"hierarchia""týmto"nekončí!"Pretože"každá"komunikácia"obsahuje"prvok"súhlasu"

s"komunikáciou," i"reklama" môže" byť" voči" publiku" v"postavení," " že" recipienta" jednoznačne"

ovláda.""

Reklama" sa" však" v"tomto" prípade" musí" publiku" páčiť" a"to" sa" jej" odmeňuje" záujmom."

Záujem"publika"o"reklamnú"ponuku"`"ideami,"hodnotami,"estetikou,"kultivovanosťou"prejavu,"

potom" znamená" reklamný" konzum" sprevádzaný" neobyčajnými" zážitkami" obohatenia:"

paradoxne" –" čím" viac" faktov," tým" menej" informovanosti," ale" tým" viac" predstáv"

o"prichádzajúcich"pôžitkoch"a"nastavení"budúceho"komfortu."A"pritom"–"tento"druh"reklamnej"

manipulácie"nie"je"vôbec"o"nepravdách,"zavádzaní,"o""logickej"rozpornosti"medzi"tvrdeniami,"je""

to"o"orientáciách"v"zmene"vnímania"reality,"akcentácii"určitých"stránok"a"deakcentácii"stránok"

iných." Je" to" vlastne" manipulácia" organizácie" vnímania" a"spracovávania" informácií," ich"

reflektovania" vzhľadom" na" asociačné" schopnosti" interpretácie" textu" i"obrazu," prijímania" a"

akceptovania" " konceptuálnych" rámcov," súvislostí..." Uspôsobovanie" reality" pre" reklamné"
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použitie" je" " v"konečnom" dôsledku" prijatím" princípov" používaných" verejnými" hráčmi," ktorí"

fungujú"v"aréne"konštruovania"súbežnej"sociálnej"reality.""

Súčasný" vyspelý" trh" sa" vyznačuje" intenzívnym"bojom"marketérov" o"presadenie" sa" na" čo"

najväčších" trhoch." "Tomu"však"bránia"viaceré" faktory:"presýtenie"produktmi,"ktoré"sa"veľmi"

málo" líšia"v"základných"funkčných"benefitoch."Potencionálny"konzument" " je"preto"vystavený"

nákupnému" (rozhodovaciemu)" stresu." V"tom" je" rozdielna" situácia" oproti" minulosti," keď"

identifikácia"pôvodu"produktu"bola" " jasným"návodom"pre"kúpu,"pretože"boli" veľké" rozdiely"

v"kvalite," ktorá" závisela" od" technologickej" úrovne" krajiny" producenta." Toto" kritérium" však"

v"súčasnosti" neplatí," pretože" vyspelé" technológie" sú" (vo" väčšine" prípadov)" všeobecne""

dostupné" resp." produkcia" je" umiestňovaná" do" tých" oblastí," ktoré" zvyšujú" konkurenčnú"

schopnosť"produktu."Produkty/služby"sú"teda"v"mnohých"ohľadoch"podobné"alebo"kvalitami"

príbuzné."

Z"hľadiska" konzumenta" je" teda" nepodstatné," že" produkt" spĺňa" " základné" funkčné"

požiadavky" a"teda" aj" uspokojuje" jeho" základné" potreby" (tie" boli" podstatné" pre" „ekonomiku"

nedostatku“)." Preto" marketér" musí" vytvárať" nové" marketingové" stratégie." Či" už" sa" to" týka"

identifikácie" spotrebiteľských" segmentov," ktoré" sú" čoraz" menšie" a"ich" potrieb," postojov,"

hodnôt" a"s"tým" súvisiacich" životných" štýlov" "i"voľby" komunikačných" prostriedkov" ako"

efektívne"oslovovať""daný"segment."

Vzhľadom"na"silnú"konkurenciu" je"pre"marketéra"prioritou"nájsť" také"prostriedky,"ktoré"

jeho" produkt/službu" čo" najviac" vzdialili" do" konkurenčného," v"subjektívnom" vnímaní"

konzumenta" mu" prisúdili" jedinečnú" pozíciu" prostredníctvom" súboru" podporných"

argumentov." Sú" zamerané" na" nedostatky" priamych" konkurentov" (nikde" nekúpite" lacnejšie,"

lacnejšie,"ako"kdekoľvek"inde),"ale"pozornosť"sa"upriamuje"v"prvom"rade"na"ich"emocionálnu""

a"osobnostnú" významnosť." Súčasný" konzument" je" ochotný" akceptovať" cenu," byť" lojálny"

k"značke," ak" dokáže" vyjadriť" predstavy" o"jeho" osobnosti," " definovať" jeho" sociálnu"

a"ekonomickú" pozíciu" v"rámci" relevantnej" sociálnej" a"kultúrnej" komunity." Konzumácia"

produktu" je"potom"aktom"symbolického"a"kultúrneho"rituálu." (Ako"príklad"uvediem"apel"na"

nákup"slovenských"výrobkov,"ktoré"sú"kvalitnejšie,"zdravšie,"majú"kratšiu"cestu"k"zákazníkovi,"

kým" zahraničné" produkty" rýchlej" spotreby" sú" síce" lacnejšie," avšak" pre" dlhú" cestu"

k"zákazníkovi"musia"byť"ošetrené"chemicky)."

Značka" (brand)" je" " inkorporáciou" tohto" symbolického" používania," symbolických" funkcií"

produktu." Uvedomujúc" si" tento" posun," čoraz" väčší" dôraz" sa" kladie" na" psychologické,"
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sociologické" a"kultúrne" aspekty," a"to" predovšetkým" vo" vzťahu" k"propagačným" nástrojom"

(reklame)." Redukcia" (predovšetkým)" posolstiev" na" emócie" vyžaduje" nové" prístupy"

k"skúmaniu" komunikačnej" efektívnosti" a"zameranie" sa" na" dominantný" cieľ," aby" značka" sa"

u"cieľového"publika"dostala"na"pozíciu"„top"in"mind“"(maximalizovala""„brand"saliency“"–"

"t." j.," aby" pri" uvedomení" si" určitej" potreby" sa" v"mysli" objavila" " naša" a"nie" konkurenčná"

značka," a"aby" táto" salientnosť" " bola" trvajúca)." Emócie" sa" však" " vo" vzťahu" k"značke" (bližšie"

v"informácie"alebo"emócie?)"oveľa"ťažšie"konceptualizujú"na"rozdiel"od" "kvantifikovateľných"

postojov." Postoje" a"názory" na" reklamné" vizuály" (napr." vo" vybranej" vzorke" v"pretestoch)" sa"

ukázali" byť" nespoľahlivé" pri" predikcii" reakcií" reálnych" konzumentov," pretože" vychádzali"

z"racionalistických" modelov" spotrebiteľského" správania" a"rozhodovania" sa" a" „centrálneho“"

spracovávania"reklamy"(t.j."„how"advertising"and"brands"work“)."

Opäť" niečo" z"internetovej" stránky:" Prečo"masy" viac" zaujímajú" katastrofy," slzy" a"utrpenie"

než"štúdium"faktov?"Akú"informačnú"hodnotu"prináša"reportáž"zo"svadby"celebrity,"články"o"

výhrach"v"lotérii,"či"bankrotoch"mocných?"Správy,"ktoré"väčšinou"neprinášajú"nič"užitočné"ani"

dôležité,"dvíhajú"náklad"bulvárnych"denníkov."Ľudia"v"marketingu"urobia"dobre," ak" si"budú"

pozorne" všímať" emócie," ktoré" hýbu" svetom." O" našu" pozornosť" dnes" bojuje" až" príliš" veľa"

reklamných"posolstiev."Nevládzeme"ich"prijímať"a"občas"sa"dokonca"snažíme"neprijímať"ich."

Problém" je," že" to" nie" je" dosť" dobre" možné." Pokiaľ" sme" potrebných" pár" sekúnd" vystavení"

pôsobeniu"reklamy,"vtiera"sa"do"nášho"podvedomia,"bez"ohľadu"na"náš"záujem."A"aj"keď"nás"

zlé" reklamy" rozčuľujú," ignorovať" ich" nedokážeme." Tvorcovia" reklamy" zisťujú," že" logické"

argumenty"už"nezaberajú."Dôležitejšie" je" spojiť" svoje"posolstvo"s"emóciou,"aká"už"existuje"v"

mysli"zákazníkov"vzhľadom"na"daný"produkt"a"značku."Emócie"sa"samozrejme"používali"aj"v"

minulosti," ale" vo" veľkej" miere" fungovala" aj" reklama," založená" na" "vedeckých" faktoch".!

Spomeňme" napríklad" reklamu" Clauda" Hopkinsa" na" pivo" Schlitz,3"v" ktorej" na" niekoľkých"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

3"Když"měl"Hopkins"vést"kampaň"pro"Schlitz,"znovu"měl"produkt,"který"sám"od"sebe"neobstojí."Schlitz"bylo"

naprosto"průměrné"pivo"bez"jakýchkoliv"unikátních"specifik."Při"hledání"detailů"navštívil"Hopkins"továrnu,"kde"

se"pivo"vařilo."Zaujalo"ho"to,"jak"byly"čištěny"láhve,"než"se"plnily"pivem."S"chutí"piva"to"nemělo"nic"společného"a"

ostatní"pivovary"čistily"láhve"stejným"způsobem."Hopkins"tento"známý"fakt"využil"jako"výhodu."V"nové"inzerci"

pro"Schlitz"prezentoval"pivo"jako"výjimečně"svěží"a"čisté"a"to"díky"tomu,"jak"jsou"láhve"čištěny"párou."Tento"

neobvyklý"přístup"zabral"a"zisky"bořily"strop."Po"létech"úspěchu"se"Hopkins"rozhodl"napsat"naučného"průvodce"

reklamou."Kniha"se"jmenovala"Scientific"Advertising"a"vyšla"roku"1923."Obsahovala"reklamní"zákony,"principy,"

které"nelze"vyvrátit,"jak"sám"Hopkins"tvrdil."Většina"zákonů"efektivního"propagování"se"točí"okolo"uvažování"a"
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stranách" popísal" zásady" čistoty" a" prísnej" hygieny" pri" výrobe" piva." Aj" iní" výrobcovia"

dodržiavali"rovnakú"technológiu,"ale"až"Hopkins"to"využil"v"komunikácii"a"tak"dal"čistote"piva"

reálny"základ"a"spojil"ju"v"mysliach"ľudí"práve"s"propagovanou"značkou"Schlitz.4""

"

"" "

Obr."3"a,"b"`""Hopkins"vytvoril"mýtus"o"pive"Schlitz,"tým,"že"poukázal"na"jeho"výnimočnosť...5"

"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

chápání"zákazníků."Dobrý"prodavač"je"podle"Hopkinse"upřímný"a"vyzná"se"v"oboru."Otázky"by"měl"zodpovídat"

jednoduše"a"s"ohledem"na"zákazníka."Úlisní"řečníci"mohou"vyvolat"podezření"u"zákazníka."Když"si"zákazník"

uvědomí,"že"je"ovlivňován,"jeho"chuť"koupit"si"výrobek"se"zmenší."

http://cs.wikipedia.org/wiki/Claude_C._Hopkins#Schlitz"

4"Hopkins"si"nechal"vyprávět"a"předvést,"jak"se"pivo"Schlitz"vyrábí."I"když"ostatní"pivovary"vyráběly"pivo"

stejně,"Hopkins"jako!první!založil!reklamu!na!příběhu"o"výrobě"piva."Vyprávěl"fakta,"která"byla"samozřejmostí"

pro"výrobce,"ale"v"očích"zákazníků"dodala"pivu"Schlitz"výjimečnost"a"věhlas.""

5"Hopkins"se"narodil"v"docela"špatných"podmínkách"roku"1867."Hopkins"tvrdil,"že"vliv"jeho"rodičů"a"skromná"

výchova"jsou"hlavní"důvody"jeho"vzrůstu"do"podoby"jednoho"ze"zakládajících"otců"reklamy."„Skotská"matka"je"

nejlepší,"co"může"chlapec"toužící"po"kariéře"v"propagaci"mít."Jeho"pudy"jsou"hospodárnost"a"opatrnost,"což"je"

nejdůležitější,“"píše"Hopkins"ve"své"knize."Když"mu"bylo"deset,"jeho"otec,"prodavač"novin,"zemřel."Syn"byl"nucen"

pracovat"před"i"po"školním"vyučování,"velmi"hospodařil"s"příjmem"a"hledal"nové"metody,"jak"si"vydělat"nějaké"

penny."„Chudobě"vděčím"za"fakt,"že"jsem"nikdy"nestudoval"na"univerzitě."Tyto"čtyři"roky"jsem"strávil"sbíráním"

zkušeností"na"rozdíl"od"učení"se"teorií."Nevím"o"žádných"hodnotách,"které"by"mohl"reklamní"textař"(copywriter)"

získat"na"univerzitě.“"(Hopkins"s."9)"Hopkins"věřil,"že"klíč"k"úspěchu"v"reklamě"leží"ve"znalosti"myšlení"a"cítění"

běžného"člověka."Tvrdil,"že"týden"rozhovorů"se"zemědělci"vás"naučí"víc"než"rok"ve"školní"lavici."Protože"prostí"

lidé"tvoří"většinu"populace"a"textař,"který"vidí"do"této"skupiny,"má"větší"šanci"uspět"při"komunikaci"s"nimi."Jedna"

z"cest,"které"si"mladý"Hopkins"prošel,aby"si"vydělal"nějaké"peníze"navíc,"bylo"prodávání"přebytků,"které"jeho"

rodina"vlastnila."Chodil"ode"dveří"ke"dveřím"a"nabízel"leštidlo"na"stříbro"nebo"lahve"s"octem."Tak"se"naučil"

základům"osobního"prodeje"a"používání"intuice,"kterou"dobrý"prodavač"musí"mít."
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Výskumy" ukazujú," že" emócie" sú! mostíkom" k" tomu," aby" sme" svoju" pozornosť" niečomu"

venovali."Reklama"akoby"nás"najprv"naladila"a"potom"jej"venujeme"viac"či"menej"pozornosti,"

podľa" toho," ako" sa" jej" to" podarilo." Zaujímavé" je," že" napriek" neveľmi" konkrétnemu" výroku:"

"reklama"sa"mi"páči"alebo"nepáči","práve"toto"kritérium"najpresnejšie"predpovedalo!budúcu"

úspešnosť"testovanej"kampane."Mnohé"výskumné"agentúry"takéto"kritérium"nemerajú"a"proti"

podobnému" výskumu" sa" ohradili." Na" druhej" strane," iné" výskumy" realizované" vo" viacerých"

krajinách"sveta"to"potvrdili."Nejde"tu"ani"zďaleka"o"to,"aby"sa"reklamné"agentúry"kreatívne""

pohrali"a"priniesli"niečo,"čo"bude""pekné","dokonca"ani"humor"nie"je"vždy"garantom,"že"sa"

reklama"bude"páčiť."Dôležitá"je"účinnosť"reklamy,"jej"vplyv"na"budúce"rozhodnutie"

kupujúceho"a"tu"oveľa"lepšie"bodovali"reklamy,"ktoré"prinášali"nové"zaujímavé"informácie"

o"produkte."Čo"je"horšie,"ak"je"predchádzajúca"skúsenosť"negatívna,"môže"sa"stať,"že"aj"novú"

komunikáciu"si"človek"priradí"do"tejto"negatívnej"roviny."6"

V"posledných" dvoch" dekádach" vznikla" tendencia" " hľadať" spomínané" nové," netradičné"

postupy."V"podstate" sa" týmto"potlačila"predstava," že"medzi" reklamným"zásahom"a"priamym"

a"nepriamym" ekonomickým" efektom" (zvýšeným" predajom," " " zmenou" imidžu" značky" či"

marketéra"atď.)"jestvuje"priamy"súvis."Marketingoví"praktici""začali"akceptovať,"že"na"analýze"

značky"a"jej" účinnosti"môže"participovať" aj" neurobiológia" `" na" jej" základoch" sa"konštituoval"

neuromarketing." Rovnako" sa" rozšírilo" spektrum" matematických" modelov" konzumentského"

správania," multidimenzionálne" škálovacie" postupy" pri" zisťovaní" výkonnosti" značky" (brand"

matrics)," zisťovania" imidžu" značky" atď." Porovnaním" napr." výsledkov" exploračných" metód"

a"použitia"metódy"magnetickej"rezonancie"pri"vnímaní"emocionálneho"prežívania"reklamy"sa"

ukázalo," že" hoci" probanti" slovne" vyjadrovali" k"predloženej" reklame" negatívne" záznamy"

aktivity" ukazovali" na" silné" pozitívne" emocionálne" prežívanie." Podobne:" reakcie" na" chuť"

CocaColy"a"Pepsi"vykázali"podobné"diferencie"(v"prospech"Pepsi).7"Avšak,"ak"hodnotitelia"boli"

oboznámení" s"tým," o"akú" značku" ide," reagovali" v"zmysle" väčšinového" postoja" –" „CC" je"

celosvetová"jednička!“"

Pomerne" dlhú" tradíciu" skúmania" emocionálneho" pôsobenia" reklamy" na" vnímateľa"

do"ktorej" sú" včlenené" aj" aspekty" kulturologické," sociologické," religionalistické...)" tvoria"

koncepty"archetypu,""komunikačných"rituálov"a"mytologickej"podstaty"mediálnych"posolstiev."

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

6"http://www.marketingovo.sk/news/emocie`alebo`argumenty`/"

7"www.wikipedia.org/wiki/Neuromarketing"
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Zvlášť"sa"tieto"prístupy"prezentujú"vo"využívaní"mytologických"výjavov,"mien"mytologických"

bytostí,"bohov"Antiky,"citátov"starých"Grékov"a"Rimanov."Tieto"koncepty"saa" "mohli"v"širšom"

meradle" etablovať" do" reklamy" predovšetkým" vďaka" obľube" mýtov," mytologických"

interpretácií"skutočnosti"a"potrebám"mytologických"konštrukcií"–"a"to"aj"napriek"pragmatickej"

orientácii"tejto"spoločnosti."8"""

Archetypálny" marketing" je" založený" na" jestvovaní" vrstiev." Vnímateľ" je" vystavený""

konkrétnym"stimulom"(napr."reklamným"vizuálom,"reklamným"sloganom,"capy"textom,"ktoré"

sú" jednoducho" dešifrovateľné" a"idenfikovateľné)." Táto" vrstva" je" však" iba" nositeľom" hlbších""

kódov," ktoré" presahujú" jeden" kultúrny" okruh." Sú" vkomponované" do" človeka" ako" pravzory,"

stále" " formy," "vzorce"motivácií"a"pod." `"osudovať"v"antickej"dráme,"večný"boj"dobra"so"zlom,"

odplata"za"zneuctenie"a"nerešpektovanie"Boha/bohov...""

Mýty" nie" sú" iba" jednoduchou" zbierkou" príbehov," ktoré" nám" odkázali" predkovia."

Predstavujú"fundamentálnu"súčasť"každej"kultúry,"minulej"i"súčasnej,"a"ich"vplyv"je"ešte"vždy"

badateľný"v"našich"jazykoch,"náboženstvách,"kultúre"a"preto"pochopiteľne"–"aj"v"reklame.9""

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

8"Fantasy"je"umelecký"žáner,"používaný"predovšetkým"v"literatúre"a"filme,"ale"i"vo"výtvarnom"umení,"

založený"predovšetkým"na"mágii"či"iných"nadprirodzených"prvkoch"`"bájne"bytosti,"bohovia"(zvlášť"z"antických"

čias),"mimozemských"technológií"alebo"nadmerne"inteligentne"vyvinuté,"extrémne"silné"bytosti,"často"so"

vzhľadom"a""chovaním"netypickým"pre"ľudí."V"anglosaskom"svete"je"však"fantasy"označenie"pre"akékoľvek"dielo"

fantastického"žánru,"ktoré"nie"je"science"fiction."Žáner"je"rovnako,"ako"príbuzné"žánre"science"fiction"a"horror"

definovaný"predovšetkým"rekvizitami,"prostredím,"a"časom,"kam"je"dielo"situované."Svet"(nazývaný"často"

„druhotný"svet“"alebo""alternatívna"realita"),"v"ktorom"sa"príbeh"odohráva,"je"väčšinou"nezávislý"od"nášho"sveta,"

v"niekterých"prípadoch"je"s"naším"nejako"spojený"(Letopisy"Narnie)..."""http://cs.wikipedia.org/wiki/Fantasy"

9"Starogrécka"mytológia"sa"vyznačuje"veľmi"výraznou"evolúciou"od"disharmonicko`monštruóznych"

hmlistých"obrazov,"ktorými"sa"vyznačovala"v"staršom"období,"cez"harmonickejšie,"prevažne"zoomorfné"obrazy"k"

úplne"harmonickým"antropomorfným"obrazom."Človek"tu"získal"väčšiu"moc"nad"prírodou"a"začína"sa"tu"

formovať"osobnostný"princíp."V"mytologických"obrazoch"sa"začínajú"objavovať"hrdinovia,"ktorí"často"vyzývajú"

do"boja"vládcov"Olympu,"svedčí"o"tom,"že"v"človeku"stále"viac"rástlo"presvedčenie"o"jeho"silách."Plastické"obrazy"

sa"nepodrobovali"tak"prísne"nábožensko`dogmatickým"systémom"ako"vo"východných"mytológiách;"ich"vzťahy"

boli"dosť"voľné."Tak"ako"sa"zmenšoval"nábožensko`kultovný"obsah"starogréckych"mýtov,"rástol"význam"

umelecko`estetických"prvkov,"ktoré"v"nich"boli"veľmi"bohato"zastúpené."

http://ezoslovnik.wordpress.com/mytologia/"

"
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Toto" nadindividuálne" dedičstvo" je" stále" prítomné" v"individuálnom"nevedomí." Prezentuje"

sa" spontánnymi," intenzívnymi," neuvedomelými" reakciami" " bez" ohľadu" na" príslušnosť"

k"špecifickej"kultúre."

Navonok" by" sme" sa" mohli" domnievať," že" prapôvodné" formy" myslenia" a"cítenia" prekryl"

racionalizmus" " a"dôvera" k"modernistickej" myšlienke" pokroku," avšak" človek" je" v" kontexte"

histórie" vo" svojej" motivácii" správania" sa" ovládaný" a"ovládateľný" týmito" mytologicko`

magickými" tendenciami." Koná" racionálne," logicky" a"kauzálne," ale" súčasne" z"tejto" línie"

vybočuje." Toto" odbočovanie" sa" prejavuje" v"priam" impulzívnej" potrebe" tvoriť" a"konzumovať"

mytologické" obrazy" a"príbehy," potreby" kreovať" a"identifikovať" sa" s"mýtickým" hrdinom."

Dôkazom" tejto" skutočnosti" je" čoraz" naliehavejšia" potreba" hľadať" v"antike" zdroj" poznania" aj"

pre"reklamnú"komunikáciu"najmä"z"hľadiska"využívania"nástrojov"mytologickej"povahy."

Médiá" sú" vo" svojej" podstate" identifikovateľní" producenti" súčasných"mytologických" figúr"

a"príbehov"a"zdá"sa,"akoby"táto"produkcia"bola"čoraz"naliehavejšia"–"ako"keby"tlak"životného"

racionalizmu"zvyšoval"potrebu"ventilovať"tieto"hĺbkové"iracionálne"atavizmy."

Bez"uvedomenia"si"týchto"zdrojov"by"sme"asi"ťažko"mohli"pochopiť"príťažlivosť"brutality,"

ktorá"je"prezentovaná"v"médiách"a"ktorú"neraz"využíva"aj"reklama.""

"

""""""""""""""""""""""" "

Obr."4"`""Reklamný"print"na"topánky"inšpirovaný"trendmi"v"antike10"

"

Reklama" je" quintisenciou" v"témach" a"formách," akými" sa" prezentujú" produkty" a"značky"

konštruovaním"panteónov"božstiev"a"pravzorov"všeľudských"túžob:"sú"to"exemplárne"figúry"

(predstavujúce" archetyp" večnej" mladosti)," " ideálny" domov" (archetyp" matky," otca," istoty,"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

10"https://www.google.sk/search?q=mýtotvorba&hl=sk&tbo=d&source"
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ochrany" stability)," detailné" vizualizácie" tváre" a"častí" tela," obrazy" neporušenej" prírody"

a"morských"diaľav"(archetyp"raja)..."

V"reklamných" vizuáloch" sa" –" okrem" " informačných" funkcií," vyjavuje" aj" mytologická"

podstata" človeka"a"jeho"potreba"príbehu"a"rozprávania."Považuje" sa" to" za" relikt" archaických"

období," spôsob" poľudšťovania" sveta," interpretácie" skutočnosti" –" reťazením" vizuálnych"

predstáv," obrazov" (o" asociáciách" pri" tvorbe" reklamného" textu" ďalej)." Teda" reklamné"

komunikáty" –" napriek" ich" utilitarite" treba" považovať" za" formu" metaforickej" komunikácie"

vyjavujúcej" súčasné"hodnoty," avšak"vc"kontexte" týchto"výjavov," literárnych"a"mytologických"

odkazov,"ale"na"báze"vnútorných"atavizmov"(pozri"reklamný"text"evokujúci"emócie)."

Podporou" tohto" tvrdenia" je" význam" a"intenzita" reklamného" pôsobenia" –" reklamný"

text/vizuál"je"zacielený"aktuálne,"ale"jeho"účinnosť"je"podmienená"„dramaturgiou"archetypu“,"

vychádza" z"pevne" stanovených" motivačných" schém," naratívnych" foriem," príbehov" ľudí,"

mytologických" postáv" –" bohov" a"polobohov," figúr," prostredí" (viď" reklama," vychádzajúca"

z"mytológie,"gréckej"a"rímskej"literatúry"a"pod.)."Všetky"tieto"zložky"sú"vyjadrením"základných"

antropologických" konštánt" (sociálnych," biologických" a"kultúrnych)," nadčasových" ľudských,"

kolektívnych"túžob,"snov"a"potrieb.11"

"""""""""""""""""""""""" "

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

11"Podľa"Junga"je"archetyp"apriórna,"autonómna,"dedičná"štruktúra"ľudského"nevedomia"bez"špecifického"

obsahu."Obsah"nadobúda"až"v"priebehu"individuálneho"života,"kde"sa"osobná"skúsenosť"viaže"na"archetypálne"

formy."Treba"rozlišovať"medzi"vlastným"formálnym"archetypom,"ukrytým"v"nevedomí,"a"konkrétnym"

archetypálnym"obrazom,"manifestujúcim"na"úrovni"vedomia."Pôsobením"problémovej,"krízovej"situácie"v"

osobnom"alebo"sociálnom"živote"dochádza"k"nevedomému"oživeniu"a"sprítomneniu"príslušného"archetypu.."

Pomocou"tejto"matrice"Jung"vysvetľuje"existenciu"opakujúcich"sa"motívov"v"mýtoch"a"rozprávkach"rôznych"

národov"večných"obrazov"svetovej"literatúry"a"svetového"umenia."http://sk.wikipedia.org/wiki/Archetyp"
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Obr.""5"a,"b"`""Reklama"používa"aj"symboly...12"

"

Sú"to"túžby"večné,"ale"v"podstate"nesplniteľné."Reklama"však"ponúka"ich"„splniteľnosť“"–"

možnosť"dosiahnuť"šťastie,"mladosť,"lásku,"moc,"obdiv."Hyperrealizmus"mediálnych"obrazov"

prekonáva" zdanlivosť," vedomie" nereálnosti" a"rozprávkovosti." Mýty" sa" obrazmi"

„nedemaskujú“,"ale"naopak"definujú"sa"ako""„budúca"skutočnosť“."

Moderné" príbehy" (film," literatúra...)" sú" aktualizáciou" týchto" prapôvodných" narácií,"

ľudských" typov" (antromorfizácií" zvierat," prírody),"modelových" vzťahov," konfliktov," pretože"

archetypálne"príbehy"a"postavy"sa"prežívajú"hlbšie,"vytvárajú"neviditeľné"emocionálne"puto"s"

ľudskou" kolektivitou," rezonujú" automaticky," bez" uvedomovania" si" týchto" reakcií" a"

participácií...Je"to"spojenie"individuálneho"a"kolektívneho"nevedomia."Jedinec"sa"konfrontuje"s""

archetypálnymi"príbehmi"a"hrdinami,"potvrdzuje"sa...Archetypálni"hrdinovia"sú"zhmotnením"

kolektívnych" snov" a" príbehom" sa" jedinec" zúčastňuje" na" tomto" kolektívnom" snívaní."

Archetypálny" príbeh" je" tiež" druhom" rozpomínania" a" individuálny" život" opakovaním"

nadindividuálneho" príbehu" života," ktorý" mu" " dáva" " vyšší" zmysel...Je" to" potreba," ktorá" je"

silnejšia,"než"človek"sám...A"čo"je"značka?"Značka"je"predsa"tiež""príbeh."Značka"je"symbolom,"

ktorý" je" prepojený" na" kolektívne" mytologické" (archetypálne)" sny...To" tvorí" jadro" veľkej"

značky." Dôležitá" je" postava" a" príbeh...Značka" je" prezentovaná" hrdinom," jeho"

vlastnosťami...Benefity"(kvalita,"konkurenčne"schopná"cena...)"sú"predpoklady."

Kúpou"značky"sa"symbolicky"zúčastňujeme"na"veľkom"príbehu,"symbolicky"sa"spájame"s"

mytologickým"hrdinom,"virtuálne"získavame"jeho"výnimočné"vlastnosti.""""

"""""""""""""""""""""""""""""

"""""""""""""" """""""""""

""""""""""""""Obr."6"`"Výrazná"prezentácia"značky"s"erotickým"podtónom...13"""""""""""""""""""""""""""""""""

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

12"https://www.google.sk/search?q=mýtotvorba&hl=sk&tbo=d&source"

"
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"""""""""""""" "

"""""Obr."7"a,"b,"c,"d,"e"`"Značka"nám"dovoľuje"snívať"náš"mytologický"sen..."14""

"

""""Produkt" (jeho" funkčné" benefity)" je" povýšený" na" symbolický" artefakt," čím" sa" značka"

mimoriadne"výrazne"konkurenčne"diferencuje."

Harley" `" Davidson:" mytologický" príbeh" nebeských" jazdcov," mýtus" nespútanej" slobody,"

pohybu..."

Značka"ako"archetypálny"hrdina" je"viac"než"značka"ako"osobnosť."V"prvom"prípade"ide"o"

diferenciáciu" prostredníctvom" prezentácie" vyššieho" typu," v" druhom" ide" o" diferenciáciu"

zosobnením." Je" to" zásadný" rozdiel:" zosobnenie" je" vymedzené" určitými" psychickými" a"

fyzickými"charakteristikami,"ktoré"sú"určitým"spôsobom"definované."Napríklad"značka,"ktorú"

má" verejnosť" prijať" a"akceptovať," musí" byť" priateľská...," avšak" cieľové" publikum" si" signály"

značky"môže"dekódovať"inak."

""""""" " "

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

13"https://www.google.sk/search?q=Dolce+Gabbana+`reklama&hl=sk&prmd"

14"http://www.google.sk/search?q=Symboly+v+reklame&h"""
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""""""" " ""

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Archetypálna" postava" a" príbeh," ktorým" je" kontextovaná" totiž" predstavuje" určitú"

významovú" (kultúrnu)" jednoznačnosť," ale" súčasne" " `" a" čo" je" veľmi" dôležité" `" " umožňuje"

individuálne"projekcie," premietanie" vlastných"potrieb," snov," atď." do" tejto"postavy" (Aj" všetci"

vaši" známi" majú" Orange)" `" čiže" ide" o" spätosť" významov" univerzálnych" a" individuálnych"

(dotváraných),"čo"umocňuje"emocionálne"prijatie"reklamného"komunikátu.""

A" súčasne" `" čo" je" nemenej" " významné," že" takýto"príbeh" stimuluje" veľmi" veľa" vizuálnych"

predstáv," fantázií," ktoré" ďalej" aktivizujú" vnímateľa." A" napokon" je" tu" tretí" moment" `"

identifikácia." " Archetypálny" hrdina" vybudzuje" silnú" potrebu" stotožnenia," je" to" univerzálny"

vzor." Identifikáciu"možno" dosiahnuť" v" rovine" virtuálnej" (fantazijnej)," ale" aj" reálnej:" kúpou,"

používaním"produktu"(značky)"sa"stotožnenie"uskutočňuje"i"v"realite"`"pre"jedinca,"ale"aj"tiež"

pre"sociálnu"skupinu,"v"ktorej"žije.15""

"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

15"Publikace"Značka:"od"vize"k"vyšším"ziskům"prezentuje"pracovníkům"oddělení"marketingu"a"řízení"značky"a"

studentům"praktické"postupy"pro"zdokonalování"značky."Autor"se"snaží"vysvětlit,"jak"se"vize,"hodnoty,"kultura"a"

kompetence"prolínají"s"externími"aspekty,"a"poskytuje"cenné"rady"při"rozvoji"vnitřně"soudržných"značek."

Zdůrazňuje,"že"je"třeba"věnovat"více"pozornosti"vlastním"pracovníkům"organizace,"kteří"se"stále"větší"intenzitou"

přispívají"k"budování"značky."Klíčovými"tématy"knihy"jsou:"vyváženější"pohled"na"budování"značky,"který"

směřuje"jak"dovnitř,"tak"vně"organizace"s"cílem"uspokojovat"potřeby"všech"zúčastněných"skupin"rady"pro"vývoj"

soudržné"značky"tvorba"ucelené"značky"vyplývající"z"důsledného"plánovacího"procesu,"který"vychází"z"vize"

značky.""http://www.elegenda.sk/knihy/ekonomia`pravo/podnikanie/leslie`de`chernatony`znacka/"
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""""""""""" " "

"""""""""""Obr."8"a,"b"`""Značka"ako"legenda16"

"

""""""""""""" "

Obr."9"`""Marlboro...""Marlboro"kovboj"ako"symbol"sily,"mužnosti"a"svalnatosti"sa"prezentuje"

už"od"šesťdesiatych"rokov,"teda"viac"ako"40"rokov.17"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

16""http://www.google.sk/search?q=Značka+ako+legenda"

17"Značka"Marlboro"je"symbolom"silného"charakteru"a"klasická"kampaň"zosobnením"slobody,"akcie,"krásy,"

voľnosti,"„krajiny"Marlboro“"a"v"nej"žijúceho"hrdého"kovboja"ako"strojcu"vlastného"osudu..."Pre"reklamného"

textára"je"tvorba"sloganov"na"komunikáty,"ktoré"propagujú"tabakové"výrobky"zvlášť"náročná"vzhľadom"na"zákaz"

priamej"výzvy"na"ich"používanie."Philip"Morris"predĺžil"sponzoringovú"zmluvu"v"roku"2005,"napriek"chystanému"

plošnému"zákazu"reklamy"na"tabak"pri"športových"udalostiach."Zmluva"trvajúca"až"do"roku"2011"mala"mať"podľa"

The"Times"hodnotu"jednej"miliardy"amerických"dolárov."Koncern"neskôr"reagoval"na"číslo"100"miliónov"dolárov"
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Záver!
"

"

Príklad" Marlboro" je" hľadanie" archetypálneho" príbehu" a" jeho" hrdinu...Použiteľných"

archetypov" pre" vybudovanie" silnej" značky" je" veľmi" veľa," ale" nájsť" pravú" spojitosť" medzi"

značkou" a" najúčinnejším" archetypom" je" náročné...Archetypy," mýty," ikony" a" ich" príbehy"

rovnako,"ako"

každá" opakujúca" sa" skutočnosť" podliehajú" nasýteniu" (opotrebovaniu)" a" súčasne"

nachádzajú" svoju" identitu" prostredníctvom" nového" súboru" generačných" vzorov." Tie" majú"

rovnako" univerzálnu" podobu," ale" súčasne" vyjadrujú" zmeny" času" (viď" neofrazeologizmy,"

vychádzajúce"z"ľudovej"frazeológie)."„Dramaturgia“"značky/produktu/"služby""dbá,"aby"sa"ich"

príbeh"rozšíril,"naďalej" rozvíjal"a"aby"malo" „predstavenie“"nespočetné"množstvo"repríz."Len"

tak" sa" môže" nanovo" fixovať," oživovať" s" ďalším" a" ďalším" produktom" firmy." Oživovanie"

značky/produktu/služby" prostredníctvom" príbehu" je" nový" spôsob" stvárnenia" starej"

skutočnosti" –" záleží" len" na" tom," z" akých" údajov" ich" identifikujeme." Možno" pri" značke"

identifikovať" dominantný" archetyp?" Je" to" mix?" Na" podobnom" princípe" fungujú" v" reklame"

rodové"stereotypy.""

"

"

" "

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

ročne,"ktoré"je"podľa"tabakovej"firmy"v"skutočnosti"nižšie."Presnú"sumu"Philip"Morris"nezverejnil."http://"

www.google.sk/search?q=Značka+ako+legenda"

""



____"

81"

"

"

"

Zoznam!bibliografických!odkazov!
"

BELCH," E.," BELCH," A." Advertising" and" Promotion:" an" Integrated" Marketing" Communications" Perspektive."

SanDiego":"McGraw"–"Hill"Higher"Education,"2008."864"s."ISBN"0073`381`098."

BOURET,"J."Toulouse`Lautrec."London":"Thames"and"Hudson,"1963,"269"s."

CRHA,"I.,"KŘÍŽEK,"Z."Jak"psát"reklamní"text."Praha":"Grada"Publishing,"2003."164"s."ISBN"80`247`0556`7."

ČMEJRKOVÁ,"S."Reklama"v"češtine."Voznice":"LEDA,"2000."258"s."ISBN"80`85927`75`6."

FINDRA," J.," GOTTHARDOVÁ," G.," JACKO," J." Slovenský" jazyk" a" sloh." Bratislava:" Slovenské" pedagogické"

nakladateľstvo,"1986."426"s."

FORET,"M.,"PROCHÁZKA,"P.,"URBÁNEK,"T."Marketing"–"základy""a""principy.""Brno":""Computer""Press,"2003.""199"s."

ISBN"80`722`6888`0."

GODEFROY,"H."Ch.,"GlOCHEUX,"D."Tajomstvo"reklamného"textu."Bratislava":"Ister"Science,"1997."180"s."ISBN"80`

88683`17`3."

HACKL," B." Propagační" prostředky" `" principy" tvorby" a" základní" charakteristiky." Praha" :" Státní" pedagogické"

nakladatelství,"1974."99"s."

HORECKÝ,"J."Základy"jazykovedy."Bratislava":"Slovenské"pedagogické"nakladateľstvo,"1978."175"s."

HORŇÁK,"P.,"ŠTEFÁNIKOVÁ,"K."Formy"a"prostriedky"propagácie."Bratislava":"Univerzita"Komenského,"1988."121"

s."

HORŇÁK,"P."Teória"propagácie."Bratislava":"Univerzita"Komenského,"1990."169"s."ISBN"80`223`0324`0."

HORŇÁK,"P.,"ŠEFČÁK,"Ľ."Etika"reklamy."Etika"žurnalistiky."Bratislava":"SOSPRA,"1999."218"s."ISBN"80`967916`1`3."

HORŇÁK,"P."Reklama.""Zlín":"VeRBuM"2010."318"s."ISBN"978`80`904237`3`4."

KOTLER,"Ph."Marketing"management."Praha":"Grada"Publishing,"2001."720"s."ISBN"80`247`0016`6."

KŘÍŽEK,"Z."Propagační"text."Praha":"Státní"pedagogické"nakladatelství,""1990."126"s."ISBN"""80`7066`113`5."

LAKOFF,"G.,"JOHNSON,"M."Metafory,"kterými"žijeme."Praha":"Host,""2002."280"s."ISBN"80`7294`071`6."

MARTIALIS,"V.,"M."Posměšky"a"jízlivosti."Praha:"Státní"nakladatelství"krásne"literatury,"1965."571"s."

MATHAUSER,"Z."Umění"poesie."Praha":"Československý"spisovatel,"1964."303"s."

McLUHAN,"M."H."Americká"reklama."Brno":"JOTA,"2000."415"s."ISBN"80`7217`128`3."

MEJLACH,"B."Medzi"vedou"a"umením."Bratislava":"Tatran,"1974."212"s."

MIKO,"F."Od"epiky"k"lyrike."Bratislava":"Tatran,"1973."291"s."

MIKO,"F."Text"a"štýl."Bratislava":"Smena,"1970."167"s."

MISTRÍK,"J."Retrográdny"slovník"slovenčiny."Bratislava":"UK,"1976."735"s."

MISTRÍK,"J."Štylistika."Bratislava":"Slovenské"pedagogické"nakladateľstvo,"1985."582"s."

MISTRÍK,"J."Štylistika"slovenského"jazyka."Bratislava":"Slovenské"pedagogické""

nakladateľstvo,"1977."444"s."

MLACEK,"J."Slovenská"frazeológia."Bratislava":"Slovenské"pedagogické"nakladateľstvo,"1977."118"s."

MUKAŘOVSKÝ,"J."Cestami"poetiky"a"estetiky."Praha":"Československý"spisovatel,"1971."364"s."

OGILVY,"D."O"reklamě."Praha":"Grada"Publishing,"1996."223"s."ISBN"80`85943`25`5."

PRACHÁR,"J."Základy"reklamy."Bratislava":"Slovenské"pedagogické"nakladateľstvo,"1967."294"s."

ŠALDA,"F."X."O"poézii."Bratislava":"Slovenský"spisovateľ,"1970."216"s."

ŠEBESTA,"K."Jazyk"a"styl"propagačních"textů."Praha":"Státní"pedagogické"nakladatelství,"1983."136"s."

ŠEFČÁK,"Ľ."Zrod"bulvárnej"tlače"v"USA."Bratislava":"Otázky"žurnalistiky"1998"č."4,"s."299`306."ISSN"0322`7049."

SCHULTZ,"Don."E."Moderní"reklama,"umění"zaujmout."Praha":"Grada,""1995."668"s."ISBN"80`7169`062`7."

ŠINDLER,"Z."Moderní"reklama."Praha":"Nakladatelství"""F."Šimáčka,"1906."60"s."

ŠKLOVSKIJ,"V."Teória"prózy."Bratislava":"Tatran,"1971."

ŠTRAUS," F.,"MORAVČÍK," Š." Princípy" hry" v" slovenskej" poézii."Martin" :"Matica" slovenská," 2001." 223" s." ISBN" 80`

7090`631`6."

TELLIS,"G."J."Reklama"a"podpora"predaja."Praha":"Grada"Publishing,"2000."602"s."ISBN"80`7169`997`7."

TVRDOŇ,"E."Jazykové"a"štylistické"prostriedky"propagácie."Bratislava":"Univerzita"Komenského,"1996."76"s."ISBN"

80`223`1047`6."



____"

82"

"

"

"

TVRDOŇ,"E."Základy"textovej"komunikácie"v"reklame."Bratislava":"SOSPRA,"1997."30"s."

TVRDOŇ,"E."Text"a"štýl"reklamy"v"periodickej"tlači."Bratislava":"Epos,"1999."272"s."ISBN"80`88810`63`9."

URBAN,"J."Utrpenie"mladého"poeta."Bratislava":"Slovenský"spisovateľ,"1999."152"s."ISBN"80`220`0951`2."

VOPÁLENSKÁ," E." Reklamný" text" ako" dôležitá" súčasť" reklamy." Marketingová" komunikácia" na" prahu" tretieho"

tisícročia."Bratislava":"Univerzita"Komenského,"2005."ISBN"80`89220`541."

VOPÁLENSKÁ," E." Reklamný" text" –" kreativita" verzus" klišé:" trendy" a" riešenia" nového" tisícročia." Nové" trendy" v"

marketingu."Trnava":"UCM,"2007,"s."206`208."ISBN"978`80`89220`55`7."

VOPÁLENSKÁ,"E."Reklamný"text"ako"reflexia"vonkajšieho"sveta"alebo"fenomén"kreativity"v"súčasnom"slovenskom"

textárstve."Kreativita"v"reklame."Trnava":"UCM"2006,"s."78`87."

VOPÁLENSKÁ," E." Jazyk" a" štýl" reklamy" alebo" možnosti" kreatívnych" riešení" pri" tvorbe" reklamného" textu."

Marketingová"komunikácia."Bratislava":"Book"&"Book,"2007,"s."285`323."ISBN"978`80`969099`5`7."

VOPÁLENSKÁ,"E."Reklamný"text"a"médiá."Otázky"žurnalistiky,"roč."51,"č."3`4,"Bratislava":""2008,"s."87`96."

VYSEKALOVÁ,"J.,"MIKEŠ,"J."Reklama"`"Jak"dělat"reklamu."Praha":"Grada,"2007."182"s."ISBN"80`247`2002`2."

VYSEKALOVÁ," J.," KOMÁRKOVÁ," R." Psychologie" reklamy." Praha" :" Grada" Publishing," 2002." 264" s." ISBN" 80`247`

0402`1."

"

"

Online!zdroje!
"

http://www.superfilmy.sk/sprava.php?idspravy=56492&print=1"

http://kylieminogue.blog.cz/"

http://cs.wikipedia.org/wiki/Claude_C._Hopkins#Schlitz"

http://www.marketingovo.sk/news/emocie`alebo`argumenty`/"

http://www.wikipedia.org/wiki/Neuromarketing"

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fantasy""

http://ezoslovnik.wordpress.com/mytologia/"

https://www.google.sk/search?q=mýtotvorba&hl=sk&tbo=d&source"

https://www.google.sk/search?q=mýtotvorba&hl=sk&tbo=d&source"

https://www.google.sk/search?q=Dolce+Gabbana+`reklama&hl=sk&prmd"

http://www.google.sk/search?q=Symboly+v+reklame&h"""

http://www.google.sk/search?q=Značka+ako+legenda"

" "



____"

83"

"

"

"



____"

84"

"

"

"

Reklamný(text/slogan(ako(kreatívna(odchýlka!

Advertising+text!!as#creative!deviation!
.

Mgr. Eva Vopálenská, PhD. 
.

Abstract:! In" this"thesis" work" we" deal" with" advertising" texts/slogans" in" the" context" of"

advertising" communication." We" present" historical" advertising" text," the" development" of"

advertising"styles"in"its"thoughtful"variety,"formalistic"and"structuralised"orientated"theories,"

which" directly" remark" on" the" discussion" regarding" the" phenomenon" of" advertising"

(advertising" texts/slogans)."We"dedicate"ourselves" also" to" all" available" forms"of" advertising"

texts/slogans" as" a" means" of" advertising" persuasion," media" presentations," creative"

development" of" language," primarily" indeed" specific" facilities" and" advances" –" at" the" level" of"

production," and" also" at" the" level" of" communication." In" advertising" practice" we" often" place"

accent" on" the" uses" of" rhythmical`metrical" construction," phraseology," metaphors" and" neo`

phraseology." A" special" section" generates" less" frequent" resources" such" as" e.g." word" games,"

poetism,"personification,"parallelism,"epithets,"hyperbole,"language"games,"verbal"riddles,"and"

humour," etc."The"main" theme"of" the"work" is" –" as"presented" in" the"dispute"of"Ogilvy"versus"

Bernbach,"that"creativity"as"a"divergence"from"the"norm"brings"in"the"sphere"of"the"creation"of"

advertising" texts/slogans" in" advertising" of" products," services," brands" –" advances" in"

expression"and"in"a"spiral"escalates"the"intensity"also"bringing"new"solutions."

"

Key!words:"Creativity,"advertising,"advertising"text,"integrated"marketing"communication,"

advertising" slogan," " persuasion" (persuasive)" pressure," " imagination," challenges"

and"arguments," poetical" text," artistic" pictures," associations," figures," trophies," rhythmical`

metrical"construction,"phraseology"and"non`"phraseology,""creative"training,"clichés,"trends.""

"

"

"

Abstrakt:" V"tejto" štúdii" sa" budeme" zaoberať" reklamným" textom/sloganom" v"kontexte"

reklamnej" komunikácie." Prezentujeme" historický" reklamný" text," vývoj" reklamnej" štylistiky"

v"jej" názorovej" pestrosti," formalisticky" a"štrukturalisticky" orientovanú" teóriu," ktoré" priamo"

poznačili"diskurz"o"fenoméne"reklamného"textu/sloganu."Venujeme"sa"aj"všetkým"dostupným"
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formám" reklamného" textu/sloganu" ako" prostriedku" reklamnej" persuázie," mediálnej"

prezentácie," kreatívnemu" rozvíjaniu" jazyka," najmä" však" ozvláštňujúcim" prostriedkom"

a"postupom"–"na"úrovni"produkcie,"aj"na"úrovni"komunikácie."Z"reklamnej"praxe"akcentujeme"

často"používané"rytmicko`metrické"konštrukcie,"frazeologizmy,"metaforu"a"neofrazeologizmy."

Osobitnú" časť" tvoria"menej" frekventované" prostriedky" ako" sú" napr." slovná" hra," poetizácia,"

personifikácia," peralelizmus," epitetá," hyperbola," jazykové" hry," slovné" rébusy," humor" a"pod."

Ústrednou" témou"práce" je" `" " v"spore"Ogilvy" verzus"Bernbach"prezentovať," že" kreativita" ako"

odchýlka"od"normy"prináša"v"oblasti"tvorby"reklamného"textu/sloganu"v"reklame"o"produkte,"

službe,"značke"`"výrazný"posun"a"v"špirále"eskalujúcej"intenzity"prináša"aj"nové"riešenia."

"

Kľúčové!slová:!kreativita,"reklama,"reklamný"text,! integrálna"marketingová"komunikácia,"

reklamný" slogan," persuázia," imaginácie," apely" a"argumenty," poetický" text," umelecký" obraz,"

asociácie," figúry" trópy," rytmicko`metrické" konštrukcie," frazeologizmy" a"neofrazeologizmy,"

kreatívny"tréning,"klišé,"trendy"

"

" "
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Úvod!
"

Kreativita!verzus!trivialita!
Marketingová" komunikácia," akcentujúca" predovšetkým" " podporu" predaja" na" základe"

reklamnej"komunikácie"a"uspokojenie"potrieb"klienta"prezentáciou"produktov"akoby"utvárali"

celý"rozľahlý"manévrovací"priestor"`"dôležité"je"zaujať,"prekvapiť,"šokovať."Úmyslom"a"cieľom"

našej"práce" je"prezentovať,"že"kreativita"ako"odchýlka"od"normy" je"užitočná"a"plodná" forma"

práce"s"textom,"a"ak"má"zjavnú"hodnotu," "zabezpečuje,"aby"myšlienka"prospela"značke"alebo"

firme."Nie"vždy"však"odlišnosť"znamená"tvorivosť."Odlišnosť"môže"byť"plodná,"ale"aj"škodlivá,"

konštruktívna"aj"deštruktívna"(Michael"Somorof,"podľa"Tellis,"2000,"str."123)."

Vo" všeobecnosti" teda"môžeme" povedať," že" odlišnosť" ešte" neznamená" kreatívny" postup."

Kreativita" je" zrejme" v"tom," že" dokážeme" používať" symboly" a"alegórie," vyvolať" emócie" bez"

toho,"aby"sme"sa"odvolávali"na"racionalitu"a"zdôrazňovali" iba"vlastnosti"produktu."Kreatívna"

odlišnosť" môže" byť" humorná," nápaditá" " až" sarkastická," hoci" normou" je" využívať"

na"presviedčanie"o"výhodách"produktu"argumenty.""

Psychológ"J."P."Guilfoord"hovorí"(podľa"Tellis,"str."124`125),"že"kreativita"si"vyžaduje"skôr"

divergentné"(originálne,"tvorivé),"než"logické"myslenie"(pri"divergentnom"myslení"myšlienky"

prúdia" všetkými" smermi" z"jedného" počiatočného" bodu," kým"pri" logickom"myslení" reťazíme"

aplikácie," než" dôjdeme" k"nepopierateľnému" záveru)." James" Young," viceprezident" reklamnej"

agentúry" Walter" Thompson" hovorí" "(podľa" Tellis," str." 124`125)" o" kreativite" ako"

o"asociatívnom"myslení"(pri"asociatívnom"myslení"dáva"jednotlivec"do"vzájomného"vzťahu"aj"

nesúvisiace"myšlienky)."

!
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Roger&Von&Oech,&prezident&Creative&Think&nazýva&kreatívne&myslenie&jemným&myslením&(akcentuje&metaforické,&
fantazijné)a"mnohoznačné)myslenie)."Náročné"myslenie" je"podľa"neho"exaktné,"analytické," logické"a"sústredené)
(podľa'Tellis,'str.'124`125)."
"

Kreativita" predpokladá" schopnosť" tvorcov" predvídať," či" odlišnosť," ktorú" vytvorili" bude"

produktívna."Vynaložené"úsilie"môže"zvýšiť"šancu"na"kreatívny"výstup,"alebo"naopak"(Tellis,"

str."124)."

Vo" svojej" knihe" O"reklame" sa" Ogilvy" vysmieva" bláznom" z"reklamného" biznisu," ktorých"

„zbraňou“"je"prezentácia"vlastného"génia"a"nie"prezentácia"výrobku."Kreativita"sa"vraj"vydala"

na" cestu" „boja" umenia" s"vedou“" (podľa" Tellis," 2000," str." 124)" " `" možno" ako" odpoveď"

frustrovaných" umelcov," ktorí" by" radšej" písali" dobré" knižky," vydávali" básnické" zbierky," než"

pracovali"v"kreatívnych"oddeleniach"reklamných"agentúr."Tellis"zasa"naopak"hovorí"(str."124),"

že" " predsudky" a"stereotypy" sú" plodom" duchovného" úsilia" o"zjednodušenie" vnímania"

vonkajšieho"prostredia"a"snahy"vyhnúť"sa"novým"predstavám"o"svete."Aj"keď"nám"podľa"neho"

`" vernosť" stereotypom" pomáha" účinnejšie" pracovať," je" veľkým" nepriateľom" kreativity" `" tej"

prospieva"odlišnosť.""

Výskumy"v"mnohých"oblastiach"prevádzané"po"desaťročia"nasvedčujú" tomu,"že"odpoveď"

na" otázku" –" kreativita" áno" alebo" nie," jednoznačne" znie" `" áno." Výskumy" potvrdili," že"
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organizačná"štruktúra,"ktorá"stanovuje"pravidlá,"obmedzuje"kreativitu."Pravidlá"a"obmedzenia"

prispievajú"k"fungovaniu"organizácie,"ale"potláčajú" jednu"z"podmienok"kreativity"–"odlišnosť"

(konformita" totiž" ruší" odlišnosť)." Než" organizácia" objaví" „hit“"môže" sa" stretnúť" s"mnohými"

neúspechmi,"ak"chce"byť"kreatívna,"musí"riskovať.""

Bernbach" veril" v"kreatívnu" reklamu." Povedal," že" vymyslieť" „čo" povedať“," je" začiatok"

komunikačného" procesu" a"spôsob," ako" to" poviete" prinúti" ľudí," aby" počúvali," pozerali" sa"

a"verili." Známy" je" jeho" citát:" `" „Pozoruhodná" myšlienka" nikdy" nevyšla" na" povrch" vďaka"

vzorcu“.""

Vychádzajúc"z"oboch"teórií" je"pre"nás"kľúčovou"otázkou"`"či"kreativita"pôsobí"na"formu"a"

obsah" výpovede" reklamného" textu/sloganu," či" abstrakcia" výrazne" mení" " štruktúru"

reklamného" textu/sloganu."Zámerom"našej"práce"bude"ukázať"aj"postup,"ako"v"komunikácii"

utvárať"priestor"pre"túto"kreativitu"a"súčasne"naznačiť,"že"kreatívny"reklamný"text/slogan"je"z"

hľadiska"percepcie"najúčinnejším"reklamným"komunikátom.""

"

"

"

Krátky"pohľad"ho"histórie"reklamy/reklamného"textu"a"reklamnej"štylistiky"potvrdzuje,"že"

reklamný" text" komunikuje" veľkú" varietu" informácií" o"produktoch" a"službách" najmä"

prostredníctvom" médií" a" prezentujeme" ho" ako" komunikačný" prostriedok" " vo" vzťahu"

k"verejnosti." A"keďže" reklamný" text/slogan" funguje" (v" reklamnej" komunikácii)"ako"
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prostriedok" reklamnej" persuázie" (presviedčania)," treba" sa" zaoberať" aj" analýzou"

a"interpretáciou"tohto"fenoménu"`"skúmaním"reklamy"ako"diania,"ako"neustále"sa"meniaceho"

procesu,"vrstevnatej"sociálnej"komunikácie"(počnúc"interpersonálnou"a"končiac"masovou)."Je"

to" predovšetkým" koncentrácia" na" skúmanie" jestvujúcich" komunikátov" (reklamný"

text/slogan),"ktoré" "pri"optimalizácii"persuazívnych"efektov" "využívajú" "znalosti"psychológie,"

sociológie,"jazykovedy"a"pod.""

Rovnako" treba" myslieť" aj" na" myšlienkové" procesy," ktoré" sú" výsledkom" kreatívneho"

myslenia,"kreatívneho"rozvíjania" jazyka" i"komunikačnej"kompetencie."Na"úrovni"produkcie" i"

vnímania" reklamného" textu/sloganu" treba" poukázať" aj" na" zvýšenie" účinnosti" pomocou"

jazykového" i" sémantického" ozvláštňovania" textu," na" schopnosť" tvorcov" reklamných"

textov/sloganov" zvyšovať" pôsobivosť" reklamnej" výpovede" pomocou" viazanej" reči" a"

využívania" osobitých" štylistických/ozvláštňovacích" prostriedkov" " a" na" potrebu" rešpektovať"

rytmicko–metrické"konštrukcie"v"texte/slogane."

Osobitné"miesto"majú"spôsoby"prepájania"ustálených"slovných"spojení"–" frazeologizmy"a"

neofrazeologizmy,"alúzie,"imaginácie,"humor,"slovná"hra,"používanie"slovných"klišé"a"napokon"

aj"trendy"v"slovenskom"reklamnom"textárstve."(Tellis,"2000,"str."123)."

"""""""Súčasná" reklama," " ktorá" sa" síce" uberá" cestou" ozvláštňujúcich" postupov" a""

charakterizujú" ju" nové" trendy" môže" priniesť" aj" komunikačne" neefektívne" posolstvá," či"

dokonca" `"môže"byť"niekedy"kontraproduktívna." " Informácia" sama"o" sebe"sa"nemusí"dostať"

vôbec" `" vzhľadom" na" celkovú" mediálnu" komunikačnú" situáciu" a" podmienky," v" ktorých"

komunikácia"prebieha"`"cez"rôznorodé"a"čoraz"väčšmi"sa""dvíhajúce"recepčné"prahy."Reklama"

totiž" priamo" nepredáva," " ale" vytvára" predpoklady" pre" fungovanie" špecifických" procesov" `"

vyvolanie"záujmu"recipienta"o"konkrétny"produkt."V"podstate"`"za"istých"okolností"by"recipient"

ani" nezachytil" signál," ktorý" vysiela" zadávateľ" reklamy" prostredníctvom" komunikovaného"

výrobku."Možno"by"uvedený"produkt"ani"nepotreboval.""Jeho"potreby"sú"odvodené,"vytvorené"

a" umelo" udržiavané" predovšetkým" prostredníctvom" reklamy." Z" toho" potom" vyplýva," že"

dominantným" cieľom" reklamy" je" dosiahnuť" u" recipienta" akoukoľvek" formou" " persuazívny"

efekt," t." j." takú" aktiváciu" a" nastavenie," ktoré" by" boli" zhodné" so" zameraním"posolstva." Práve"

preto" je" dôležité," aby" tlak," ktorému" často" recipient" neodolá," fungoval" na" základe" istých"

princípov,"nevynímajúc"princípy"etiky,"práva,"spoločenských"noriem"a"správneho"používania"

jazyka." Je"dôležité"si" "uvedomiť"aj" to,"že"v"modernej"reklamnej"komunikácii" je"potrebná"táto"

persuázia,"aby"sa"prekonala""indiferentnosť,"až"masívny"a"aktívny"odpor"k"samotnej"reklamnej"
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komunikácii" aj" " obsahom" a"formou." AIDA" je" jedna" z"najstarších" formuliek" vyjadrujúcich"

úspešný"priebeh"pôsobenia"reklamy."Výpoveď"má"vzbudiť:"A"–"Attention"(pozornosť),"vyvolať"

I"–" Interest"(záujem),"D"–"Desire"(túžbu)"a"priviesť"recipienta"k"činnosti"A"–"Action"(Horňák,"

2003,"str."117)."

"""""""Tento"model"môže"fungovať"len"za"istých"okolností"`"súvisí"to"s"tým,"či"produkt,"služba"

alebo" idea"sú"v" tesnej"alebo"vzdialenejšej"zhode"so"stabilizovanými" "návykmi,"hodnotovými,"

ale"aj"estetickými"a"kultúrnymi""potrebami"cieľových"skupín."Súčasne"nám"z"toto"vyplýva,"že""

reklamná"komunikácia" je"aj" sledom"rétorických"aktov" "a" reklamný"komunikát"má"štruktúru"

rétorického" textu."Efektívnosť"reklamného" textu" `"v"najvšeobecnejšej" rovine" je" teda"úmerná""

povahe" a" forme" rétorických" prostriedkov." A"táto" skutočnosť" zase" vplýva" na" reklamnú"

komunikačnú" prax," ale" určuje" aj" všeobecné" princípy" a" mechanizmy" pôsobenia" reklamy" na"

jednotlivca" a" na" jeho" spoločenské" fungovanie." Zjavná," vonkajšia" stránka" reklamného"

komunikátu" sú" reprezentácie" týchto" štruktúr," tohto" rozmeru" reklamy," ktorý" prezentuje"

množstvo" techník" (vizuálnych," slovných," textových…)." Ich" význam" " poukazuje" na" to," že"

schopnosť"odolávať"reklame" je"dôsledok"schopnosti" i"náročnosti" reflektovať"rozdiely"medzi"

skutočnými"zámermi"a"manipuláciou"recipienta."

"

"

"

!
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Sofistikovanosť!reklamného!textu!
Reklamná" komunikácia" vytvára" prostredie" k" deštrukcii" hodnôt," avšak" jej" sofistikované"

formy" a" kreatívne" variácie," tvorivé" riešenia" nezriedka" " " na" seba" " fixujú" potreby" a" hodnoty,"

utvárajú"nové"impulzy"aj"v"iných"než"mediálnych"kontextoch."Dokazuje"to,"že"jednotlivé"prvky"

reklamy"(rovnako,"ako"v"celej"mediálnej"komunikácii)"–"napríklad" "erotický"podtón" textu" "a"

jeho" stimulačné" funkcie," nie" sú" v" tejto" oblasti" zriedkavým" fenoménom," ale" niečím," čo" tvorí"

súčasť" osobnosti" jednotlivca," súčasť" jeho" jazykovej" prezentácie," hodnotovej" orientácie,"

rétoriky" i" praktickej" verbálnej" komunikácie." Rovnako" je" tomu" aj" v" prípade" " reklamného""""

využitia" rytmicko`metrických" konštrukcií," mytologických" textov," frazeologizmov," humoru,"

satiry," politických" kontextov," rôznych" ozvláštňujúcich" prostriedkov," ako" sú" napr." figúry" a"

trópy"a"pod."Ignorovanie"tejto"skutočnosti"vytvára"vážne"rozpory"v"posudzovaní"reklamy"ako"

celku" i"niektorých"čiastkových" javov."Etické"a"estetické"kritériá" i" snahy"chápať" reklamu"ako"

spornú," znásilňujúcu," či" deformujúcu," a" z" toho" vyplývajúce" tendencie" ju" obmedziť," potlačiť"

atď." rôznymi" typmi" zákonných" i" iných" opatrení," sú" výrazom" zjavného" neporozumenia"

reklamy," ako" sociálno`psychologického" nástroja" pôsobenia" marketingu" v" mediálnom"

komunikačnom"prostredí."

Z"tohto"hľadiska"aj"teóriu"reklamného"textu"treba"chápať"ako"potrebu"reflektovať"všetky"

súčasné"vplyvy,"vrátane"kultúrneho"prostredia,"ideológie,"politickej"klímy,"treba"ju"očistiť"od"

nánosov" čisto" komerčného" charakteru" a" pozdvihnúť" na" úroveň" kultivovanej" či" kultúrnej"

prezentácie" produktu" alebo" služby," vrátane" využitia" všetkých" prostriedkov," ktoré" slúžia" na"

toto" pozdvihnutie." Inak" bude" smietkou" v" intelektuálskom" oku" poznania," odpadom" v"

kontajneri" všednosti," prostotou" na" periférii" kultúrnosti." A" rovnako" bude" mať" len" podobu"

kritiky" vedenej" v" mene" vedy." Nemožno" byť" len" etický" a" ignorovať" estetiku." Nemožno" si"

zamieňať"právnu"reguláciu"reklamy"s"jej"negatívne"alebo"primitívne"ladenými"prezentáciami,"

jednoduchosť" s" hlúposťou," skratku" s" obyčajnosťou," lineárnosť" s" kreativitou," vulgárnosť" s"

erotikou,"alebo"nevšednosťou"výpovede,"prisudzujúc"im"démonickú"účinnosť."Sofistikovanosť"

reklamného"textu"nie" je"v"zjavnosti,"ale"práve"v"nevšednosti."Všednosť" je"cesta"slepá"a"málo"

produktívna," pretože" nevytvára" priestor" pre" koncepciu" kritického" nadhľadu" nad"

mechanizmami"mediálnej" komunikácie," ktoré" vytvárajú" prirodzené" spôsoby" reflektovaného"

odstupu" od" médií." " Mediálna" vzdelanosť" je" teda" tým" prostriedkom," ktorou" je" reklamná"

komunita"motivovaná" k" sofistikovanejším" formám"prejavu," k" zložitejším"výpovediam," alebo"

skratkovitým" ale" tvorivým" posolstvám," k" reflexii" vonkajšieho" sveta" ale" aj" vnútorných"
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podnetov," k" akceptácii" celého" kultúrneho" a" intelektuálneho" posolstva" minulosti." Nie" však"

bezvýhradne,"ale"chápajúco"a"súčasne"reálne.""

"

"

"

Persuázia!v!procese!presviedčania!
Reklama" je" sociálny" proces" odovzdávania" významov" medzi" zdrojom" a" prijímateľom"

prostredníctvom" média." Základnou" zložkou" sú" multimodálne" prenášané" " a" spracovávané"

informácie." Informácie," obsiahnuté" v" reklamnom" komunikáte" majú" tú" osobitosť," že" sú"

intenčne"usporiadané"tak,"aby"u"prijímateľa"vyvolali"pozornosť,"vzbudili"emócie""a"inšpirovali"

k"nákupu"produktu,"prípadne"zaradili"prijímateľa"k"potenciálnym"zákazníkom"–"hoci"za"istých"

okolností"reklama"nemusí"vyvolať"efekt"nákupu"a"môže"vzbudiť"pozornosť."

Každá" informácia"v"sebe"obsahuje"vždy"prvok"efektu,"persuazívne" intencie"sú"pre"oblasť"

reklamy" konštitutívne," pretože" v" pozadí" reklamnej" informácie," je" riadenie," usmerňovanie,"

vykonávanie" nátlaku" na" konzumenta," aby" v" situácií" mnohonásobných" možností" výberu"

fakticky" (vo" väčšine" prípadov)" produktov" a" služieb" rovnakých" kvalitatívnych" atribútov," sa"

rozhodol"pre"určitý"konkrétny."Persuazívna"je"aj"samotná"reklamná"informácia"–"napríklad"o"

cene," otváracích" hodinách" atď.," pretože" poukazuje" na" výhody," ktoré" sú" lepšie" pre" potreby"

konzumenta." Z" tohto" hľadiska" sa" reklama" sama" definuje" a" navonok" prezentuje," v" našom"

prípade"prostredníctvom"reklamného"textu"ako"pomoc"konzumentovi"pri"dešifrovaní,"či"daný"



____"

93"

"

"

"

produkt" spĺňa" jeho"požiadavky" `" teda"pri"optimalizácii" rozhodovania" sa."Tieto" „mimikry“" sú"

dôležité," aby" sa" vytvoril" prvý," najvýznamnejší" predpoklad" pre" persuazívny" efekt" `" aby" sa"

vytvorila" taká" situácia," v" ktorej" konzument" prežíva" sám" seba" ako" slobodnú," slobodne"

uvažujúcu"a"nezávisle" sa" rozhodujúcu"bytosť," schopnú"posúdiť"pravdivosť"alebo"klamlivosť"

reklamných"argumentov,"tvrdení,"informácií,"benefitov,"atď."

Samotný"posun"reklamy"od"informačnej"k"informačno"`"persuazívnej"nastal"vtedy,"keď"sa"

zásadne"zmenila"globálna"trhová"situácia,"keď"konzumentský"trh"bol"zaplavovaný"rovnakými"

(alebo"podobnými)"produktmi,"čím"sa"nákupné"rozhodovanie"značne"sťažilo,"zvýšilo"sa"riziko"

neúspechu"i"ponákupných"frustrácií.""

V" čase" zvyšujúcej" sa" produkcie" a" enormne" rastúcej" konkurencie" však" s" koncepciou"

konzumenta,"ktorého"preferencie"značky"určujú"iba"fakty,"nemožno"vystačiť."Samotná"hustota"

mediálnych"(reklamných)"informácií"sa"stala"(a"stáva)"vnútornou"prekážkou"komunikačného"

zásahu" `" ten" podmieňuje," aby" bol" potenciálny" konzument" presvedčený," že" vstúpi" do"

samotného" reklamno" –"mediálneho"diskurzu," sám" sa" rozhodne" sledovať/počúvať" reklamný"

spot," čítať" pozornejšie" nielen" reklamný" slogan," ale" aj" copy" text," atď." Ide" teda" o" prekonanie"

recepčného" prahu" ako" prvého" predpokladu" ďalšej" komunikácie," zaujatie" obsahovými" a"

formálnymi"zložkami."

Druhým"predpokladom"pre"dosiahnutie"komunikácie" je"oslovenie," posolstvo," ktorému" je"

schopné" cieľové" publikum" porozumieť." " Je" dôležité," aby" komunikačné" posolstvo" bolo"

významovo"zrejmé"a"malo"pre"cieľové"publikum"určitú"hodnotu."V"prípade"reklamného"textu"

sa"to"týka"sumáru"ponúkaných"benefitov,"technologických"postupov,"charakteristík"produktu"

a"pod."

Ďalšie" kroky" predstavuje" akceptácia" dôvodov," argumentov" uvedených" a" zdôraznených"

prostredníctvom"reklamného"textu"a"ich"začlenenie"do"jestvujúceho"systému"postojov,"hodnôt"

a" presvedčení." Je" to" proces" vnútornej" aktivity," zdôvodňovania" prijateľnosti" reklamnej"

výpovede,"akceptácie"formy"a"spôsobov"použitých"v"komunikáte.""

Posledným"krokom"je"samotný"nákup."

"
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Nie!konformita!f!produktívna!odlišnosť!!
Keď" sa" zameriame" na" reklamnú" prax" zisťujeme," že" jestvuje" veľká" varieta" prístupov,"

koncepcií,"ale"zatiaľ"sa"nevytvoril"všeobecný"teoretický"rámec,"ktorý"by"dokázal"vysvetliť,"na"

základe"čoho"vzniká"užšia"väzba"medzi"reklamným"komunikátom"a"recipientom,"persuazívny"

tlak"a"persuazívny"efekt."Ak"kreativita"je"ten"fenomén,"prostredníctvom"ktorého"vyvíjame"tlak"

na" spotrebiteľa," kľúčovou"otázkou"pre" nás" je," aké"myšlienkové"procesy," činnosti" a"formy" ju"

podporujú?""

„Kreativita" si" od" umelcov" vyžaduje" predvídavosť," aby" vopred" vedeli. odhadnúť," či"

odlišnosť," ktorú" vytvorili," bude" " produktívna...“.Na"druhej" strane" `" ak" by"mali" všetci" textári"

kľúč"ku"kreatívnym"riešeniam,"všetci"by"používali"rovnaké"alebo"podobné"riešenia"–"aj"keď"na"

prvý" pohľad" rovnako" kreatívne." „Podstatou" kreativity" je" predvídať," že" odlišnosť" bude"

produktívna“"(Tellis,""2000,"str."124)..
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"Najhoršie"na" tom" je," že"nápad"použiť" „akúkoľvek“"novú" formu"sa"v" reklame"často"môže"

využiť"iba"raz,"prípadne"niekoľkokrát."Potom"sa"myšlienka"stáva"slovným"klišé"a"zaradí"sa"do"

dlhého"radu"všeobecne"známych"a"používaných"slovných"výpovedí.""

Účinnosť" reklamy" závisí" od" mnohých" faktorov" a" funguje" v" mnohorakých" sociálnych" a"

kultúrnych" kontextoch."" V" reklamnej" praxi" sa" preto" uplatňujú" jednoduchšie" postupy,"

zohľadňujúce" prah" citlivosti" cieľovej" skupiny," jej" kognitívne" predpoklady" a"emocionálne"

dispozície"(v"našom"prípade"pre"vnímanie"verbálnej"zložky"`"sloganu,"copy"textu,"atď).""

"

"

"

! !
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Reklamný!diskurz!
Základnou"kvalitou"reklamného"textu"(máme"na"mysli"významovú"štruktúru,"obsahujúcu"

predovšetkým" jedinečné" komunikačné" posolstvo)" sú" jeho" prozodicko" –" poetické" dimenzie."

Majú" však" jednu" významnú" črtu:" nemajú" absolútnu" váhu" (ako" v" poézii)" ale" váhu" relatívnu."

„Reklamný"diskurz"ašpiruje"na" to," aby"sa" stal"najmasovejším"a"najneodbytnejším"diskurzom"

dvadsiateho"storočia,"pred"ktorým"takmer"niet"úniku“"(Čmejrková,"2000,"str."9).""

Táto"klenutosť"reklamného"diskurzu"(ktorý"je"sám"o"sebe"multimodálny,"teda"jazyk"je"len"

jedna" zložka" komplexnej" štruktúry" reklamného" komunikátu)" `" spôsobuje" problémy" pri"

vymedzení"funkcií"jazyka"reklamy.""

V"zásade"treba"konštatovať,"že" táto"problematika"(rovnako"ako"celá"oblasť"reklamy)" leží"

na" križovatke" záujmu" mnohých" disciplín," má" teda" interdisciplinárnu" rozmernosť:" otázky"

jazyka"reklamy"môžeme"skúmať"metódami"lingvistiky,"marketingu,"psychológie,"kulturológie,"

rétoriky,"ekonómie..."Rovnako"je"to"významná"oblasť"z"hľadiska"teórie,"ale"i"reklamnej"praxe."

"

"

"

! !
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Modely!systému!jazykových!funkcií!
Základným" rámcom"pre" vymedzenie" funkcií" reklamného" textu" (reklamného"komunikátu"

ako" celku)" sa" prijíma" Buehlerovsko`Jakobsonovský" model" systému" jazykových" funkcií"

(Čmejrková,"2000,"str."47),"ktorý"odpovedá"na"otázku"`"akú"funkciu"má"vo"všeobecnosti"jazyk"

reklamy?"

Podľa" Romana" Jakobsona" `" referenčnú," ktorá" sa" vzťahuje" k" predmetu" reči," expresívnu,"

ktorá" vystihuje" vzťah" výpovede" k" nositeľovi" informácie," apelovú," ktorá" prezentuje" vzťah" k"

adresátovi," " fatickú," ktorá" slúži" na" nadviazanie" komunikácie" a" uistenie," že" kanál" normálne"

pracuje" –" haló," počujete" ma?" Piatou" funkciou" je" funkcia" metajazyková," ktorá" obsahuje"

informácie"o"význame"slov."Ten"chlap"vybuchol."Ale"čo"je"to"vybuchol?"Vybuchol,"znamená,"že"

neurobil"skúšku."Šiestou"funkciou"je"funkcia"poetická,"alebo"básnická."

Tento"model"rozpracoval"aj"princíp"ekvivalencie"(rovnocennosti):"Opäť"Roman"Jakobson:"

„Ekvivalencia"je"povýšená"na"základný"prostriedok"`"v"poézii"vystupuje"jedna"slabika"ako"

ekvivalentná"s"ktoroukoľvek"inou"slabikou,"prozodicky"je"dlhá"slabika"porovnateľná"s"dlhou,"

krátka"s"krátkou.“"

Pre"básnický"text"je"charakteristické"ozvláštnenie,"zvnútornenie,"čo"je"odchýlka"od"bežnej"

výpovede." „To" zvyšuje" nápadnosť" výpovede" a" do" popredia" vystupuje" samotná" výpoveď."

Básnická" výpoveď" tak" svojím" zameraním" na" výpoveď" samotnú" spomaľuje" naše" vnímanie"

označované" skutočnosťou" a" tým" ho" ozvláštňuje." Vystihuje" to" aj" pojem" tzv." aktualizácie" či"

automatizácie" vnímania" básnického" textu" a" jeho" predmetu," ktorým" sa" básnická" výpoveď"

odlišuje" od" automatizmu" jazyka" a" jeho" automatizovaného" a" normovaného" vzťahu" k"

označovanému"predmetu"pri"všednej,"nepoetickej"výpovedi“"(Čmejrková,"2000,"str."46)."

Text" básnika" je" charakteristický" intímnosťou" výpovede," reklama" expresívnosťou,"

vnímanie"poézie"predpokladá"emocionálnu"spoluúčasť,"vnímanie"reklamného"textu"uvádza"do"

pohybu"náš"vzťah"k" realite," ktorú"však"pri" reklamnom" texte," vychádzajúcom"z"viazanej" reči"

hodnotíme" inak," ako" nás" učí" skúsenosť." Možno" teda" povedať," že" poézia" organizuje" naše"

videnie" sveta." To" platí" aj" o" kreatívnej" reklame," ktorá" nás" učí" vzdať" sa" zautomatizovaného"

pohľadu" na" veci" okolo" nás" a" prijať" spôsob," ako" tieto" predmety" dávať" do" širších" súvislostí,"

vnímať"ich"v"kontexte"iných"dimenzií."Reklama"sa"usiluje"často"využívať"umelecké"postupy"a"

vytvoriť"ilúziu,"že"ide"o"„literatúru“,"o"využitie"metafory,"o"jej"umocnenie,"alebo"zasa"naopak"o"

akési" „sfunkčnenie“," využitie" v" praktickom" živote." Akokoľvek"môžeme" vidieť" v" reklamnom"

texte" prvky" umeleckého" štýlu," poetiky," ako" sme" už" spomínali," reklama" svojou" apelatívnou"
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funkciou" z" poetického" textu" síce" vychádza," oslovuje" spotrebiteľa" však" z" čisto" nepoetických"

dôvodov,"za"účelom"predaja"výrobku:""

Reklama"testuje"aj"našu"inteligenciu:"Čakáte"na"Godota?"Český"príklad"–"Hraje"si"Kolja"se"

Svěrákem?"

"

Pohyb!od!slabiky!k!taktu!f!rytmický!impulz,!rytmický!automatizmus!
Od" čias," keď" homo" sapiens" urobil" prvé" tanečné" kroky" sa" rytmus" stal" súčasťou" nášho"

každodenného" života." Dokonca" tu" bol" včaššie," už" vtedy," keď" človek" začal" dýchať" a" chodiť."

Rytmus"ako"taký"je"od"nepamäti"súčasťou"našej"vnútornej"harmónie,"lebo"ako"hovorí"vo"svojej"

knihe"Reklama"v"češtine"Čmejrková"(str."37)," "„rytmicky"dýchame,"rytmicky" "nám"bije"srdce,"

pulzuje"krv"v"žilách,"rytmicky"sa"vlní"potok"a"valí"morský"príboj“…Rytmus"nás"teda"sprevádza"

na"každom"kroku."Najviac"ho"však"vnímame"v"poézii.""

"„V"poézii"sa"opakujú"hlásky,"skupiny"hlások,"slabiky,"slová,"gramatické"tvary"a"konštrukcie,"

verše," strofy…" Opakuje" sa" rytmus" a" vytvára" metrum" ako" opakujúca" sa" abstraktná" schéma"

konkrétneho" rytmu." Na" konci" veršov" sa" môžu" opakovať" rovnaké" slabiky" alebo" hláskové"

skupiny," ktoré" súznejú" do" rýmu." V"tomto" prípade" hovoríme" o"reči" viazanej…“" (Čmejrková,"

2000,"str."39).""

Teda"–"nie"žeby"reklama"bola"poéziou,"ale"používa"tie"isté,"prípadne"podobné"postupy"pri"

kreatívnych" riešeniach," zameriava" sa" na" " výber" a" kombináciu" tých" istých" alebo" podobných"

prvkov"ako""poézia."A"pri"tomto"spoločnom"„exkurze“"používajú"básnici"i"reklamní"tvorcovia"

to"isté"`""rytmus.""

Rytmus"nás"harmonizuje,"oslovuje"naše"duchovné"štruktúry"pevným,"viazaným"systémom,"

ktorý" je" súčasťou" našej" vnútornej" pohody" tak," ako" je" disharmónia" podnetom" pre" našu"

nepohodu."

Pochopiteľne," že" rytmus," ktorý" nás" sprevádza" na" každom" kroku" sa" musel" dostať" aj" do"

reklamy." Prenikol" do" nej" " tak," že" ju" zosúladil," obohatil," spevnil," " v"určitom" zmysle" ju"

„usporiadal“"a" „vniesol“"do"nej" systém." I"napriek" tomu," že" reklamné" texty"disponujú" rôznou"

mierou" prozodickosti" (náuka" o" rytmickej" stavbe)," t.j." zvukovej" štrukturácie" (pevnosti"

rytmického" usporiadania)," rôznou" mierou" ich" zložitosti," (prispôsobenia" sa" schémam" a"

zaužívaným"formám),"rytmus"je"ich"súčasťou,"zakomponovanou"výzvou."Poetické"formy,"ktoré"

v" sebe" nesú" náboj" rytmizácie" sú" totiž" v" reklamnom" texte" " nástrojom" ozvláštňovania" a""

zvyšovania"účinnosti."Nie"sú"svojbytným"cieľom"`"ten"je"zakotvený"v"potrebe"zachytiť"presne"
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určené"významy"a"súčasne"rešpektovať,"aby"tvarovo"`"zvuková"stránka"mala"aj"svoju"osobitosť"

a"estetické"kvality.""

Slovo" a" jeho" sémantická" rovina" (významovosť)" sú" " v" reklamnom" texte" v" súlade."

Významové"zacielenie""a"„literárnosť“"textu"sú"skryté"a"viazané"na"kontext,"t."j."na""vizuálno"–"

textovú" štruktúru" reklamného" komunikátu" a" komunikačnú" situáciu" v" jej" priestorovosti" a"

časovosti."Iba"v"tomto"kontexte"je"reklamný"text"dotvorený,"plnovýznamový,"a"jeho"dôležitým,"

aj" keď" nie" nevyhnutným" 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,"nevystupuje"na"povrch,""vo"väčšine"prípadov"si"ju"recipienti"ani"

neuvedomujú." Rytmus" ako" harmonická," pravidelná" časová" štruktúra" prvkov," vyvoláva" v"

recipientovi" osobitný" druh" zážitkov," uspokojenia," uvoľnenia," pozitívneho" emocionálneho"

naladenia." Preto" tendencia" tvoriť" takého" vyvážené" formy" je" lákavá," takmer" zákonitá,"

potrebná,""chaotickým"zoskupeniam"vtláča""určitý"ráz,"pevný"charakter.""

"

V"texte"sa"rytmus"vytvára"zvukovým"usporiadaním"jazykových"prvkov"a"predovšetkým"ich"

opakovaním," čím" vznikajú" zvukové" figúry." Tieto" figúry"majú" výrazný" významový" efekt." Ako"

takýto"proces"funguje,"čo"prináša?"

"

Pre"pochopenie"nutkavosti"vtlačiť"reklamnému"textu"pečať"zvukovo"pevne"usporiadaných"

štruktúr"sa"pokúsime"načrtnúť,"ako"takýto"proces"prebieha:"

Opakujeme" napríklad" hláskové" figúry." Navodzujeme" zvukovú" podobu" hlásky," ktorá" sa"

opakuje." Vyvoláme" pozornosť" a" neskôr" aj" záujem" o" produkt," pretože" " vznikne" rytmický"

impulz,"rytmický"automatizmus,"navodzujúci"zážitok""stúpania"`"klesania,"napätia"–"uvoľnenia."

Tento" proces," resp." „komunikačná" niť“" sa" vytvára" z" automatizmu," ktorý," ako" zdôrazňuje"

Čmejrková,"má" svoje" korene" vo" fyziológii" pohybu" i" fyziologicko`anatomického"usporiadania"

človeka."

Pre" reklamnú" komunikáciu" je" významná" táto" plynulosť," ale" súčasne" je" významný" i"

emotívny" charakter" tohto" procesu." Nachádza" sa" v" kontexte" produktu" alebo" značky," čím" sa"

prenáša" pozitívny" emotívny" náboj." Rytmická" štruktúra," podporovaná" „emocionálnym"

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."



____"

100"

"

"

"

V" extrémnej" podobe" môže" mať" táto" situácia" charakter" prieniku" do" opakovaných"

zvukových"„predstáv“,"ktoré"sa"vynárajú"hocikedy"a"za"akýchkoľvek"okolností."

Pohyb" od" slabiky" k" taktu" vytvára" rytmický" prúd," ktorý" charakterizuje" 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," blízke" našim"duševným" i" telesným" štruktúram"

(chôdza,"dýchanie…)"Cítime"tu"harmóniu,"ktorá"sa"pretavuje"do"veľmi"príjemnej"monotónnej"

podoby,"práve"takej,"akú"si"vytvárame"napr."na"koncerte"klasickej"hudby.""

Najmarkantnejšie" sa" základné" rytmické" vlnenie" prejaví" v" slogane." Rytmický" pohyb" je" tu"

prítomný" a" dobre" identifikovateľný." Z" tohto" hľadiska" "má" slogan" veľmi" blízko" k" veršu."Má"

viazanú"alebo"voľnú"podobu,"významový"celok"je"umiestnený"v"jednom"priestore"(riadku),"je"

zvukovo"symetrický"a"usporiadaný"rytmicky."

Verš" je" "–"na"rozdiel"od" iných" typov"textu" "usporiadaný"vertikálne."Slogan" je"však"v" tejto"

dimenzii" v" rozpačitej" " pozícii." Niekedy" je" dominantnou" zvuková" štruktúra," inokedy" zasa"

jazyková"podoba"textu."

"

Pozrime" sa"na" rytmickú"podobu" sloganu," ktorý" sa"prezentuje"v" reklamnej"komunikácii" s"

neobyčajnou" frekvenciou:" Budúcnosť" je" istá," budúcnosť" je" ORANGE." Ďalšie" príklady:"

Upravíme"ti"vlásky,"z"lásky" `"kaderníctvo/Práčke"Bosh"neunikne"ani"voš" `Bosh/Už"môžeš"na"

kopec"bez"masky"Aski"`"športový"obchod/Chceš"mať"toto?"Tak"hraj"Lotto!"`"Lotto."

Všetky"tieto"slogany"majú"takmer"rovnaký"počet"slabík"i"rovnaké"umiestnenie"akcentov."

Priamym" nástrojom" " rytmizácie," zvukovej" štrukturácie," gradácie" a" " melodizácie" je" však"

rým."Je"to"vhodný"prostriedok""na"zapamätanie"si"textu,"ktorý"rytmické"štruktúry"ešte"väčšmi"

upevňuje.""

Text" je" konfigurovaný" do" veršov," " ktorých" usporiadanie" nesie" prvky" 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"väčších"celkov"(slov"alebo"slovných"skupín"na"konci"rytmických"

zoskupení)"vtláčajú"sloganu"–"veršu/veršom"rôzne"významy,"želané" i"neželané."Sú"prítomné"

súbežne,"záleží"od"vnímania,"hodnotenia""a"ich"prijatia"cieľovou"skupinou..Rým""ako"zvuková"
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zhoda"na"konci"veršov"sa"v"reklame"používa"ako"vnútorná"zvuková"zhoda"v"rámci"vety."Jeho"

znakom" je" aj" opakovaná" rytmická" štruktúra." " V" reklamnej" praxi" sa" rým" používa" často"

nevhodne:"Modafen"`"už"bez"chrípky"len!"alebo"Paralen,"o"ktorom"vieš,"už" je"tu"pre"deti"tiež."

Zaujímavý" rým" však" dovolí" reklamnému" posolstvu" vyniknúť:" Sólo" pre" Polo/Dream." S" ním"

sním" alebo" `" Už" si" čet" Mladý" svět?" (slogan" prostý," jednoduchý" a" " zapamätateľný)."

Najjednoduchšie"znie:"Jednota"`"obchod"plný"života.""

Sú"aj"iné"príklady:"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"snehu" i"na"vode," s"Verbenou"

vždy"v"pohode"`"Verbena"`"cukríky/Vianočné"ceny"z"Tatrachemy/Vonku"tuhá"zima,"u"nás"ceny"

príma" `"Decodom"/Nie" je" auto" ako"Alto" `" Suzuki/HP" ťa" chápe" `"HP/Chceš" toto," hraj" Lotto" –"

Lotto/Daj"si"pivo,"bude"živo"–"Zlatý"Bažant.""

Rýmové.echo"`"vzniká"tak,"že"jedno"z"rýmujúcich"slov"sa"vyskytuje"na"konci"toho"druhého,"

čím" sa" vytvára" dojem" zvukovej" ozveny." Možno" ho" využiť" napríklad" v" takýchto" prípadoch:"

Kniha" 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"prameňov,"odkazov"a"pod."

"

Metafora!f!subjektívna!reflexia!!
Význam" slova" metafora" pochádza" z" gréčtiny," 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."

Podľa" básnika" Jozefa" Urbana" je" metafora" kráľovnou" poézie," vrcholným" štylistickým"

prostriedkom," nepriamym"prirovnaním," bez" použitia" slova" ako." „Ako" nahrádza" práve" vzťah"

medzi"metaforickými"komponentmi”"(Urban,"1999,"str."89)."
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George"Lakoff"a"Marc"Johnson"vo"svojej"knihe"Metafory,"ktorými"žijeme"hovoria"dokonca"o"

strachu"z"metafory:" "Na" to," aby"vedľa" seba"mohli" jestvovať"objektivizmus"a" subjektivizmus,"

musí" byť" medzi" nimi" vzťah." Objektivizmus" si" berie" za" svojho" spojenca" vedeckú" pravdu,"

racionálnost," presnosť," nezaujatosť" a"nestrannost." 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"subjektivizmu,"z"emócií"a"fantázie."""

Podľa"Lakoffa"a"Johnsona"mýtus.objektivizmu""hovorí","že"svet"sa"skladá"z"predmetov."Tie"

majú" vlastnosti," ktoré" sú" nezávislé" od" ľudí" alebo" iných" bytostí." Tak" príklad" kameň" je"

samostatný"predmet"a"je"tvrdý."I"keby"vo"vesmíre"nejestvovali"nijakí"ľudia,"bol"by"tvrdý."

Predmety"nášho" sveta" vnímame"na" základe"kategórií" a" " pojmov," 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"a"emóciám"či"ilúziám."Slová"majú"pevné"

významy,"ale"aby"sme"mohli"presne"popísať"skutočnosť"potrebujeme"ich"dostať"do"súladu"s"

touto"skutočnosťou"(Lakoff,"Johnson,"2002,"str."203)."

Mýtus. subjektivizmu" zasa" "hovorí,"" že" " pri" väčšine" našich" každodenných" praktických"

činností" sa" spoliehame" na" svoje" zmysly" a" utvárame" si" intuície," ktorým" dôverujeme."

Najdôležitejšie" v"našom"živote" sú" `" estetická" senzibilita,"morálna"prax" a" duchovné" vedomie."

Výtvarné" umenie" a" básnictvo" transcendujú" (presahujú)" racionálnosť" a" objektivitu" a"

privádzajú" nás" do" styku" s" dôležitou" skutočnosťou" našich" citov" a" intuície." Toto" vedomie"

získavame" skôr" obraznou" fantáziou" " " než" rozumom." " Jazyk" " obraznej" " " fantázie," " " " zvlášť"

metafora," je" nevyhnutný" pre" vyjadrenie" jedinečných" a" z" hľadiska" jednotlivca"

najvýznamnejších"aspektov"našej"skutočnosti...(Lakoff,"Johnson,"2002,"str."203)."

Nazdávame" sa," že" práve" tento" princíp" je" modelom" pre" porovnávanie" lineárneho" a"

kreatívneho"myslenia,"ktoré"sú"navonok"odlišné,"v"samej"podstate"však"späté."

Výhodou" takejto" tvorivej" techniky" je," že" ak" čitateľ" venuje" celej" metafore" 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"lásky"Venuša"sa"vraj"zrodila"z"morskej"

peny." Pre" nás" ostatných" je" tu" nová" vlna" vo" vlasovej" kozmetike...Nasleduje" vymenovanie"

benefitov"šampónu,"vyúsťuje"do"záveru:"A"to" je"niečo,"čo"dnešná"Venuša"ocení...Lybar."More"

krásnych"vlasov."
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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."

Podľa" Tvrdoňa" sa" „metafora" využíva" na" zaujatie" pozornosti" recipienta," pretože" vysúva"

produkt"a"výpoveď"z"bežných"logických"súvislostí,"akcentuje"benefity"produktu,"ponuku"robí"

pôsobivou"a"nezvyčajnou“."

Fenomén" metafory," v" širšom" slova" zmysle" ako" obrazného" pomenovania," sa" teda" stáva"

fenoménom" reklamy," ako" niečo" medzi" konkrétnym" a" abstraktným," expresívnym" a"

impresívnym,"pričom"balansuje"v"rozpätí"tvorivého"potenciálu"tvorcu"v"menšej"či"rozsiahlejšej"

forme"jej"mnohodimenzionálneho"využitia.""

Metafora" " (na" tomto"mieste" sa" zaoberáme"metaforou" jazykovou)" vzniká" v" podstate" ako"

intímna"reflexia"vonkajšieho"ale"aj"vnútorného"sveta"človeka.""

Z"hľadiska"lingvistického"`"metafora"znamená"priestor"živého"a"tvorivého"rozvíjania"reči"a"

jazyka," v" kontinuálnom" napätí" tvorby," používania" a" ustaľovania" jazykových" prostriedkov" a"

utvárania"nekonvenčných"štýlových"postupov."V"tomto"zmysle"možno"povedať,"že"reklamný"

text" ako" nový" štýlotvorný" prostriedok" reflektuje" (rovnako" ako" literárna" tvorba)" podnety" z"

vonkajšieho"sveta,"ktoré"spracuje"cez"schopnosť"empatie"do"konkrétneho"tvaru"použitím"tých"

istých" štylistických" prostriedkov" a" postupov," ktoré" využíva" básnik," prozaik" a" všeobecne"

umelec."Obrazné"myslenie"totiž"v"ľudskej"psychike"zohráva"vždy"dôležitú"úlohu."

Obrazné" myslenie" je" teda" druhom" atavizmu," ktorý" postupne" stratil" svoj" prvotný,"

gnozeologický"(poznávací)"význam,"nestratil"však"`"ba"naopak,"inicioval"ďalšie"vrstvy"na"ceste"

k" zdokonaleniu" človeka" ako" inteligentnej" bytosti" v"oblasti" umeleckej" tvorby." Potreba"

obraznosti" sa" stala" potrebou" každého" dňa," oslobodila" sa" od" priamej" účelovosti" a" stala" sa"

nevyhnutnou"súčasťou"adaptácie"človeka"v"stále"sa"vyvíjajúcom"a"prispôsobujúcom"sa"svete"

a"premietala"sa"dôrazne"do"umenia"(literatúry,"filmu,"divadla...)"a"napokon"aj"do"reklamy."

Z"tohto"pohľadu"emocionalita"a"univerzálna"ľudská""prispôsobivosť"uspôsobili"metaforickú"

komunikáciu"pre"jej"modernú"podobu"a"teda"aj"pre"komunikáciu"reklamnú."

Pre"skúmanie"pôsobivosti"metafory"vytvorenej" jazykovými"prostriedkami" " je"potrebné"si"

uvedomiť," aké" sú" jej" štrukturálne" znaky" a" aké" sú" to" procesy," ktoré" prebiehajú" pri" jej""

spracovaní."

Metafora" zvyčajne" pozostáva" z" " pojmových" domén." Ich" spojenie" potom" slúži" na" to," aby"

jedna" zložka" svojím" významom" naplnila," či" doplnila" významy" druhej" zložky," pritom"
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významové"obohatenie"je""založené"na"určitom,"viac"alebo"menej"skrytom"spoločnom"znaku,"a"

tento" znak" sa" v" metaforickom" spojení" „obnaží“," 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.""

Sila" pôsobivosti" obrazného" vyjadrenia" metafory" v" reklame" " spočíva" predovšetkým" v"

koncentratívnosti," hutnosti" vyjadrenia" (čo" predstavuje" primárny" imperatív" reklamného"

textu)," kreatívnom" potenciáli" `" ten" je" prakticky" neobmedzený," pretože" presahuje" limity"

jazykovej"normy"(ale"aj"mieru"daného,"poznaného,"predstaviteľného)."Vyjadrené"metaforicky:"

metafora" vzniká" v" procese" tvorby," rozvíjania" sa," ale" aj" z" potreby" jazykovej" hravosti" a"

uvoľnenia." Alebo" inak:" princíp" významového" vrstvenia" obsiahnutý" v"metafore" znamená," že"

každý"nový"plán"možno"opätovne"otvoriť,"znásobiť,"kombinovať"a"každá"nová"kombinácia"je"

pripravená"na"nový"a"nový"variant."Prakticky"to"potom"znamená,"že"do"reklamného"posolstva"

môžeme" včleňovať" veľmi" voľné" významové" 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"katalyzátorom"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" metafory." Je" to" napätie" medzi"

jedinečnosťou"a""konvenčnosťou.""

Príklady:" Fantázia" v"pohybe" `" Citroen/Prenasledovanie" dokonalosti" `" Lexus/Dove" láka"

davy/Dotknite"sa"zvuku"`"Sharp/Aral"`"sila"v"harmónii/Daewoo"Espero."Čaro"osobnosti/"

Opel"Vectra"`"harmónia"tvarov."

Fenomén" metafory," v"širšom" slova" zmysle" ako" obrazného" pomenovania," sa" teda" stáva"

fenoménom" reklamy," ako" niečo" medzi" konkrétnym" a"abstraktným," expresívnym"

a"impresívnym," pričom" balansuje" v"rozpätí" tvorivého" potenciálu" kreatívca" v"menšej" či"

rozsiahlejšej"forme"jej"mnohodimenzionálneho"využitia.""

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

Substantívne" metafory," objavujúce" sa" v"reklame" sú" veľmi" často" originálnymi" výtvormi:"

Tissot."Gentleman"medzi"hodinkami/"Jacobs"Café."Kráľovna"arómy/Radosť"mať"smäd"`"Zlatý"
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Bažant/Perkins."Kráľovstvo"majonézovej"chuti"/Hellmans."Kráľ"majonézy/Zepter"Cosmetics."

Tichá" výrečnosť/" Radegast." Chuť" víťazstva/Biely" Gambrinus" `vitalita" z"Plzne/Gamrinus" `"

zákon"príťažlivosti."

"Použitie" adjektíva" /príd." mena/," ako" kľúčového" slova" predstavuje" zasa" častejší"

prostriedok" konštrukcie"metafory," než" použitie" substantív." Adjektívum" vyjadruje" vlastnosti"

produktu"alebo""značky,"ale"súčasne"pridáva"výpovedi""aj"fónické"a"rytmické"kvality,"ktoré"jej"

dávajú" určitý" emocionálny" akcent." Reklamná" prax" ukazuje," že" je" to" veľmi" dôležitá" voľba."

Adjektívum" nespresňuje" významy" výpovede," ale" skôr" orientuje" prúd" a"množstvo" asociácií,"

ktoré" sú" viac" príjemné," než" konkrétne." Aj" keď" je" komunikačné" posolstvo" zakotvené"

v"substantíve," adjektívum" zdôrazňuje" vlastnosti" produktu" (nový," tekutý," granulovaný,"

kvalitný,"lahodný"atď.):"Nová"adresa"úspechu/Najlepší"idú"za"nami.""

Niekedy" je" časť" výpovede" vynechaná," nedokončená" a"dopĺňa" sa" informáciou"

vizuálnou:...ten" pravý" (vizuál" `" obraz" nádhernej" pláže" navodzujúcej" predstavu" pozemského"

raja).""

V"reklame" sa" využívajú" nielen" ustálené" (lexikalizované)" obraty," ale" aj" nové" originálne"

spojenia:" Orion." Vaša" čokoládová" hviezda" /Voda" z" kráľovského" prameňa" `" minerálna"

voda/Lind"`"čokoládové"tajomstvo."

"Kým"adjektívne"metafory"zdôrazňujú"vlastnosti"produktu," slovesné"vyjadrujú"rôznorodé"

významy," týkajúce" sa" činnosti." Sloveso"môže"mať" podobu" emocionálne" neutrálnu" (niečo" sa"

s"produktom" deje," nejako" funguje)," čím" sa" upozorňuje" na" pozitívne" výsledky," či" dôsledky,"

ktoré"môžu"vzniknúť"konzumovaním"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/...dávame"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," akcii," porozumeniu," chápaniu" atď.:" Osedlajte" si" svoju" legendu" /Vychutnaj" si" svoj"

smäd.""

"

"
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Ustálené!slovné!spojenia!(v!reklamnom!texte/slogane)!
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" komunikátu," produktívnych" postupov" v" uvedenom" smere"

potenciálnymi"možnosťami"prekonania"zaužívaných"postupov,"najmä"reklamných"klišé.""

"Frazeologizmy" " sú" " ustálené" slovné" spojenia," ktoré" napriek" tomu," že" " sa" vytvárajú"

z"viacerých"známych"slovných"spojení,"tvoria""nový"a"jediný"významový"celok"`"frazeologický"

celok."Patria"sem""úslovia,"príslovia,"porekadlá,"ale"i"frazeologické"zvraty,"kde"slová"nestratili"

svoj"pôvodný"význam,"ale"vyskytujú"sa"iba"v"istých,"obmedzených"spojeniach.""

Frazeologizmy"sú"„formálne"a"významovo"ustálené"spojenia"so"syntaktickou,"vetnou"alebo"

súvetnou" stavbou," napr." `" " mucha" mu" sadla" na" nos," hádzať" hrach" na" stenu," vysoko" rúbať,"

vyvaľovať"oči,"kto"sa"bojí,"nesmie"do"lesa"a"pod…“""

„Skladajú" sa" z" niekoľkých" slov," ktoré" nemožno" odčleniť" `" chápeme" ich" ako" významový"

celok," ktorého" elementy" stratili" svoj" pôvodný" doslovný" význam" v" prospech" nového,"

preneseného“"(Čmejrková,"2000,"str."124).""""""""""""""""""""""""""""""""""""

"V" bežnej" komunikácii" frazeologizmy" fixujú" určité" pravdy," ponaučenia," opakujú" ľudové"

múdrosti,"využívajú"bohatú" lexiku"minulosti,"oživujú"mytologické"texty,"citáty"a" "zvyčajne"sa"

spájajú"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"spektrum"možností,"evokujú"nové"obrazy,"expresie,"a" tie"zasa" tvorivé"východiská"pre"

kreatívne"reklamné"výpovede."

Frazeologizmus" sa" môže" použiť" doslovne," ak" propagovaný" produkt" úzko" súvisí" s" jeho"

predmetom,"významom"`"Šaty"robia"človeka"/Kto"hľadá"`"nájde"/Našli"ste"nás"a"my"budeme"

teraz"hľadať"vás…Frazeologická"jednotka"sa"z"prenesenej"roviny"do"textu"pretransformuje"`"A"

ste"vo"svojej"koži"`"kožené"výrobky,"aktualizuje"sa"vo"vnútri"frazeologizmu"pôvodný"význam"

jedného"alebo"niekoľkých"slov"`""je"dobré"mať"pod"čapicou,"ale"nie"lupiny"`"Nizoral/Hallss"`"váš"

druhý"dych/"Obujte"sa"do"toho"`"Botas"/Jox…"a"máte"to"z"krku/Vášeň"je"vašim"motorom"`Fiat.""

Reklama"na"kamery"využíva"slovo"roztočiť"`"po"slovensky"rozkrútiť,"odkazujúc"na"spojenie"

s" kamerou" v" bežnom" spojení" točiť/nakrúcať" film." Dochádza" tak" opäť" k" skríženej" referencii"

slovného"spojenia"`""Roztočte"to…"s"námi!/Rozkrúťte"to"s"nami!""
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Na"tomto"príklade"je"zjavné,"že"použitie"frazémy"je"silne"zakotvené"nielen"v"kultúre"jazyka,"

ale" predovšetkým" v" možnosti" správneho" a" prípustného" využitia" konkrétneho" výrazu."

Frazeologizmy"svojou"stavbou"a"zameraním"obsahujú"silne"emotívne"akcenty"a" jednoznačné"

postoje," pozitívne" i" negatívne," čím" vznikajú" emocionálne" reakcie," čo" v" reklame" znamená"

väčšiu"tvorivú"otvorenosť"a""interpretačnú"voľnosť.""

Rovnako"sa"využívajú"aj"známe"výroky,"prípadne"názvy"diel"filmov"a"pod:"Niekto"to"nerád"

horúce"/S"Tebou"ma"baví"smäd"/Hraje"si"Kolja"se"svěrákem"a"pod."

Neofrazeologický. spôsob" `" používanie" neofrazeologizmov" sa" v" súčasnej" reklame" rozšírilo"

najmä"pre"efektívne"oslovenie"určitých"cieľových"skupín."Platí"tu"aj"opačný"postup:"vplyvom"

použitia" 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" včleňujú" sa" do" štandardného" frazeologického" základu" `" Riešite" všetko" cez"

posteľ?/Zvykli"ste"si"váľať"gule?/Chystáte"sa"šľapať?"/Beriete"všetko"na"vlastné"triko?/Chcete"

si" to" rozdať?" /Po" Peachi" svieži" dych" (vo" zvukovej" podobe" peach" `" píč" `" broskyňa" má" text"

vulgárny"akcent,"avšak"cieľová"skupina,"ktorej"je"produkt"komunikačne"určený"ho"akceptuje)."

"Ďalšie"príklady:"Ako"to"robíš"ty"kokso,"že"ti"to"tak""bezva"esemeskuje?"/Mám"ťa"na"displeji!"

A"ty?"

Preberanie! slov,! slovných! zvratov! v! pôvodnej! forme! Jedným" z" prostriedkov" je"

začlenenie" " určitého" inojazyčného" lexému" " do" domáceho" slova," ako" jeho" súčasť." Napr.:"

BESTarostne" `" nápoj"BEST," zdôrazňujú"konotáciu" vrcholnej" kvality" i" pôvodný"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."Tento"

druh"práce"s"inojazyčnými"slovami"si"vyžaduje"aj"znalosti"cudzieho"jazyka."

"
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Hra!slov! ! f!používanie"slovných"hier"v"reklame"zaujme"najmä"preto,"že"okrem"kultivácie"

jazyka" znamená" tento" fenomén" modernej" reklamy" aj" moment" prekvapenia," silného"

emocionálneho" zážitku," rezonujúceho" ešte" dlho" potom," keď" sa" v" nečakanej" chvíli" objavia."

Intenzívny""impulz"plodí"pozitívny"zážitok"a"ten"by"sme"mohli"prirovnať"aj"k"čítaniu"dobrého"

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! f! doménou" textov" s" prevahou" poetických" konštrukcií" sú" produkty," pri"

ktorých"sa"má"zmierniť"vnímanie"tlaku,"ale"i"vtedy,"ak"poetizácia"je"prostriedkom"ako"zaujať"

recipienta." Napríklad:" Vaše" predstavy." Naša" budúcnosť" `" Olympus/Keď" hovoria" najlepší,"

hovoria"cez"Eurotel/Cena,"ktorá"vás"poteší,"kvalita,"ktorá"vás"nadchne"`"HP/Čas"na"pivo,"čas"na"

Kozel/Len"Konstrukt"dobre"chráni."Len"Konstruk"vám"zabezpečí"auto."

Prirovnanie! f! z" hľadiska" kreatívnosti," je" básnický" prímer" tradičným" nástrojom"

ozvláštňovania" textu."Vo" svojej"najjednoduchšej"podobe" sa" značka" (produkt," služba)" spája" s"

určitou" vecou," udalosťou," situáciou," ktorá" je" kultúrne," sociálne," hodnotovo" fixovaná" a" ktorá"

má"pevné"a"jednoznačné"pozitívne"prijímanie"v"danom"kultúrno`sociálnom"okruhu"(cieľovou"

skupinou)." Tento" spôsob" reklamnej" komunikácie" si" vyžaduje," aby" sa" tu" prezentovala" určitá"

spoločná"skúsenosť."„Hodnota“"by"mala"byť"ľahko"identifikovateľná"a"súčasne"i"významná."Iba"

v"tom"prípade"produkt"môže"získať"vlastnosti"a"kvality"z"tohto"prímeru."
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Obvykle" sú" to" javy" s" najvyššou" " univerzálnou" hodnotovosťou" `" domov," dlane," náruč,"

zdravie,"nežnosť,"dotyk," láska," a"pod.," ale" tiež" sa"využíva"povesť"krajiny," kultúry," celebrity" `"

príklad:"Domov"ako"na"dlani."

"

Poetizácia!reklamnej!výpovede!
Poetizácia" reklamného" " textu"vnáša"do"komunikácie"hravosť," ľahkosť,"uvoľnenosť,"ktoré"

potláčajú" kritickosť" a" racionálne" " hodnotenie" " reklamných" posolstiev:Fantázia" v"pohybe" `"

Citroen/Symfónia" vašej" investície" `" bankové" produkty/," v"angličtine:" Emotions" in" motion" `"

Adidas.!

!

Hyperbolizácia! f! Najlepší" idú" za" nami" `" Tatra" banka/" Lepší" ako" spolužiaci" v"triede" `"

Renault/Samé"uši"pre"hlasy"vo"vašej"duši"`"linka"dôvery/Bomba"proti"chrípke"`"farmaceutický"

výrobok/S"našimi"okuliarmi"uvidíte"až"za"roh"`"optika."

!

Personifikácia! f!Produktu,"ktorý"má"povahu"veci,"sa"pridávajú"atribúty,"ktoré"sú""vlastné"

živým" bytostiam." Teda" ide" vlastne" o" animáciu" (oživovanie)." V"takom" prípade" je" niekoľko"

možností:"Napr."že"budúcnosť"má"radostný"dych,"alebo"nevšedná"túžba"šepká,"hodinky"Tissot"

môžu"byť"gentlemanom"`"Tissot"`"gentleman"medzi"hodinkami."

Produkt" je" pozicionovaný" ako" priateľ" (chápajúci," dôverný," milujúci," nežný," verný,"

spoľahlivý...)," partner," po" ktorom" túžite," " radca" v" ťažkých" chvíľach" života," ochranca" pred"

nebezpečenstvom,"bytosť,"ktorá"vám"pomôže"získať,"čo"sami"získať"nedokážete."Produktu"sa"

prisudzujú"osobnostné"charakteristiky:"inteligencia,"charakter,"vzdelanie,"elegancia,"dokonalé"

vystupovanie,"suverenita,"sebavedomie,"bohatstvo,"vznešenosť,""kráľovský"pôvod:"Hellmans"`"

kráľ" majonéz/Perkins" `" kráľovstvo" omáčok" a" majonéz/" " " " " " " " " " Budiš" `" božská" chuť"

minerálky/Orion"`"čokoládova"hviezda."

!

Animalizácia! produktu! f! animalizácia" predpokladá:" " pripísať" produktu" vlastnosti"

a"schopnosti"živých"bytostí,"charakterizovať"produkt"typickými"znakmi,"ktoré"sú"sprievodné"u"

príslušníkov" určitých" národov," kultúr" a" pod.," správaním," temperamentom:" Seat" Cordoba."

Pravý"južanský"temperament.""

!
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Personalizácia! produktu! f! Iná" je" situácia," keď" sa" komunikácia" o" produkte" spája" s"

prezentáciou" osobnosti" a" známym" sloganom." Nastavenie" na" figúru" sa" automaticky" spája" s"

reklamným" textom" a" dôveryhodnosť" produktu" sa" posilňuje." Je" to" najlepší" spôsob," ako"

premostiť" obraz" a" text," pričom" sa" usporadúva" a" spracúva" slovný" materiál" a" oveľa" väčšmi"

záleží" na" tomto" usporiadaní," ako" na" samotnom" vytvorení" obrazu" (príkladom" sú" modelky"

prezentujúce"kozmetické"výrobky"svojich"i"cudzích"značiek"`"Celine"Dion,"Gabriela"Sabbatini,"

Alain"Delon...""

!

Slovné! hračky! f! 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"významová"štruktúra"nemení,"iba"sa"jej"dáva"nový"kreatívny"impulz:"

On,"Ona,"Uno..."

Tvorca" reklamného" textu" disponuje" veľkou" škálou" týchto" prostriedkov" `" využíva" napr."

zámenu" spisovného" výrazu" za" slangový," cudzojazyčný," zámenu" jedného" významu" za" názov"

produktu"alebo"značky"`"Nechaj"sa"WEST/Keď"si"schopný,"tak"MUSLI!"

!

Mnohoznačné!slová! f!Polysémia"(mnohovýznamovosť)"slov"je"taká"ich"vlastnosť,"že"bez"

zmeny" ich" tvaru" sú" nositeľmi" niekoľkých" významov," označení" predmetov," javov" alebo"

vlastností." V" reklamnej" komunikácii" má" táto" ich" vlastnosť" veľký" význam" pri" práci" s"

jazykovými" prostriedkami," " pri" ich" kreatívnom" spracovaní." Polysémia" " umožňuje" nielen"

nahrádzať" slová" a" tým" potláčať" ich" komunikačné" opotrebovanie," ale" najmä" nahrádzať" ich"

používanie"v"primárnej"významovosti"sekundárnou"významovosťou"(ktorá"má"ďalšie"formy)."

Uveďme" niektoré" frenventované" slová," ktoré" sa" v" súčasnej" reklame" veľmi" " vo" svojich"

sekundárnych" významových" plánoch" vyskytujú" najčastejšie" `" kľúč," sen," kráľovský," živý,"

horúci,"pohladiť,"letieť,"chutiť,"božský,"rytmus,"sila,"dokonalý,"svieži,"naladiť,"život,"túžby,"sny,"

čertovsky," kvalitný," najlepší," dynamika," svetový," 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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Záver!
Ak"sme"zdôraznili,"že"reklama"sa"stáva"vďaka"svojej"ekonomickej"sile,"masovej"pôsobnosti"i"

kreatívnej" príťažlivosti" skutočne" populárnou" kultúrou," mali" sme" na" mysli" skutočnosť," že"

reklamnej"tvorbe"dnes"prisudzujeme"atribút"umelecká"a"že"ako"taká"preniká""nielen"do"nášho"

života," ale" prostredníctvom" médií" ovplyvňuje" a" formuje" aj" kultúru." Mnohé" reklamné"

komunikáty"však"stoja"mimo"priestoru,"ktorému"hovoríme"kreativita.""Technická"stavba"textu"

kultivuje" slovo" iba" v" zmysle" účelnosti" a"maximálnej" praktickej" nosnosti." Preto" by" sme"mali"

mať"na"mysli,"že"hoci"abstrakcia"dospieva"k"najdokonalejšiemu"stavu"až"tam,"kde"prekračuje"

hranice" reči," v" matematike," žiadne" slovo" nevyvolá" takú" odozvu" vo" vnímaní," ako" obraz" `"

pretože"prv," než" sa" stala"myšlienka" slovom," bola" obrazom."Obrazom," ktorý" organizuje" našu"

túžbu"po"kreativite.""

" "
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Propagačná*karikatúra*v!rokoch&1918!–!1925!

Ing..Ján.Valter,.PhD..

"

!

Abstrakt:! " Táto" štúdia" sa" zaoberá" analýzou" karikatúry" v"jej" spoločenskom" a" výtvarnom"

kontexte"na"Slovensku"v"rokoch"1918"–"1925."Jej"cieľom"je"zhodnotiť"prítomnosť"karikatúry"

na" Slovensku" v"tomto" období," jej" prepojenie" na" spoločenské" pohyby" a"jej" výtvarný"

vývoj,"hlavne"v"oblasti"propagačnej"karikatúry."V"úvode"poukázala"na"prítomnosť"karikatúry"

vo" výtvarnom" umení" už" v"minulých" storočiach." V"tejto" časti" sa" v"krátkosti" venuje" aj" teórii"

karikatúry"a"zaviedli" ame" jej"kategorizáciu" z"obsahového"hľadiska."Podľa" tejto"kategorizácie"

sme" rozdelili" karikatúru" na" politickú," spoločenskú," propagačnú," portrétnu," humoristickú,"

filozofickú"a"poetickú."V"praktickej"časti"chronologicky"predstavujeme"propagačnú"karikatúru"

v"sledovanom" období." V"závere" zhrnieme" význam" karikatúry" pre" oblasť" propagácie"

v"slovenských" medzivojnových" časopisoch" a"novinách" v"rokoch" 1918" –" 1925" ako" aj" jej"

výtvarný"vývoj"."

""

Kľúčové! slová:" karikatúra," politika," humor," kresba," ilustrácia," spoločnosť," humoristický"

časopis,"noviny,"propagácia""""

"

"

"

Abstract:" This" study" analyzes" cartoons" in" their" social" and"artistic" context" in" Slovakia" in"

1918"`"1925."Its"aim"is"to"review"the"presence"of"cartoons"in"Slovakia"in"the"given"time"period,"

its" connection" to" social"movements" and" its" artistic" development," particularly" in" the" field" of"

promotional"cartoons."The"introduction"focuses"on"the"presence"of"cartoons"in"visual"arts"in"

past" centuries." This" section" briefly" deals" with" the" theory" of" cartoons" and" creates" a"

categorization" of" content" terms." According" to" this" categorization," we" diversified" the"

caricatures" into" political," social," promotional," portrait," humorous," philosophical" and" poetic."

The"practical"part"chronologically"introduces"promotional"cartoons"in"the"given"time"period."
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In" conclusion," we" summarize" the" importance" of" cartoons" in" the" field" of" promotion" in"

interwar"Slovak"magazines"and"newspapers"in"the"years"1918"`"1925"as"well"as"their"artistic"

development."

"

Key! words:" cartoon," politics," humour," drawing," illustration," company," comics,"

newspapers,"advertising"

"

"
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Úvod!
""""""Karikatúra"je"významným"prvkom"výtvarného"umenia."Tak,"ako"sa"hovorí"v"definíciách"

rôznych" encyklopedických" a" výkladových" slovníkov," ide" o" “úmyselne" skreslené," prehnané"

zobrazenie" osoby" alebo" javu” 1 ," prípadne" ide" o" kresbu" (maľbu)," ktorá" zvýrazňuje"

charakteristické" črty" modelu," aby" ho" zosmiešnila." V"tejto" práci" sa" budeme" zaoberať"

karikatúrou" z" výtvarného" hľadiska," hoci" karikatúra" môže" byť" použitá" i" v" slovesnom" a"

hudobnom"prejave."A"samozrejme"sa"budeme"venovať"aj" jej"postaveniu"a" reflexii"v"kontexte"

spoločenskej" situácie" na" Slovensku." Ako" povedal" významný" klasik" českej" karikatúry" Adolf"

Hoffmeister,"karikatúra"zachytila"tvár"doby"najvernejšie.2"""

"""""""Mnohí" výtvarní" umelci" používali" pri" svojich" zobrazeniach" prvky" karikatúry" práve" z"

vyššie" uvedených" dôvodov." Najlepším" spôsobom," ako" namaľovať" postavu," ktorá" mala" na"

obraze"zobrazovať"podvodníka,"človeka"s"krivým"charakterom,"pätolízača," je"zdôraznenie"jej"

charakteru"skarikovaním"vonkajšej"podoby"–"prihrbenosť,"úškľabok,"znetvorená" tvár"a"pod."

Táto" potreba" karikovať" sa" naplno" prejavila" vo" verejnom" záujme." Karikatúra" sa" takýmto"

spôsobom" stala" blízkou" a"pochopiteľnou" najširším" vrstvám" obyvateľstva" a" dokázala"

jednoduchou" formou" priblížiť" pre" spoločnosť" nežiadúce" javy," osoby" a" skutočnosti."

Samozrejme" v" prípade" verejného" záujmu" zohrávala" veľkú" úlohu" spoločenská" ideológia."

Karikatúra" mohla" podporiť" oficiálnu" verziu" spoločnosti" či" naopak" kritizovať" túto" štátnu"

ideológiu,"pokiaľ"jej"to"umožnila.""

"""""""Nemôžeme"však"pojem"karikatúry"zúžiť" iba"na"spoločenskú"kritiku"či"satiru"nejakých"

spoločenských"javov."Karikatúra"sa"vyvíjala"v"rôznych"smeroch"a"obsahových"zámeroch,"ktoré"

nemuseli" súvisieť" iba" s"politikou" a"spoločenskou" situáciou." Nie" je" nám" známe," že" by" niekto"

systematizoval" druhy" karikatúry" podľa" nejakého" kritéria" `" cieľovej" skupiny" recipientov,"

spôsobu"kresby"(výtvarné"kritérium),"spoločenskej"závažnosti,"humornosti,"stupňa"satirizácie"

a" pod." Na" základe" poznania" celosvetovej" karikaturistickej" tvorby" sme" po" zvážení" všetkých"

kritérií" rozdelili" karikatúru"do"kategórií."Toto"delenie"bude"vhodné"nielen"pre" túto"analýzu,"

ale" možno" s"nadhľadom" podchytí" karikatúru" z"hľadiska" jej" najzákladnejšieho" určenia" a"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

1"Encyklopedický.slovník.""Praha":""Odeon"&"Encyklopedický"dům,"spol.s"r.o,""1993,"str."501.""

2"URC,"R."Viktor.Kubal,.filmár,.výtvarník,.humorista."Bratislava":"Asociácia"slovenských"filmových"klubov,"

Slovenský"filmový"ústav,"2010,"str."205."""
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pôsobenia" " na" recipienta." Samozrejme" autori" netvoria" karikatúry" podľa" kategorizácie," ale"

s"istým"poslaním."A"práve"toto"poslanie"kresbu"nakoniec"spätne"zaradí"do"niektorej"kategórie."

""""""Ešte"pred"touto"kategorizáciou"je"potrebné"si"uvedomiť,"že"samotný"názov"karikatúra,"

ktorý" používame" na" Slovensku," prípadne" aj" v" niektorých" ďalších" destináciách" strednej"

Európy," nie" je" v" celosvetovom" meradle" celkom" presný." V" niektorých" krajinách" sa" názov"

“karikatúra”"(caricature)"používa"v"zmysle"karikovaného"portrétneho"zobrazenia"osoby"(tzv."

portrétna" karikatúra)." Takto" chápaná" karikatúra" je" iba" parciálnou" zložkou" celého" spektra"

kresieb"s"atribútom"„karikujúce“.V"mnohých"krajinách"sa"používa"pre"karikatúru"ako"strešný"

pojem" pomenovanie" “cartoon”" s"jej" národnými" variantami." K" tomuto" výrazu" sa" pridáva"

spresňujúci" determinat," ako" napr." “political" cartoon”" (politická" karikatúra)," “humorous"

cartoon”"(vtipná,"humorná"karikatúra),"”satirical"cartoon”"(satirická"karikatúra)"a"pod."V"tejto"

analýze" však"nejde" o"zavedenie"nového"názvu"pre" tento" výtvarný" smer" a"preto" v"celej" práci"

budeme" používať" u"nás" rokmi" zaužívaný" názov" „karikatúra“" ako" strešný" pojem" pre" celý"

diapazón"karikujúcich"výtvarných"diel.."

""""""Tak"ako"sa"v"priebehu"vekov"vyvíjalo"výtvarné"umenie,"prípadne"aj"literatúra"a"hudba,"

vyvíjala" sa" aj" karikatúra." V" mnohých" prípadoch" bola" dokonca" so" svojím" obdobím" a"

spoločenskou" klímou" ďaleko" spätejšia" ako" iné" druhy" umenia." Asi" najviac" reagovala" na"

spoločenské" zmeny" politická" karikatúra" (spoločenská," satirická)," ale" nevyhli" sa" tomu" ani"

ostatné"druhy"karikatúry."Vždy"reflektovali"po"obsahovej"stránke"situáciu"v"krajine"vzniku"a"

samozrejme"aj"vzťah"k"dianiu"v"celom"svete."Pravdepodobne"najnadčasovejšia"bola"portrétna"

karikatúra." Tá" sa" v"priebehu" storočí" menila" najmenej." Jednoducho" potreba" zachytiť"

karikovanú"podobu"človeka"bola"rovnaká"v"každom"období."Možno"sa"v"nej"čiastočne"odrážal"

práve"preferovaný"výtvarný"smer,"ale"skôr"podliehala"charakteru"tvorby"karikujúceho"umelca."

Takisto" humor" mal" v" rôznych" obdobiach" svoje" špecifiká" i" keď" humoristická" (rovnako" ako"

portrétna)" karikatúra," bola" zo" všetkých" karikatúr" najnadčasovejšia" a" často" aj" nadnárodná."

Dokázala" svojim" obsahom" preklenúť" neraz" aj" celé" storočia" a" kontinenty." Z"tohoto" uhla"

pohľadu" bola" pochopiteľne" najdôležitejšia" karikatúra" bez" slov," ktorá" bola" skutočne"

nadnárodná." V" prípade" politickej" karikatúry" sa" však" veľmi" často" využíval" práve" písaný"

komentár,"ktorý"dokresľoval"naznačenú"pointu."Inak"to"nebolo"pred"sto"rokmi"a"nie"je"to"inak"

ani"teraz."

""""""Ďalšou"črtou"karikatúry"ako"odvetvia"výtvarného"umenia"bolo"jej"výtvarné"stvárnenie."

Pochopiteľne"ani"karikatúra"sa"celkom"nevyhla"rôznym"prúdom"výtvarného"umenia"a"módny"
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a" aktuálny" výtvarný" prúd" veľmi" často" zanechal" jasné" stopy" na" dobovej" karikatúre." Veď" v"

rôznych"obdobiach"sa"venovali"karikatúre"mnohí"významní"výtvarníci,"ktorí"boli"známi"celým"

svojím" výtvarným" dielom." Z" hľadiska" poslania" karikatúry" však" vyplýva," že" formálna"

(výtvarná)"stránka"karikatúry"nemohla"byť"úplným"zrkadlom"výtvarného"smeru."Karikatúra"

bola"predsa"len"určená"širším"vrstvám"obyvateľstva"a"nie"len"milovníkom"výtvarného"umenia."

Preto"aj"výrazové"prostriedky"museli"byť"v"karikatúre"ďaleko"“čitateľnejšie”."Kresba,"ktorá"by"

v" pravom" slova" zmysle" bola" “zakódovaná”" do" jazyka" napr." abstrakcie," by" pravdepodobne"

nesplnila" svoje" základné" poslanie." Karikatúra" by" mala" byť" zrozumiteľná" aj" bez" hĺbkového"

štúdia"úmyslu"autora"a"mala"by"byť"schopná"odovzdať"svojim"divákom"aktuálny"skarikovaný"

postreh" z" politickej" oblasti," prípadne" z" inej" oblasti" spoločenského" či" bežného" života."

Najvýraznejšia" výtvarná" skratka" a" formálna" blízkosť" k" voľnej" výtvarnej" tvorbe" sa" dala"

aplikovať"v"oblasti"poetickej"a"filozofickej"karikatúre."Tieto"dva"druhy"karikatúry"sa"preto"až"

tak"často"nevyskytovali"v"aktuálnych"denníkových"glosách,"ale"skôr"v"časopisoch,"venujúcich"

sa" užšej" skupine" respondentov" (literárne" časopisy," filozofické" úvahy," kritické" články" k"

spoločenskému" dianiu" a" pod.)." Napriek" tomu" i" tento" typ" karikatúry" dokázal" dokonale"

kopírovať" spoločenskú" situáciu" a"karikatúrne" a" súčasne" výtvarne" “skresľovať”" aktuálne"

neduhy" spoločnosti." Dokonca" často" bola" filozofická" karikatúra" nadčasovejšia" a" hovorila" o"

svojej" dobe" v" širšom" spoločenskom" kontexte." Veď" politická" situácia" v" krajine" sa" vo" svojich"

rysoch"nezriedka"opakovala,"menili" sa" iba"mená"politikov," politických" zoskupení" či" rôznych"

iných"aktérov."""

""""""Karikatúra"–"úmyselne"skreslené,"prehnané"zobrazenie"osoby"alebo"javu"`"sa"objavila"v"

antike," ako" samostatný" výtvarný" obor" sa" vyhranila" v" Anglicku" koncom" 18" st.," v" 19" st." sa"

rozvíjala" hlavne" vo" Francúzsku," kde" vznikali" samostatné" časopisy" sústreďujúce" politickú" a"

sociálnu" karikatúru" (La" Caricature," Charivari," Punch," Fliegende" Blätter," Humoristické" listy)."

Výtvarné"prostriedky"karikatúry"sú"expresívna"nadsázdka"a"abstrahujúca"skratka."Významní"

karikaturisti"v"dejinách:"W."Hogarth,"F."de"Goya,"H."Daumier,"H."de"Toulouse"Lautrec,"z"českých"

F."Bidlo,"A."Hoffmeister.3"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

3"Encyklopedický.slovník.""Praha":""Odeon"&"Encyklopedický"dům,"spol.s"r.o,""1993,"str."501."

Ďalšie"definície"karikatúry:""Karikatúra"`"1."výtv."kresba,"ktorá"zvýrazňuje"charakteristické"črty"modelu,"aby"

ho"zosmiešnila"2."zosmiešňujúci"opis,"charakteristika"osoby"3."nepodarená,"skreslená"napodobenina"dačoho."

IVANOVÁ"–"ŠALINGOVÁ,"M..Slovník.cudzích.slov.pre.školu.a.prax."Bratislava:"SPN,"1988,"str."257."



____"

121"

"

"

"

""""""Z" dôvodu" analýzy" a"prehľadnosti" výtvarného" smeru" nazývaného" „karikatúra“" sme" sa"

rozhodli"v"úvode"rozdeliť"karikatúru"podľa"komunikovaného"obsahu"do"viacerých"kategórií."""""""

Spôsobov" delenia" karikatúr" do" kategórií" by" samozrejme" mohlo" byť" viac," záleží" na" uhle"

pohľadu."Karikatúry"by"sa"mohli"deliť"napr."na"čiernobiele"a" farebné,"otextované"a"bez"slov,"

jednoobrázkové" a" viacobrázkové" (tzv." stripy)," perokresby," akvarely," olejomaľby," maľby"

akrylom,"pastely," podľa"kresby" ceruzkou," uhľom," grafiky" a"podobne."Takéto"delenie" je" však"

bezobsažné" a" viaže" sa" v" podstate" iba" k" technickej" stránke" tvorby" karikatúry." Spôsob"

kategorizácie" v"tejto" práci" sme" zvolili" z" hľadiska" obsahu" a" témy"karikatúry." Zdá" sa" delením"

najlogickejším," keďže"pri" karikatúre" je" obsah"popri" výtvarnom"stvárnení" jej" najdôležitejším"

atribútom.".

"

1. Politická" karikatúra" –" karikatúra," ktorá" sa" dotýka" nejakej" politickej" udalosti" alebo"

osobnosti." Pri" priamom" karikovaní" politickej" udalosti" by" sme" mohli" hovoriť" aj" o"

politickej" satire" (karikatúre)." V" tomto" type" karikatúry" sa" veľmi" často" využíva"

portrétna"karikatúra"na"jednoduchšie"zadefinovanie"osobnosti"politika."K"portrétnej"

kresbe" politika" autor" niekedy" pridáva" pre" lepšiu" identifikáciu" jeho"meno," priamo"

vpísané"do"nakreslenej"postavy.""

"

2. Spoločenská" (komunálna)" karikatúra" (satira)" –" v" prípade," keď" sa" nejaká" politická,"

ekonomická,"kultúrna,"spoločenská"alebo"ekologická"udalosť"karikuje"cez"jej"dopad"

na" spoločnosť," môžeme" hovoriť" o" spoločenskej" karikatúre." Často" sa" spoločenská"

karikatúra"označuje"ako"komunálny"humor."Do" tejto"oblasti"patria" aj"medziľudské"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Karikatúra,–"(tal."fr.)"kresba,"resp."text"zdôrazňujúci"charakteristické"vizuálne,"či"duševné"vlastnosti"osôb,"

vecí,"udalostí"a"pod."s"cieľom"spravidla"zosmiešniť"ich."Je"bežnou"súčasťou"nielen"žurnalistického"kontextu"

(predovšetkým"satirická"a"humoristická"tlač),"ale"aj""propagačných"prejavov,"keďže"môže"zdôrazňovať"aj"kladné"

vlastnosti"výrobkov"a"služieb,"napr."v"reklamných"comicsoch,"resp."v"ďalších,"predovšetkým"tlačených"

propagačných"prostriedkoch."HORŇÁK,"P."Nová.abeceda.reklamy..Bratislava:"CEA,"2003,"str."174..

Karikatura"`"“"(z"ita1."caricare,"franc."charger,"nakládati,"přetížiti,"Sľv."lat."carruca,"carrus,"těžký"vůz"cestovní,"

nákladní)"jest"obraz"odchylující"se"od"skutečnosti"nadsazováním,"přepínáním,"upřílišováním"znaků"

charakteristických"za"tím"účelem,"aby"znaků"ty"vytknuly"se"co"nejúčinněji,"ovšem"jednostranně.Valnou"většinou"

znázorňují"se"zveličováním"takovým"především"chyby"a"nedokonalosti"povah"i"skutků"lidských,"hlavně"pomocí"

symboliky"tvarů"tělesných"a"prostředků"výrazu;…….”."Ottova.encyklopedie.oběcných.vědomostí.na.CD–ROM..Zlín":""

Aion"CS,"str."1063."
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vzťahy,"rasizmus," intolerancia"medzi"ľuďmi,"neduhy"na"úradoch"a"pod."Karikovaná"

udalosť"môže"mať"lokálny"alebo"celospoločenský"rozsah."""

"

3. Propagačná"karikatúra"–"v"tomto"prípade"by"sme"ešte"propagačnú"karikatúru"mohli"

rozdeliť" do" podskupín" –" na" ekonomickú" a" sociálnu" propagačnú" karikatúru."

Ekonomická"sa"využíva"na"propagácii"nejakého"výrobku,"služby"či" firmy"za"účelom"

ekonomického" zisku." Sociálna"propaguje"napr." politickú" stranu," ekológiu," kultúrnu"

udalosť," zdravý" životný" štýl" " a"pod." bez" primárneho" cieľa" ekonomického" zisku."

V"každom"prípade"tieto"dva"varianty"bezpochyby"spadajú"do"spoločnej"kategórie.""

"

4. Portrétna" karikatúra" –" kategória" portrétnej" karikatúry" je" jednoznačná." Ide" o"

portréty" známych," prípadne" aj" menej" známych" osobností" z" radov" politikov,"

osobností"kultúry,"spoločenského"života,"športovcov"alebo"aj"všeobecne"neznámych"

ľudí." V" prípade" posledne" menovaných" ide" skôr" o" veľmi" malý" okruh" recipientov,"

zväčša"z"prostredia"rodiny,"priateľov"alebo"pracovného"kolektívu.""Do"tejto"kategórie"

nezaraďujeme"portréty,"ktoré"sú"súčasťou"politickej"alebo"inej"karikatúry."

"

5. Humoristická" karikatúra" –" je" to" karikatúra," ktorá" sa" zaoberá" iba" humorným"

karikovaním"bežných"udalostí"v"živote"človeka."Hovorí"sa"jej"aj"„vtip“."V"tejto"veľmi"

širokej" skupine" sa" v" rovnakej" miere" prelínajú" karikatúry" s" textom" a" bez" textu."

Humoristická" karikatúra" má" primárnu" úlohu" recipienta" rozosmiať" a"zabaviť" bez"

spoločenských"alebo"politických"ambícií."

"

6. Filozofická" karikatúra" –" filozofická" karikatúra" sa" zaoberá" problémami" ľudského"

myslenia," správania," základnými" otázkami" existencie." Táto" skupina" karikatúr"

nevyvoláva" smiech," skôr" iba" úsmev" a" zamyslenie." Napriek" tomu" patrí" medzi"

pomerne" rozšírené" druhy" a" veľmi" často" hraničí" s" vážnym" umením." V" prípade"

filozofickej"karikatúry"ide"v"drvivej"väčšine"o"kresby"bez"slov."

"

7. Poetická" karikatúra" –" táto" kategória" karikatúry" patrí" do" oblasti," kde" sa" karikujú"

nejaké"javy,"prakticky"bez"humorného"kontextu,"prípadne"iba"s"jemným"humorným"

nadhľadom." Niekedy" je" kategorizovaná" ako" poetická" satira." Tak" ako" v"prípade"
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filozofickej" karikatúry," ide" tu" v"prevažnej" miere" o" kresby" bez" slov." Tomuto" typu"

karikatúry"sa"venuje"veľmi"málo"autorov"a"často"pôsobia"skôr"ako"ilustrácie."

"""""""

""""""Pri" takomto" delení" však" musíme" mať" vždy" na" zreteli," že" deliace" čiary" medzi"

jednotlivými" kategóriami" boli" veľmi" tenké" a" prestupné." Nemohli" sme" striktne" nástojiť" na"

presnej" kategorizácii" a" vlastne" ako" pri" všetkých" “štatistických”" nazeraniach" na" umenie" boli"

prestupy"medzi" jednotlivými"kategóriami"plynulé."Často"sme"sa"stretávali" s"pojmom"“čierny"

humor”."Tento"typ"karikatúry"sa"dotýkal"oblastí"ľudskej"existencie"z"bolestivej"a"nepríjemnej"

stránky"(smrť,"choroba,"postihnutie"etc)."Pri"dodržaní"istých"etických"a"morálnych"hraníc"bol"

„čierny"humor“"pomerne"obľúbený."V"konečnom"dôsledku"by"sme"však"tento"typ"karikatúry"

neuvádzali" ako" samostatnú" kategóriu," lebo" svojím" obsahom" sa" dal" zahrnúť" pod" vyššie"

spomínané"kategórie."To"isté"platí"aj"o"erotickej"karikatúre,"karikatúre"o"alkohole"a"podobne."

Zatiaľ"sme"sa"s"naším"prístupom"k"takto"komplexnému"deleniu"karikatúry"nikde"v"literatúre"

nestretli"a"tak"možno"i"táto"kategorizácia"by"mohla"prispieť"do"rozvoja"teórie"o"karikatúre.""""

""""""V"tejto" štúdii" analyzujeme" propagačnú" karikatúru." Časť" propagačnej" karikatúry" sa"

zaoberala" výsostne" ekonomickou" oblasťou" (propagácia" produktov," služieb," firiem)," časť"

sociálnou"propagáciou.""Sociálna"propagácia"(boj"proti"chorobám,"za"zdravý"život,"propagácia"

ekológie,"kultúrnych"podujatí,"etc)"sa"v"sledovanom"období"prakticky"nevyužívala."V"sociálnej"

(neekonomickej)" oblasti" bola" publikovaná" iba" politická" propagačná" karikatúra," zastúpená"

takmer"výhradne"predvolebnou"propagačnou"karikatúrou."Táto"však"bola"(úmyselne)"mierne"

skreslená" a"tak" nevypovedala" úplne" relevantne" o"politickej" situácii." Preto" táto" kapitola"

z"hľadiska" politickej" a"spoločenskej" situácie" na" Slovensku" nie" je" síce" nosnou," ale" svoju"

výpovednú"hodnotu"má.""

""""""Zvolili"sme"chronologický"princíp"sledovania"karikatúry"v"danom"období.""Tento"princíp"

sa"nám"zdal"najvhodnejší" z"hľadiska"cieľa"našej"práce."Týmto"spôsobom"sme"mohli"krok"po"

kroku" analyzovať" vývoj" výtvarnej" i"obsahovej" stránky" karikatúry." Preto" sme" postupne" pri"

chronologicky"radených"karikatúrach"ponúkali"výklad"jednotlivých"kresieb."V"štruktúre"práce"

sme" analyzovali" každú" kategóriu" v"chronologickom" poradí" zvlášť," keďže" z"obsahového"

a"niekedy"aj"z"výtvarného"hľadiska"sa"v"jednotlivých"kategóriách"vyvíjala"karikatúra"zákonite"

s"miernymi"odlišnosťami.""""""

""""""""Najrozsiahlejší" prameň" nášho" štúdia" sme" našli" v" periodickej" humoristickej" a"dennej"

tlači.""
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""""""Pre" základnú" orientáciu" v"nami" sledovaných" denníkoch" a"časopisoch" uvádzame" ich"

krátke"charakteristiky."Do"súboru"sme"vyberali"denníky,"ktoré"boli"celoslovenské"a"s"rôznou"

politickou" orientáciou." Samozrejme," v"sledovanom" období" vychádzalo" na" Slovensku" veľké"

množstvo"ďalších"periodík,"ktoré"však"mali"buď"regionálny"charakter,"alebo"sa"úzko"venovali"

jednej"skupine"občanov"(napríklad"časopisy"zamerané"na"jednotlivé"remeslá)"a"preto"sme"ich"

nepovažovali" pre" cieľ" našej" práce" za" relevantné."Humoristické" časopisy" sú" uvedené" všetky,"

ktoré"v"danom"období"vychádzali,"keďže"boli"najpodstatnejším"a"najrozsiahlejším"prameňom."

V"dennej"tlači"sa"karikatúra"prezentovala"pomalšie"a"jej"úplný"rozmach"by"sme"mohli"datovať"

až"do"ďalších"rokov,"kde"nachádzala"pevnejšie"miesto"v"redakčnej"praxi."Napriek"tomu"sa"nám"

pomalý" nástup" karikatúry" v"denníkoch" podarilo" zachytiť," čo" je" tiež" prínosom" k"pochopeniu"

postavenia" karikatúry" v"kontexte" spoločenského" a"politického" vývoja." Túto" časť" sme" sa"

rozhodli"ilustrovať"ukážkami"hlavičiek"jednotlivých"periodík"pre"priblíženie"grafickej"stránky"

úpravy" a"vizualizácie" dobovej" tlače." V"textovom" doprovode" sme" stručne" definovali" ich"

politický"a"spoločenský"status"a"vymedzili"časové"obdobie"ich"existencie."

"

"

Obr."1"Hlavička"novín"`"Pravda"chudoby"1920"4"

""""""

Noviny"„Pravda"chudoby“"vychádzali"v"rokoch"1920"–"1925"a"1932"–"1935."V"medziobdobí"

1925" –" 1932" vychádzali" pod" názvom" „Pravda“." Na" začiatku" boli" orgánom" ČS." " sociálne"

demokratickej"strany"na"Slovensku,"od"roku"1921"orgánom"Komunistickej"strany"Slovenska,"

resp." KSČ." V" prvých" rokoch" vychádzali" dva" až" trikrát" do" týždňa" (1920" `" 1925)," neskôr" ako"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

4"Pravda.chudoby,.roč.I.,"1920,"č."1,"str."1."
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týždenník"(1932"–"1935).5"Po"roku"1921"sa"zlúčili"redakcie"„Hlasu"ľudu“"a"„Pravdy"chudoby“,"

čo" sa" prejavilo" aj" v" obsahu" týchto" periodík." Rovnaké" články" a" karikatúry" sa" zjavovali" v"

obidvoch"novinách"prakticky"súčasne."Hustota"použitia"karikatúr"sa"zvyšovala"po"roku"1924."

Bolo" to" hlavne" zásluhou"príloh." V" „Pravde" chudoby“" vychádzala" príloha" „Nedeľa" proletára“,"

neskôr"„Proletárska"nedeľa“."V"prípade"periodika"„Pravda“"išlo"o"prílohu"„Kosák“.6""Charakter"

karikatúr"bol"jasne"vymedzený"ľavicovou"orientáciou"vydavateľa.""

"

"

Obr."2"Hlavička"novín"Robotnícke"noviny"z"roku"1919"7"

"

"""""""„Robotnícke" noviny“" boli" orgánom" Sociálno`demokratickej" strany." Vzhľadom" na"

sledované"medzivojnové"obdobie"nás"zaujímalo"obdobie"rokov"1918"–"1938."Vychádzali"však"

už" aj" pred" rokom" 1918." Zo" začiatku" dvakrát" do" týždňa," neskôr" denne" okrem" pondelka."

„Robotnícke"noviny“"vychádzali"v"Bratislave.8""

"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

5"KIPSOVÁ,"M."a"kol.,"Bibliografia"slovenských"a"inorečových"novín"a"časopisov"z"rokov"1919"–"1938."Martin:"

Matica"slovenská,"1968,"str."339`341."

6"DUHAJOVÁ,"Z."`""ŠEFČÁK,"Ľ.,"Prehľad"dejín"slovenského"novinárstva"v"období"1918"–"1948,"Prehľad"

najnovších"dejín"slovenského"novinárstva"od"roku"1945."Bratislava":"SPN,"1968,"str."31"–"33."

7"Robotnícke.noviny,""roč."XVI.,"1919,"č."2,"str."1."

8"KIPSOVÁ,"M."a"kol.,"Bibliografia"slovenských"a"inorečových"novín"a"časopisov"z"rokov"1919"–"1938."Martin":"

Matica"slovenská,"1968,"str."360`361."
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Obr."3"Hlavička"novín"Slovenský"denník""z"roku"19189"

"

""""""„Slovenský" denník“" vychádzal" od" roku" 1918" do" roku" 1938." V" podtitule"mal" uvedené"

“Orgán"Slovenskej"rady”."Najprv"vychádzal"v"Ružomberku,"od"roku"1919"v"Bratislave,"denne"

okrem" pondelka.10"Z" politického" hľadiska" bol" denník" najprv" orgánom" Národnej" roľníckej"

strany," neskôr" po" fúzii" so" Slovenskou" národnou" stranou" orgánom" Slovenskej" národnej" a"

roľníckej"strany.11""

"

"

Obr."4"Hlavička"periodika"Slovenská"politika,192512"

"

""""""„Slovenská" politika“" vychádzala" v"rokoch" 1921" až" 1938," zo" začiatku" v"Prahe," od"

polovice" roku" 1921" v" Bratislave" ako" denník," okrem" pondelka." Periodikum" bolo" orgánom"

Republikánskej" zemedelskej" strany" (Agrárnej" strany). 13 "Venovalo" sa" otázkam" verejného"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

9"Slovenský.denník,""roč."I.,"1918,"č."1,"str.1."

10"KIPSOVÁ,"M."a"kol.,"Bibliografia""slovenských"a"inorečových"novín"a"časopisov"z"rokov"1919"–"1938."Martin"

:"Matica"slovenská,"1968,"str."417"–"418."

11"DUHAJOVÁ,"Z."`""ŠEFČÁK,"Ľ.,"Prehľad"dejín"slovenského"novinárstva"v"období"1918"–"1948,"Prehľad"

najnovších"dejín"slovenského"novinárstva"od"roku"1945."Bratislava":"SPN,"1968,"str."61"–"62."

12"Slovenská.politika,""roč."VI.,"1925,"č."1,"str."208."

13"KIPSOVÁ,"M."a"kol.,"Bibliografia"slovenských"a"inorečových"novín"a"časopisov"z"rokov"1919"–"1938."Martin":"

Matica"slovenská,"1968,"str."395"–"396."
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života," politike," kultúre," hospodárstvu" a" spoločenskému" životu." Zaoberalo" sa" hlavne"

problémom"agrárnej"generácie.14"!

"

"

Obr."5"Hlavička"humoristického"časopisu"Jež""z"roku"1924"

"

""""""„Jež“" bol" čisto" humoristický" časopis," ktorý" vychádzal" v" rokoch" 1922" –" 1926." Mal"

približne"dvojmesačnú"periodicitu"v"premenlivom"rozsahu"8"–"16"strán.15"Svojím"obsahom"bol"

naklonený"Agrárnej"strane.16"

"

" "

" "

Obr."6"Hlavičky"humoristického"časopisu"Šibenica""z"roku"1922`2317"

"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

14"DUHAJOVÁ,"Z."`""ŠEFČÁK,"Ľ.,"Prehľad"dejín"slovenského"novinárstva"v"období"1918"–"1948,"Prehľad"

najnovších"dejín"slovenského"novinárstva"od"roku"1945."Bratislava":"SPN,"1968,"str."63."

15"KIPSOVÁ,"M."a"kol.,"Bibliografia"slovenských"a"inorečových"novín"a"časopisov"z"rokov"1919"–"1938."Martin":"

Matica"slovenská,"1968,"str."210"–"211."

16"DUHAJOVÁ,"Z."`""ŠEFČÁK,"Ľ.,"Prehľad"dejín"slovenského"novinárstva"v"období"1918"–"1948,"Prehľad"

najnovších"dejín"slovenského"novinárstva"od"roku"1945."Bratislava":"SPN,"1968,"str."114."

17"Šibenica,.roč."I.,"1922,"č."6,"str."1,"roč."II.,"č."1,"str."1."""
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""""""Satirický"časopis"„Šibenica“"vychádzal"v"Bratislave"v"rokoch"1922"–"1929.18"V"podtitule"

niesol"slogan"“Vychodí,"keď"vešať"treba”."Na"obrázku"2.2.12"vidieť,"že"v"priebehu"2"ročníkov"

zmenila"grafickú"úpravu"hlavičky"až"štyri"krát."Po"humoristickom"časopise"„Kocúr“"vychádzala"

„Šibenica“"najdlhšie."Z"politického"hľadiska"sa"zameriavala"ako"proti"národniarom,"tak"aj"proti"

ľudákom.19"Z"hľadiska"našej"práce"je"tento"humoristický"časopis"menej"zaujímavý,"keďže"sa"na"

jej"stránkach"karikatúra"takmer"vôbec"nezjavovala."

"

Propagačná"karikatúra"v"rokoch"1918"–"1925"

""""""Propagačná"karikatúra"je"ďalšou"kategóriou"v"našej"práci."Z"hľadiska"propagácie"by"sa"

dala"ešte"rozčleniť"na"ekonomickú"propagačnú"karikatúru,"ktorá"propaguje"produkty"a"služby"

z"dôvodu" ekonomického" zisku," a" na" sociálnu" propagačnú" karikatúru." Tá" propaguje" napr."

politické"strany,"kultúrne"podujatia,"životný"štýl"a"podobne."V"podstate"to"však"stále"patrí"do"

kategórie"propagačnej"karikatúry."Aj" táto"kategória"nám"dáva"čiastočný"pohľad"na"politickú"

situáciu" sledovaného" obdobia." Propagačná" karikatúra" s"politickým" zameraním" sa" však"

používa" hlavne" v"predvolebnom" boji," je" pomerne" agresívna" a"zužuje" svoj" pohľad" iba" na"

vyzdvihnutie"svojej"strany,"prípadne"dehonestáciu"protivníka."Často"je"jej"súčasťou"aj"volebné"

číslo"propagovanej"strany."

""""""V"oblasti" ekonomickej" propagácie" firmy" a"spoločnosti" zistili," že" s"humorom" sa" lepšie"

darí" " propagovať" produkt," službu," firmu" a"pod." Čitatelia" sa" podstatne" častejšie" zastavia" pri"

kreslenom" inzeráte,"než"pri"obyčajnom," textovom."Okrem" funkcie"návestia"mala"kresba"ešte"

funkciu" zaujatia" recipienta" a"ponuky"produktu"humornou" formou." Z"empirických" skúseností"

vieme,"že"s"humorom"sa"predáva" lepšie"a"klient" je"skôr"náchylný"ku"kúpe"takto"ponúkaného"

tovaru." V"súčasnosti" sa" humor" považuje" za" jeden" z"najlepších" nástrojov" tvorivosti" v"oblasti"

reklamy."Nemal" by" však" byť" primitívny," zhadzovať" výrobok" a"takisto" by" nemal" podceňovať"

inteligenciu" recipienta.20"Niekedy" sa" kreslená" inzercia" spájala" aj" so" súťažou" s"avizovanými"

výhrami" alebo" dlhodobými" seriálmi." V"tých" rokoch," keď" sa" ešte" fotografie" v"časopisoch"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

18"KIPSOVÁ,"M."a"kol.,"Bibliografia"slovenských"a"inorečových"novín"a"časopisov"z"rokov"1919"–"1938."Martin":"

Matica"slovenská,"1968,"str."473"–"474."

19"DUHAJOVÁ,"Z."`""ŠEFČÁK,"Ľ.,"Prehľad"dejín"slovenského"novinárstva"v"období"1918"–"1948,"Prehľad"

najnovších"dejín"slovenského"novinárstva"od"roku"1945."Bratislava":"SPN,"1968,"str."113."

20"HORŇÁK,"P.,"Reklama."Teoreticko"–"historické"aspekty"reklamy"a"marketingovej"komunikácie."Zlín":"

VeRBuM,"2010,"ISBN"978`80`9042173`3`4,"str."284."
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zjavovali" pomenej," bola" kreslená" inzercia" veľmi" obľúbená" a"častá." A" kreslená" inzercia,"

využívajúca"karikatúru"mala"plus"naviac."

""""""V"roku" 1919" vychádzal" seriál" na" produkt" „Rokkantin“." Autori" použili" dodnes"

s"úspechom" používaný" tzv." reklamný" teasing" (postupné," tajomné" odhaľovanie" produktu,"

služby)." Takýto" spôsob" propagácie" sa" používal" a"používa" dodnes" hlavne" v" spojitosti"

s"uvádzaním"nového"produktu"alebo"služby"na"trh.""

"

"

Obr.7.1"Robotnícke"noviny,"191921"

"

"

Obr."7.2"Robotnícke"noviny,"191922"

"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

21"Robotnícke.noviny,"roč."XVI.,"1919,"č."77.""

22"Robotnícke.noviny,"roč."XVI.,"1919,"č."78."
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Obr."7.3"Robotnícke"noviny,"191923"

"""""""

Na" obrázkoch" 7.1" –" 7.3" sú" kresby" zo" seriálu" „Rokkantin“," kde" sa" niekoľkokrát" zjavila"

karikatúrna" kresba" bez" vysvetlenia," o"čo" ide." Inzercia" niesla" názov" „Rokkantin?“" " prípadne"

„Viete""už""čo""je"to""Rokkantin?“.""Obrázky""vykazujú"""črty"karikatúry"a"sú""nakreslené"s"naozaj"

profesionálnou" zručnosťou." Takýto" spôsob" inzercie" v"spojení" s"karikatúrou" bol" pomerne"

revolučný."Aj"v"súčasnosti"sa"reklama"s"prekvapením,"kde"sa"predmet"reklamy"vysvetlí"až"po"

niekoľkých" inzerciách," využíva" pomerne" často." " Kresba" v"inzercii" je" kvalitná" a"karikatúrne"

vydarená."Je"zaujímavé,"že"v"propagačnej"karikatúre"boli"niekedy"využití"kvalitnejší"kresliari,"

než" v"karikatúrach" iných" kategórií." Pravdepodobne" to" súviselo" s"lepším" finančným"

hodnotením"v"prípade"komerčnej"kresby.""""

"

"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

23"Robotnícke.noviny,"roč."XVI.,"1919,"č."85."
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Obr."7.4"Slovenský"denník,"192024"

Obr." 7.4," text" k"inzercii:" Vaše" kopie" listov" sú" špatné." Frema" sústava" snímania" na"

sucho.(Adresa)."

"

""""""V"„Slovenskom"denníku“"sa"zjavila"inzercia"na"produkt"kopírovacích"strojov"Frema."Na"

propagáciu"svojho"stroja"použila"firma"tradičný"spôsob"komunikácie"–"doteraz"boli"vaše"kópie"

zlé,"s"naším"strojom"to"bude"lepšie."Nie"veľmi"nápaditá"reklama,"no"práve"použitie"karikatúry"

upúta" pozornosť" čitateľa." Tučný" muž" na" obrázku" pod" lupou" nešťastne" študuje" nejaký"

dokument."Kresliar" sa" snažil"karikatúrnym"spôsobom"zobraziť" čítajúceho"človeka," čo" sa"mu"

do" istej" miery" aj" podarilo," hoci" kresba" pôsobí" dosť" amatérsky." K"nie" najlepšiemu" dojmu"

z"kresby" prispela" aj" nekvalitná" tlač," čo" bola" častá" bolesť" vtedajšej" tlače." Ale" pomocou"

karikatúry"splnila"inzercia"svoj"účel"–"upútala.""

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

24"Slovenský.denník,"roč."III.,"1920,"č."131,"str."4.""
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Obr."7.5"Slovenský"denník,"192025"

"

""""""Inzercia" na" obr." 7.5" ponúka" farbenie" látok" a"čistenie" koží." Autor" použil" karikatúrne"

zobrazeného"muža,"ktorý"kričí."Je"to"znovu"„návestie“"na"upútanie"pozornosti."Kresliar"bol"iba"

čiastočne" zdatný," lebo" muža" skarikoval" dobre," ale" líška" nepôsobí" veľmi" dôveryhodným"

dojmom."Humor"v"tejto"kresbe" je" iba"v"karikovaní" tváre"vyvolávača." Samotný"dej" je" statický"

a"bez"humornej" zápletky." Zaujímavý" je" aj" text," ktorý"nám"možno"nebude"v"súčasnosti" veľmi"

pochopiteľný:"„...v"páde"smrti"čistenie"behom"24"hodín...“."Dokonca"vyznieva"dosť"morbídne."

Pravdepodobne"išlo"o"smrť"zvieraťa"a"firma"ponúkala"promptné"vyčistenie"jeho"kožušiny."

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

25"Slovenský.denník,"roč."III.,"1920,"č."202,"str."4.""
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""""""Na" nasledujúcich" troch" obrázkoch" dokumentujeme" obľúbenosť" „seriálovej“" inzercie"

s"využitím"karikatúry."

"

"

"

"

Obr."7.6"Slovenský"denník,"192126"

"

""""""Na"obr."7.6" je" trojica"kresieb"zo"série" inzercie"na"podpätky"Berson."Vo"všetkých"troch"

prípadoch"boli"zobrazení"dobre"oblečení"muži,"v"jednom"prípade"muž"so"ženou."Táto"kampaň"

bola" založená" na" situáciách," kde" sa" človek," nosiaci" gumové" podpätky" Berson," cíti" dobre."

V"prvom" prípade" bol" muž" v"cylindri" so" ženou," ktorí" išli" zo" zábavy." Titulok" bol" „V"dobrej"

nálade“." V"druhom" prípade" bol" zobrazený" módne" oblečený" muž." Nadpis" znel" „Telesná"

pružnosť“." Posledný" obrázok" znovu" zobrazoval" dobre" oblečeného" muža" s"cigarou." V"tomto"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

26"Slovenský.denník,"roč."IV.,""1921,"(zhora"dole)"č."40,"63,"139,"str."6,"3,"6.""
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prípade"bol"titulok"„Úplne"nenápadne“."Vo"všetkých"inzerciách"bol"použitý"„fičúr“,"karikatúrne"

zobrazený" pri" rôznych" príležitostiach." Kampaň" bola" zjavne" zameraná" na" cieľovú" skupinu"

lepšie" situovaných"mužov,"prípadne"na"mužov,"ktorí" sa" s"takýmto" typom"dokázali" stotožniť."

Kresliar"využil"karikatúrne"prvky"deformovania"postáv"(veľká"hlava,"menšie"telo).""

"

"

Obr."7.7"Slovenská"politika,"192127"

Obr." 7.7," text" ku" karikatúre:" A:" Kam" tak" utekáš?" B:"Na" poštu." Zabudol" som" si" predplatiť"

„Slovenskú"politiku“."

"""""""

Karikatúra" v" „Slovenskej" politike“" na" obrázku" 4.6" karikatúrnym" spôsobom" vyzývala"

predplatiteľov"vlastného"denníka."Je"to"bežný"spôsob"získavania"nových"abonentov,"prípadne"

obnovenie" predplatného" od" už" odoberajúcich" čitateľov." Keď" sa" nepodarilo" zaplniť" stranu"

platenou" inzerciou," vkladala" sa" na" túto" stranu" vlastná" propagácia," čím" sa" vypĺňali" prázdne"

miesta"."Karikatúra"je"jednoduchá,"bez"nápadu"a"ani"nie"veľmi"dobre"nakreslená.""

"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

27"Slovenská.politika,"roč."II.,"1921,"č."196,"str."2"



____"

135"

"

"

"

"

Obr."7.8"Slovenská"politika,"192128"

Obr."7.8,"text"v"inzeráte:"Palma."Pružné."Pevné."Hygienické."

"

""""""V" inzercii" na" podrážky" firmy" „Palma“" bola" znovu" použitá" karikatúra." Je" však" dosť"

nešťastne"nakreslená"a"nepôsobí"veľmi"príjemne"a"pútavo."Ťažko"sa"dešifrujú"dvaja"skákajúci"

ľudia" na" podrážke." V"tomto" prípade" sa" účinok" karikatúry" nevhodnou" kresbou" znižuje." Na""

obrázku" vidieť," že" len" použitie" karikatúry" nezaručí" úspešnosť" inzercie," je" treba"mať" nápad"

a"vtip."Iba"tak"skutočne"zaujme"respondenta"a"naladí"ho"k"výrobku"alebo"službe"pozitívne,"ináč"

môže"byť"nevhodná"karikatúra"kontraproduktívna."

""""""V"časopise" „Pravda“" chudoby“" sa" zjavila" v"roku" 1922" dvojica" kresieb," ktoré" taktiež"

patria"do"kategórie"propagačnej"karikatúry."

"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

28"Slovenská.politika,"roč."II.,"1921,"č."29,"str."4""
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""""""" "

Obr."7.9"Pravda"chudoby,"192229"

"""""""

Kresby"na"obr."7.9"naznačujú,"že"kapitalizmus"je"potrebné"vyrúbať"a"komunizmus"zasadiť"

a"polievať."Vidíme,"že"v"karikatúre"sa"nemusí"nachádzať"humorný"prvok,"ale"jej"karikatúrnosť"

spočíva" v"symbolizme." Kresby" pripomínajú" drevorezy" z"15." storočia. 30 "Aj" vtedy"

z"propagačných"dôvodov" cirkev"preferovala" veľmi" simplicitne" zobrazované"dobro" a"zlo," tak,"

aby"to"pochopili" "aj"nevzdelaní"ľudia."Tak" je"to"aj"na"obr"4.8."Najjednoduchším"spôsobom"sa"

zobrazuje" „dobro“" a" „zlo“." Kresba" je" taktiež" jednoduchá" a"o"jej" kvalite" sa" vari" ani" nie" je"

potrebné" zmieňovať."Kresliar" ovládal" základné" kresebné"postupy," no" výsledný" efekt" pôsobí"

rozpačito."Vyvoláva"dojem,"že"bola"určená,"tak"ako"v"renesancii,"jednoduchým"ľuďom."

""""""Veľmi"dobrým"príkladom"propagačnej"karikatúry"je"seriál"na"margaríny"„Axa“"a“Sana“."

Seriál" bol" vytvorený" plnokrvnými" karikatúrami" s"príbehom," čo" bola" a" je" pre" recipienta"

najpríťažlivejšia" forma" propagácie." Zo" série" deviatich" príbehov" na" ukážku" v"tejto" práci"

publikujeme"aspoň"tri."

"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

29"Pravda.chudoby,"roč."III.,"1922,"č."34,"str."2.""

30"GOMBRICH,"E.H.,"Příběh.umění."Praha":"Mladá"fronta"–"Argo,"1995."ISBN"80`204`0685`9,"str."2823."

"
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Obr."7.10"Slovenský"denník,"192231"

"

Obr."7.10"text"ku"karikatúre:"Nepoznala"ho."Ale"však"som"to"ja,"Marienka,"ovšem"o"mnoho"

tučnejší," než" som" odišiel" z"domova." Čože" môžem" za" to," že" sa" v"Prahe" všade" varí" s"tým"

znamenitým"margarínom""„Axa“?"

"

"

Obr."7.11"Slovenský"denník,"192232"

Obr." 7.11" text" ku" karikatúre:" Vie," čo" chutná." Povážte," už" ani" ten"môj" pes" nechce" žemle,"

v"ktorých"nie"je"tabulový"margarín"„Axa“.""

"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

31"Slovenský.denník,"roč."IV.,"1922,"č."71,"str."5.""

32"Slovenský.denník,"roč."IV.,"1922,"č."95,"str."4.""
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Obr."7.12"Slovenský"denník,"192233"

Obr." 7.12" text" ku" karikatúre:" Radostná" bilancia." –" to" je" báječné," dvojnásobný" obrat"

a"štvornásobný"čistý"zisk"od"chvíle,"čo"v"našom"sanatóriu"užívame"čajový"margarín"„Sana“."

"""""""

Celú" sériu" deviatich" inzerátov" vytvoril" kresliar" signovaný" „Rob“." Tento" autor" bol" dobrý"

kresliar" a"dokázal" do" svojich" obrázkov" vložiť" karikatúrne" črty," ktoré" podčiarkujú" textovú"

výpoveď."Spôsob" linkovej"kresby" je"v"tomto"prípade"nadčasový"a"použiteľný"aj"v"súčasnosti."

V"kresbe"nebadať"veľké"vplyvy"doby"a"kresliar"sa"nedal"ovplyvniť"ani"staršími"kresliarmi,"ani"

modernejším"výtvarným"umením."Je"pravda,"že"i"keď"dobrou"a"profesionálnou"kresbou"určite"

splnil" očakávanie" zadávateľa," autorovi" chýbala" jedinečnosť," ktorou" by" sa" dal" identifikovať"

jeho" kresebný" rukopis." Napriek" tomu" bola" to" dobrá" a"univerzálna" kresba." Znovu" musíme"

konštatovať," že" v"propagačnej" karikatúre" sa" dosť" často" zjavovali" lepší" kresliari" ako"

v"ostatných"kategóriách.""""""

"

"

"

"

"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

33"Slovenský.denník,"roč."IV.,"1922,"č."100,"str."4."
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Obr."7.13"Šibenica,"192234"

Obr."7.13"text"k"inzercii:"Priateľsky"Vás"vyzývame"inzerujte"v"Šibenici!"

"

""""""Na" obr." 7.13" vidíme" propagačnú" karikatúru," ktorá" propagovala" inzerciu" vo"

vlastnom"humoristickom" časopise" „Šibenica“." Ide" kresebne" o" veľmi" čistý" inzerát" s"dobrou"

kresbou"a"vtipom." Je"vidieť," že"humoristické"časopisy"vedeli," ako"má"propagačná"karikatúra"

vyzerať," aby" čo" najúčinnejšie" apelovala" na" recipienta." V"humoristickom" časopise" plnom"

veselých"kresieb"sa"takto"zameraná"kresba"hodila"viac"než"v"bežnej"tlači."

""

"

Obr."7.14"Šibenica,"192235"

Obr." 7.14" text" k"inzercii:" „Šibenica“" vidí" všetko" a"vie" všetko!" Napísať" všetko" –" tiež" sa"

nebude"hanbiť!"

"

Inzercia" na" obr." 7.14" na" vlastný" časopis" kresebne" spĺňa" kritériá" dobrej" propagačnej"

karikatúry." Obsahovo" je" však" trochu" indiferentná" a"vieme" si" predstaviť" aj" vtipnejšiu"

a"pútavejšiu"pointu,"ktorá"sa"zjavila"hlavne"v"texte,"kde"časopis"sľuboval"„napísať"všetko“."Táto"

veta"mala"byť"hlavným"pútačom.""

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

34"Šibenica,"roč."I.,"1922,"č."3,"str."1.""

35.Šibenica,"roč."I.,"1922,"č."4,"str."1.""
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Obr."7.15"Šibenica,"192236"

Obr."7.15"text"k"inzercii"Ľudák"nie"je"človek!"–"Keď"nečíta"„Šibenicu“"Inzerujte"v"„Šibenici“!"

"""""""

Do" tretice" inzercia" na" vlastný" časopis," v"ktorej" je" skĺbená" výzva" k" čitateľom" a"súčasne"

inzerentom."Zaujímavé"je,"že"v"tejto"propagačnej"karikatúre"vydavateľ"vyzýva"časť"politického"

spektra"na"čítanie"časopisu."Takáto"výzva"však"môže"byť"aj"kontraproduktívna."„Šibenica“"sa"

etablovala"ako"periodikum,"ktoré"si"bude"brať"na"paškál"ako"národniarov,"tak"aj"ľudákov.37"Tu"

však" apelovala" hlavne" na" ľudákov" a"ostatné" politické" spektrum" vynechala." " Kresebne" je" to"

dobrá"karikatúra,"chýba"jej"však"vtip"a"lepšia"obsahová"pointa."

""""""V"roku"1923"sa"nám"podarilo"zachytiť"iba"jednu"propagačnú"karikatúru"v"„Slovenskom"

denníku“."

"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

36"Šibenica,"roč."I.,"1922,"č."5,"str."2."

37"DUHAJOVÁ,"Z."`""ŠEFČÁK,"Ľ.,"Prehľad"dejín"slovenského"novinárstva"v"období"1918"–"1948,"Prehľad"

najnovších"dejín"slovenského"novinárstva"od"roku"1945."Bratislava":"SPN,"1968,"str."114."""
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Obr."7.16"Slovenský"denník,"1923"

"""""""

V" inzercii" na"plniace"pero" „Penkala“"Pen"bola"na"obr." 7.16"využitá" ako"pútač"karikatúra."

Optický" pútací" prvok" bol" veselý"mužíček" so" zastrčeným" plniacim" perom" za"veľkým" uchom."

Recipienta"dokázala"karikatúra"zastaviť"pri"letmom"listovaní"v"časopise"a"prinútila"ho"pozrieť"

si" inzerciu." Jednoduchá" kresba" splnila" svoj" účel" dostatočne," no" vieme" si" predstaviť" aj"

nápaditejšiu"a"vtipnejšiu"karikatúru"na"upútanie"pozornosti.""

"

"

"
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Obr."7.17"Robotnícke"noviny,"192438"

Obr."7.17"text"k"inzercii:"Odkiaľ"máte"tento"elegantný"oblek?"Musím"vám"to"prezradiť,"že"

kupujem"všetko"za"levné"ceny"v"obchodnom"dome"pánskym"odevom."Rosenthal."

"

""""""Na" obr." 7.17" je" propagačná" karikatúra" na" obchodný"dom."Autor" použil" na" stvárnenie"

muža" vizuál" Charlieho" Chaplina." Teraz" už" nevieme," či" to" bolo" úmyselné" a"či" išlo" skutočne"

o"podobu"slávneho"komika,"ale"z"marketingového"hľadiska"by"to"bol"dobrý"zámer."Chaplin"bol"

známy" svojím" nie" veľmi" dokonalým" oblečením." Preto" bol" pre" policajta" podozrivo" dobre"

oblečený."V"kresbe"je"použitý"aj"typický"americký"policajt,"ktorý"často"vystupoval"v"groteskách"

Charlieho"Chaplina."Tento"inzerát"určite"zaujal"svojou"kresbou"a"súčasne"vtipom."Karikatúra"je"

daná"skôr"situáciou"ako"kresbou."V"tomto"prípade" je" jednoduchá"kresba"bez"vypracovaného"

pozadia"výhodou."Otázne"je,"nakoľko"pochopili"tento"zámer"aj"čitatelia"„Robotníckych"novín“."

V"inzercii" bola" zdôraznená" nízka" cena," čo" samozrejme" zasahuje" cieľovú" skupinu" denníka."

V"nasledujúcom"inzeráte"je"propagovaná"rovnaká"značka.""""""

"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

38"Robotnícke.noviny,"roč."XXI.,"1924,"č."269,"str."6."
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Obr."7.18"Slovenská"politika,"192439"

Obr." 7.18" text" k"inzercii:" Prisahám," že" som" ešte" nikdy" tak" lacno" a"v"tak" dobrej" jakosti"

nenakúpil" jako" u"firmy" S." Rosenthal" (na" konci" inzercie)" Každý," kto" so" sebou" donesie" „Slov."

politiku“"s"týmto"inzertom,"obdrží"pri"nákupe"5%"slevy!"

"""""""

V"tejto" propagačnej" karikatúre" sa" okrem" dobrej" ceny" pertraktovala" aj" dobrá" kvalita."

Cieľová"skupina"tohto"periodika"boli"prívrženci"agrárnej"strany."Na"rozdiel"od"„Robotníckych"

novín“" to" bola" predsa" len" solventnejšia" klientela" a"tak" okrem" ceny" je" z"marketingového"

hľadiska"dobré"ponúknuť"aj" kvalitu."Na"konci" inzercie" je"bonus," ktorý" sa" ako"marketingový"

nástroj"používa"dodnes."Bonus"je"spojený"aj"s"nákupom“"Slovenského"denníka“,"takže"inzercia"

mala"dvojitý"úžitok."Náklady"na"inzerciu"pre"firmu"Rosenthal"by"mohli"byť"nižšie,"keďže"sa"na"

tom" podieľal" aj" vydavateľ" denníka." Kresba" bola" však" priveľmi" „civilná“" a"karikatúrnosť"

spočívala"v"texte"a"situácii."

""""""V"Slovenskom" denníku" vychádzal" seriál" propagačnej" karikatúry" pre" firmu" „Palma“."

Celkovo"mal"s"úvodným"a"záverečným"inzerátom"osem"dielov."

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

39"Slovenská.politika,""roč."V.,"1924,"č."249,"str."9.""
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Obr."7.19"Slovenský"denník,"192440"

"

""""""Na"obrázku"7.19"sú"prvé"štyri"propagačné"karikatúry"pre"firmu"„Palma“."Autor"si"zvolil"

príbehy" zo" života" pána" Chytrého," ktorý" sa" vybral" do" Afriky." Na" takúto" cestu" samozrejme"

potrebuje" gumené" podrážky" „Palma“." Pod" každým" dielom" seriálu" je" básnička," kde" bolo"

potrebné" doplniť" vybodkované" prázdne" miesta" správnym" slovom." Na" záver" bolo"

vylosovaných""168""cien.""Autor""tejto""kampane""využil""propagačnú""karikatúru""a""spojil""to""s"

ocenenou" súťažou."Takéto" inzerovanie"malo" a"má"dosť" vysokú"popularitu." Je" to" výhodné"aj"

pre" vydavateľa," lebo" tí," čo" sa" do" súťaže" zapojili," si" spravidla" denník" nezabudli" kúpiť."

Zaujímavé" je," že" prvé" dva" diely" seriálu" boli" v"slovenčine," ostatných" šesť" dielov" v"češtine."

Kresliar"zvolil"jednoduchú"linku"bez"šrafúry,"pravdepodobne"aj"z"dôvodu"plochy,"ktorá"bola"na"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

40"Slovenský.denník,"roč."VII.,"1924,"č."83,89,96,192,"str."8,7,6,8."
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kresbu"určená."Na" takejto"malej" ploche" sa"nedala" kresba" veľmi" „vyšperkovať“," ináč"by"bola"

„nečitateľná“."""""

""""""Vo"volebnom"roku"1925"je"pochopiteľné,"že"veľa"karikatúr"bolo"venovaných"politickej"

propagácii."Takúto"prax"využívali"hlavne"ľavicové"denníky."V"periodikách"„Pravda"chudoby“""a"

„Robotnícke"noviny“"sa"zjavovali"propagačné"karikatúry"pre"svoje"strany." "„Pravda"chudoby“"

logicky"preferovala"komunistickú"stranu"(v"tom"čase"mala"volebné"číslo"15)."

"

Obr."7.20"Pravda"chudoby,"192541"

Obr."7.20" text"ku"karikatúre:"Proti" jednotnému" frontu"veľkostatkárov"a"fabrikantov" (pod"

vrchným"obrázkom)"jednotný"front"roľníkov"a"robotníkov"(pod"spodným"obrázkom)."

"""""""

Typická"propagačná"karikatúra"na"tému"politika"a"voľby"presne"zachytáva"cieľovú"skupinu"

–" roľníkov" a"robotníkov." Na" vrchnom" obrázku" autor" nakreslil" dvoch" mužov" za" stolom,"

pripíjajúcich" si" pohárikmi" šampanského." Okolo" nich" je" skupina" biednejšie" oblečených" ľudí"

s"nahnevanými"črtami"tvárí."Na"dolnom"obrázku"sú"nakreslení"robotník"a"roľník,"podávajúci"si"

ruky"nad"symbolom"vo"vychádzajúcom"slnku"–"skríženým"kosákom"a"kladivom."Myšlienka"je"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

41"Pravda.chudoby,"roč."VI.,"1925,"č."130,"str."3.""
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veľmi" jasná" a"prvoplánová," zacielená" na" jednoduchšie" rozmýšľajúcich" ľudí." Z"výtvarného"

hľadiska" sa" kresby" v"ľavicových" denníkoch" veľmi" nelíšia" –" jednoduchá" linková" karikatúra,"

nakreslená" nie" veľmi" zdatným"kresliarom."Aj" keď" obrázky" nie" sú" signované," zdá" sa," že" išlo"

o"toho" istého" kresliara." Tento" typ" kresby"určite" neposúva" karikatúru"ďalej." Akoby" autor" po"

splnení" propagačného" cieľa" nepotreboval" ďalej" pracovať" na" svojom" rozvoji" v"oblasti"

karikatúry."Karikatúra"vyšla"v"prílohe"„Pravdy"chudoby“"–"v"„Kosáku“.42""

"

"

Obr."7.21"Pravda"chudoby,"192543"

Obr." 7.21" text" ku" karikatúre:" Vyhrabeme" raz" a"očistíme" svoje" role" od" škodlivého" hmyzu"

a"príživníckej" perepúti" a"strasieme" sa" buržujov" o"čom" sa" oni" presvedčia," keď" v"nedeľu" pri"

voľbách"budeme"hlasovať"na"kandidátku"číslo"15.""

"""""""

Obrázok" roľníka," hrabúceho" zmäť" postáv" predstavujúcich" buržujov," je" doplnený"

agresívnym" textom." Kresba" je" jednoduchá" a"polopatistická." Ničím" sa" nevymyká" z"radu"

ľavicových"politicko"–"propagačných"karikatúr."V"tomto"prípade"to"však"podľa"kresby"vyzerá"

na"iného"kresliara"ako"v"predchádzajúcich"obrázkoch."Je"síce"precíznejší,"no"aj"tak"bez"veľkej"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

42"DUHAJOVÁ,"Z."`""ŠEFČÁK."Ľ.,"Prehľad"dejín"slovenského"novinárstva"v"období"1918"–"1948,"Prehľad"

najnovších"dejín"slovenského"novinárstva"od"roku"1945."Bratislava":"SPN,"1968,"str."34."""

43"Pravda.chudoby,"roč."VI.,"1925,"č."153,"str."3.""
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invencie."Pri"politickej"propagačnej"karikatúre" sa"ale"veľká" invencia"nevyžadovala," skôr" išlo"

o"agresívnu"a"priamočiaru"propagandu."""

"

Obr."7.22"Robotnícke"noviny,"192544"

Obr." 7.22" text" v"karikatúre:" Sociální" demokracie" (kosec)," Klerus," Národní" demokr.,"

Agrárnici,"Komunisti"(na"transparentoch)""

"""""""

Na"obr."7.22"je"kosec,"kosiaci"svojich"politických"protivníkov,"ktorí"sú"v"dlhšom"texte"pod"

karikatúrou" sú" pospomínaní" aj" so" svojimi" „hriechmi“." Na" záver" je" výzva" k"voľbe"

Československej" sociálne" demokratickej" strany" robotníckej." Táto" strana" vystupovala" pod"

číslom" 5." Ani" táto" kresba" sa" nevymykala" štandardu" sledovaného" obdobia" v"kategórii"

propagačnej"karikatúry"politického"zamerania.""

"""

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

44"Robotnícke.noviny,"roč."XXII.,"1925,"č."24,"str."1.""
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Obr."7.23"Robotnícke"noviny,"192545"

"""""""

Na"obr."4.25"bola"zjednodušená"volebná"výzva"k"voľbe"čísla"5"`" "Československej"sociálne"

demokratickej" strany" robotníckej." Myšlienka" je" zrejmá" z"obrázku." Aj" v"tomto" prípade" bol"

kresliar" lepšie" výtvarne" vybavený" ako" kresliari" z"„Pravdy" chudoby“." Propagačná" karikatúra"

s"politickým"zameraním"bola"zvlášť"pred"voľbami"veľmi"jednotvárna"a"mala"iba"jeden"zámer"–"

vyburcovať" svojich" voličov" hlavne" pripomínaním" ich" chudoby" a" ťažkej" práce," z"ktorej"

profitovali"bohatí.""

"

"

"

"

"

"

"

"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

45"Robotnícke.noviny,"roč."XXII.,"1925,"č."256,"str."6""
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Napriek" volebnému" roku" 1925" z"periodík" nevymizla" ani" ekonomická" propagačná"

karikatúra."

"

Obr."7.24"Jež,"192546"

"Obr."7.24"text"pod"karikatúrou:"`"Čo"len"robíte"susedko,"že"vždy"tak"dobre"vyzeráte?"–"Čo?"

Predplácam" si" „Ježa“" a"rehocem" sa" od" rána" do" večera." Spravte" to" aj" vy," to" je" vám" najlepšia"

medicína"na"každú"nemoc."Predplatné"na"dvanásť"čísiel"Kčs"22`,"na"24"čísiel"Kčs"42`."

"

""""""Propagačnú" karikatúru" na" časopis" “Jež“" vytvoril" podľa" nezreteľnej" signatúry" (AK.)""

a"spôsobu"kresby"pravdepodobne"Andrej"Kováčik."Využil"karikatúrne"nástroje"–"spokojný" je"

pýtajúci" sa" „tlstý“" muž," zvedavý" muž" v" okuliaroch" vyzerá" pomerne" neduživý." Je" to" bežný"

spôsob"propagácie"vlastného"časopisu," i"keď"bez"zvláštnej" invencie."Napriek" tomu"kresebne"

profesionálny"Andrej"Kováčik"vytvoril"v"tejto"kategórii"dobrú"karikatúru."

""""""Firma" Berson" na" svoju" propagáciu" taktiež" využila" karikatúru." Okrem" toho" vyrobila"

seriál"siedmich"kresieb"s"textom"`"obľúbený"spôsob"propagácie."Pod"každou"kresbou"je"slogan"

a"dlhší"text,"vysvetľujúci"benefit"podrážok"v"súvislosti"s"týmto"sloganom.""

"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

46"Jež,"roč."IV.,"1925,"č."2,"str."7""
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""" """""""""" """""""""""""""""""""""

Obr."7.25"Slovenský"denník,"192547"

Obr." 7.25" text" ku" karikatúram:" (vľavo)" Zůstane`li" hlava" chladná," nohy" teplé," pak"

nepoznáme"choroby"vleklé"(vpravo)"Dejte"svou"obuv"bersonovat."""

"""""""

Texty" sú"v"češtine," „Slovenský"denník“"pravdepodobne"prebral" seriál" z"nejakého"českého"

denníka."Okrem"sloganu"sú"pod"karikatúrou"pomerne"rozsiahle"reklamné"články."Karikatúry"

sú"nakreslené"nesignované"profesionálnym"kresliarom."Asi"išlo"o"českého"autora."Kresby"však"

vychádzali" v"slovenskom" periodiku" a"tak" mohli" ovplyvniť" aj" slovenskú" karikatúrnu" scénu."

Vtipné" propagačné" karikatúry" sprevádzala" zjednocujúca" postavička" „radcu“" s"klobúkom"

v"ruke" a"s"paličkou."Takýto" zjednocujúci" prvok"karikatúr" sa"používa" v"propagácii" až" dodnes."

Dodáva"to"reklame"kontinuitu"a"recipient"sa"ľahšie"orientuje.""

"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

47"Slovenský.denník,""roč."IV.,"1925"(vľavo)"č."59,"str."3,"(vpravo)"č."71,"str."3""



____"

151"

"

"

"

"

Obr."7.26"Slovenská"politika,"192548"

"

""""""""""Obr."7.26"text"ku"karikatúre:"Liqueur"specialité"Fructus.Bratislava"Telefon12`08"

""""""Z"hľadiska" propagácia" je" karikatúra" na" obr." 4.25" pomerne" vydarená." Zobrazený" je"

bežiaci"muž" s"likérom" na" chrbte," za" ním" neúspešne" beží" druhý"muž," lákaný" týmto" likérom."

Škoda," že" kresliar" nebol" z"tých" najlepších" a"nedokázal" z"pomerne" vydareného" nápadu" viac"

výtvarne" vyťažiť." Kresba" je" rozbitá" a"pointa" sa" nekvalitnou" kresbou" ťažšie" identifikuje." Ani"

kompozične"nie"je"karikatúra"vytvorená"vhodne."Škoda,"lebo"nápad"bol"dobrý"a"pútavý.""

""""""Ako" sme" sa" v"tejto" kapitole" presvedčili," propagačná" karikatúra" sa" v"hojnej" miere"

využívala" ako" v"ekonomickej," tak" aj" v"politickej" rovine." Už" sme" spomínali," že" v"mnohých"

prípadoch" nahrádzala" fotografiu" z"toho" dôvodu," že" technológia" reprodukcie" fotografií" ešte"

nebola"na"dobrej"technickej"úrovni."Ekonomická"a"politická"propagačná"karikatúra"využívala"

najmä" denníky." V"humoristických" časopisoch" bola" humorná" kresba" v"prevažnej" miere"

používaná"na"propagáciu"vlastného"časopisu."Je"logické,"že"firmy"radšej"využívali"dennú"tlač."

Tá" vychádzala" v"hustej" periodicite" a"tak" informácie" o"produktoch" sa" dostali" k"recipientom"

takmer" okamžite." Oproti" tomu" humoristické" časopisy" mali" periodicitu" mesačnú," prípadne"

dvojtýždennú" a"tak" informácia" prichádzala" k"čitateľom" podstatne" neskôr" a"menej" často." " Aj"

v"súčasnosti" sa" karikatúra" využíva" na" ekonomické" a"politické" ciele," ale" v"podstatne" menšej"

miere."Ale"v"prípade,"keď"sa"použije,"býva"propagácia"spravidla"úspešná.""

"

" "

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

48"Slovenská.politika,"roč."VI.,"1925,"č."75,"str."4.""
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Záver!
""""""Kresebne"sa"karikatúre"venovali"v"tomto"období"profesionálni"výtvarníci"aj"autodidakti."

Celkovo" je" však" kresba" jednotlivých" karikatúr" na" dobrej" úrovni" a"v"intenciách" vtedajšej"

kresebnej" praxe." Keby" sme" chceli" jednou" vetou" porovnať" sledované" roky" so" súčasnou"

karikatúrnou"kresbou,"museli"by"sme"skonštatovať,"že"v"súčasnosti"je"rozdiel"v"kvalite"kresby"

niektorých"autodidaktov"a"profesionálov"podstatne"väčší."V"tom"čase"ešte"nebola"bežná"prax"

preberania"kresieb"z"iných"(aj"zahraničných)"časopisov"a"tak"sa"redaktori"opierali"o"domácich"

autorov." Kresliari" boli" zväčša" výborní" profesionálni" výtvarníci." Túto" skutočnosť" hodnotíme"

podľa" kresby," nie" podľa" mena" autora," keďže" mnohých" nevieme" identifikovať," prípadne" je"

signatúra"nečitateľná.""

""""""Keď" sa" pozeráme" na" karikatúru" zo" spoločensko" –" politického" hľadiska," táto" bola"

pomerne" agresívna." Podľa" zamerania" humoristického" časopisu" či" novín" si" kresliari" zobrali"

protivníka" na" mušku" za" každý" „priestupok“," predvolebnú" reč," potknutie" sa" v"politickom" či"

spoločenskom"priestore."Najmä"ľavicové"denníky"boli"svojou"agresivitou"typické."Okrem"toho"

veľmi" často" používali" model" komparácie" bohatých" (buržujov)" a"chudobných" (robotníkov,"

roľníkov," nezamestnaných)." Tento" model" bol" najvýraznejší" v"politicko" –" propagačnej"

karikatúre." Tento" boj" sa" zostril" hlavne" v"predvolebnom" období." To" však" bolo" spoločné" pre"

všetky" časopisy" a"noviny." Keby" sme" to" chceli" porovnať" so" súčasnou" dobou," aj" teraz" sa"

karikaturisti"v"predvolebnom"boji"vybíjajú"na"politikoch."Zdá"sa"nám"však,"že"agresivita"nie"je"

až" taká" vypuklá." Je" to" pravdepodobne" aj" tým," že" v"súčasnosti" karikatúra" z"novín" pomaličky"

mizne" a"zjavuje" sa" iba" v"niekoľkých" denníkoch" (napr." Sme," Pravda)." Takisto" humoristické"

časopisy"na"trhu"veľmi"absentujú"a"tie,"ktoré"existujú"v"súčasnosti,"neoplývajú"veľkou"kvalitou"

autorov." Musíme" si" uvedomiť," že" v"medzivojnovom" období" bola" tlač" najvýznamnejším"

masovo`komunikačným" prostriedkom." V"sledovanom" období" rozhlas" a"televízia," o"internete"

ani" nehovoriac," neexistovali." Preto" bola" tlač" v"rokoch" 1918" `" 1925" vysoko" mienkotvorná"

a"karikatúra"mala"významné"miesto.""""""""""""""""

""""""Kategória" propagačnej" karikatúry" bola" v"tom" čase" výrazne" iná" ako" teraz." Súvisí" to"

v"prvom" rade" s"komunikačnými" kanálmi." Propagácia" bola" možná" iba" cez" jeden"

masovokomunikačný" kanál" –" cez" tlač." A"ako" sme" už" spomenuli," kvalita" tlače" bola" pomerne"

nízka" a"práve" karikatúra" sa" dala" dobre" použiť" ako" propagačný" prostriedok." V"súčasnosti" je"

propagačná"karikatúra"viac"marginalizovaná,"keďže"komunikačných"kanálov"je"podstatne"viac"

a"na"vysokej"kvalitatívnej"úrovni"(TV,"rozhlas,"internet,"kvalitná"tlač"a"pod.)."Napriek"tomu"sa"
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v"sledovanom" období" zjavili" marketingové" nástroje" s"využitím" karikatúry," ktoré" boli"

progresívne" a"používajú" sa" dodnes," napríklad" karikatúrny" seriál," prekvapujúca" reklama"

s"karikatúrou," vtipná" reklama"a"pod."Politická"propagácia"využívala"karikatúru"hojne," keďže"

dáva" výborné" nástroje," ako" spropagovať" svoju" stranu" a"protivníka" s"vtipom" či" iróniou"

skritizovať." Propagačná" karikatúra" sa" sporadicky" využíva" dodnes." V"súčasnosti" je" výber"

karikatúry" ako" propagačného" prostriedku" sofitikovanejší" ako" v"medzivojnovom" období."

Vyberá" sa" podľa" druhu" produktu," cieľovej" skupiny," spôsobu" vedenia" reklamnej" kampane"

a"pod."V"rokoch"1918"–"1925"však"bola"karikatúra"obľúbenou"formou"reklamy"a"ako"sme"už"

spomínali,"vzhľadom"na"obmedzené"možnosti"masových"médií"sa"aj"často"využívala." Je"však"

pravdou," že" jej" použitie" vykazovalo" značnú" prvoplánovosť" a"iba" kde" –" tu" bolo" vidieť" hlbšie"

cielené"využitie"tejto"kategórie"karikatúry"(napr."využitie"seriálovej"formy).""

"""""""Pevne" veríme," že" ani" v"dnešnom" mediálne" silnom" svete" sa" karikatúra" kvôli" svojej"

schopnosti"zaujať,"rozveseliť"a"humornou"formou"propagovať"z"reklamy"nestratí.""

"

"

" "
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Buzzmarketing,. viral. marketing,. word. of. mouth. marketing. –!!
nové% formy% a!prostriedky+marketingovej+ komunikácie! (definícia*
pojmov&a!ich$vzájomná$komparácia)!

Buzzmarketing,! Viral! Marketing,! Word! of! Mouth! Marketing! f! new! forms!
and! means! of! marketing! communication! (definition! of! terms! and! their!
mutual!comparison)!

"

.

Mgr..Milan.Banyár,.PhD..

"

Abstrakt:! Táto" vedecká" štúdia" je" zameraná" na" analýzu," ako" aj" vzájomnú" komparáciu"

buzzmarketingu,"viral"marketingu"a"word"of"mouth"marketingu,"ktoré"sú"považované"za"nové"

formy" marketingovej" komunikácie." Buzzmarketing," viral" marketing" a"word" of" mouth"

marketing" používajú" veľmi" podobné" komunikačné" nástroje" a"isté" spoločné" znaky" možno"

identifikovať" aj" z"hľadiska" ich" základných" funkcií," či" cieľov." Vo" viacerých"prípadoch" sa" tieto"

nové" formy" marketingovej" komunikácie" vzájomne" prelínajú" a" v"praxi" je" preto" mnohokrát"

ťažké," jednoznačne" ich" od" seba" odlíšiť." Cieľom" tohto" príspevku" je" nielen" analyzovať"

buzzmarketing,"viral"marketing"a"word"of"mouth"marketing"z"hľadiska"ich"postupného"vývoja,"

ale"najmä"bližšie"definovať"a"sprehľadniť"ich"základné"funkcie,"ciele,"nástroje,"či"zameranie"na"

cieľové"skupiny,"aj"ich"celkové"postavenie"v"systéme"marketingovej"komunikácie,"čím"možno"

presnejšie" špecifikovať" ich" potenciál" funkčného" využitia" v"rámci" propagácie" produktov,"

služieb" alebo" konkrétnych" značiek." Príspevok" je" zároveň" doplnený" aj" o"ukážky" a" analýzu"

niekoľkých" úspešných" kampaní," ktoré" čitateľom" ilustrujú," ako" možno" tieto" nové" formy"

marketingovej"komunikácie"efektívne"využiť"priamo"v"praxi.""

"

Kľúčové!slová:!buzzmarketing,"viral"marketing,"word"of"mouth"marketing,"virálna"správa,"

viral" marketing" aktívny," viral" marketing" pasívny," WOM" pozitívny," WOM" negatívny," WOM"

spontánny,"WOM"umelý,"on`line"WOM,"organický"WOM,"asociácia"word"of"mouth"marketingu"

"

"

Abstract:! This" article" is" focused" on" the" analysis" and" comparison" of" the" mutual"

Buzzmarketing," Viral"Marketing" and"Word" of"Mouth"Marketing," which" are" considered" new"
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forms" of" marketing" communication." Buzzmarketing," Viral" Marketing" and" Word" of" Mouth"

Marketing"are"using"very"similar"tools"of"communication"and"some"common"features"can"be"

identified" also" in" terms" of" their" basic" functions" and" objectives." In" many" cases" compensate"

these"new"forms"of"marketing"communications"each"other"and"in"practice"is"it"so"many"times"

difficult"to"clearly"tell"them"apart."The"aim"of"this"article"is"to"analyze"not"only"Buzzmarketing,"

Viral"Marketing"and"Word"of"Mouth"Marketing"for"their"progressive"development,"but"more"

particularly"to"define"and"clarify"their"basic"functions,"objectives,"tools,"and"focus"on"the"target"

groups,"as"well"as"their"overall"position"in"the"system"of"marketing"communications,"thus"it"is"

possible" to" specify" more" precisely" the" possibility" of" functional" use" in" the" promotion" of"

products," services," or" specific" brands." The" article" is" also" complemented" by" the" analysis" of"

samples"and"several"successful"campaigns,"which"illustrate"to"the"readers,"how"it"is"possible"

to"use"effective"these"new"forms"of"marketing"communication"in"the"practice."

"

Keywords:"Buzzmarketing,"Viral"Marketing,"Word"of"Mouth"Marketing,"viral"report,"active"

viral"marketing," passive" viral"marketing," positive"WOM,"negative"WOM," spontaneous"WOM,"

artificial"WOM,"online"WOM,"organic"WOM,"Word"of"Mouth"Marketing"Association."

"

"

"

" "
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Úvod!
Oblasť" marketingu" a"marketingovej" komunikácie" sa" permanentne" vyvíja," formuje"

a"neustále"zaznamenáva"dynamické"zmeny"najmä"v"rámci"praxe."Asi"najdynamickejšie"zmeny"

možno" zaznamenať" v"postupnom" rozširovaní" nástrojov" marketingového" komunikačného"

mixu," v" používaní" nových" komunikačných" médií," či" technológií" (napr." internet," mobilné"

technológie," digitálna" televízia" atp.)" a"v"uplatňovaní" nových," netradičných" foriem"

a"prostriedkov" marketingovej" komunikácie." Úlohou" vedy" a" výskumu" je" tento" proces"

reflektovať" napr." vytvorením" základných" definícií" nových" pojmov" objavujúcich" sa"

v"marketingovo`komunikačnej" praxi," alebo" vytvorením" určitej" hierarchie," štruktúry," či"

systému," ktorý" pomáha" odborníkom" z"praxe," ale" aj" bežným" recipientom," pochopiť" význam,"

funkciu" a"celkové" postavenie" nových" foriem" komunikácie" v"rámci" systému" marketingovej"

komunikácie.""

Výrazným"posunom"marketingovej"komunikácie"v"súčasnosti"je"nesporne"zmena"pohľadu"

na" spotrebiteľa,"ktorý"už"nie" je"považovaný" iba"za"akéhosi"pasívneho"príjemcu"komerčných"

informácií," ale" práve" naopak." Mnohé" úspešné" kampane" sú" založené" na" interaktivite" a"

spotrebiteľ" sa" stáva" výrazným" prvkom" komunikačného" procesu," dokonca" jeho" aktívnym"

tvorcom," iniciátorom," ale" aj" spontánnym" šíriteľom" komerčných" správ," ktoré" považuje" za"

zaujímavé,"zábavné"alebo"užitočné."Charakteristickými"znakmi"takýchto"kampaní"sú"ich"nízke"

náklady"na" realizáciu," jednoduchá"merateľnosť"účinku," či"vysoká"efektivita" `"práve"preto"sú"

také" obľúbené" a"populárne." Podobné" výhody" spájajú" aj" nové" formy" marketingovej"

komunikácie"–"buzzmarketing,"viral"marketing"a"word"of"mouth"marketing,"ktorým"sa"v"ďalšej"

časti"budeme"venovať."

"

Buzzmarketing!
Názov"buzzmarketing"pochádza"z"anglického"slova"Buzz,"ktoré"má"viacero"významov"ako"

napr." bzukot," rozruch," hukot" atď." Z"marketingového" hľadiska" by" sa" dal" tento" pojem" chápať"

ako"šíriť"reči,"brnknúť"niekomu,"hučať"do"niekoho"atp.""

Buzzmarketing!možno"definovať" ako"marketingovo`komunikačnú"metódu," ktorej" cieľom"

je"upútať"pozornosť"spotrebiteľov,"verejnosti"a"médií"zábavnou,"pozoruhodnou"a"fascinujúcou"

témou"súvisiacou"so"značkou,"firmou,"resp."s"jej"produktmi"či"službami."Táto"téma"však"musí"

na"verejnosti"vyvolať"veľký"rozruch"(Buzz)"–"ľudia"budú"o"nej"medzi"sebou"diskutovať"až"do"



____"

159"

"

"

"

takej" miery," že" upúta" pozornosť" médií," a" tak" sa" bude" šíriť" veľkou" rýchlosťou" ďalej" medzi"

masovým"publikom,"čo"môže"prerásť"až"do"globálneho"rozmeru.""

Pojem" Buzzmarketing" spopularizoval" známy" marketér" Mark" Hughes" vydaním" knihy"

„Buzzmarketing."Get"People" to"Talk"About"Your"Stuff“1.v"roku"2006,"ktorá"sa"stala"svetovým"

bestsellerom." Táto" kniha," popisujúca" rôzne" formy" buzzmarketingu" aplikované" do" praxe," je"

dôkazom"toho,"že"buzzmarketing"nie"je"iba"náhodná,"jednorazová"a"samoúčelná"technika,"ale"

účinná"marketingová"stratégia,"ktorá"dokáže"dosiahnuť"viditeľné"výsledky"aj"s"celkom"malým"

rozpočtom.""!

Cieľom"buzzmarketingu" je" zaujať" verejnosť" a"médiá" až" do" takej"miery," že" hovoriť" alebo"

písať" o"produkte," firme," alebo" značke" v"súvislosti" so" zábavnou," zaujímavou," resp."

pozoruhodnou"témou,"ktorá"stojí"v"centre"pozornosti,"je"nielen"aktuálne,"žiadané,"ale"doslova"

nevyhnutné." Buzzmarketing" poskytuje" stále" nové" a"nové" podnety" k" diskusiám"

a"konverzáciám," za"pomoci"ktorých"dáva" recipientom"dôvody"k"ďalšiemu"šíreniu" informácií."

Hlavným" dôvodom" ďalšieho" šírenia" tém" však" nie" sú" informácie" o"produktoch," firmách,"

alebo"značkách," ale" túžba" ľudí" stať" sa" stredobodom" pozornosti," byť" vtipnými," zábavnými,"

chytrými,"inteligentnými,"mať"prehľad,"resp."hovoriť"o"niečom"zaujímavom"a"tak"zapôsobiť"na"

iných."Spúšťačom"rozruchu"okolo"firmy,"produktu,"či"značky"môžu"byť"rôzne"témy,"ktoré"sú"

neustále" zaujímavé" a"lákavé" nielen" pre"masové" publikum," ale" aj" pre" samotné"médiá." Sú" to"

najmä"témy,"ktoré"Mark"Hughes"rozdelil"do"základných"kategórií:"

• tabu"a"tabuizované"informácie"(sex,"klamstvá,"výmysly);"

• neobvyklé"a"prekvapivé;"

• škandalózne;"

• šokujúce;"

• humorné;"

• tajomné;"

• pozoruhodné"a"tajné"(utajené"a"vyzradené"tajomstvá).2"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

1"Bližšie"pozri"český"preklad"HUGHES,"M."Buzzmarketing..Přimějte.lidi,.aby.o.vás.mluvili."Praha":"Management"

Press,"2006."216"s."ISBN"80`7261`153`4.""

2"Bližšie"pozri"HUGHES,"M."Buzzmarketing..Přimějte.lidi,.aby.o.vás.mluvili."Praha":"Management"Press,"2006."s."

35."ISBN"80`7261`153`4."

"
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Použitie" buzzmarketingu" je" vhodné" najmä" v"prípadoch," ak" zlyhávajú" tradičné"

marketingové" postupy," alebo" keď" spotrebitelia" ignorujú" klasické" reklamné" a"marketingovo`

komunikačné" kampane." Jeho" hlavnou" výhodou" je," že" je" lacný" a"finančne" nenáročný," no" o"to"

náročnejší"je"na"prípravu,"ako"aj"samotnú"realizáciu"buzzmarketingovej"kampane.""

"

Niekoľko"príkladov"známych"buzz"tém"a"buzzmarketingových"kampaní""

"

"

""

"

"

"

"

"

"

Obr."1a"" " " " " """""Obr."1b"

"

Obr."1a,"Obr."1b"–"Ukážka"škandálu,"ktorý"sa"stal"počas"spoločného"vystúpenia"speváčky"

Janet" Jacksonovej" so" spevákom" Justinom"Timberlakeom"v"rámci"polčasovej"prestávky"Super"

Bowlu" v"roku" 2004." Super" Bowl" patrí" k"nasledovanejším" televíznym" programom" na" svete"

a"preto" sú" prestávky" v"Super" Bowle" najdrahším" a"najžiadanejším" mediálnym" priestorom."

Akoby" náhodou" odhalený" prsník" Janet" Jacksonovej" (aj" keď" išlo" o"zámerný" a" naplánovaný"

scenár)" spôsobil," že" táto" kuriózna" udalosť" sa" stala" jednou" z"najdiskutovanejších" tém" v"

spoločnosti," informovali" o"nej" mnohé" svetové" médiá" a"taktiež" sa" zaradila" k"

najvyhľadávanejších" témam" v"rámci" on`line" histórie" vôbec," čím" sa" ešte" výraznejšie"

spopularizoval"tento"televízny"prenos."

" "
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Obr."2"

"

Obr." 2" –" Neplánovaný" a"spontánny" buzz" spôsobila" iniciatívna" španielska" dôchodkyňa"

Cecilia"Garcia"Jimenez,"ktorá"amatérskym"a"neodborným"spôsobom"premaľovala"vzácnu,"viac"

ako" storočnú" fresku" Ecce. Homo" známeho" španielskeho" maliara" Eliasa" Garcíu" Martinéza"

v"kostole" neďaleko" mesta" Zaragoza," čím" ju" výrazne" poškodila." Nepodarená" rekonštrukcia"

fresky" sa" stala" ihneď" témou" pre" svetové" médiá" a"taktiež" spôsobila" lavínu" zábavných"

recesistických" reakcií" na" internete," ktoré" sa" spontánne" šírili" ako" virálna" správa." Napriek"

značným" škodám" na" umeleckom" diele," ktoré" španielska" dôchodkyňa" spôsobila," má" táto"

udalosť" aj" pozitívnu" stránku." Z" neznámeho" kostola" sa" razom" stalo" známe" a" vyhľadávané"

„pútnické“"miesto,"čím"dôchodkyňa"dokázala"neplánovane"podporiť"enormný"nárast"turizmu"

vo"svojom"mieste"bydliska."""

" "
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Obr."3a"" " " " " " """"""""Obr."3b"

"

Obr." 3a,"Obr." 3b" –" Film" z"roku"1999"Záhada.Blair.Witch" (The.Blair.Witch.Project)" sa" stal"

obľúbenou" témou" svetových" médií" a"ľudí" na" celom" svete." Dodnes" je" preto" považovaný" za"

jednu" z"prvých" úspešných" buzzmarketingových" kampaní." I"keď" za" filmom" nestál" známy"

režisér," či" producent" a"ani" nemal" hviezdne" herecké" obsadenie," napriek" tomu" sa" však" stal"

svetovou" senzáciou." Film" je" postavený" na" legende" o"čarodejnici" z"dedinky" Burkitsville"

v"Marylande," ktorá" k"svojim" rituálom" používala" krv" detí," pokiaľ" ju" miestni" obyvatelia"

nevyhnali."Čarodejnica"sa"im"pomstila"prekliatím"blízkeho"lesa"a"od"tej"doby"sa"v"ňom"strácajú"

ľudia"a"dochádza"tam"k"čudným"vraždám.""Film"je"postavený"na"mystifikácií,"že"v"roku"1994"sa"

v"lesoch" v" blízkosti" Burkitsville" záhadne" stratili" traja" študenti" počas" natáčania"

dokumentárneho" filmu" o"miestnej" legende" (viď." Obr." 1a)" a"o"rok" neskôr" sa" našiel" filmový"

materiál," ktorý" sa" im"podarilo"nakrútiť."Film"bol"prezentovaný"ako"autentický"zostrih" tohto"

nájdeného" materiálu," nakrúteného" na" amatérsku" ručnú" kameru" a" bez" použitia" akejkoľvek"

hudby," čo" ešte" výraznejšie" podporovalo" jeho" dôveryhodnosť."Množstvo" divákov" uverilo," že"

film"zachytáva"reálne"udalosti,"ktoré"sa"študentom"v"lese"naozaj"stali,"až"kým"úplne"nezmizli."

Okolo"filmu"sa"zrazu"začali"masívne"tvoriť"rôzne"buzz"diskusie"a"film"zaznamenal"mimoriadny"

komerčný"úspech."Napriek"tomu,"že"išlo"o"nízkorozpočtový"film"(jeho"výroba"sa"odhaduje"na"

zhruba" 25" tisíc" dolárov)," dokázal" takouto" nezvyčajnou" propagáciou" zarobiť" viac" ako" 240"

miliónov"dolárov.""

"

! !



____"

163"

"

"

"

Viral!marketing!!
Viral"marketing"sa"v"rámci"slovenskej"praxe"označuje"viacerými"výrazmi,"ako"napr."virálny"

marketing," vírový" marketing," alebo" vírusový" marketing." Viral" marketing" používa" internet,"

komunikačné" a" sociálne" siete," sociálne"médiá," rôzne" online" formáty" a"mobilné" technológie,"

ako"nástroj"na"propagáciu"produktov,"služieb,"resp."na"posilnenie"povedomia"o"značke,"firme,"

alebo"na"budovanie"pozitívneho"imidžu"konkrétnych"subjektov."

Viral"marketing"spočíva"vo"vytvorení"zábavnej,"pútavej,"alebo"kreatívnej"formy"prezentácie"

produktu," služby," značky," resp." firmy," spoločnosti" vo" forme" virálnej" správy," ktorú" si" jej"

príjemcovia"dokážu"rýchlo"a"jednoducho"poslať"medzi"sebou.""

Virálna" správa" môže" mať" viacero" rôznych" foriem." Najčastejšie" má" podobu" e`mailu,"

obrázka," videa," textu," hudobného" súboru," multimediálneho" súboru," hry" –" hernej" aplikácie,"

odkazu"na"webovú"stránku,"resp."mikrostránku,"sms"správy,"mms"správy"atp.""

Výstižný" názov" „viral" marketing“" dostal" tento" nový" nástroj" marketingovej" komunikácie"

preto," že" virálna" správa" funguje" ako" počítačový," resp." biologický" vírus," ktorý" v" agresívnej"

forme" napáda" svoje" okolie" a" nekontrolovateľne" sa" šíri" ďalej." Vírus" v"podobe" komerčných"

informácií" prenášajú" „infikovaní" jedinci“" (recipienti," spotrebitelia)" a" tak" je" schopný" rýchlo,"

geometrickým" radom" zasiahnuť" celú" populáciu." Motivácia" príjemcov" virálnej" správy" však"

musí"byť"však"natoľko"silná,"aby" ju"boli"ochotní"dobrovoľne"a"vlastnými"prostriedkami"šíriť"

ďalej."

Obsahom" virálnych" správ" sa" preto" najčastejšie" stávajú" témy," ktoré" sú" pre" väčšinu" ľudí"

zaujímavé,"lákavé"a"neustále"aktuálne,"ako"napr.:"

• humor"a"zábava;"

• erotika"a"sexuálne"apely;"

• príbehy;"

• kuriozity;"

• jedinečnosti;"

• šokujúce"a"kontroverzné"situácie;"

• neuveriteľné"športové"výkony;"

• návody;"

• experimenty;"

• kvízy;"

• netradičné"marketingovo`komunikačné"kampane;"
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• vtipné"reklamné"spoty;"

• paródie"známych"reklamných"spotov"a"virálnych"kampaní;"

• ukážky" z" tvorby" známych" virálnych" kampaní" (napr." videá" o"tom," ako" sa" kampaň"

pripravovala," resp." ukážky" z"natáčania" a"rôzne" zákulisné" informácie," ktoré" by"

recipientov"mohli"zaujímať)."

"

Dôvodov"šírenia"virálnych"správ"medzi"spotrebiteľmi"je"hneď"niekoľko."Najčastejšie"sú"to:"

• emocionálne!dôvody"(zábava,"humor,"vzrušenie,"napätie);"

• sociálne!dôvody"(prestíž,"imidž,"popularita"šíriteľov"virálnych"správ);"

• vecné!dôvody"(prínos,"hodnota,"užitočnosť"informácie)."
"

Stimulom,"ktorý"podnecuje"príjemcov"virálnej"správy"poslať"ju"ďalej"vo"väčšine"prípadov"

nie" je" informácia"o"produkte," službe," či" značke," ale"najmä"zaujímavá," lákavá"alebo"hodnotná"

téma,"s"ktorou"môže"byť"propagácia"produktu,"resp."značky"spojená.""

"

"

Historický!vývoj!viral!marketingu!
Vznik"Viral"marketingu"sa"na"jednej"strane"spája"s"90."rokmi"20."storočia,"keď"si"študenti"

na" amerických" univerzitách" začali" posielať" zábavné" e`maily" a" rôzne" upozornenia" na"

zaujímavé" produkty," služby," či" značky." Na" strane" druhej" sa" vznik" tejto" novej" formy"

marketingovej"komunikácie"spája"s"internetovým"portálom"Hotmail,"ktorý"v"roku"1996"založil"

freemailovú" službu," poskytujúcu" klientom" možnosť" zdarma" si" zriadiť" vlastnú" elektronickú"

adresu,"alebo"e`mailovú"schránku."V"tom"čase"totiž"nebolo"bežné,"aby"si"užívatelia" internetu"

mohli"bezplatne"zriadiť"elektronickú"adresu"(obvykle"sa"v"cene"pripojenia"k"internetu"platila"

len" jedna" elektronická" adresa).! Výhodou" freemailovej" služby" od" Hotmailu" bola" možnosť"

využívať"viacero"adries"naraz"a"prehliadať"si"e`mailovú"schránku"kdekoľvek"na"svete."Služba,"

ktorú"portál"Hotmail"ponúkal"bola"propagovaná"iba"malou"reklamnou"umiestnenou"v"pätičke"

každého"z"nej"odoslaného"mailu"–"“Get.your.free.e8mail.at.Hotmail.“" "K"rozšíreniu"tejto"služby"

nebolo"potrebné"vyvíjať" žiadne"zvláštne"úsilie," lebo"denne" sa"k"nej"na" základe" tejto"virálnej"

výzvy"prihlasovalo"tisíce"záujemcov"a"po"dvoch"rokoch"ju"využívalo"viac"než"dvanásť"miliónov"
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užívateľov." Freemailová" služba" od" Hotmailu" sa" dodnes" uvádza" ako" jeden" z"najúspešnejších"

príkladov"použitia"viral"marketingu"v"praxi.3""

Jeden" z"prvých" autorov," ktorý" definoval," akým" spôsobom" funguje" virálny" efekt" bol"

mediálny" teoretik" Douglas" Rushkoff." V" roku" 1994" vydal" publikáciu" Media. Virus:. Hidden.

Agendas.in.Popular.Culture4,"kde"popísal"udalosti,"ktoré"sa"môžu"stať"mediálnymi"vírmi,"ktoré"

sa"šíria" rýchle" medzi" ľuďmi," podobne" ako" epidémia." Termín" viral" marketing," ako" jeden"

z"prvých"autorov,"definoval"profesor"Harvard"Business"School"Jeffrey"Rayport"v"roku"1996"v"

článku" The. Virus. of. Marketing 5 "uverejnenom" v" magazíne" Fast" Company." V"roku" 1997"

publikovali"svoj"článok"Viral.Marketing:"Viral.Marketing.phenomenon.explained6.Tim"Draper"a"

Steve" Jurvetson,! v"ktorom" charakterizovali" praktiky" použité" na" portáli" Hotmail" pri"

propagovaní" svojej" freemailovej" služby," čím" taktiež" výrazne" spopularizovali" pojem" viral"

marketing.""

"

Najčastejšie!spôsoby!šírenia!virálnych!správ!
Viral"marketing"používa"niekoľko"distribučných"kanálov,"prostredníctvom"ktorých"možno"

šíriť"virálne"správy."Viacero"odborníkov7"rozdeľuje"šírenie"virálnych"správ"na"základné"formy,"

ako"sú"napr."preposielanie,"e`mailová"výzva,"výzva"na"webe,"virálny"web`link:"

Preposielanie:" na"šírenie" virálnej" správy" možno" využiť" samotný" e`mail," alebo" SMS," či"

MMS"správy"v"súvislosti" s"mobile"marketingom."Prví"adresáti"by"mali"byť" tí,"ktorí"dali" firme"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

3"Spracované"podľa"HESKOVÁ,"M.,"ŠTARCHOŇ,"P."Marketingová.komunikace.a.moderní.trendy.v.marketingu."

Praha":"Oeconomica,"2009.""s."30`31."ISBN"978`80`245`1520`5.""

4"Bližšie"pozri"RUSHKOFF,"D..Media.Virus:.Hidden.Agendas.in.Popular.Culture..New"York":"Ballantine"Books,"

1994."338"s."ISBN!0`345`39774`6.""
5"Bližšie"pozri""RAYPORT,"J."The.Virus.of.Marketing."Fast"Company"[online]."[cit."2012`9`29]."Dostupné""na"

http://www.fastcompany.com/27701/virus`marketing"

6"Bližšie"pozri""DRAPER,"T.,"JURVETSON,"S."Viral.Marketing:"Viral.Marketing.phenomenon.explained"."DFJ"

[online]."[cit."2012`9`29]."Dostupné""na"http://www.dfj.com/news/article_26.shtml""

7"Napr."BLAŽKOVÁ,"M."Jak"využít"internet"v"marketingu."Krok"za"krokem"k"vyšší"konkurenceschopnosti.""

Praha":"Grada"Publishing,"2005."s."94`95."ISBN"80`247`1095`1."

HESKOVÁ,"M.,"ŠTARCHOŇ,"P."Marketingová.komunikace.a.moderní.trendy.v.marketingu."Praha":"Oeconomica,"

2009.""s."30`31."ISBN"978`80`245`1520`5."

HRAZDILA,"Z."Virální.marketing.–.ano.či.ne?"Interval.cz"[online]."[cit."2012`9`29]."Dostupné""na"

http://interval.cz/clanky/viralni`marketing`ano`ci`ne/"
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súhlas" na"zasielanie" komerčných" ponúk" (pretože" vtedy" sa" nejedná" o"spam" –" nevyžiadanú"

reklamnú" poštu)" a"ďalšie" preposielanie" je" už" záležitosťou" bežnej" korešpondencie," alebo"

osobných"kontaktov"medzi"spotrebiteľmi."Súčasťou"e`mailu"môže"byť"príloha"(multimediálny"

súbor," obrázok" atď.)," ale" často" stačí" aj" jednoduchý" odkaz" na" webovú" stránku," odkiaľ" si"

spotrebiteľ"môže"súbor"jednoducho"stiahnuť,"alebo"priamo"pozrieť.""

Efmailová!výzva:"výzva"prostredníctvom"e`mailu"funguje"na"princípe,"že"e`mail"obsahuje"

odkaz" na" stránky" s"možnosťou" rozoslania" správy" rodinným" príslušníkom," priateľom,"

kolegom," známym" atď." Okrem" tejto" správy" adresát" získa" aj" komerčný" odkaz" (reklamnú"

správu)."""

Výzva!na!webe:"ide"o"podobný"princíp"ako"pri"e`mailovej"výzve,"ale"výzva"na"vytvorenie"e`

mailu"je"priamo"súčasťou"webovej"stránky"–"webovej"prezentácie."

Virálny! webflink:" umiestnenie" odkazu" do" zaujímavého" článku" alebo" diskusie." Autor"

virálnej"správy" tak"nemusí"byť" limitovaný"elektronickou"poštou."Úspech"takejto"akcie"závisí"

od" kreativity" aktuálneho" i"nasledujúceho" oznamu" (ktorý" sa" objaví" po" kliknutí" na" odkaz),"

rovnako"ako"od"vhodnosti"umiestnenia"odkazu."

"

V"" súčasnosti" však" internet" a"mobilné" technológie" poskytujú" ďalšie" možnosti" šírenia"

virálnych" správ," ktoré" súvisia" so" vznikom" a"dynamickým" rozvojom" nových" technológií,"

sociálnych" médií," či" sociálnych" sietí." Preto" môžeme" predchádzajúce" rozdelenie" doplniť"

o"ďalšie"formy"a"to"najmä:"

Širenie! virálnych! správ! pomocou! instant! messagingových! systémov:" instant"

messaging" je" systém" slúžiaci" na" chatovanie," zasielanie" okamžitých" správ," odkazov,"

preposielanie"súborov"a" "komunikáciu"prostredníctvom"počítačovej"siete"v"reálnom"čase."Na"

to" sa" používajú" okamžité" komunikačné" servery" ako" " napr." ICQ," Yahoo" atď." a" takýmto"

spôsobom"možno"prostredníctvom""ich"používateľov"veľmi"rýchlo"šíriť"rôzne"virálne"správy,"

či"komerčné"posolstvá."

Sociálne! médiá! ako! prostriedok! šírenia! virálnych! správ:" ide" o" rôzne" systémy"

používané" v"rámci" internetového" prostredia," ktoré" podporujú" vzájomnú" komunikáciu" a"

zdieľanie"informácií"medzi"ich"používateľmi,"ako"sú"napr."chaty,"blogy,"diskusné"fóra,"sociálne"

siete" (Facebook," MySpace," Twitter" atď.)" Sociálne" médiá" združujú" veľké" množstvo" rôznych"

internetových" komunít," umožňujú" jednoduché" a"rýchle" preposielanie" rôznych" textových"
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správ," obrázkov," multimediálnych" správ," alebo" web`linkov" a" preto" sa" často" využívajú" ako"

veľmi"účinný"nástroj"viral"marketingu."

V"súčasnosti" poskytujú" nové" technológie" v"on`line" prostredí" široké" spektrum" možností"

šírenia" virálnych" správ." Ďalšie" príklady" transformácie" virálnych" správ" do" rôznych" podôb"

znázorňuje"nasledujúci"obrázok"(viď."Obr."4)"–"Marketingová"sústava"virálnych"prvkov8,"ktorú"

vytvorila"agentúra"ZARAGUZA"Digital,"ako"svoju"self"promo"kampaň.""

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Obr."4"

"

"

"

"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

8"Zdroj:"ZARAGUZA"Digital"[cit."2012`9`29]."Dostupné""na"

http://www.zaraguza.com/data/marksustava_viral2.pdf"

"
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Z"hľadiska"marketingovej"komunikácie"sú"v"prípade"viral"marketingu"najdôležitejšie"tieto"

zložky:""

• obsah"(kreatívny"nápad"a"jeho"spracovanie"vo"zvolenom"formáte);"

• aplikácia" (umiestnenie" obsahu" do" internetového" prostredia" napr." využitím"

vlastných"opt`in"databáz,"alebo"webových"stránok);"

• vyhodnotenie" (celkové" posúdenie" efektivity" virálnej" kampane" v"porovnaní"

s"obsahom," odhadnutým" účinkom" a"reakciou" spotrebiteľov" prejavujúcou" sa" napr."

zvýšeným"dopytom"po"produkte,"službe,"resp."značke).9"

!

!

Základné!formy!a!nástroje!viral!marketingu!!
V"súvislosti"s"pojmom"viral"marketing"sa"v"praxi"často"používajú"aj"ďalšie"príbuzné"pojmy,"

ako"napr."friend`tell`a`friend"marketing,"či"pass`along,"ktoré"presnejšie"vystihujú"funkciu"tejto"

novej"formy"marketingovej"komunikácie."

Friendftellfaffriend! marketing" –" označuje" proces" rozposielania" virálnych" správ" a"

informovania" okruhu" priateľov" pôvodným" adresátom." Voľne" sa" dá" tento" termín" preložiť" aj"

ako"„povedz.priateľovi“.""

Passfalong! –! je" termín"vyjadrujúci"odovzdanie," resp."preposlanie"virálnej"správy"ďalším"

príjemcom."Pass`along"je"forma"virálnej"správy,"ktorá"povzbudzuje"používateľa,"aby"ju"poslal"

ďalej."Najčastejšie"sa"za"takto"označované"virálne"správy"považujú"krátke,"vtipné"klipy,"videá,"

obrázky," alebo" texty," ktoré" osoby" spontánne" posielajú" ďalej" (najmä" svojim" rodinným"

príslušníkom," priateľom," známym," kolegom" atď.)." Voľne" sa" dá" tento" termín" preložiť" aj" ako"

„pošli.ďalej“.""

"

""""""""Vo"všeobecnosti"sa"viral"marketing"rozdeľuje"na"dve"základné"formy:"

• viral"marketing"aktívny;"

• viral"marketing"pasívny.10"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

9"Spracované"podľa"FREY,"P.:"Marketingová.komunikace:.to.nejlepší.z.nových.trendů."2."rozšírené"vyd."Praha":"

Management"Press,"2008."s."71."ISBN"978`80`7261`160`7.""

10"Bližšie"pozri"HESKOVÁ,"M.,"ŠTARCHOŇ,"P."Marketingová.komunikace.a.moderní.trendy.v.marketingu."Praha"

:"Oeconomica,"2009.""s."30`31."ISBN"978`80`245`1520`5"

"
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!

!!!!!!!!Viral!marketing"aktívny!–"sa"snaží"pomocou"virálnej"správy"(ktorú"firma,"spoločnosť"

sama" iniciuje)" účelovo" ovplyvniť" správanie" sa" spotrebiteľov" a"zvýšiť" tak" predaj" výrobku,"

služby," či" povedomie" o"značke." Aktívny" viral" marketing" je" marketingový" nástroj," ktorého"

cieľom" je" vytvoriť" virálnu" správu" s"reklamným" obsahom," akceptovanú" ľuďmi," ktorí" so"

správou"prišli" do" kontaktu" a"je" pre" nich"natoľko" zaujímavá," či" hodnotná," že" sa" ju" rozhodnú"

šíriť"dobrovoľne"ďalej"(obvykle"vlastnými"prostriedkami"a"na"vlastné"náklady)."

"

!!!!!! Viral!marketing"pasívny"–"pri"pasívnom"viral"marketingu"správanie"sa"spotrebiteľov"

nie" je" nijakým" spôsobom" ovplyvňované" a"firma," spoločnosť" sa" spolieha" iba" na" pozitívne"

hodnotenie" z"úst" svojich" zákazníkov."To" znamená," že" firma," spoločnosť" sa" iba" snaží" vyvolať"

kladnú"reakciu"ponukou"kvalitného"produktu"alebo"služby.""

"

"""""" Podrobnejšiu"a"oveľa"konkrétnejšiu"definíciu"jednotlivých"foriem,"resp."nástrojov""viral"

marketingu" ponúka"Blake" Rohrbacher11," ktorý" ešte" v"roku" 2000" rozdelil" viral"marketing" na"

nasledujúce"typy:""

• Spiral! viral! –" je" to" tzv." špirálový"vírus."Spiral"viral" je" typickou"a"najrozšírenejšou"

formou"aktívneho"viral"marketingu"založenou"na" tom," že" ľudia" chcú"medzi" sebou"

zdieľať" vtipné," netradičné," šokujúce," kontroverzné," alebo" hodnotné" správy."

Primárnym" cieľom" množstva" úspešných" virálnych" kampaní" nemusí" byť" iba"

propagácia"produktu,"služby,"či"značky,"ale"jednoducho"snaha"pobaviť,"informovať,"

alebo" ohromiť" širokú" verejnosť." Práve" spiral" viral" najviac" vystihuje" podstatu"

klasického" viral" marketingu," pretože" si" ľudia" dobrovoľne," spontánne" a"z"vlastnej"

iniciatívy"preposielavajú"rôzne"vtipy,"humorné"videá,"anekdoty,"zaujímavé"obrázky"

atď.""

!
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

11"Bližšie"pozri"ROHRBACHER,"B."The.Power.of.Viral.Marketing."ClickZ"[cit."2012`9`29]."Dostupné""na"

http://www.clickz.com/clickz/column/1697970/thefpowerfviralfmarketing""alebo"JANOUCH,"V."

Internetový.marketing..Prosaďte.se.na.webu.a.sociálních.sítích."Brno":"Computer"Press,"2011."s."275`276."ISBN"

978`80`251`2795`7""

"

"

"
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• Value! viral!–" je" to"hodnotový"vírus."Value"viral" je" typickým"príkladom"pasívneho"

viral"marketingu"založenom"na"ústnom"pozitívnom"hodnotení,"keď"sa"spotrebitelia"

zverujú"so"svojím"názorom"na"kvalitu"produktu"alebo"služby."Value"viral"funguje"na"

jednoduchom" princípe," napr." keď" zákazník" vyskúša" produkt" konkrétnej" značky"

a"svoju" pozitívnu" skúsenosť" s"produktom" bude" šíriť" vo" svojom" okolí" (medzi"

rodinnými"príslušníkmi,"priateľmi,"kolegami,"známymi"atď.)."Pre"spotrebiteľov"má"

táto"forma"viral"marketingu"výhodu"v"tom,"že"sa"nedá"zmanipulovať."Produkt"musí"

byť" skutočne" kvalitný," aby" zaujal" spotrebiteľa" natoľko," že" ho" bude" ochotný"

dobrovoľne"odporučiť"aj"ďalším."

!

• Guile!viral!–"je"tzv."ľstivý"vírus."Guile"viral"funguje"na"princípe"odmeny"(finančnej,"

alebo" inej)" za" to," že" spotrebitelia" odporučia" produkt" (službu," značku)" svojim"

priateľom"a"známym,"alebo"ich"presvedčia,"aby"si"ho"kúpili,"pretože"vedia,"že"im"z"

toho" bude" plynúť" určitá" výhoda." Tento" typ" viral" marketingu" vykazuje" prvky"

multilevel"marketingu," čo" je" jeho" značná"nevýhoda." Produkt"musí" byť" dostatočne"

kvalitný,"aby"ho"spotrebitelia"odporučili,"pretože"majú"prirodzený"strach"zo"straty"

dôvery" svojich" blízkych" a" okolia." Prípadne" odmena" za" presvedčenie" okruhu"

známych"k"nákupu"daného" výrobku"musí" byť"motivujúcejšia," ako"obava" zo" straty"

ich" dôvery," či" dokonca" výrazného" naštrbenia" priateľských," resp." kolegiálnych"

vzťahov."

"

• Vital!viral!–"je"to"tzv."živý"vírus."Ľudia"majú"záujem"zdieľať"svoje"skúsenosti"alebo"

zážitky"s"ostatnými,"čo"však"vyžaduje"mať"určitý"spoločný"produkt,"resp."používať"

rovnakú" službu." Napr." keď" chcú" medzi" sebou" komunikovať" prostredníctvom"

internetu" potrebujú" mať" nainštalovaný" špeciálny" software" (ICQ," Skype" a"pod.)."

Užívateľ"pritom"musí"sám"cítiť,"že"úžitok"(napr."možnosť"komunikovať"s"priateľmi"

on`line)," ktorý" mu" produkt" alebo" služba" prináša" je" natoľko" veľký," že" stojí" za" to"

investovať" čas" a"peniaze" potrebné" pre"ich" získanie." Súčasne" musí" byť" natoľko"

spokojný" s"kvalitou" produktu" (služby)," že" presvedčí" ostatných," aby" ho" tiež"

používali."

!
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• Vile!viral!–"znamená"tzv."odporný,"resp."zlý"vírus."Vile"viral"je"pre"firmy,"spoločnosti"

neželanou"a"veľmi"nebezpečnou,"formou"viral"marketingu."Vile"viral"je"založený"na"

šírení" negatívnych" informácií" o" produktoch," službách," značkách" alebo" firmách,"

ktoré" spotrebitelia" šíria" medzi" sebou." Ľudia" takýmto" spôsobom" často" varujú"

ostatných" a"odovzdávajú" im" negatívne" skúsenosti." Negatívne" správy" sa" medzi"

spotrebiteľmi" šíria" veľmi" rýchle," najmä" prostredníctvom" internetu," čo" pre" firmy"

predstavuje" značné" riziká." Jedinou" možnosťou," ako" sa" firmy," spoločnosti" môžu"

brániť"pred"touto"zlou"formou"viral"marketingu"je"ponúkať"iba"kvalitné"produkty,"

služby"a"poskytovať"korektný"prístup"k"svojim"zákazníkom,"čím"dokážu"do"značnej"

miery"zabrániť"šíreniu"negatívnych"názorov.""

"

Výhody!a!nevýhody!viral!marketingu!
Viral"marketing"má"niekoľko"výhod."V"prvom"rade"poskytuje"spotrebiteľom"interaktivitu,"

pričom" celý" proces" aj" sami" riadia." Viral" marketing" je" finančne" nenáročný," nízkonákladový"

(keďže"virálnu"správu"medzi"sebou"šíria"sami"spotrebitelia),"rýchlo"realizovateľný"a"flexibilný."

Viral" marketing" pomáha" zosilniť" povedomie" o"značke" nielen" v"rámci" cieľovej" skupiny"

spotrebiteľov," ale" aj" mimo" nej." Virálna" kampaň" má" taktiež" široký" zásah" a"nie" je" časovo"

ohraničená" (nemá" definitívny" koniec," ako" napr." tradičná" reklamná" kampaň" použitá"

v"klasických"médiách,"aké"sú"napr."televízia,"rozhlas,"noviny,"časopisy"atď.)."

Viral"marketing" však"má" taktiež"množstvo" obmedzení" a"pre" firmy," spoločnosti" skrýva" aj"

veľké"riziká."V"prvom"rade"nemožno"stopercentne"zaručiť,"že"sa"z"navrhnutej"kampane"stane"

úspešná" virálna" správa," ktorá" sa" bude" spontánne" šíriť" medzi" ľuďmi." Internet" ako"médium"

slúžiace" na" preposielanie" virálnych" správ" zároveň" dokáže" zasiahnuť" iba" určitú" skupinu"

spotrebiteľov,"ktorá"ho"pravidelne"používa."Rôzne"technické"bariéry"(veľkosť"súboru,"formát"

súboru,"nutnosť"mať"nainštalovaný"špeciálny"softvér"atp.)"môžu"znemožniť"alebo"obmedziť"

prijatie," či" odoslanie" virálnej" správy." " Nevýhodou" viral"marketingu" je" aj"malá" kontrola" nad"

priebehom"virálnej" kampane," pretože" po" jej" odštartovaní" je" už" plne" v"rukách" jej" príjemcov.""

Pomocou" viral" marketingu" sa" taktiež" nedá" osloviť" iba" konkrétna" cieľová" skupina"

spotrebiteľov."Problematické"je"aj"meranie"priebehu"a"odozvy"virálnej"kampane."Pokiaľ"nie"je"

viral" marketing" aplikovaný" podľa" základných" pravidiel," môže" prerásť" až" do" podoby"

spammingu"(t.j."nevyžiadanej"reklamnej"pošty)."Problémom"pre"firmy,"spoločnosti"môže"byť"

aj"riziko"sabotáže,"pretože"po"spustení"virálnej"kampane"nad"ňou"autor"stráca"kontrolu"a"tak"
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môže"byť"virálna"správa"v"priebehu"svojho"šírenia"zneužitá"napr."zmenou"jej"časti"sa"zmení"aj"

jej"celkové"posolstvo,"čím"sa"z"nej"môže"stať"nelichotivá"paródia."

"

Niekoľko"príkladov"úspešných"virálnych"kampaní"realizovaných"v"praxi:"

"

"

Obr."5a,"Obr."5b,"Obr."5c"

"

Obr."5a,"Obr."5b"–"Ukážka"z"veľmi"úspešnej"virálnej"kampane"značky"Old"Spice"s"názvom"

The. Man. Your. Man. Could. Smell. Like" prezentuje" dokonalého" muža," ktorý" dokáže" robiť"

neuveriteľné"veci"a"aj"keď"sa"ním"bežní"spotrebitelia"stať"nemôžu,"môžu"aspoň"voňať"ako"on.""

Zábavné" videá" s"tematikou" Old" Spice" Guy" sa" okamžite" stali" hitom" na" internete" a"šírili" sa"

virálne"na"sociálnych"sieťach,"čo"značke"zabezpečilo"nielen"väčšiu"popularitu,"ale"zároveň"to"

výrazne"zlepšilo"aj"predaj"jej"produktov.""

"

Z"obľúbených" virálnych" videí" na" značku" Old" Spice" dokonca" začali" postupne" vznikať" aj"

rôzne" paródie," ako" napr." propagácia" známeho" amerického" detského" televízneho" seriálu"

Sesame"Street"(viď."Obr."5c)."

"

"

"

"

"

"

"

"
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""

"

Obr."6"

"

Obr." 6" –" Kampaň"Dove.Evolution" je" zaujímavá," originálna" a"netradičná" v"tom," že" napáda"

všetky"konvenčné"reklamné"mýty"o"dokonalej"kráse,"ktoré"sú"bežne"prezentované"v"rôznych"

reklamných" kampaniach" na" kozmetiku." Krátke" virálne" video" Dove" –" kampaň" za" skutočnú"

krásu" odhaľuje" niektoré" mediálne" a"reklamné" triky" (napr." tímy" profesionálnych" vizážistov,"

fotografov" a"v" neposlednom" rade" počítačových" grafikov," ktorí" dokážu" fotografie" dodatočne"

upraviť"retušou),"ktoré"sú"potom"v"našej"kultúre"prezentované"ako"ideál"krásy.""

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Obr."7a"" " " " " """""""""""Obr."7b"

"
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Obr."7a,"Obr."7b"–"Ukážka"úspešnej"virálnej"kampane"značky"Blendtec,"ktorá"propaguje"tak"

bežný" produkt" ako" je" mixér," no" veľmi" vtipným" a"kreatívnym" spôsobom." Virálne" videá" sú"

paródiou"na"klasické"komerčné"vysielanie"typu"teleshopping,"kde"sú"produkty"prezentované"

priamo"v"akcii,"čo"má"spotrebiteľov"presvedčiť"o"ich"kvalite,"spoľahlivosti"a"výbornom"výkone"

v"porovnaní" s"konkurenčnými" výrobkami." Moderátor" Tom" Dickson" kvalitu" a"výkon" mixéru"

Blendtec" prezentuje" šokujúcim" spôsobom" –" " mixuje" na" prach" rôzne" produkty" známych"

svetových"značiek" (napr." telefóny" iPhone"5," iPhone"4," Samsung"Galaxy"S3," tablet" iPad," iPod,"

navigáciu" Tom" Tom," tenisky" Nike," plechovku" Coca" Coly," deodorant" Old" Spice," ale" aj" ďalšie"

produkty" napr." CD" speváka" Justina" Biebera," hračky" transformers," golfové" loptičky,"

baseballové"loptičky,"hokejové"puky,"kreditné"karty"atď.)."

!

"

"

"

"

"

"

"

"

! Obr."8a! ! ! ! ! !!!!!!Obr."8b"

"

Obr." 8a," Obr." 8b" –" ukážka" cross" promotion" kampane," ktorá" na" jednej" strane" propaguje"

značku" McDonalds" –" jej" ekologické," či" environmentálne" aktivity" zamerané" na" starostlivosť"

o"životné" prostredie" a"na" strane" druhej" sci`fi" film" Avatar," ktorého" dej" a"celkové" posolstvo"

vhodne" korešponduje" s"týmito" aktivitami." Na" tento" účel" bola" vytvorená" špeciálna" webová"

mikrostránka"www.avatarizeyourself.com," v"rámci" ktorej"môžu" jej" návštevníci" nahrať" svoju"

fotografiu," príp." fotografiu" svojich" priateľov," či" známych" (viď." Obr." 8a" –" vlastná" fotografia"

autora)," "a""špeciálna"softvérová"aplikácia"potom"fotografiu"upraví"do"podoby"Avatara,"ktorú"

možno"posielať"ďalej"prostredníctvom"e`mailu,"alebo"sociálnych"sietí"(viď."Obr."8b"–"upravená"

fotografia" autora" do" podoby" Avatara" pomocou" mikrostránky)." Táto" virálna" kampaň" bola"

úspešná" najmä" preto," že" dokázala" vzájomne" spojiť" hlavné" posolstvo" kampane" (propagáciu"

značky"McDonalds," filmu"Avatar" a"celkové" ekologické" posolstvo)" s"kreatívnym" obsahom," do"
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ktorého" mohol" spotrebiteľ" interaktívne" vstupovať," čím" dokázal" vytvoriť" vlastnú"

personalizovanú"správu"doplnenú"o"komerčný"obsah."!

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Obr."9"

"

Obr." 9" –" Podobný" princíp" personalizovaného" reklamného" posolstva," ktoré" čitateľ"mohol"

vidieť" na" predchádzajúcej" ukážke," v"rámci" nášho" trhu" už" niekoľko" rokov" úspešne" používa"

značka"Kofola."Jedným"z"príkladov"je"kampaň,"ktorá"bola"spustená"počas"vianočných"sviatkov"

v"roku"2008" s"názvom"Anjelské.prasiatka" (viď."Obr." 9)."Hlavným"cieľom" tejto"kampane"bolo"

poskytnúť" možnosť" spotrebiteľom" značky" Kofola" (ale" aj" širokej" verejnosti)" poslať" osobné"

prianie"svojim"blízkym"pomocou"unikátnej"elektronickej"vianočnej"pohľadnice."Na"špeciálnej"

mikrostránke"si"mohli"ľudia"vytvoriť"vlastnú"animáciu"pomocou"výberu"viacerých"možností,"

ako"napr." vlastný"návrh"anjelského"prasiatka" (jeho"vzhľad,"hlas"atp.)" alebo"doplnenie" textu,"

ktorý" má" prasiatko" povedať." Vytvorenú" animáciu" bolo" možné" jednoducho" preposlať"

prostredníctvom"e`mailovej"adresy,"ktorú"autor"videa"uviedol"v"rámci"základných"údajov."Len"

v"rámci"slovenského"trhu"využilo"túto"možnosť"takmer"150"tisíc"Slovákov.12""

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

12"Zdroj:"KOPRIVŇANSKÁ,"L."Anjelské"prasiatka"od"Kofoly"boli"hitom"Vianoc."medialne.etrend.sk"[online]."[cit."

2012`9`29]."Dostupné""na"http://medialne.etrend.sk/marketingFtlacoveFspravy/kofolaFanjelskeFprasiatkaF

odFkofolyFboliFhitomFvianoc.html""

"

"
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Word!of!mouth!marketing!
Word"of"mouth"marketing! (skr."WOMM)! je"marketingovo`komunikačná"metóda,"ktorá! sa"

snaží"vyvolať"efekt"ústneho"odovzdávania"komerčných"správ"a"informácií,"ktoré"spotrebitelia"

šíria"sami"medzi"sebou.""

Word" of"mouth"marketing! vychádza" z"pomerne" širokého" pojmu!WOM" (Word" of"Mouth,"

slangovo"nazývaný"aj"ako"šepkanda,"resp."šuškanda)!označujúceho"primárne"ústne"(v" istých"

prípadoch" však" aj" e`mailové," internetové," mobilné" atď.)" odovzdávanie" správ," "informácií" a"

osobného" odporúčania" medzi" ľuďmi" o"rôznych" témach" z"rozličných" oblastí" (napr." kultúra,"

šport," umenie,"médiá," politika" atď.)," ktoré" ich" zaujali." Vo" všeobecnosti"WOM"efekt" vyvoláva"

všetko" nové," odlišné," alebo" prekvapivé," čo" stojí" za" pozornosť" a" diskusiu."WOM" diskusie" sa"

stávajú" najmä" prostriedkom" na" výmenu" hodnotných," "potrebných" správ," ale" aj" správ," ktoré"

ľudia" považujú" za" zaujímavé," či" zábavné."Word" of"mouth"marketing" je" termín," ktorý" sa" už"

konkrétne"sústreďuje"na"tvorbu"tém"a"diskusií,"súvisiacich"s"produktmi,"službami,"značkami,"

alebo" aktivitami" firiem."WOM"princíp" je" používaný" ako" nástroj"word" of"mouth"marketingu,"

pomocou" ktorého" sa" firma," spoločnosť" snaží" hľadať" dôvody," prečo" by" ľudia"mali" hovoriť" o"

značke," produkte," či" službe" a"tým" vyvolať" efekt" spontánneho" šírenia" správ" a"ich" kladného"

odporúčania"medzi"spotrebiteľmi.""

Word"of"mouth"marketing"je"presnejšie"forma"osobnej"komunikácie"založenej"na"výmene"

informácií" o"produktoch," službách," alebo" značkách" medzi" zákazníkmi," spotrebiteľmi" a"ich"

blízkym" okolím" (rodina," príbuzní," priatelia," susedia," kolegovia," známi" atp.)."Word" of"mouth"

marketing" stavia" na" fakte," že" ústne," resp." osobne" podané" informácie" šírené" neformálnym"

spôsobom" vzbudzujú" u"príjemcov" správy" väčšiu" dôveru" a"majú" významnejší" vplyv" na" ich"

rozhodovanie" ohľadom" kúpy" produktov," služieb," či" konkrétnych" značiek," než" informácie"

šírené"klasickými"reklamnými"kanálmi"a"médiami."Najmä"kvôli"tomu"v"súčasnosti"patrí"word"

of" mouth" marketing" k"najdôveryhodnejším" a"najúčinnejším" marketingovo`komunikačným"

nástrojom."!

Výmena" informácií" o" skúsenostiach" s"výrobkami" a"službami" funguje"medzi" ľuďmi" už" od"

nepamäti,"najčastejšie"formou"tvárou"v"tvár."I"keď"reklama"z"úst"do"úst"patrí"medzi"najstaršie"

formy" reklamy," word" of" mouth" marketing" zažíva" v"súčasnosti" veľký" rozmach," najmä" kvôli"

rozvoju" moderných" informačných" a"komunikačných" technológií," nových" médií," ktoré"

zjednodušujú," urýchľujú" celý" komunikačný" proces." Najmä" v"prostredí" internetu" vznikajú"
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rozsiahle"sociálne"siete,"diskusné"fóra,"on`line"chaty,"blogy,"zákaznícke"recenzie,"komunitné,"či"

osobné"weby"atď.,"preto"sa"prakticky"každý"spotrebiteľ"môže"stať"prostredníctvom"internetu"

iniciátorom"WOM"procesu"a"svojím"názorom"na"produkt,"službu,"či"značku"dokáže"zasiahnuť"

mnohonásobne"väčší"počet"osôb"než"kedykoľvek"predtým.""

Úlohou" word" of" mouth" marketingu" nie" je" vytvárať" samotnú" komunikáciu," ale" vytvárať"

vhodné" podmienky" na" komunikáciu," uľahčovať" proces" komunikácie," poskytovať" neustále"

nové,"lákavé""témy,"ktoré"by"ľudí"podnecovali"hovoriť"o"firme,"produkte,"službe,"resp."značke."

Informácie"o"firme,"produkte,"službe"alebo"značke"šíria"ľudia"medzi"sebou"z"rôznych"dôvodov."

Hlavným"dôvodom" tohto" šírenia" je" najmä" osobná" skúsenosť" spotrebiteľov" (či" už" pozitívna,"

alebo"negatívna)."Mnohé"WOM"konverzácie"sa"často"šíria"aj"ako"prostriedok"zábavy."Word"of"

mouth"marketing"preto"podnecuje"spotrebiteľov,"aby"šírili"informácie"napr."o"nekonvenčných"

marketingovo`komunikačných" kampaniach," alebo" aktivitách" firiem" spoločností." Ľudia" radi"

hovoria"o"reklamách,"správach"z"médií,"eventoch,"firemných"podujatiach"atď."Takéto"kampane"

a"firemné" aktivity" dokážu" vzbudiť" WOM" diskusie" ako" v"off`line," tak" aj" on`line" prostredí"

a"pokiaľ" zaujmú" širokú" verejnosť," je" veľmi" pravdepodobné," že" sa" o"nich" budú" zaujímať" aj"

médiá,"čo"podporuje"ďalší"synergický"PR"efekt."

Na" word" of" mouth" marketing" sa" spotrebitelia" spoliehajú" najmä" v"situáciách," keď" ide"

o"nákup"drahých"výrobkov," služieb," keď"potrebujú" viacero" informácií" z"rôznych"nezávislých"

zdrojov,"taktiež"sa"často"uplatňuje"aj"pri"uvádzaní"nových"produktov"na"trh"a"používa"sa"aj""pri"

výrobkoch"a"službách,"s"ktorých"spotrebou"možno"spojiť"silný"zážitok.""

Analýzou"a" zefektívňovaním" jednotlivých"nástrojov"word"of"mouth"marketingu," ktoré" sa"

aplikujú" do" praxe" sa" dôsledne" zaoberá" nezisková" asociácia"WOMMA" (skratka" pre"Word" of"

Mouth" Marketing" Association)." WOMMA" združuje" stovky" marketérov," ktorí" sa" učia," ako"

podporiť" a" zosilniť" tento" prirodzený" jav" v" prospech" firiem," spoločností" pri" propagácií"

produktov,"služieb,"či"konkrétnych"značiek,"ale"zároveň"rešpektovať"a"chrániť"jeho"čestnosť"a"

poctivosť." "Jednou"z"úloh"WOMMA"je"vzdelávať"verejnosť"o""word"of"mouth"marketingu,"ako"

novej" a" veľmi" efektívnej" forme" marketingovej" komunikácie," pretože" sa" ľudia" často" boja"

nových,"neznámych"marketingovo`komunikačných"techník.""WOMMA"zároveň"dbá"o"to,"aby"sa"

jednotlivé"techniky"a"nástroje"word"of"mouth"marketingu"používali"čestne,"poctivo,"otvorene"a"

eticky."Zabezpečuje" to"etický"kódex"WOMMA,"ktorý" je"záväzný"pre"všetkých" jej" členov." Jeho"

základnou" podstatou" je" poctivosť" vzťahu" (vždy" vedieť," komu" čo" hovoríme)," poctivosť"

stanovísk"(hovoriť"len"to,"čomu"veríme)"a"poctivosť"identity"(nikdy"neklamať"o"tom,"kto"sme)."
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Zakladateľmi"WOMMA"boli"Dave"Balter" a"Pete"Blackshaw," ktorí" oslovili"Andyho"Sernovitza,"

známeho"marketingového" experta." A." Sernovitz" sa" stal" aj" jej" riaditeľom." Asociácia"WOMMA"

oficiálne"vznikla"v"roku"2004,"kedy"začala"prijímať"prvé"členstvá"a"keď"sa"otvorilo"jej"ústredie"

v"Chicagu.13""

Aplikácia"word"of"mouth"marketingu"do"praxe"dokazuje," že"nejde"o"náhodný"proces," ale"

marketingovo`komunikačnú"metódu," ktorá" sa" skladá" z"viacerých"postupných"krokov." "Napr."

asociácia"WOMMA"(Word"of"Mouth"Marketing"Association)"stanovila" tzv."5T"word"of"mouth"

marketingu14,"presnejšie"päť"základných"krokov,"ktoré"sú"charakteristické"pre"realizáciu"word"

of"mouth"marketingových""kampaní:""

• Talkers" (hovorcovia)" –" sem" zaraďujeme" všetkých" ľudí," ktorí" šíria" WOM"

diskusie," ako" napr." zákazníci," dobrovoľníci," blogeri," ovplyvňovatelia," nadšenci,"

advokáti"značky"atď.;"

• Topics! (témy)"–" súvisia" s"tvorbou" tém,"ktoré"by"spotrebiteľov"mohli" zaujímať"

a"ktoré" by" ako"WOM" správy"mohli" šíriť"medzi" sebou" napr." špeciálna" ponuka,"

nový"výrobok,"zaujímavá"služba,"netradičná"kampaň,"event"atď.;"

• Tools" (nástroje)" –" sú" všetky" prostriedky," prostredníctvom" ktorých" sa" WOM"

správy" šíria"medzi" ľuďmi," ako" napr." osobná" komunikácia" tvárou" v"tvár," ústna"

forma" komunikácie," komunikácia" prostredníctvom" e`mailov," sms" správ,"

diskusných"fór,"blogov,"on`line"komunít"atď.;"

• Taking!part"(účasť)"–"zúčastňovanie"sa"na"diskusiách"a"šírení"WOM"správ"napr."

v"diskusných" fórach," pomocou"písania" blogov" (internetových"denníkov)," alebo"

špeciálnych"tímov"určených"na"šírenie"WOM"správ"a"na"podnecovanie"diskusií,"

tvorba" PR" kampaní," komunikácia" so" spotrebiteľmi" pomocou" zákazníckeho"

servisu"atď.;""""

• Tracking" (sledovanie)"–"sledovanie"účinnosti"a"efektivity"WOM"kampaní"napr."

pomocou" rôznych" nástrojov" na" prehľadávanie" blogov," alebo" pokročilých"

programov"na"meranie"a"analýzu"trendov."

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

13"Spracované"podľa"oficiálnej"webovej"stránky"asociácie"WOMMA"[online]."[cit."2012`9`29]."Dostupné""na"

http://womma.org/about/"

14"Spracované"podľa"SERNOVITZ,"A."Word.of.Mouth.Marketing.in.Five.Easy.Steps."MarketingProfs"[online]."

[cit."2012`9`29]."Dostupné""na"http://www.marketingprofs.com/6/sernovitz1.asp"

"
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Základné!formy!a!nástroje!WOM!a!WOM!marketingu!!
Ľudia" majú" tendenciu" informovať" okruh" svojich" rodinných" príslušníkov," priateľov,"

kolegov,"resp."známych"o"témach,"či"rôznych"udalostiach,"ktoré"sami"považujú"za"zaujímavé,"

alebo" hodné" pozornosti," čím" vzniká" WOM" efekt." Ak" sú" tieto" témy" spojené" s" výrobkami,"

službami,"značkami"alebo"firmami,"či"jej"aktivitami,"hovoríme"už"konkrétne"o"word"of"mouth"

marketingu."

V"rámci" praxe" a"odborných" diskusií" na" tému"word" o"mouth" a"word" of"mouth"marketing"

môžeme"identifikovať"ich"rôzne"rozdelenia"podľa"jednotlivých"typov,"foriem"a"nástrojov."""

Vo"všeobecnosti"rozdeľujeme"WOM"proces"na"tzv.:"

• WOM"umelý;""

• WOM"spontánny.15"

"

WOM! umelý! –! je" výsledkom! plánovaných,"taktických" a"strategických" marketingových"

aktivít"zameraných"na"vytváranie"tém,"podporu"WOM"diskusií"medzi"spotrebiteľmi"za"účelom"

podnecovania" konverzácie" o"firmách," firemných" aktivitách," značkách," produktoch," alebo"

službách,"ktoré"potom"ľudia"šíria"medzi"sebou.""

"

WOM! spontánny! –! je! forma" ústneho" (prípadne" e`mailového," internetového,"mobilného"

atď.)" odovzdávania" správ," "informácií" a" osobného" odporúčania" medzi" ľuďmi," ktoré" je"

neformálne,"nikým"neiniciované"a"neriadené."Spontánny"WOM"súvisí"s"množstvom"rozličných"

tém,"z"rôznych"oblastí,"ktoré"verejnosť"zaujímajú"a"o"ktorých"sa"majú"záujem"rozprávať.""

Spontánny"WOM"môže"súvisieť"aj"s"diskusiami"o"produktoch,"službách,"alebo"konkrétnych"

značkách," napr." na" základe" pozitívnej" osobnej" skúsenosti" spotrebiteľov." Spokojní" zákazníci,"

ktorí" hovoria" o"produktoch," službách" alebo" značkách" vo" svojom" okolí" tak" vyvolávajú" efekt"

ďalšieho" spontánneho" šírenia" týchto" správ." Spontánny" WOM" však" funguje" aj" v"opačnom"

zmysle,"keď"sa"spotrebitelia"navzájom"informujú"alebo"diskutujú"o"negatívnych"skúsenostiach"

s"produktmi,"službami,"resp."správaním"sa"firiem,"spoločností."Množstvo"výskumov"dokázalo,"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

15"Spracované"podľa"PŘIKRYLOVÁ,"J.,"JAHODOVÁ,"H."Moderní.marketingová.komunikace."Praha":"Grada"

Publishing,"2010."s."268."ISBN"978`80`247`3622`8"

"
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že" práve" nespokojní" zákazníci" hovoria" o"svojich" zlých" skúsenostiach" dvakrát" až" trikrát"

častejšie" ako" spokojní" zákazníci," preto" je" negatívny" WOM" pre" firmy," spoločnosti" obzvlášť"

nebezpečný."

"

Na"základe"toho"rozdeľujeme"WOM"aj"na"tzv.:"

• WOM"pozitívny;"

• WOM"negatívny.16""

"

WOM! pozitívny! –! je" formou" ústneho" (prípadne" e`mailového," internetového,"mobilného"

atď.)"odovzdávania"správ," "informácií"a"osobného"odporúčania"medzi"ľuďmi"v"prípadoch,"ak"

sú"zákazníci"s"firmou,"produktom,"resp."službou"spokojní"a"keď"chcú"so"svojím"okolím"zdieľať"

nadšenie" z"produktu," služby," čím" dokážu" ostatných" výrazne" ovplyvniť" v"nákupnom"

rozhodovaní.""

"

WOM! negatívny! –! je! forma" ústneho" (prípadne" e`mailového," internetového," mobilného"

atď.")"odovzdávania"správ,""informácií"a"osobného"odporúčania"medzi"ľuďmi,"ktoré"sú"šírené"

najmä"z"dôvodu"zlej"skúsenosti"zákazníkov"s"produktom,"službou,"alebo"s"postupom"firmy,"či"

správaním"sa"jej"zamestnancov."Negatívny"WOM"šíria"spotrebitelia"najmä"preto,"že"chcú"firme,"

spoločnosti" takýmto" spôsobom" uškodiť" z"dôvodu" pomsty," alebo" hľadajú" radu," ako" riešiť"

situáciu" s"problémovým" produktom," službou," no" taktiež" sa" snažia" varovať" ostatných" pred"

nevýhodnou"kúpou."Firmy,"spoločnosti"preto"musia"spotrebiteľov"vnímať"ako"silné"médium,"

ktoré" im" dokáže" výrazne" pomôcť," ale" aj" značne" ublížiť," preto" by" sa" mali" neustále" snažiť"

generovať" pozitívny" WOM" a"brániť" vzniku" negatívneho" WOM" efektu" pomocou" rôznych"

spôsobov."Prvoradá"je"kvalita"produktov,"ponúkaných"služieb"a"korektné"správanie"sa"firiem,"

jej"zamestnancov"voči"svojim"klientom,"zákazníkom."Táto"oblasť"je"však"oveľa"širšia"a"nesúvisí"

iba" s"kvalitou" produktov," ponúkaných" služieb," či" starostlivosťou" o"zákazníka," pretože"

pozitívny" a"negatívny"WOM" sa" nešíri" iba" prostredníctvom" spotrebiteľov," zákazníkov," ale" aj"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

16"Spracované"podľa"PŘIKRYLOVÁ,"J.,"JAHODOVÁ,"H."Moderní.marketingová.komunikace."Praha":"Grada"

Publishing,"2010."s."267,"268."ISBN"978`80`247`3622`8."

"

"
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zamestnancov" firmy," firemných" partnerov" atď." na" základe" ich" spokojnosti," alebo" naopak"

nespokojnosti"s"danou"firmou.""

"

Vo"všeobecnosti"súvisí"WOM"efekt"najmä"s"osobnou"formou"komunikácie,"ústnym"šírením"

správ"tvárou"v"tvár"v"rámci"off`line"prostredia."WOM"efekt"si"však"môžeme"všimnúť"aj"v"on`

line"prostredí,"v"rámci"ktorého"sa"používa"termín"on`line"WOM."

!

Onfline!WOM!–" je" forma"odovzdávania"správ," "informácií"a"odporúčaní"prostredníctvom"

internetu,"najčastejšie"pomocou"e`mailov,"ale"aj"rôznych"sociálnych"médií,"ako"sú"napr."blogy,"

on`line" sociálne" siete," alebo" ďalšie" on`line" komunity." On`line" " WOM" je" šírený" užívateľmi"

internetu" buď" spontánne," alebo" ide" o"tzv." umelý"WOM," ktorý" je" výsledkom" rôznych" on`line"

marketingovo`komunikačných"kampaní."Word"of"mouth"marketing" je" špecifický"najmä" tým,"

že" sa" šíri" osobnou" a" neformálnou" cestou" –" priamou" komunikáciou," najčastejšie" ústnym"

podaním,"preto"sú"medzi"pojmami"on`line"WOM"a"viral"marketing" len"veľmi"malé,"nepatrné"

rozdiely."Autori"Karlíček"a""Král"pojem"on`line"WOM"spájajú"najmä"so"sociálnymi"sieťami"(ako"

napr." Facebook)," ktoré" slúžia" na" komunikáciu" s"priateľmi" a"známymi," ktorých" ľudia" dobre"

poznajú"aj"osobne," teda"v""off`line"prostredí."Podľa" ich"názoru"možno"porovnávať" iba"WOM"

realizovaný" v"rámci" on`line" sociálnych" sietí" s"klasickým," resp." off`line" WOM," pretože"WOM"

v"prostredí" iných" sociálnych"médií" je" skôr" anonymný," teda" aj"menej"presvedčivý" a"účinný.17"

Z"toho"vyplýva,"že"zásadný"rozdiel"medzi"pojmami"on`line"WOM"a"viral"marketing"je"v"tom,"že"

on`line"WOM" je" primárne" zameraný" na" neformálne" šírenie" informácií" medzi" spotrebiteľmi"

a"ich" priateľmi," či" známymi" prostredníctvom" on`line" sociálnych" sietí," pričom" sa" tieto"

informácie" týkajú" najmä" odovzdávania" vlastných" skúseností" s"produktmi," službami," či"

značkami." Viral" marketing" je" naopak" viac" anonymný," presnejšie" medzi" šíriteľmi" virálnych"

správ" nemusia" byť" tak" tesné," blízke," či" osobné" vzťahy" a"dôvodom" šírenia" virálnych" správ"

nemusí" byť" skúsenosť" s"produktom," službou," či" značkou," alebo" snaha" poradiť," ale" najmä"

zábava,"humor,"rôzne"kuriozity"atp.,"ktoré"sú"spojené"s"propagáciou"produktov,"služieb,"alebo"

konkrétnych"značiek"v"rámci"on`line"prostredia.""

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

17"Spracované"podľa"KARLÍČEK,"M.,"KRÁL,"P."Marketingová.komunikace..Jak.komunikovat.na.našem.trhu."

Praha":"Grada"Publishing,"2011."s."43."ISBN"978`80`247`3541`2"

"
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V"súvislosti"s"pojmom"on`line"WOM""sa"v"praxi"používa"aj"príbuzný"pojem,"tzv."organický"

WOM18," ktorý" súvisí" s"odporúčaním" produktu," služby" alebo" značky" spokojnými" zákazníkmi"

prostredníctvom" tzv." social" shoppingu" (špeciálne" weby" slúžiace" na" výmenu" názorov" na"

produkty,"služby,"značky,"ceny"atp."medzi"užívateľmi"v"rámci" internetového"prostredia),"kde"

dochádza" ku" kombinácií" procesu" nákupu" a"zverejňovania" zákazníckych" skúseností"

s"konkrétnym"produktom.""

Hlavnou" nevýhodou" on`line"WOM" je," že" v"prostredí" internetu" je" človek" viac" anonymný,"

vytráca"sa"osobný,"priamy"kontakt"medzi"spotrebiteľmi"a"kvôli"tomu"je"vo"všeobecnosti"menej"

účinný,"resp."dôveryhodný"ako"klasický"word"of"mouth"marketing."

"

Konkrétnejšie" rozdelenie" jednotlivých" foriem" a"nástrojov" Word" of" mouth" marketingu"

definovala" asociácia" WOMMA19"(Word" of" Mouth" Marketing" Association)." WOMMA" medzi"

nástroje"Word"of"Mouth"marketingu"zaraďuje:"

• Buzzmarketing" –" je"marketingovo`komunikačná"metóda,"ktorej" cieľom" je"upútať"

pozornosť" spotrebiteľov," verejnosti" a"médií" zábavnou," pozoruhodnou"

a"fascinujúcou" témou" súvisiacou" so" značkou," firmou," resp." s" jej" produktmi," či"

službami.!
!

• Viral!marketing!–!spočíva"vo"vytvorení"zábavnej,"pútavej,"alebo"kreatívnej"formy"

prezentácie" produktu," služby," značky," resp." firmy," spoločnosti" vo" forme" virálnej"

správy," ktorú" si" jej" príjemcovia" dokážu" rýchlo" a"jednoducho" poslať"medzi" sebou."

Viral" marketing" používa" internet," komunikačné" a" sociálne" siete," sociálne" médiá,"

rôzne"online"formáty"a"mobilné"technológie,"ako"nástroj"na"propagáciu"produktov,"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

18"Spracované"podľa"PŘIKRYLOVÁ,"J.,"JAHODOVÁ,"H."Moderní.marketingová.komunikace."Praha":"Grada"

Publishing,"2010."s."268."ISBN"978`80`247`3622`8"

19"Spracované"podľa"dokumentu"asociácie"WOMMA"[online]."[cit."2012`9`29]."Dostupné""na""

http://womma.org/wom101/wom101.pdf!!

Bližšie"pozri"aj:!JANOUCH,"V."Internetový.marketing..Prosaďte.se.na.webu.a.sociálních.sítích."Brno":"Computer"

Press,"2011."s."273."ISBN"978`80`251`2795`7"!

PŘIKRYLOVÁ,"J.,"JAHODOVÁ,"H."Moderní.marketingová.komunikace."Praha":"Grada"Publishing,"2010."s."270."

ISBN"978`80`247`3622`8"

"
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služieb," resp." na" posilnenie" povedomia" o"značke," firme," alebo" na" budovanie"

pozitívneho"imidžu"konkrétnych"subjektov."

"

• Community! marketing! –" súvisí" s"organizovaním" a" podporou" úzkych" komunít"

spotrebiteľov" (fan" kluby," diskusné" fóra," užívateľské" združenia" atp.)," ktoré" spája"

spoločný" záujem" o"produkt," službu," resp." značku." U"týchto" spotrebiteľských"

komunít" je" veľký" predpoklad," že" sa" budú" nielen" zaujímať" o"produkty," služby," či"

značky," ale" že" informácie" o"nich" budú" predmetom" ďalších" WOM" diskusií," ktoré"

budú"spontánne"šíriť"ďalej.""

"

• Grassroots! marketing! –! základným" cieľom" Grassroots" marketingu" je" budovať"

dlhodobé" a" pevné" vzťahy" so" zákazníkmi," ako" aj" komunitou," " v"ktorej" firma,"

spoločnosť" pôsobí." Grassroots" marketing" sa" tak" snaží" zvýšiť" dôveru" a" lojalitu"

k"firme," ako" aj" vytvárať" povedomie" o" značke" medzi" cieľovou" skupinou"

spotrebiteľov," či" firemnými" partnermi." Na" tento" účel" však" Grassroots" marketing"

nevyužíva" tradičné" masové" médiá," ale" je" založený" skôr" na" osobnom" spojení"

a"priamom"kontakte" s"ľuďmi." Grassroots"marketing" súvisí" najmä" s"organizovaním"

a"motivovaním"dobrovoľníkov" (väčšinou"bežných" ľudí)," ktorí" sú"vtiahnutí"do"deja"

a"ovplyvňujú"ostatných"(často"svojich"známych,"alebo"miestnych"ľudí).""

"

• Evangelist! marketing! –" je" zameraný" na"vytváranie" a"formovanie" dobrovoľných"

spolutvorcov," obhajcov" a" „misionárov“" značky," ktorí" sa" stávajú" v"spoločnosti"

iniciátormi" komunikácie" zameranej" na" propagáciu" produktu," služby," či" značky.""

Evangelist"marketing"sa"zameriava"najmä"na"oslovovanie"názorových"vodcov"(napr."

uznávaní"recenzenti,"známi"bloggeri"atď."),"ktorí"preberajú"vedúcu"rolu"v"aktívnom"

šírení"správ"v"záujme"značky,"produktu,"či"služby."

"

• Product! Seeding! –" súvisí" s" poskytovaním" informácií" a"vzoriek" produktov"

názorovým" vodcom," alebo" rôznym" vplyvným" osobám" za" účelom" otestovania"

výrobku" a"vytvorenia" pozitívnych" názorov" na" produkt" s"predpokladom," že" tieto"

názory" potom" budú" šírené" ďalej." Product" Seeding" sa" najčastejšie" používa" pred"

uvedením"produktu"na"trh.""
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• Influencer!marketing!–" je"založený"na" identifikovaní"a"ovplyvňovaní"názorových"

vodcov" (napr." celebrity," uznávané" osobnosti," odborníci" z" praxe" atp.)," u"ktorých" je"

pravdepodobné," že" budú" hovoriť" nielen" o"produkte," službe," alebo" značke," ale"

zároveň"majú" schopnosť" ovplyvniť" názory" veľkého" množstva" spotrebiteľov," čím"

dokážu"na"seba"naviazať"množstvo"nasledovníkov."""

"

• Cause!marketing"–"ide"o"spájanie"marketingových"a"marketingovo`komunikačných"

aktivít" s"aktivitami" sociálnymi," či" spoločensko`zodpovednými" (napr." darovanie"

peňažných" čiastok" na" charitu," pomoc" neziskovým" organizáciám," sociálne"

zodpovedné" podnikanie," ochrana" životného" prostredia" atp.)," ktorých" úlohou" je"

budovať" pozitívny" imidž" firmy," resp." značky" nielen" v"očiach" samotných"

spotrebiteľov,"ale"aj"v"rámci"širokej"verejnosti,"či"médií.""

 
• Conversation! Creation! –" táto" forma" word" of" mouth" marketingu" je" založená" na"

vytváraní"pútavej"konverzačnej"témy"napr."pomocou"humorných"reklám,"e`mailov,"

udalostí,"vystúpení,"zábavy"a"pod."s"cieľom"naštartovať"WOM"efekt.""

"

• Brand! Blogging! –" vytvorenie" blogu" (internetového" denníka)" o"značke" so"

zaujímavým" obsahom," alebo" účasť" v" diskusiách" na" cudzích" blogoch," kde" sú"

prezentované"kvality,"benefity" "produktov," alebo"značiek."Aby"bol"Brand"Blogging"

funkčný,"resp."účinný"je"potrebná"pravidelná,"aktívna"účasť"na"tvorbe"blogu"(napr."

dopĺňanie" nových," aktuálnych" informácií" o"produkte," značke)." Taktiež" je" nutná"

otvorená," transparentná"komunikácia" so" spotrebiteľmi" a"sprostredkovanie" takých"

informácií,"u"ktorých"je"vysoko"pravdepodobné,"že"ich"internetová"komunita"nielen"

zaznamená,"ale"že"ich"bude"aj"citovať,"alebo"o"nich"bude"hovoriť"a"spontánne"šíriť""

ďalej.""

"

• Referral! Programs" –" tzv." odporúčacie" programy." " Pojem" Referral" Programs"

označuje" vytváranie" nástrojov" a"komunikačných" kanálov," ktoré" umožňujú"

spokojným" zákazníkom" zdieľať" svoje" skúsenosti" s"ostatnými." Tieto" aktivity" sa"
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bežne" používajú" v"internetovom" prostredí," napr." v"e`shopoch" –" rôzne" tlačítka,"

pomocou"ktorých"je"možné"poslať"správu"o"produkte"svojim"priateľom,"známym."

"

Charakteristika"spoločných"znakov"a"základných"rozdielov"medzi"Buzzmarketingom,"viral"

marketingom"a"word"of"Mouth"marketingom"

Buzzmarketing," viral" marketing," ako" aj" word" of" mouth" marketing" sú" pomerne" nové"

a"neustále"sa"vyvíjajúce"formy"marketingovej"komunikácie,"preto"ich"nie"je"možné"ani"celkom"

jednoznačne"a"presne"zaradiť"v"rámci"systému"marketingovej"komunikácie."Nasledujúca"časť"

preto" prezentuje" možnosti" zaradenia" týchto" nových" nástrojov" do" marketingovo`

komunikačného"mixu.""

 

Porovnanie"medzi" buzzmarketingom," viral"marketingom" a"word" of"mouth"marketingom"

môžeme"zhrnúť"do"prehľadnej"tabuľky"(viď."Tab."1)"rozdelenej"na"základe"ich"cieľa,"spôsobov"

šírenia"a"hlavných"šíriteľov."

""

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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Tab."1"Porovnanie"buzzmarketingu,"viral"marketingu"a"word"of"mouth"marketingu""

"

Z"nasledujúcej"tabuľky"je"zrejmé,"že"buzzmarketing"je"pojmom"najširším,"pretože"súvisí"so"

šírením" rôznych" tém," ktoré" majú" potenciál" zaujať" širokú" verejnosť," ako" aj" masové" médiá"

a"ktoré"môžu"(ale"aj"nemusia)"súvisieť"s"produktom,"službou,"alebo"konkrétnou"značkou."

" základný"cieľ" spôsoby"šírenia" hlavní"šíritelia"

Buzzmarketing"

Dosiahnuť"vytvorenie"

rozruchu"okolo"produktu,"

služby,"či"značky"pomocou"

zaujímavej,"šokujúcej,"

kontroverznej"témy,"ktorá"

stojí"v"centre"pozornosti"

médií"a"širokej"verejnosti"

Ústne"podanie,"

osobná"–"priama"

komunikácia,"neosobná"–"

nepriama""komunikácia,""

šírenie"správ"v"on`line"

prostredí,"ale"aj"pomocou""

masových"médií"

(televízia,"noviny,"

časopisy,"rozhlas"atď.)"

Od"jednotlivcov,"

ktorých"téma"zaujala,"cez"

širokú"verejnosť"až"

po"masové"médiá"

Viral"marketing"

Dosiahnuť,"aby"ľudia"

spontánne"a"dobrovoľne"

šírili"komerčné"správy"

a"informácie"o"produktoch,"

službách,"značkách,"či"

firmách"a"spoločnostiach"

(ich"aktivitách)""medzi"

sebou,"čím"sa"minimalizujú"

náklady"na"kampaň"(kúpu"

mediálneho"priestoru)"

Internet"a"

on`line"prostredie"

Ľudia,"ktorí"radi"

preposielavajú"rôzne"

zaujímavé,"zábavné,"či"

užitočné"správy"spojené"

s"informáciami"

o"produktoch,"službách,"

alebo""značkách"a"nerobí"

im"problém"používať"

internet,"sociálne"médiá"

a"sociálne"siete"(väčšinou"

teenageri"a"mladí"ľudia)"

Word"of"mouth"

marketing"

Dosiahnuť,"aby"sa"zo"

zákazníkov"stali"šíritelia"

pozitívneho"posolstva"

o"produkte,"službe,"značke,"

alebo"firme,"spoločnosti,""

alebo""jej"aktivitách,"tzv."

„misionári“"alebo"

„apoštoli“"značky"

Primárne"ide"o"

verbálny"prenos"správ,"

priamu,"osobnú"a"

neformálnu"komunikáciu"

Najčastejšie"sú"to"

zákazníci,"ktorí"majú"

osobnú"skúsenosť"

s"produktom,"službou,"

alebo"značkou"a"chcú"sa"

o"ňu"podeliť"so"svojím"

okolím"

Tab."1"–"vlastné"spracovanie"

"

Naopak"word"of"mouth"marketing"je"pojmom"najužším,""pretože"priamo"súvisí"s"osobnou"

skúsenosťou" spotrebiteľov" s"produktmi," službami," značkami," či" správaním" sa" firiem,"

spoločností" voči" zákazníkom." Osobná" skúsenosť" s"produktom," alebo" značkou" sa" stáva"
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hlavným" dôvodom" šírenia" takýchto" správ." Viral" marketing" má" svojím" charakterom"

a"zameraním" skôr" bližšie" k"buzzmarketingu," pretože" šírenie" virálnych" správ" je" najčastejšie"

motivované" zábavnou," šokujúcou," alebo" užitočnou" informáciou" spojenou" s"produktom,"

službou," značkou," alebo" firmou," spoločnosťou." Vo" väčšine" prípadov" však" dôvodom" šírenia"

takýchto" správ" zo" strany" jej" príjemcov" nie" sú" informácie" o"produkte," službe," či" značke," ale"

primárne" je" to" zaujímavý" obsah" správ," s"ktorým" sa" chcú" podeliť" aj" s"ostatnými." " V"istých"

prípadoch" môže" byť" šírenie" virálnych" správ" motivované" aj" osobnou" skúsenosťou"

spotrebiteľov" s"produktom," službou," či" značkou," resp." firmou,"kedy"má"viral"marketing" zase"

bližšie" k"word" of" mouth" marketingu." Špecifikom" viral" marketingu," v"porovnaní"

s"buzzmarketingom" a"word" of" mouth" marketingom," ostáva"to," že" je" realizovaný" výhradne"

pomocou"internetu"a"v"rámci"on`line"prostredia."

Aj" napriek" predchádzajúcim" úvahám," ktoré" sa" snažia" buzzmarketing," viral" marketing" a"

word"of"mouth"marketing"jednoznačne"od"seba"odlíšiť,"musíme"konštatovať,"že"pri"ich"použití"

v"praxi"je"situácia"odlišná."Sila"týchto"nových"foriem"marketingovej"komunikácie"sa"prejavuje"

najmä" v"ich" vzájomnej" kombinácií," preto" sa" v"praxi" často" vzájomne" prelínajú," variabilne"

dopĺňajú," čím" dokážu" vytvoriť" oveľa" účinnejší" a" synergický" komunikačný" efekt" s"cieľovou"

skupinou"spotrebiteľov."

"

" "
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Záver!
Buzzmarketing," viral" marketing" a"word" of" mouth" marketing" –" moderné" nástroje"

marketingovej" komunikácie," ktoré" sme" v"príspevku" analyzovali," ako" aj" ďalšie" nové" formy"

marketingovej"komunikácie,"sa"však"neustále" formujú"a"vyvíjajú,"čo"súvisí"najmä"s"hľadaním"

originálnych," účinných," finančne" nenáročných" a"efektívnych" foriem" komunikácie" so"

spotrebiteľmi," rozvojom" nových" médií," technológií,"ich" testovaním" v"praxi." Preto" ani"

buzzmarketing,"viral"marketing"a"word"of"mouth"marketing"v"súčasnej"dobe"nemožno"presne,"

jednoznačne"a"čisto"exaktne"definovať.""

V"súčasnej"dobe" sa"používajú"nové" formy"marketingovej" komunikácie" často"krát" iba" ako"

doplnkové," alebo" podporné" nástroje" klasických" foriem" marketingovej" komunikácie," medzi"

ktoré"zaraďujeme"napr." reklamu,"podporu"predaja,"osobný"predaj,"public"relations,"či"direct"

marketing." Tým," že" sa" výrazným" spôsobom" mení" trhové" prostredie," ale" aj" spotrebitelia,"

zákazníci," mení" sa" aj" celková" komunikácia." Môžeme" preto" predpokladať," že" medzi" hlavné"

trendy"v"oblasti"marketingovej"komunikácie"budúcnosti"bude"patriť"čoraz"väčšia"interaktivita"

so" spotrebiteľmi," vzájomné" prepájanie" klasických" a"nových" foriem" marketingovej"

komunikácie," tradičných" a"nových" médií," offline" a"online" kampaní" (čo" primárne" súvisí"

s" "filozofiou" integrovanej"marketingovej" komunikácie)," ako" aj" hľadaním"nových," odvážnych,"

kreatívnych" marketingovo`komunikačných" riešení," ktoré" majú" často" podobu"

medziodborového"mixu"založeného"na"multidisciplinárnom"prístupe."Preto"je"možné"logicky"

očakávať,"že"mnohé"z"foriem"marketingovej"komunikácie,"ktoré"v"súčasnej"dobe"označujeme"

„nálepkou“" nové," či" moderné," sa" raz" stanú" pevnou" súčasťou" marketingovej" komunikácie"

a"možno"ich"dokonca"v"budúcnosti"budeme"zaraďovať"medzi"klasické"nástroje"marketingovo`

komunikačného"mixu."

"

" "
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Osobnosti(ako(logá(a!mediátori)televízneho)produktu!

PhDr..Jaroslav.BUČEK,.PhD..

"

Abstrakt:" Mediácia" je" považovaná" za" " jednu" z"hlavných" funkcií" televízie," kde" každé"

sprostredkovanie"môže"byť"aktívna"interpretatívna"činnosť"(osobnosť"hlásateľa,"moderátora,"

jeho" status," charakterové" a"profesionálne" vlastnosti)," ktorá" aktívne" ovplyvňuje" proces"

mediácie." "Mediálny"produkt""môže"byť"zdrojom"inšpirácie"pre"respondenta,"môže"ovplyvniť"

jeho"vkus,"kultúrny"prehľad,"ale"nedá"sa"s"určitosťou"tvrdiť,"že"mediálny"obsah"má"súvislosť"s"

konaním" jedinca/jednotlivca." Trendom" v"21." storočí," sa" však" stáva" " komunikácia," ktorá"

simuluje"zobrazenie"reálneho"života.""

"

Kľúčové!slová:!mediácia,"médiá,"moderátor,"komunikácia"

!

!

Abstract:! " Mediation" is" one" of" the" " main" functions" of" broadcasting." This" process" is""

influenced"by""personality"of"the"anchormen."Media"create"their"own"virtual"world"with"their"

specific"rules"and"laws."By"this"world"a"recipient"create"his"or"her"own"view"of"reality."We"live"

times"when"more"and"more"elements"of"national"cultures"due"to"the"mass"media"must"process"

the"same"impulses"and"adapt"them"to"their"cultural"context.".

"

Key! words:" mediation," " media," anchorman," reality," media" reality," simulacrum,"

communication,"publicity"in"the"media"""

"

"

" "



____"

193"

"

"

"

Úvod!
Každý" mediálny" produkt" má" opísateľný" obsah," ktorému" sa" dá" prisúdiť" určitý" význam."

Mediálny" produkt" je" tzv." najdostupnejší," zmyslami" vnímaný" výstup" (prejav)" mediálnej"

komunikácie" (správa," televízny" program," film," reklama" atď.)" –" citácia?," parafráza?" „Téma"

mediálního" produktu" a"prvky," z"nichž" je" složen," představují" jeho" obsah." Obsah" je" přístupný"

popisu"a"zkoumaní.“1""Mediálny"produkt""môže"byť"zdrojom"inšpirácie"pre"respondenta,"môže"

ovplyvniť"jeho"vkus,"kultúrny"prehľad,"ale"nedá"sa"s"určitosťou"tvrdiť,"že"mediálny"obsah"má"

súvislosť"s"konaním"jedinca/jednotlivca."Mediálnym"produktom"môžu"byť"aj"osobnosti"v"nich"

vystupujúce." Nielen" reklamný" ale" aj"mediálny" produkt"má" svoje" logo." „Logom“"mediálneho"

produktu" sú" v"niektorých" prípadoch" osoby" v"ňom" vystupujúce" " (programoví" hlásatelia,"

moderátori)."

"

Programový!hlásateľ,!logo!a!titulok!
Rovnako"ako"logo,"aj"mediálny"produkt"sa"dá"opísať."Logo"môžeme"definovať"ako"vizuálny"

symbol," určitý" grafický" znak," ktorý"používajú" firmy," spoločnosti," organizácie," rôzne" skupiny"

alebo" aj" jednotlivci" za" účelom" odlíšiť" seba," resp." odlíšiť" svoje" produkty" či" služby," od"

konkurencie." Primárna" funkcia" loga" preto" súvisí" s" odlíšením" firiem," spoločností," ich"

produktov," resp." služieb" od" iných," konkurenčných" firiem." „Logo" slúži" na" jednoduchšiu"

identifikáciu"firiem"a"jej"výrobkov"alebo"služieb.“2""Zjednodušene"môžeme"mediálny"produkt""

charakterizovať"ako"„produkt“,"ktorý"televízia"vyrába"pre"publikum"a"publikum"(respondenti)"

tento" produkt" vyhľadáva" a" „používa“" na" uspokojenie" svojich" potrieb" (získať" informácie,"

zabaviť" sa," vzdelať" sa)." Všetky" televízne" mediálne" produkty" sa" snažia" vzbudiť" dojem"

interpersonálnej"komunikácie,"a"preto"dávajú"priestor"známym"a"populárnym"osobnostiam."

 
Moderátor" typický"pre"danú" stanicu" je" „identifikátorom“"pre" respondenta," ktorý" si" spája"

osobnosť"moderátora" s" vysielateľom." " Mediálnym" produktom" sú" aj" väčšie" celky," napríklad"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

1"JIRÁK,"Jan""–"KÖPPLOVÁ,"Barbara."Média.a.společnost."Praha":"Portál,"2007."s."118."

2"BANYÁR,"Milan."Umenie"a"reklama"`"znaky"umeleckej.a"komerčnej.komunikácie."In"Horňák,"Pavel"a"kol.:"

„Reklama.09..Zborník.vedeckých.štúdií.pre.otázky.teórie.a.histórie.reklamy.a.public.relations“.""

Bratislava":!Book"&"Book,"2009,"s."119`145.!ISBN:"978`80`970247`0`3.!!

"
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vysielania"televízií"/TA`3,"Markíza,"JOJ,"ČT,"STV,"atď./."Aj"keď"sa"mnohým"z"nás"môže"zdať,"že"

logá" a" značky" sú" výdobytkom" najmä" dnešnej" generácie" a" ich" častý" výskyt" v" súčasnosti" si"

vyžiadal"trh"plný"rôznych"firiem,"produktov"či"služieb,"nie"je"to"celkom"presné."Logá"a"značky"

sprevádzajú"ľudstvo"od"jeho"počiatku."Už"pravekí"lovci"sa"snažili"zanechať"svoju"stopu"napr."v"

podobe" odtlačku" rúk" na" stenách" jaskýň," alebo" prerozprávaním" svojho" životného" príbehu"

ukrytého" vo" výjavoch" jaskynných" malieb" zobrazujúcich" úspešný" lov." Podobne" ešte" pred"

moderátorom""sa"vyskytoval"v"mediálnych"produktoch""hlásateľ"(programový"hlásateľ,"tohto"

času" „vyhynutý" druh“" na" televíznej" obrazovke" slovenských" televízií)." Programoví" hlásatelia"

boli" „logom“" mediálneho" produktu" ako" veľkého" televízneho" vysielacieho" celku," televíznej"

stanice"(STV,"ČT,"ORF,"a"i.)."Na"Slovensku"sa"„logá“"v"podobe"programových"hlásateľov"vrátili"

ešte"v"komerčnej"podobe"na"stanici"Joj"Plus"v"októbri"2008.""„Joj"Plus"marketingovo"pomohol,"

najmä"pri"štarte,"návrat"niekdajších"hlásateľských"tvárí"STV,"ako"boli"Nora"Beňačková"či"Ada"

Straková" –" bola" to" téma" pre" médiá.“" " " " " Vo" Švédsku" " ale" aj" v" Poľsku" " registrujeme"

programových" hlásateľov" ešte" aj" teraz." Ak" by" sme" od" marketingovej" terminológie" prešli" k"

žurnalistickej,"printovej,"tak"potom"programového"hlásateľa"môžeme"porovnať"k"printovému"

titulku."„Titulok"ako"konferenciér"(obvykle"spolu"s"úvodom)"uvádza"čitateľa"do"problematiky."

Preto"by"mal"adresáta"presne"a"správne"orientovať,"nielen"na"ploche"novín,"ale"aj"v"tematike."

Preto" by" ho" mal" získavať" aj" pre" prečítanie" ponúkaného" príspevku," aj" pre" myšlienkové"

podnety," ktoré" sú" v" ňom" obsiahnuté" `" " povzbudzovať" k" úvahám," nabádať" k" žiaducemu"

konaniu." Za" samozrejmosť" sa" pokladá"nielen" vecná," obsahová," ale" aj" výrazová"pravdivosť" a"

primeranosť"titulku.“"""

Charakteristika" titulku," tak"ako"uvádza"Droppa,"môže"byť"základom,"nielen"pre"hľadanie"

paralely"medzi"titulkom"v"texte"a"programovým"hlásateľom"na"televíznej"obrazovke,"ale"aj"pre"

priblíženie"významu"profesie"televízneho"moderátora."

Moderátor," " ako" súčasť" televízneho" komunikátu" " priamo" oslovuje" adresáta," svojím"

prejavom" určuje" obsah" komunikácie," spolukomunikátorov" vyzýva" ku" komunikácii" " a""

moderátorský" prejav" určuje" obsah" komunikátu." Presne" formulovanými" otázkami" vedie" a"

orientuje"komunikáciu."

Moderátor"svojím"prístupom"môže"recipienta"ovplyvniť"v"želateľnom"smere"a"rovnako"ako"

titulok"môže"nabádať"k"žiaducemu"konaniu."
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V" titulku" sa" považuje" za" samozrejmosť" vecná," obsahová," výrazová" pravdivosť" a"

primeranosť,"paralelne"v"profesii"televízneho"moderátora"by"mali"jeho"sociálne,"osobnostné"a"

kognitívne"schopnosti""korešpondovať"s"obsahovým"zameraním"daného"komunikátu."

Titulok" (podobne" ako" programový" hlásateľ" a" moderátor" niektorých" mediálnych"

produktov)" by" mal" byť:" jasný," stručný," krátky," konkrétny," výstižný," presný," výrazný,"

zrozumiteľný," názorný," priliehavý," primeraný," expresívny," vkusný," pôsobivý," markantný,"

čitateľný,"podnetný,"prekvapujúci,"nápaditý,"pútavý,"vtipný,"duchaplný,"adresný,"príťažlivý.""

"

Programový" hlásateľ," ktorý" sprevádzal" respondenta" celým" vysielaním" od" začiatku"

vysielania"až"do"jeho"záveru,"bol"nielen"titulkom,"ale"aj"akýmsi"brandom"" "televíznej"stanice."

Význam" slova" brand" (značka)" pochádza" zo" starej" angličtiny" `" slovo" biernan" znamenalo" –"

vypáliť"znamenie."""Prejav"programového"hlásateľa"ako"loga"televízneho"produktu,""podobne"

ako"komunikáciu"reklamného"produktu"musí"dekódovať"recipient." "„Podľa"spôsobu"spojenia"

rozoznávame" aj" v" oblasti" reklamy" predovšetkým" interpersonálnu" komunikáciu" s" výhodou"

názornosti" a" okamžitej" spätnej" väzby" a" masovú" komunikáciu" s"možnosťou" zasiahnutia"

najširších" cieľových" skupín" prostredníctvom" prostriedkov"masovej" komunikácie." V" procese"

komunikácie" komunikátor" vypracuje" (kóduje)" resp." odosiela" komunikát" (napr." reklamnú"

výpoveď),"ktorý" sa"prostredníctvom"média" (komunikačného"kanála)"dostáva"k" recipientovi,"

komunikantovi," ktorý" ho" dekóduje.“3 "Funkciu" " " hlásateľky" " ako" programového" loga" vo"

vysielaní"mediálneho""produktu""JOJ"Plus"potvrdzujú"slová"programového"riaditeľa"Františka"

Borovského" „Potrebovali.sme.isté.obdobie.na.využitie.knižnice?.programov,.ktoré.zodpovedali.

pôvodnému. zameraniu. JOJ. . Plus.. . Hlásateľkami. . stanica. nevybočovala. zo. svojej. pôvodnej.

orientácie. na. divákov. starších. ako. 40. rokov.".4 .Hlásateľky. mali. vzbudiť. záujem. o.produkt.

(v.našom.kontexte.celý.televízny.kanál. JOJ.Plus).a.apelovať.na.diváka,.aby.si. „kúpil“.ponúkaný.

„tovar“." " Pri" apelatívnej" komunikácii" " programového" hlásateľa" ponúkajúceho" mediálny"

produkt" " " môžeme" konštatovať" v" zhode" s" " Vopálenskou," že:" " „Úlohou. apelatívnej. formy.

oslovenia. je. ovplyvňovanie. názorov,. postojov. a. hodnôt. tak,. aby. značka,. produkt,. služba.alebo.

konanie.sa.stalo.objektom.pozornosti.záujmu,.túžby.a.činnosti.recipienta.a.aby.výsledok.tohto.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

3"HORŇÁK,"Pavel."Nová.abeceda.reklamy."Bratislava":"Central"European"Advertising,"2003."298"s."ISBN"80`

967950`5`8.,"Str."178."

4"Dostupné"na"internete"[cit."2011`10`13]"http://medialne.etrend.sk/televizia`spravy/joj`plus`cakaju`

najvacsie`zmeny`od`startu`prvou`je`zrusenie`hlasateliek.html"
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pôsobenia. sa. fixoval. v. jeho. pamäti.“" "5"Hlásateľky" na" JOJ" Plus" svojou" komunikáciu" pomáhali"

„predať“" " televízny" produkt." Výsledkom" ich" mediálnej" komunikácie" mal" byť" apel" na"

sledovanie"konkrétneho""televízneho"produktu."Nielen"hlásateľky,"redaktori,""ale"aj"""televízni"

moderátori," ich" komunikační" partneri," informácie" a" témy," ktoré" sprostredkujú" " a"sú"

usporiadané" v"určitej" forme," " tvoria" obsah" mediálneho" produktu." Programové" " hlásateľky"

v"mediálnom" produkte" apelovali," informovali," „sprehľadňovali“," presvedčovali," zabávali,"

určovali"módne" trendy" " a"kooperovali" " svojou" komunikáciou" v"rámci"mediálneho" produktu.""""

Mediálny" produkt" " ako" súčasť" masovej" kultúry" je" výsledok" fungovania" celej" organizácie"

(televízia)" a" jej" postavenia" v"spoločnosti." Jednotlivé" profesijné" skupiny" majú" rôznu" mieru"

pracovnej" autonómie" (tvorivej" slobody)." Programové" hlásateľky" vo" svojej" tvorbe" boli"

slobodné"najmä"z"hľadiska"formy"(štylistiky,"prejavu,"komunikácie"smerom"k"respondentovi).""

Podobne"ako"moderátori,"ktorí"participujú"na"produktoch,"kde"je"bulvárny"obsah"podriadený"

požiadavke"trhu"s"prevládajúcou"motiváciou"tvorby"zisku"sa"stali"aj"programové"hlásateľky"na"

JOJ"Plus""súčasťou"komercializácie"média.!

"

"

Obr."1"–"Sajfa"si"pri"hodnotení"starých"profesionálnych"moderátoriek"JOJ"Plus"

neodpustil"štipľavé"a"nemiestne"poznámky..."

http://www.cas.sk/clanok/108347/video`sajfa`urazil`hlasatelky`joj`plus"""

"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

5"Vopálenská,"Eva...Reklamná.persuázia.–.apely.a.iné.prostriedky.reklamnej.štylizácie."In:"REKLAMA.09.!

Zborník"vedeckých"štúdií"pre"otázky"teórie"a"histórie"reklamy"a"public"relations."Bratislava":Book&Book,"2009."s."

48."
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Moderátor!v!procese!mediácie!
Na"komunikáciu" sa"môžeme"pozerať" aj" ako"na"proces" zapájania" sa"do" spoločnej" kultúry"

a"jej" spoluvytvárania." Tým," že" " si" neustále" sprostredkujeme" rôzne" informácie," že" ich"

vyhľadávame"a"vyžadujeme,"budujeme"si"väzby,"ktoré"spoluvytvárajú"našu"spoločnú"kultúru."

Súčasne,"ak"my"prijímame" isté"podnety,"hlásime"sa"k"tejto"kultúre."Táto" „kultúra“"obklopuje"

každého" z"nás" " a"je" nielen" našim" prostredím," ale" " aj" základom," odkiaľ" vychádza" náš"

komunikačný" akt." Podstatou" televíznej" mediálnej" komunikácie" je" určité" verejné"

sprostredkovanie""(mediácia)"obsahov"anonymnému"publiku."Televízia"a"rozhlas"patria"medzi"

vysielacie" média" (broadcasting)," ktoré" vychádzajú" z"už" existujúcich" technológií," (telefón,"

telegraf," fotografie," nahrávanie" zvuku)."Obsahy" si" obe"médiá" „vypožičali“" od" už" jestvujúcich"

médií" a"sú" od" nich" odvodené" `" filmy" ,hudba," príbehy," správy," a" šport." Pre" televíziu" ako"

vysielacie"médium"je"charakteristický:"

• rozsiahly"výstup,"rozsah,"dosah;"

• audiovizuálny"obsah;"

• zložitá"technológia"a"organizácia;"

• verejný"charakter"a"rozsiahla"regulácia;"

• národný"a"medzinárodný"charakter;"

• veľmi"rôznorodé"podoby"obsahu;"

.

„Mediace.je.najobecnější.proces,.při.němž.mezi.dvě.strany.vstupuje.prostředník,.aby.ovlivnil.

či. zajistil. vztah.mezi. nimi.“.6.Moderátor" môže" vstupovať" medzi" dve" strany" ako" prostredník,"

ktorý" svojou" komunikáciou" zaistí" vzájomný" vzťah." Svojím"postavením" spracuje" nielen" nové"

informácie" v"intrapersonálnej" komunikácii," využije" interpersonálnu" komunikáciu" v"redakcii,"

alebo" v"televíznom" štúdiu" a"vo" vysielaní" sa" stáva" mediátorom" medzi" vysielateľom"

a"recipientom." Vychádzajúc" z" definície" mediátora," moderátor" sa" mu" " svojou" komunikáciou"

približuje" „...mediace. je. proces. zprostředkování. nějakého. spoločensky. akceptovaného. poznání.

a.kulturních.hodnot.prostřednictvím.nějakého.institucionalizovaného.činitele.k.publiku.“"7"Médiá"

predstavujú"v"každej"spoločnosti"nielen""zdroj"skúseností,"poznania,"prežitkov," "ale""vstupujú"

do"súkromného"života"respondentov."Komunikácii"televízneho"diváka"dá"televízne"vysielanie"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

6"JIRÁK,"Ján"–"KÖPPLOVÁ,"Barbara."Média.a.společnost."Praha":"Portál,"2007,!s.42."
7"Tamže"
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(broadcasting)" " verejný" rozmer." Televízne" produkty" " majú" veľký" vplyv" na" správanie" sa"

jednotlivca" a"spoločnosti," na" životný" štýl," ale" aj" na" politické" rozhodovanie" (napríklad"

efektívnou" metódou" otvoreného" prezentovania" politických" názorov" vyžadovaného"

verejnosťou" v"predvolebnom"období" na" televíznej" obrazovke" " je" politická"diskusná" relácia)."

Využívanie" verejne" známych," populárnych" televíznych" osobností" sa" stáva" jedným"

z"významných," určujúcich" rysov" mediálnej" komunikácie" " a"jej" šírenia" masovej" kultúry."

Populárne" osobnosti" (moderátori)" sa" tak" stávajú" súčasťou" každodenného" života"

respondentov," aj" napriek" tomu" že" sa" s" nimi" nemusia" stotožniť." Mediácia" je" považovaná" za""

jednu" z"hlavných" funkcií" televízie," kde" každé" sprostredkovanie" môže" byť" aktívnou"

interpretatívnou"činnosťou"(osobnosť"moderátora," jeho"status,"charakterové"a"profesionálne"

vlastnosti," aktívne" ovplyvňuje" proces" mediácie)." Podľa" rôznych" spôsobov" komunikácie"

môžeme" hovoriť" o"rôznych" typoch" mediácie–sprostredkovania" informácie." Moderátor" ako"

osobnosť" sprostredkovateľa," nositeľa" mediálnej," masovej" kultúry" môže" byť" nielen" v"úlohe"

spoločníka,"informátora,"zabávača,"vyjednávača,"poslucháča,"ale"aj"presvedčovateľa."Mediátor"

je"zároveň"aj"nositeľom"kultúry" jazykového"prejavu,"ktorý"má"priamy," "čiastočne" i"nepriamy"

vplyv"na"používanie"spisovného"jazyka"u"adresáta.8""

"

Moderátor"v"masovom"médiu"podáva"podľa"určitých"pravidiel"svedectvá"o"svete,"s"ktorými"

ich"konzumenti"(diváci)"nemusia"mať"vlastné"skúsenosti." "Vo"svojej"výskumnej"úlohe" "Profil"

vybraných" moderátorov" TV" Markíza" v" publicistike" a" zábave," ktorá" bola" realizovaná" pre"

potreby" odbornej" štúdie" Televízny" moderátor" a" jeho" pôsobenie" na" diváka" ako" príjemcu"

komunikátov,"kde"má"dominantné"postavenie"moderátor"sa"autor"zameral"na"profesionálne"a"

charakterové" (osobnostné" a" výrazové)" vlastnosti" moderátorov." Z" uvedených" kvalít"

moderátora" a" z" výsledkov" výskumu" uvedených" vlastností," ktoré" je" schopný" príjemca"

rozpoznať,"sa"dá"vytvoriť"nasledovná"charakteristika."Podľa"nej"by"moderátor"v" televíznych"

produktoch"mal:"

• byť"duchaplnou"osobnosťou""s"dobrou"znalosťou""témy;"

• byť"osobnosťou,"schopnou"spracovať"a"odovzdávať"tému"so"zreteľom"na"diváka;"

• mať""príjemné,""dôveryhodné""vystupovanie;"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

8"LEHOCZKÁ,"Viera."Rozhlasový.mediátor."In:"Mediálne"kompetencie"v"informačnej"spoločnosti."Zborník"

z"vedeckej"konferencie"s"medzinárodnou"účasťou"konanej"v"dňoch""12."a"13."apríla"2007."Trnava":"Fakulta"

masmediálnej"komunikácie"UCM,"2007,"s."215"–"221."
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• nemal"dávať"najavo"nadradenosť;"

• byť"vhodne"a"primerane"upravený,"v"závislosti"od"obsahu"komunikátu."

 
Moderátor"v"televíznom"interview"by"zase"mal:"

• byť"hlavnou"postavou,"okolo"ktorej"sa"krúti"rozhovor;"

• riadiť"rozhovor;"

• zaujať"a"udržať"pozíciu"formálnej"neutrality"voči"postojom"hosťa;"

• mal"by"vystupovať"za"divákov."

 
" Dôveryhodnosť," prirodzený" prejav" bez" vlastnej" prezentácie" môže" viesť" k" záujmu"

publika"o"tému"a"k"naplneniu"komunikačných"očakávaní"moderátora"aj"príjemcov."Aj"preto"sú"

to"podmienky"pre"aktívny"príjem"sprostredkovaných"informácií."

Prostriedky"mediácie"vytvárajú"určitý"súbor"sekundárnych"kódov"typických"pre"jednotlivé"

druhy"mediálnych"produktov.""Niektoré"prostriedky"kultúrnej"mediácie"sú"spoločné"pre"určité"

typy"médií,"napríklad"navádzanie"predstavy,"že"jednosmerná"mediálna"komunikácia"sa"veľmi"

neodlišuje" od" interpersonálnej" komunikácie." Táto" snaha" sa" prejavuje" vo" využívaní"

profesionálnych" sprostredkovateľov" (spravodajcovia," moderátori," zabávači)," ktorí" oslovujú"

publikum" a"vzbudzujú" dojem" " interpersonálnej" (vzájomnej)" komunikácie." K" príjemcovi"

(respondentovi)"sa""dostáva"individualizovaný"prvok,"s"ktorým"sa"môže"stotožniť"(meno,"hlas,"

dikcia," gestá," výraz" " moderátora)." " Zjednodušene" môžeme" mediáciu" " kultúry" " televízneho"

moderátora"zhrnúť"nasledovne:"""

Moderátor" je" súčasťou" „kultúrnej“" komunikácie;" " objavuje" sa" v"produktoch" určených"

väčšinou""na"krátkodobé"použitie"(správy,"zábava),"vyprodukovaných"vo"formálnej"organizácii"

(televízia"s"určitou"vnútornou"hierarchiou,"právomocou"a"zodpovednosťou);"distribuovaných""

technickými" možnosťami" k"masovému," anonymnému" publiku;" verejne," bez" obmedzenia"

prístupu;" jednosmerne" (bez" možnosti" výmeny" rolí" medzi" moderátorom" a"respondentom);"

nepriamo" (s" odloženou" spätnou" väzbou);" prezentovaných" priebežne" (v" závislosti" od"

konkrétnej"programovej"štruktúry)."

"Moderátor" v"Čechách" a"na" Slovensku" je" najmä" od" deväťdesiatych" rokov" 20." storočia"

vnímaný"ako"hlavná"postava"talk"show"a"politických"diskusií."Ako"partner"v"dialógu"s"politikmi"

(politické"diskusné"relácie"Na"telo"`"Televízia"Markíza,"Máte"slovo"`"Česká"televize)"je"súčasťou"
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žurnalistickej" komunikácie." Aktuálnosť," publicita" a"periodicita" spoločenských" informácií" je"

zasadená" do" kontextu" „novinárskej" komunikácie" moderátora“." " Zjednodušene" môžeme" aj"

kultúru" v"médiách" charakterizovať" ako" „výrobok“" ," ktorý" televízia" vyrába" pre" publikum"

a"publikum" (respondenti)" tento" produkt" vyhľadávajú" a" „používajú“" na" uspokojenie" svojich"

potrieb"(získať"informácie,"zabaviť"sa,"vzdelávať"sa)."

"

" "" "

"" "

(a) Obr.!2!f!Adela!Banášová!a!Martin!Pyco!Rausch,!nižšie!!Jolana!!Voldánová!!a!Leoš!Mareš!

"

Vôľa" vedieť" a" poznať" donúti" človeka" k" tomu," aby" prekonal" vlastné" kultúrne" bariéry." Aj"

preto" je" kultúra" večne" živý" proces," ktorý" citlivo" reaguje" na" podnety" spoločenského" života"

vrátane"„mediálneho"dialógu“"s"recipientmi.""

Americký" filozof" a" kulturológ" Bloom" sa" pri" definícii" kultúry" opiera" o"morálnu" hodnotu:"

„Kultúra"je"to,"čo"umožňuje"bohatý"sociálny"život"na"vysokej"úrovni,"konštituujúci"ľudstvo"ako"

celok,"jeho"zvyky,"štýl,"vkus,"sviatky,"rituály,"bohov"–"všetko,"čo"púta"jednotlivcov"v"skupine,"ku"

koreňom," čo" ich" včleňuje" do" komunity," ktorá" je" vyjadrením" ich" spoločnej" vôle" a" myslenia,"

viaže"ich"k"ľudom"tvoriacim"morálnu"jednotu.“9""Zvyky,"štýl,"vkus,"sviatky,"rituály,"ako"súčasť"

„kultúrnych“" mediálnych" prejavoch" " sa" stáva" produktom." To," čo" sa" objaví" v"médiách" " je"

tovarom."Recipent"si" zaplatí" za" informácie," zábavu," skúsenosti," zážitky"a"poznatky."Mediálna"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

9"GAŽOVÁ,"Viera."Úvod.do.kulturológie."Bratislava":"PEEM,"2009."s."19."
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kultúra" v" súčasnosti" vytvára" akýsi" spoločenský" model." Svojimi" ideálmi" (spotreba," zábava,"

priemysel"kultúry,"alebo"recyklovaná"kultúra)"a"jazykom"prekračuje"limity"národných"kultúr."

Mediálna"kultúra"modifikuje"a"čiastočne"aj"potláča"po"stáročia"utváranú"identitu"konkrétneho"

kultúrneho" celku," nivelizuje" lokálne," sociálne" a"intelektuálne" rozdiely." Už" od" detstva"

modifikuje" médium" " postoje," názory,"úsudky" a"hodnotenie" reality." Média" sprostredkujú"

mediálnu"kultúru"ako"hyperrealitu.""V"interkultúrnom"dialógu""môžeme"hovoriť"o"zásadnom"a"

rastúcom"význame"masových"médií"v"21."storočí."Podľa"McQuaila"(2009)""sú"médiá:"

• zdrojom"moci"–"potenciálnym"prostriedkom"vplyvu"a"presadzovania"inovácií,"

• prostredím" (arénou)," kde" sa"na"národnej" i"medzinárodnej" úrovni" odohrávajú"mnohé"

udalosti"verejného"života,"

• významným" zdrojom" výkladu" sociálnej" reality" a" predstáv" o" nej" (najvýraznejšie"

odzrkadľujú"zmeny"v"kultúre"spoločnosti),"

• primárnym"kľúčom"k"sláve"a"k"postaveniu"osobnosti,"

• zdrojom" významových" sústav," ktoré" empiricky" a" hodnotovo" vymedzujú," čo" je"

„normálne“/10"

• Banyár" (2009)" v"súvislosti" " s"mediáciou" (sprostredkovaním)" operuje" termínom"

simulakra" `" označenie" pre" svet," kde" virtuálna" realita" je" spájaná" so" skutočnosťou."

Mediálny"priestor"je"vyskladaný"z"množstva"simulakier."Niektorí"teoretici""hovoria"pri"

mediálnej""komunikácii"o"konštruovaní""subjektívnych"predstáv"o"realite."11""

"

"

Čo!!je!„normálne“!očami!médií!
"

Hodnotové" vymedzenie" toho," čo" je" v"médiách" „normálne“" " sa" zamieňa" za" boj" o" príjemcu"

prostredníctvom"ukazovateľa"sledovanosti,"preferovanie"zábavných"programov."Súperenie"o"

čo" najväčší" zisk" z" vysielania" dokazuje," že" stav" mediálnej" kultúry" posúva" média" bližšie" k"

podnikom,"ktorých"prioritným"cieľom"je"zisk."Práve"masovosť"médií"umožnila"vznik"masovej"

kultúry." Ide" o" „kultúru“" vyfabrikovanú" pre" masové" publikum," ktorá" sa" " vyvinula" spolu" s"

masovou"spoločnosťou"v"druhej"polovici"18."storočia."Pracovná"migrácia"donútila"spoločnosť"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

10"MCQUAIL,"Denis."Úvod.do.teorie.masové.komunikace."Praha":"Portál,"2009."s."21"

11"VYBÍRAL,"Zbyněk."Lži,.polopravdy.a.pravda.v.lidské.komunikaci."Praha:"Portál,"2008,"s."112"
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k" odklonu" od" tradičných" väzieb" a" v" novom" prostredí" tak" prirodzene" vznikla" náchylnosť" k"

vonkajšiemu" riadeniu." Strata" individuálnej" kritickosti," globalizácia" a" nové" umelé" potreby"

zmenili" hodnoty" celej" spoločnosti." " Zmenu" v" chápaní" kultúry" vysvetľuje" Hvížďala" takto:""

„Skutočnosť,.že.slovo.kultúra,.ako.ho.chápe.stará.Európa,..u"nás.po.roku.1948.postupne.stratilo.

svoj. pôvodný. obsah,. uľahčilo. anektovanie. tohto" územia. k. inej,. východnej. ríši.. Zbavilo. nás.

koreňov,. vytiahlo. nás. z. tradície. zušľachťovania" pod. rúškom. modernosti:. s. týmto. modelom.

pracovali.rovnako.obratne.nacisti,.aj"komunisti..Nacisti.mali.romantickú. ideu.Blut.und.Boden,.

krv. a. zem,. ale. zároveň. ničili" všetko,. čo. malo. pevné. korene,. všetko,. čo. sa. roky. v. spoločnosti.

pestovalo.. Komunisti. zase" sľubovali. beztriedny. raj. a. zároveň. ničili. akýkoľvek. prejav. vlastnej.

autonómnosti.. Všetky" tradične. spolky. a. organizácie,. ktoré. sa. roky. podieľali. na. zušľachťovaní.

nášho.priestoru.a"mysle,.boli.zakázané.a.zničené..Ich.predstavitelia.boli.buď.vyhnaní.z.krajiny,.

uväznení,"alebo.zavraždení..Aby.sa.tak.mohlo.stať,.musel.sa.najprv.zmeniť.obsah.slova.kultúra..

Všetky. vysoko.pestovane.hodnoty.museli. byť. z. kultúry. vylúčené..Kultúra.bola. teda.odrazu. len.

umením..Nemala.už.nič.spoločne.s.médiami,.ktoré.boli.len.nástrojom.na.ovládanie.más..Preto.sú.

dnes.média.len.jednoduchým.nástrojom.na.zarábanie.peňazí..Zmysel.existencie.v.šťastí.a.slobode.

jednotlivca,.občana,.ktorého.výrazom.je.práve.vysoká.kultúra.založená.na.tradovaní.vo.všetkých.

oblastiach,.vrátané.prestížnych.médií,. sa.tu.nikdy.nemohla.naplno.rozvinúť..Nemali.sme.na.to.

čas.. Média. u. nás. prevažne. len. slúžili. (najskôr. obrodeniu,. potom. socializmu. a. teraz. zábave),.

neboli.službou,.či.servisom.pre.občanov..Boli.„slúžkovské“.a.nie.služobné.“.12"

Médiá" sú" naozaj" podnikmi," v"pravom" zmysle" slova," ktorých" cieľom" je" na" mediálnych"

produktoch" a"masovej" kultúre" zarobiť." " Typickými" znakmi" masovej" kultúry" sa" tak" stali"

komercionalizovanosť,"homogénnosť"a" fakt," že"nie" je"určená" iba" jednej" skupine"obyvateľov."

Navyše" nenadväzuje" na" tradičnú" ľudovú" kultúru." Kritici" masovej" kultúre" vytýkajú"

predovšetkým," že"ničí" etnické" zvláštnosti," preferuje"menej"náročné" žánre," riadi" sa" zákonom"

ponuky" a" dopytu," podporuje" pasívny"nekriticky" postoj," vyvoláva" už" hotové" emócie."Naproti"

tomu" podľa" obhajcov" masová" komunikácia" rozširuje" vyššie" umenie" v" najširších" masách" a"

navyše,"je"demokratická.“"13"""

"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

12"HVÍŽĎALA,"Karel."2005.""Jak.myslí.media."Praha":"Dokořan,"2005."s."142."

13"REIFOVA,"Irena."2004."Slovnik.mediální.komunikace,"Praha":"Portal,"2004."s."113."
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Obr."3"–"Český"moderátor"Jan"Kraus"dáva"českým"médiám"punc"kultivovanosti"

https://www.google.sk/#hl=sk&gs_nf=3&tok=VqW1TW2xgrz2"

"

Masové" médiá" a"ich" produkty" majú" nepredstaviteľný" vplyv" aj" na" " interkultúrny" dialóg"

svojho"adresáta,"ktorý"zneužívajú."Je"dobré"byť"kritický,"ale"nie"predpojatý.""Médiá"nefungujú"

nezávisle" na" svojom" prostredí," ktoré" ovplyvňujú" a"sú" ním" ovplyvňované" (spoločenské,"

politické," kultúrne" vplyvy)." " Zmyslom" interkultúrnej" komunikácie" je" dorozumieť" sa.""

Informácie"z"médií""nám""pritom"pomáhajú,"ale"zároveň"aj"tvarujú,"pretvárajú,"rozširujú"naše"

kultúrne"poznatky"a"postoje."Dokážu"nám""vnútiť"kedy"sa"máme"rozplakať,"a"naopak"kedy"sa"

smiať." " Vybíral" hovorí" o" „In`formovaní“.14"Komunikácia" " v"užšom" chápaní" sa" týka" len" ľudí"

a"spoločenských"útvarov." "Rôzni"autori"ponúkajú" "charakteristiky,"v"ktorých"sa" "komunikácia"

definuje" ako" oznamovanie,. „prenos. informácií. či. výmena. významov. v.rámci. spoločenského.

kontaktu" " "s"cieľom.preniesť..oznámenia.jednej.či.viacerým.osobám.prostredníctvom.symbolov,"

alebo" ako" verejný" prenos" obsahov. „...je. druhom. sociálnej. komunikácie,. pri. ktorej. sa. verejne.

prenášajú. rôznorodé. obsahy. (komunikáty). od. komunikátora. k.recipientovi. prostredníctvom.

technického.zariadnia.“15"Ak"sa"na"komunikáciu"pozeráme"ako" "na"sociálny"proces"a"sociálnu"

inštitúciu," potom" by" sme" mali" vedieť" " kto" všetko" v" médiách" stojí" za" komunikátorom" a"za"

inštitúciou."""

Komunikátor" v"televízii" prostredníctvom" televízneho" produktu" sprostredkuje" informácie"

(informuje," zabáva," vyzýva," poučuje," pátra," vyhľadáva," spája" atď.)" smerom" k"recipientovi""

(divák)." Vzniká" pomyselný" dialóg" medzi" médiom" a" recipientom." V"procese" komunikácie" sa"

odohráva" viacero" úrovní" samotnej" výmeny" informácií." Tie" závisia" od" jej" účastníkov," od"

komunikačného" prostredia" a"od" samotného" procesu" výmeny" informácií." Podľa" roviny"

usporiadania" spoločnosti," v"ktorej" komunikátor" komunikuje," môžeme" jeho" komunikáciu"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

14"VYBÍRAL,"Zbyněk.""Psychologie.komunikace."Praha":"Portál,"2005,"s."22."

15"HRADISKÁ,"Elena,"LETOVANCOVÁ,"Eva."Psychologie.marketingových.komunikací."VUT"Brno,"1999,"s."4`5."
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segmentovať" " (intrapersonálna," interpersonálna," sociálna," medziskupinová,"

inštitucionalizovaná," celospoločenská," mediálna," masová" komunikácia)." Mediálna"

komunikácia" ja" určená" " pre" publikum." Osobnosť" komunikátora" (moderátora)" je"

neoddeliteľnou" súčasťou" interkultúrneho"dialógu," v" ktorom" sa"na" komunikáciu"moderátora"

pozeráme"cez"otázky:"

• S"kým"moderátor"komunikuje"(zdroj"a"príjemca)?"

• Prečo"moderátor""komunikuje"(funkcia"a"účely)?"

• Ako"komunikácia"moderátora"prebieha"(kanály,"jazyky,"kódy)?"

• O"čom"je"komunikácia"moderátora"(obsah,"odkazy,"druhy"informácií)?"

• Aké"sú"dôsledky"komunikácie"televízneho"moderátora("zámerné"a"nezámerné)?""

"

"" !

Obr." 4" `" " Absolútny" profesionál" –" ovplyvňuje" médiá," ich" kultúru," mienku" mediálneho"

publika"a"tvorí"imidž"osobností"–"Larry"King"

"

Mediálna!realita!–!ilúzia!alebo!skutočnosť!
Všetky" televízne" mediálne" produkty" sa" snažia" vzbudiť" dojem" interpersonálnej"

komunikácie"a"preto"dávajú"priestor"známym"a"populárnym"osobnostiam."Žijeme"v""ilúzii,"že"s"

pomocou"médií"je"pre"nás"všetko"jasnejšie,"prehľadnejšie"a"logickejšie."Médiá"si"však"vytárajú"

vlastný"virtuálny"svet"so"svojskými"pravidlami"a"zákonmi,"prostredníctvom"mediálneho"sveta"

si" recipient" utvára" obraz" o"realite," ktorá" ho" obklopuje." Svet" televízie" si" privlastňuje" realitu,"

ktorú"si"osvojuje,"kopíruje" ju"a"potom"si" ju"pretvára"na"vlastný"obraz." Informácie" "z"domova,"

sveta," či" " kultúry" vnímame" iba" sprostredkovane." " Je" jedno" či" sme" na" Slovensku," Čechách,"

Maďarsku" či" v" Nemecku," všade" sme" prinútení" " prispôsobiť" sa" pravidlám" virtuálneho" sveta"

a"mediálnym" situáciám." „V. množení. mediálnych. obrazov. neexistujú. napodobeniny,. kópie.

v.podobe,.v.akej.sme.boli.konfrontovaní.v.minulosti..Vzniká.neprehľadný.a.mätúci.medzipriestor,.
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v.ktorom. sa. fikcia. prekrýva. s.realitou,.množia. sa. obrazy. navzájom. . si. až. nehorázne. podobné,.

rušia.nadväznosť.a.lineárnosť,.vítajú.paralelnosť.a.prelievanie“.16.

„V"semiotickom"kontexte"preto"hovoríme"o"svete,"kde"sa"označujúce"stáva"označovaným."

Hyperrealita" je" reálnejšia" ako" realita" sama." Naša" skutočnosť" má" povahu" teleontológie,"

poznáme"iba"to,"čo"nám"médiá"ponúknu,"podsunú."To,"čo"považujeme"za"reálne," je"mediálna"

realita" a" udalosti," ktoré" sa" neobjavia" v"médiách," ako" keby" ani" neexistovali," pretože" o" nich"

nevieme." Takýto" svet," svet" spájajúci" virtuálnu" realitu" so" skutočnosťou" dostal" označenie"

simulakrum.“17"Korene" simulakra" siahajú" až" do" obdobia" starovekého"Grécka." Antický" filozof"

Platón" v"jeho" „Podobenstve" o"jaskyni“" opisuje" ľudí," ktorí" poznajú" iba" prostredie" jaskyne," sú"

tam"spútaní","nehybne"sedia,"pozerajú"sa"na"stenu,"kde"sa"pred"ich"očami"odohráva"hra"tieňov."

Tiene"na" stene" sú"pre"nich" reálne," neuvedomujúc" si," že" ide" len"o"obraz." Žijú" v"nevedomosti,"

kým"sa"jeden"nevyslobodí"a"nezistí,"že"existuje"aj"reálny"svet"`"svet"mimo"jaskyne."

Platón"sa"snaží"vysvetliť"povahu""sveta."V"obrazovej"rovine"rozdeľuje"svet"na:"svet"v"jaskyni"

a"svet"mimo"jaskyne.""Platón"ako"keby"vedel"o"našom"mediálnom"svete,"kde"sedíme"prikovaní"

k"obrazovkám," sledujeme" v"nich" hru" tieňov" a"jediné" čomu" veríme," je" sprostredkovaný"

mediálny" obraz." Dokonca" túto" hru" tieňov" sledujeme" v"rovnakej" tieňohre" médií," obrazy"

televíznych" show," moderátorov," fiktívnych" postáv," filmových" hrdinov," či" hviezd" Superstar,"

ktoré" hľadá" nielen" Slovensko," ale" celá" Európa." Banyár" v"súvislosti" " s"mediáciou"

(sprostredkovaním)" často" operuje" termínom" simulakra" `" označenie" pre" svet," kde" virtuálna"

realita" je" spájaná" so" skutočnosťou."Mediálny" priestor" je" vyskladaný" z"množstva" simulakier."

Niektorí"teoretici""hovoria"pri"mediálnej""komunikácii"o"konštruovaní""subjektívnych"predstáv"

o"realite."18""

Simulovaný" svet"médií" sa" stáva" našim" osobným," intímnym" svetom." Interkultúrny" dialóg"

cez"simulakrá"vidíme"aj"v"licencovaných"reality"show,"ktoré"ohlasujú"svoj"boom"v"21."storočí."

Inscenovaný" prístup" zobrazenia" reality" sa" teší" veľkej" obľube," nielen" divákov," ale" aj"

vydavateľov," zadávateľov" reklamy." Mediálna" komunikácia" ako" jedna" z"foriem" spoločenskej"

komunikácie"má"mnoho"foriem"a"uskutočňuje"sa"na"rôznych"úrovniach."Súčasným"trendom"sa"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

16"MALIČKOVÁ,"Michaela.:"Hra.(nie)len.ako.estetický.fenomén."Nitra":"Ústav"lineárnej"a"umeleckej"

komunikácie.,"FF"UKK,2008,"s."89.""

17"BANYÁR,"Milan.""Simulakrum,.realita.a.mediálna.realita."In:"""Magál,"S.,"Mistrík,"M.,"Solík,"M.:"Masmediálna"

komunikácia"a"realita"II"."Zborník,"UCM,"2009,"s."302."

18"VYBÍRAL,"Zbyněk."Lži,.polopravdy.a.pravda.v.lidské.komunikaci."Praha":"Portál,"2008,"s."112."



____"

206"

"

"

"

stáva" komunikácia," ktorá" simuluje" zobrazenia" reálneho" života," reálnych" „kultúrnych“" reálií."

„Médiá"nám"poskytujú"pohľad"iba"na"malú"časť"reality,"vytvárajúc"si"vlastný"virtuálny"svet""so"

svojskými" pravidlami" a"zákonmi," prostredníctvom" neho" si" bežný" recipient" utvára" pohľad"

o"realite."Mediálna"realita"býva"prezentovaná,"resp."vnímaná"ako"realita"životná.“"19""Reality"

show"sa"stali"výhodným"biznisom."Do"kooperácie"a"tým"aj"do"mediálneho"dialógu"vstúpili"dve"

krajiny" (Slovensko" a"Česko)" a"pre" obe" republiky" je" ekonomicky" výhodné" mať" spoločnú"

inscenovanú" „hru" na" realitu“" sprostredkovanú" vedením"mediálnych" organizácií...Aj" napriek"

tomu," že" hlavnými" hrdinami" sú" reálni" ľudia," fakt" že" ich" " neustále" snímajú" kamery" a"sú"

verejnosti"takpovediac"na"očiach,"sú"nútení"existovať"v"umelom"prostredí,"či"musia"plniť"úlohy"

vyplývajúce" zo" súťaže" (vznikajú" zámerne" vyprovokované" konfliktné" situácie," taktické,"

strategické" rozhodnutia" účastníkov" reality" show," ako" aj" ich" predstieranie," simulovanie,"

inscenovanie," hranie," ktoré" sa" stáva" atraktívne" pre" recipientov" (divákov)." Postmoderní"

teoretici" `"Welsh," Baudrillard," Eco" teraz" hovoria" o"kríze" identity." Neustála" expanzia" nových"

technológií" im" dáva" za" pravdu," technológie" umožňujú" lepšiu," rýchlejšiu" komunikáciu"

a"emocionálne" prežívanie," zdanlivo" autentické" prostredie," ale" na" druhej" strane" nám" hrozí"

strata" vlastnej" identity." Vo" virtuálnom" prostredí" internetu" veľmi" rýchlo" zmeníme" svoju"

identitu" (meno," vek," pohlavie," záujmy," bydlisko," sociálne" väzby)" a"prispôsobíme" sa"

požiadavkám"dopytu." " " " Internetové"médium"nám"poskytuje"hyperreálny"priestor," v"ktorom"

paralelne" existuje" naša" identita" a"množstvo" paralelných" identít." Môžeme" " tu" porušovať"

zaužívané"normy,"konvencie,"ktoré"v"reálnom"živote"dodržiavame."Správanie,"komunikácia"je"

v"rozpore" s"reálnym" prostredím." " Je" to" sila"mediálnej" sugescie" a"aj" preto" sa"masové" "médiá"

stávajú"bojom""o"moc.""

"

"""""""""""""""""" "

Obr."5"–"Moderátorom,"ktorý"reflektuje"reálne"problémy"spoločnosti"je"Štefan"Hríb"

"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

19"BANYÁR,"Milan.""Simulakrum,.realita.a.mediálna.realita."In:"""Magál,"S.,"Mistrík,"M.,"Solík,"M.:"Masmediálna""""

komunikácia"a"realita"II"."Zborník,"UCM,"2009,"s."301`317."
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Provokovať," šokovať," polemizovať" môže" nielen" umenie," ktoré" nedáva" jednoznačné"

odpovede"na"naše"otázky,"ale"aj"médiá."Tam"tie"odpovede"skôr"poznáme." "Globalizácia"médií"

znamená," že" "v"rôzne"krajiny"sveta"sú"ekonomicky"prepojené"a"ponúkajú"podobné"mediálne"

obsahy," ale" globálne" sa" podieľajú" aj" na" interkultúrnom" dialógu" (spravodajské" agentúry,"

televízie"môžu"poskytnúť"lokálne"informácie"aj"ďalej"do"sveta),"keď"upravujú"svoje"mediálne"

produkty" tak," aby" boli" zrozumiteľné" " bez" ohľadu" na" rozdielnosť" kultúr." Masívna" reklamná"

kampaň" " na" celosvetový" hit" Titanic" koncipovaná" " ako" „svetová" premiéra“" dokázala" upútať"

milióny" divákov" na" celom" svete." „Reklama. sa. stáva. vďaka. svojej. ekonomickej. sile,. masovej.

pôsobnosti. i. kreatívnej. príťažlivosti. skutočne. populárnou. kultúrou,. mali. sme. na. mysli.

skutočnosť,.že.reklamnej.tvorbe.dnes.prisudzujeme.atribút.umelecká.a.že.ako.taká.preniká.do"

nášho.života.a.prostredníctvom.médií.ovplyvňuje.a.formuje.aj.kultúru“.""20"

Aj" napriek" významným" kultúrnym" rozdielom" na" celom" svete" sa" tieto" kultúre" rozdiely"

stierajú"vzájomným"obchodovaním"s"mediálnymi"produktmi,"ale"aj"internacionalizáciou."Stále"

viac" prvkov" národných" kultúr" vďaka" médiám" spracováva"viac" rovnakých" " podnetov," ktoré"

prispôsobí" " do" svojho" kultúrneho" kontextu," čím" dochádza" k"zhode" kultúrneho" " obsahu""

v"mnohých"kultúrach.""

Na"záver"spolu"s"Jirákom"treba"povedať,"že"interkultúrny"dialóg"v"21."storočí""sa"prejavuje"

masívnym" rozširovaním" mediálnych" obsahov" v"celosvetovom" meradle" a"prispôsobenie"

podoby"produktov"kultúrnym"špecifikám"konkrétnej"krajiny.""""

"

" !

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

20"Vopálenská,"Eva.""2009."Reklamná"persuázia"–"apely"a"iné"prostriedky.reklamnej.štylizácie."In:"REKLAMA"

09.!Zborník"vedeckých"štúdií"pre"otázky"teórie"a"histórie"reklamy"a"public"relations."Bratislava":Book&Book,"

2009."s."47`71.!
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Veľtrhy(a(výstavy(v!kontexte'marketingovej'komunikácie!

PhDr..Bohuslava.Krížová.
"

"

"

Abstrakt:!

Štúdia"prináša"stručný"pohľad"na"veľtrhový"segment"na"Slovensku"v"kontexte"globálneho"

vývoja." Na" príklade" troch" najväčších" veľtrhových" centier" ilustruje" jeho" súčasný" stav."

Komparáciou" troch" najstarších" " organizátorov" veľtrhov" a" výstav" na" Slovensku," ktorými" sú"

Incheba"Expo"Bratislava,"Agrokomplex"–"Výstavníctvo"Nitra"a"EXPO"CENTER"Trenčín"načrtáva"

hlavné"rysy"vývinu"tohto"segmentu"marketingového"mixu"na"Slovensku."

"

"

"

Abstract:!

This"study"brings"brief"overview"on"segments"of"fairs"in"Slovakia,"in"the"context"of"global"

development."It‘s"current"state"is"illustrated"via"examples"of"three"largest"centers."Comparison"

of" three" oldest" organizers" of" fairs" and" exhibitions" in" Slovakia" which" are" Incheba" Expo"

Bratislava," Agrokomplex" –" Výstavníctvo" Nitra" and" EXPO" CENTER" Trenčín" outlines" main"

characteristics"of"development"of"this"marketing"mix"segment"in"Slovakia."

"

"

"

" "
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Veľtrhy"a"výstavy"predstavujú"dôležitú"súčasť"marketingovej"komunikácie."Tak,"ako"ďalšie"

nástroje"komunikačného"mixu,"aj"výstavníctvo"prešlo"od"vstupu"do"nového"milénia"zásadnými"

zmenami." Nástup" nových" komunikačných" nástrojov" ovplyvnil" stratégiu" marketingu"

veľtrhových" spoločností." Pochopiť" tendencie" súčasných" veľtrhov" a" výstav" podmieňuje"

poznanie" ich" historického" vývoja" v" globálnom" i" lokálnom" poňatí." Z" globálneho" pohľadu" je"

história" veľtrhov" v" štúdii" vymedzená" územím" Európy" a" lokálny" rámec" je" špecifikovaný"

historickým"vývojom"v"Slovenskej"republike."""

"

"

VÝVOJ!SEGMETNU!VEĽTRHOV!A!VÝSTAV!V!EURÓPE!
Začiatkom"20."storočia"sa"výstavníctvo"profilovalo"ako"samostatné"odvetvie,"ktoré"na"svoje"

medzinárodné" aktivity" a" užšiu"medzinárodnú" spoluprácu," potrebovalo" zastrešenie" vlastnou"

organizáciou." V" roku" 1925" vznikla" v"Miláne" organizácia" UFI" (The" Global" Association" of" the"

Exhibition" Industry)," ktorej" hlavným" cieľom" bolo" rozvíjať" spoluprácu" medzi" európskymi"

veľtrhmi," aby" sa" " oživil"medzinárodný" obchod" " po" Prvej" svetovej" vojne." Do" roku" 1937" UFI"

získala"33"členov."Následne"svoju"činnosť"v"dôsledku"Druhej" svetovej"vojny"prerušila"na"10"

rokov."V"roku"1947"organizácia"presťahovala"riaditeľstvo"z"Milána"do"Paríža"a"zostávajúcich"

24"členov"sa"zameralo"na"hospodárske"oživenie"a"rozvoj"výstavníctva"v"Európe."V"súvislosti"s"

liberalizáciou" medzinárodného" obchodu" v" období" 1947" až" 1956" sa" členská" základňa"

organizácie"rozšírila"o"mimoeurópske"krajiny"(UFI,"2013,"[online])."S"vývojom"masovej"výroby"

a" nových" obchodných" sektorov" sa" rozširovali" možnosti" organizácie" UFI" v" oblasti" získania"

nových" členov." Aby" sa" zabránilo" neprehľadnej" členskej" štruktúre" organizácia" rozhodla," že"

povolí" členstvo" spoločnostiam" zaoberajúcim" sa" organizovaním" veľtrhov" a" výstav" s" tým," že"

splnenia"hodnotiace"kritériá"stanovené"UFI.""

Ako"striktne"apolitická"medzinárodná"organizácia"sa" "UFI"stala"komunikačným"fórom"na"

dosiahnutie" spoločných" cieľov" organizátorov" veľtrhov" Východného" aj" Západného" bloku." " V"

roku"1975"bolo"v"UFI"zastúpených"99"členských"organizácií"zo"40"krajín,"organizujúcich"119"

špecializovaných" výstav" a" 55" všeobecných" veľtrhov" (UFI," 2013," [online])." Zvyšovaním"

globalizácie" obchodu" čelila" UFI" novým" výzvam," aby" uľahčila" integráciu" rozvojových" a"

industrializujúcich"sa"krajín,"ktoré"rozvíjali"aj" "výstavníctvo."UFI"spustila"program"zameraný"

na"poskytovanie"poradenských"služieb"a"školení.Vynaložila"značné"úsilie"na"rozvoj"spolupráce"

a" dohôd" medzi" členmi" UFI" a" zástupcami" výstavníctva" z" rozvíjajúcich" sa" krajín," bývalých"
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európskych"kolónií."V"roku"1991"mala"UFI"153"členov"–"110"v"Európe,"21"v"Ázii,"9"v"Afrike,"7"v"

Južnej"Amerike,"5"v"Severnej"Amerike"a"1"v"Austrálii"(UFI,"2013,"[online])."UFI"sa"tak"podarilo"

spojiť" organizácie" zaoberajúce" sa" veľtrhmi" a" výstavami" zo" všetkých" piatich" kontinentov" a"

nadobudla"tak"reálny"charakter"globálnej"organizácie."

"

Uvoľnenie" obchodných" bariér" medzi" Východom" a" Západom" a" rast" využívania" nových"

prostriedkov" elektronickej" komunikácie" priniesol" odvetviu" výstavníctva" nové" výzvy." V"

súvislosti" s" očakávanými" zmenami" UFI" rozšírila" služby" svojim" členom" prostredníctvom"

širokej"škály"vzdelávacích"seminárov"a"pravidelných"stretnutí"technických"výborov.""

UFI" umožnila" vstup" novým" kategóriám" členov" –" národné" a" medzinárodné" združenia"

odvetvia" výstavníctva," majitelia" výstavísk" a" organizácie" realizujúce" výskumy," kontrolujúce"

štatistiky"a"rozvoj"výstavníctva."

"

V"roku"1995"bola"založená"Aliancia"stredoeurópskych"veľtrhov"(CEFA"–"Central"European"

Fair" Alliance)." Zahŕňala" sieť" organizátorov" veľtrhov" pre" intenzívny" obchodný" kontakt" v"

strednej" a" juhovýchodnej" Európe." Členovia" sa" rozhodli" ísť" v" ústrety" procesu" európskej"

integrácie"tesnejšou"spoluprácou"v"oblasti"marketingu"a"vzťahov"s"verejnosťou."Členmi"CEFA"

sa"stali"medzinárodné"spoločnosti"spĺňajúce"nasledujúce"kritériá"(CEFA,"2009,"[online]):"

•" členovia" CEFA" sú" zároveň" členmi" UFI" a" spĺňajú" medzinárodné" štandardy" kvality"

veľtrhu,"

•" pochádzajú" z" európskeho" regiónu" integrujúceho" krajiny" nachádzajúce" sa" v"

geografickom"trojuholníku"Alpy,"Dunaj"a"Adria,"

•" všetci" členovia" sú" povinní" zverejniť" správne" a" prehľadné" údaje" o" ich" aktivitách" v"

oblasti"výstavníctva."

"

Cieľom" CEFA" je" riešiť" nové" problémy" v" prostredí" rastúcej" globalizácie" s" riešeniami"

orientovanými" na" budúcnosť." Jednota" členských" krajín" vytvára" nový" trh" ponúkajúci"

príležitosti"a"nový"predajný"potenciál"v"strednej"a"juhovýchodnej"Európe."

Členmi"CEFA"sú"organizácie"z"15"krajín,"z"toho"9"je"z"členských"krajín"EÚ."Trh,"ktorý"krajiny"

CEFA"pokrývajú,"môžeme"zaradiť"na"11."miesto"vo"svetovom"rebríčku"krajín"podľa"populácie."

Do"roku"2008"zorganizovali"445"podujatí"na"ploche"o"rozlohe"2"950"742"m2."Pritiahli"viac"ako"
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116" 090" vystavovateľov" a" počet" návštevníkov" sa" pohyboval" okolo" 9" 326" 605" ľudí." V"

spolupráci"s"UFI"zorganizovala"CEFA"75"podujatí"(CEFA,"2009,"[online]).""""

!

!

!

História!a!súčasnosť!výstavníctva!na!Slovensku!
Situácia" v" organizovaní" veľtrhov" a" výstav" bola" po" roku" 1990" ovplyvnená" stále"

pretrvávajúcim" predrevolučným" vnímaním" fungovania" trhu." Nestačilo" len" disponovať"

skupinou"ľudí"pripravených"technicky"zabezpečiť"výstavisko"a"veľtrhový"areál."Vystavovatelia"

postupne" začínali" chápať" význam" marketingovo" orientovaných" organizátorov" schopných"

pripraviť"komplexnú"veľtrhovú"akciu."Podujatie"musí"mať"určitú"tému,"sprievodný"program,"

je" potrebné" ho" propagovať" a" priviesť" vhodných" vystavovateľov" a" cieľové" skupiny"

návštevníkov."Do"popredia"sa"dostáva"aj"význam"spätnej"väzby"v"podobe"prieskumov"názorov"

vystavovateľov"a"návštevníkov,"taktiež"zabezpečenie"objektivity"auditu."

Zastaraný"prístup"organizátorov"dokázal"prežiť"ešte"2,"resp."3"ročníky"organizovania"akcií."

Neprítomnosť" marketingového" prístupu" im" však" nikdy" neumožnila" prekročiť" hranicu"

vymedzenú" priestorom" expozície." V" rokoch" 1997" až" 2001" výrazne" poklesol" počet"

organizovaných" veľtrhov" a" výstav." Podľa" výskumu" Asociácie" nemeckých" veľtrhov" (AUMA),"

ktorý" sa" realizoval" v" roku" 2000," približne" 60"%" zúčastnených" subjektov" (nemecké" firmy" –"

vystavovatelia,"zákazníci),"považuje"výstavy"a"veľtrhy"za"vhodný"komunikačný"prostriedok"na"

dosiahnutie"predajných"cieľov."Ďalšie"komunikačné"nástroje"ako"direct"marketing,"reklama"v"

špecializovaných"časopisoch"alebo"internetové"médiá,"považovali"respondenti"za"vhodné"v"30"

–" 35" %" (AUMA," 2001," [online])." Úlohou" organizátorov" veľtrhov" tak" bolo" intenzívnejšie"

interpretovať" zákazníkom"možnosti" využívania" tohto" špecifického"média." V" období" poklesu"

organizovania"veľtrhov"a"hľadania"spôsobov,"ako"sa"s"touto"situáciou"vysporiadať,"nastupuje"

nová"forma"realizovania"veľtrhov"–"virtuálny"veľtrh."Pojem"virtuálny"veľtrh"sa"radí"k"obdobiu"

internetového" boomu." Prvotnou" myšlienkou" bolo" nahradenie" klasického" veľtrhu" tým"

elektronickým."

Výhodou"virtuálnych"veľtrhov" je" lacnejšia"prezentácia" firiem,"možnosť"realizácie"veľtrhu"

po"celý"rok,"dostupnosť"pre"záujemcov"z"celého"sveta"a"množstvo"on`line"doplnkových"služieb"

(Vysekalová,"2004,"s."235).""
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Nástupom" virtuálneho" veľtrhu" na" začiatku" 21." storočia" sa" zo" začiatku" zdalo," že"

elektronické" výstavníctvo" je" schopné" vytlačiť" klasické" veľtrhy" z" ponuky" komunikačných"

nástrojov." V" období" 2000" až" 2002" to" vyzeralo" tak," že" sa" tieto" domnienky" aj" naplnia"

(Vysekalová," 2004)." Reakciou" však" bola" silnejúca" marketingová" aktivita" organizátorov"

veľtrhov"a"výstav"v"dôsledku"až"likvidačnej"konkurencie"v"odvetví."Bolo"nevyhnutné"zostaviť"

nové," komplexnejšie" formy" marketingovej" komunikácie," technického" zabezpečenia" areálov,"

rozšírenia" služieb" pre" vystavovateľov" a" nových" návštevníkov." Veľtrh" sa" tak" po" rokoch" stal"

konkurencieschopným" médiom" a" virtuálne" veľtrhy" ostali" na" úrovni" aktuálneho" a" ľahko"

dostupného"informačného"zdroja."

Prostredie"internetu"sa"začalo"využívať"ako"prostriedok"znižujúci"náklady"organizátorom"

spojené" napríklad" s" tlačením" prihlášok," rôznych" reklamných" materiálov" a" cenníkov."

Dostupnosť" informácií" sa" výrazne" zjednodušila," čo" malo" vplyv" na" zvýšenie" záujmu" a"

návštevnosti"realizovaných"veľtrhov"nielen"na"Slovensku,"ale"v"celej"Európe."Internet"prevzal"

úlohu" organizačného" nástroja" umožňujúceho" dohodnutie" stretnutí," kúpu" vstupeniek" a"

plánovanie" návštevy" vybraných" expozícií." Z" konkurenčného" boja" medzi" internetom" a"

veľtrhom"sa"počas"niekoľkých"rokov"vyformovala"nenahraditeľná"symbióza."

"

" "



____"

215"

"

"

"

Komparáciou"troch"najstarších""organizátorov"veľtrhov"a"výstav"na"Slovensku,"ktorými"sú"

Incheba! Expo!Bratislava,! Agrokomplex! –! Výstavníctvo!Nitra! a! EXPO! CENTER!Trenčín,"

načrtneme"hlavné"rysy"vývinu"tohto"segmentu"marketingového"mixu"na"Slovensku."

"

"

Spoločnosť"Incheba!Bratislava,!a.s."bola"založená"v"roku"1989."Z"roka"na"rok"rástol"počet"

podujatí,"areál"spoločnosti"sa"rozšíril"a"v"roku"1993"bola"založená"spoločnosť"Incheba"Praha"

sídliaca" v" areáli" pražského" výstaviska"Holešovice." Za" posledných" 10" rokov" sa" v" spoločnosti"

uskutočnili" viaceré" významné" zmeny." V" areáli" Incheba" Expo" Bratislava" boli" dobudované"

výstavné"priestory"a"vzniklo"45"000"m²"krytej" výstavnej"plochy"a"4"500"parkovacích"miest."

Následne"k"výstavným"halám"pribudla"hala"A0"a"Expo"Club."Celková"výstavná"plocha"dosiahla"

60"000"m²"krytej"plochy"a"40"000"m²"voľnej"plochy."V"roku"2006"sa"podarilo"oživiť"a"vytvoriť"

tradíciu" zbrojárskych" veľtrhov" prostredníctvom" prvého" ročníka" veľtrhu" IDEB" (INCHEBA,"

2013,"[online])."

Veľtrh" IDEB" (Medzinárodný" veľtrh" obrannej" techniky)" sa" svojím" charakterom" a"

parametrami" zaradil" medzi" rozhodujúce" stredoeurópske" veľtrhy" orientované" na" oblasť"

špeciálnej" techniky." Veľtrh" bol" hodnotený" ako" top" podujatie" roka" európskeho" významu." V"

roku"2010"vzhliadlo"expozície"veľtrhu"IDEB"22"071"návštevníkov"a"bol"zaznamenaný"nárast"

zahraničnej"odbornej"návštevnosti"(IDEB,"2013,"[online]).""

"Rok" 2008" priniesol" pre" Inchebu" rekordný" 18." ročník" AUTOSALÓNU," na" ktorom" sa"

predstavil"doposiaľ"najväčší"počet"vystavovateľov"a"slovenských"výstavných"premiér."

"V" roku" 2009" organizovala" jubilejný" 30." ročník" veľtrhu" CONECO" (Medzinárodný" veľtrh"

energetickej" efektívnosti" a" racionalizácie" využitia" energie)." Počas" veľtrhu"CONECO"bola" ako"

sprievodný"program"pre"návštevníkov"pripravená"Akadémia"energetickej"úspornosti."Cieľom"

tohto"projektu"bolo"objasniť"všetkým"aktuálne"témy,"ktoré"sa"môžu"vyskytnúť"pri"stavbe,"či"

rekonštrukcii"bytových"alebo"nebytových"priestorov"(CONECO,"2013,"[online])."

""

V" roku" 1989" bola" z" rozhodnutia" ministra" poľnohospodárstva" a" výživy" SSR" zriadená"

príspevková"organizácia"Agrokomplex!–!Výstavníctvo!Nitra."Spoločnosť"začala"organizovať"

nové" veľtrhové" projekty," zamerané" na" nábytok" a" bývanie," záhradkárstvo," strojárstvo,"

zváranie," zlievanie" a" metalurgiu," stavebnú" mechanizáciu," záhradkárstvo," automobily,"

lesníctvo," drevospracujúce" technológie," bonsaje," stavebníctvo," kúrenie" ventiláciu,"

klimatizáciu,"rôzne"domáce"zvieratá"(chovné"aj"výstavné)."Od"roku"2008"existuje"výstavisko"v"
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novej" právnej" forme" ako" Agrokomplex" –" Výstavníctvo"Nitra," štátny" podnik" v" rámci" rezortu"

Ministerstva" pôdohospodárstva" a" rozvoja" vidieka" SR." Podľa" štatistiky" organizácie" bol"

priemerný" počet" vystavovateľov" zo" všetkých" podujatí" za" posledné" dva" roky" (2010" a" 2011)"

viac" než" 235" (v" priemere" až" 20" %" tvorili" zahraniční" vystavovatelia)," priemerný" počet"

návštevníkov" bol" okolo" 53" 000" (4" %" boli" zo" zahraničia" a" 35" %" odborní" návštevníci)"

(Agrokomplex,"2013,"[online])."

"

EXPO!CENTER!a.s.,!Trenčín"je"v"súčasnosti""tretím""najväčším""subjektom"vo"výstavníctve"

na" Slovensku" (podľa" veľkosti" predajnej" plochy," počtu" vystavovateľov," celkovej" výstavnej"

plochy" a" ročného" obratu)." Ročne" usporiada" približne" 20" podujatí." V" roku" 1991" sa" VHJ"

Slovakotex" pretransformovala" na" akciovú" spoločnosť," pričom" jednou" z" divízii" akciovej"

spoločnosti"bola"aj"divízia"výstavníctva."Od"roku"1992"sa"divízia"stala"akciovou"spoločnosťou"s"

oficiálnym" názvom" Výstavisko" TMM," a.s." Trenčín." Na" valnom" zhromaždení" v" roku" 2007" sa"

zmenilo" obchodné" meno" spoločnosti" na" EXPO" CENTER" a.s.," Trenčín" (Expo" Center," 2013,"

[online])."

"

!

!

Súčasné!trendy!vo!vývoji!výstavného!a!veľtrhového!segmentu!
"

Domáce"a" zahraničné"výstavníctvo" sa"vplyvom"globalizácie"a" internetu"vyvíjajú" súbežne."

Prioritou" je" zachovanie" pozície" segmentu" veľtrhov" a" výstav" ako" nástroja" podpory" a"

presadzovania" vývoja" technológií" a" výmeny" poznatkov," informácií" a" inovácií" (CEFA," et" al.,"

2011,"[online])."

Za"silné"stránky"súčasnej"podoby"veľtrhov"a"výstav"môžeme"považovať"priamy"kontakt"a"

komunikáciu" (zákazník"a"vystavovateľ),"poskytovanie"pomoci"malým"a" stredným"podnikom"

rozvíjať" medzinárodné" vzťahy" aj" mimo" EÚ," novú" marketingovú" a" komunikačnú" platformu"

zabezpečujúcu"rovnaký"interaktívny"prístup"pre"zúčastnené"podniky,"ako"aj"návštevníkov"(z"

pohľadu"návštevníkov"možnosť"zapojiť"všetky"svoje"zmysly"na"spoznanie"nových"produktov"a"

služieb," a" z" pohľadu" vystavovateľov" možnosť" flexibilne" reagovať" a" spracovávať" reakcie"

návštevníkov" na" ich" produkt" respektíve" službu)," zvýšenú" inovatívnosť," zapájanie" nových"
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koncepcií" veľtržného" podnikania" a" integráciu" nových" médií" (napríklad" organizovanie"

špeciálnych"akcií"a"národných"pavilónov).""

Vývoj" vo" výstavníctve" bol" spolu" s" inými" odvetviami" negatívne" ovplyvnený" dôsledkami"

ekonomickej" krízy." V" porovnaní" s" úspešným" rokom" 2008," kedy" bola" zaznamenaná" oproti"

predošlým" rokom" zvýšená" účasť" a" záujem," tak" vystavovateľov" ako" aj" návštevníkov,"

zaznamenali" výstavnícke" spoločnosti" v" polovici" roka" 2009" výrazný" pokles" návštevnosti"

veľtrhov."Niektoré"veľtrhy"boli"zrušené,"iné"zmenili"termíny"akcie,"respektíve"periodicity"ich"

realizácie."Obrat"nastal"až"v"roku"2010,"kedy"sa"v"poslednom"štvrťroku"medziročné"hodnoty"

návštevnosti"zvýšili"(Agrokomplex,"2013,"[online])."Dôležitým"faktorom"pre"návštevníkov"na"

veľtrhoch"určených"širokej"verejnosti,"sa"stáva"zábava."Návštevníci"prichádzajúci"do"areálov"

výstavísk" vyžadujú" príjemnú" atmosféru." Stáva" sa" tak"minulosťou," že" priorita" veľtrhových" a"

výstavných"podujatí"bola"len"prezentácia"produktov"a"ponuka"informácií."Úspešnou"stratégiou"

je"len"tá,"ktorá"prináša"aj"pridanú"hodnotu.""

Organizácia"UFI"vypracováva"štatistickú"správu"o"vývoji"výstavníctva"vo"svojich"členských"

krajinách."Posledná"správa"bola"vydaná"v"roku"2012."Vzhľadom"k"rôznym"úrovniam"rozvoja"

krajín"a"globálnej"diverzity" sa"použité"metódy"pri" jednotlivých"krajinách"mierne" líšia."Údaje"

boli" poskytnuté" jednotlivými" zodpovednými" orgánmi" každej" krajiny." Štúdia" sa" venuje"

porovnaniu" vybraných" členských"krajín"UFI" vrátane" Slovenska"na" základe"údajov"o" rozlohe"

prenajatého" miesta," počtu" vystavujúcich" a" počtu" návštevníkov." Vstupné" údaje" pre" audit"

uskutočnený"v"rokoch"2009"až"2011"boli"pre"každý"rok"iné.""

"

"

Počet"zúčastnených"veľtrhov"sa"v"rámci"jednotlivých"krajín"výrazne"líšil."Najviac"veľtrhov,"

zaradených" do" auditu," bolo" v" celom" skúmanom" období" v" Nemecku" a" Poľsku." Ich" počet"

násobne"prevyšoval"ďalšie"analyzované"krajiny" (Česko,"Maďarsko," Slovensko)."V" roku"2011"

poskytlo" najmenšiu" vzorku" údajov" (len" z" 3" veľtrhov)" Slovensko," " čo" predstavuje" o" 78,5"%"

menej"veľtrhov"než"v"roku"2010.""

" "
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! Počet!veľtrhov!

! 2009! 2010! 2011! 2010/2011!

Česko! 73" 58" 53" `8,6"%"

Nemecko! 254" 240" 215" `10,4"%"

Maďarsko! 25" 24" 26" 8,3"%"

Poľsko! 206" 226" 208" `7,9"%"

Slovensko! 32" 14" 3" `78,5"%"

"

Tabuľka"1"–"Porovnanie"počtu"zúčastnených"veľtrhov"vo"vybraných"krajinách"UFI""(Zdroj:"vlastné"spracovanie.)"

"

"

"

"

"

Prenajatá" plocha" predstavuje" súčet" štvorcových" metrov" za" každý" realizovaný" veľtrh" v"

jednotlivých"mestách"danej"krajiny."Najviac"plochy"bolo"prenajatej"pre"firmy"v"Nemecku"(viac"

než" sedem" násobok" súčtu" ostaných" krajín)." V" roku" 2011" poskytli" nemecké" výstaviská" v"

priemere" 28" tis." m2" na" jeden" veľtrh." Na" porovnanie," v" Poľsku" to" bolo" aj" napriek" veľkému"

počtu"podujatí,"v"priemere"2,6"tis."m2."

"

"

! Prenajatá!plocha!(v!tis.!m2)!

! 2009! 2010! 2011! 2010/2011!

Česko! 364" 243" 256" 5,4"%"

Nemecko! 6"274" 5"589" 5"949" 6,4"%"

Maďarsko! 133" 138" 102" `26,0"%"

Poľsko! 501" 603" 550" `8,7"%"

Slovensko! 174" 61" 10" `83,6"%"

Tabuľka"2"–"Porovnanie"prenajatej"plochy"vo"vybraných"krajinách"UFI""(Zdroj:"vlastné"spracovanie.)"

"

"

" "
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Rastúci" záujem" vystavujúcich" firiem" si" udržalo" jedine" Nemecko" ako" tradičná" krajina"

veľtrhov"a"výstav."Aj"napriek"nižšiemu"počtu"veľtrhov"v" roku"2011"(o"25"menej"než"v" roku"

2010)"počet"vystavujúcich"stúpol"o"2,4"%."V"Česku"aj"napriek"zvýšeniu"prenajatej"plochy"o"5,4"

%" došlo" k" poklesu" počtu" vystavujúcich" medziročne" o" viac" než" 10" %." Na" jedného"

vystavujúceho"pripadlo"v"Nemecku"32,6"m2"výstavnej"plochy,"v"Česku"30,2"m2,"v"Maďarsku"

30,9"m2,"v"Poľsku"22,2"m2"a"na"Slovensku"26,3"m2."Najmenej"ochotní"investovať"do"rozlohy"

výstaviska"boli"vystavujúci"v"Poľsku."Na"jedného"vystavujúceho"pripadlo"o"10"m2"menej"než"v"

Nemecku."

"

"

"

! Počet!vystavujúcich!(v!tis.)!

! 2009! 2010! 2011! 2010/2011!

Česko! 12,43" 9,60" 8,48" `11,7"%"

Nemecko! 163,03" 178,12" 182,48" 2,4"%"

Maďarsko! 4,10" 3,83" 3,30" `13,8"%"

Poľsko! 22,50" 25,40" 24,78" `2,4"%"

Slovensko! 5,30" 2,20" 0,38" `72,8"%"

Tabuľka"3"–"Porovnanie"počtu"vystavujúcich"vo"vybraných"krajinách"UFI""(Zdroj:"vlastné"spracovanie.)"

"

"

" "



____"

220"

"

"

"

V"roku"2009"pripadalo"na"jeden"veľtrh"v"Česku"12"tis."návštevníkov,"v"Nemecku"28,5"tis.,"v"

Maďarsku"14,6"tis.,"v"Poľsku"4,6"tis."s"na"Slovensku"14,5"tis."V"štatistikách"UFI"sú"zaznamenaní"

len" platiaci" zákazníci." V" prípade" voľného" vstupu" na" podujatie" sa" evidencia" návštevníkov"

nerobila."V"roku"2011"výrazne"poklesla"návštevnosť"veľtrhov"v"krajinách"Maďarsko"(12"tis."na"

veľtrh)"a"Slovensko"(6"tis."na"veľtrh)."V"Česku"vzrástla"návštevnosť"v"porovnaní"s"rokom"2009"

takmer"o"50"%."Nemecko"si"polepšilo"približne"o"5"tis."návštevníkov"na"jeden"veľtrh."

"

"

"

! Počet!návštevníkov!(v!tis.)!

! 2009! 2010! 2011! 2010/2011!

Česko! 875" 985" 970" `1,5"%"

Nemecko! 7"254" 7"823" 7"654" `2,1"%"

Maďarsko! 365" 302" 310" 2,6"%"

Poľsko! 953" 963" 945" `1,9"%"

Slovensko! 465" 191" 18" `90,5"%"

Tabuľka"4"–"Porovnanie"počtu"vystavujúcich"vo"vybraných"krajinách"UFI""(Zdroj:"vlastné"spracovanie.)"

"

"

"

"

" "
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ZÁVER!
Na"základe"výsledkov"štúdie"sa"dá"usúdiť"výrazný"náskok"Nemecka"v"oblasti"organizovania"

výstavníctva" a" využívania" všetkých" dostupných" komunikačných" prostriedkov" na" zvýšenie"

záujmu"o"jednotlivé"podujatia."Výsledky"poukazujú"na"rovnaký"prístup"v"krajinách"Maďarsko,"

Česko" a" Slovensko," u" ktorých" sa" pomerové" hodnoty" jednotlivých" ukazovateľov" líšili"

minimálne." Poľsko" sa" síce" prezentovalo" počtom" podujatí" na" úrovni" Nemecka," no" výsledky"

ukázali,"že"na"jedno"uskutočnené"podujatie"pripadá"oveľa"nižší"počet"účastníkov."Využívanie"

nemeckého"modelu"prístupu"k"výstavníctvu,"ako"špecifické"komunikačné"médium,"znamená"v"

blízkej"budúcnosti"priestor"pre"zlepšenie"vo"všetkých"skúmaných"ukazovateľoch."Aj"napriek"

vplyvu" hospodárskej" krízy" sa" organizácie" realizujúce" veľtrhy" snažia" dosiahnuť" pozitívne"

výsledky"pri"propagovaní"podujatí"a"získať"tak"stále"väčší"záujem"zo"strany"vystavovateľov"a"

návštevníkov"z"celej"Európy."

" "
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Komunikovať+s+úspechom+(Communicate+with+success)!
Velká!kniha!manažérskych!dovedností!!!!!!!!!

!!!!! !

!
JAY," Ros" –" TEMPLAR," Richard." Velká" kniha" manažerských" dovedností." Praha" :" Grada"

Publishing,"2011,"520"s."ISBN"978`80`247`1279`6."

"

O" úspechu" publikácie" svedčí" niekoľkonásobná" dotlač." „Velká" kniha" manažerských"

dovedností“" je" veľká" nielen" formátom" a" počtom" strán," ale" aj" " širokým" záberom"obsahu." Po"

prečítaní" sme" sa" utvrdili" v" tom," že" knihu"môžeme"považovať" za" vhodnú" príručku" pre" tých,"

ktorí"chcú"vyjadriť"najlepšie"to,"čo"majú"práve"na"mysli."Instantné"rady"pre"manažérov"sú"na"

okamžité"použitie"a"majú"pomôcť"odbúrať"stres,"ak"má"napríklad"manažér"deň"pred"dôležitou"

prezentáciou,"alebo"ak"chce"efektívne"viesť"svoj"tím."Kniha"sľubuje"manažérom,"že"im"okolie"

bude" lepšie" rozumieť." " Z" množstva" kníh" ," ktoré" vychádzajú" v" poslednom" " čase" o"

komunikačných"zručnostiach" " `"Dieter–W."Allhoff,"Waltraud"Allhoff" :"Rétorika"a"komunikace"

(14" vydání)." Praha" :" Grada" Publishing," a." s." ," 2010," " 199" s." ISBN" 978`80`247`2283`2;"

KLAPETEK,"Milan:"Komunikace,""argumentace,""rétorika."Praha":"Grada"Publishing,"a."s.,"2008.,"

247" s." ISBN" 978`80`247`2652`6;" HEINRICHS," Jay:" Rétorika" pro" každého." Co" nás" mohou"

Aristoteles," Lincoln" a" Homer" Simpson" naučit" o" přesvědčování." Brno" :" Computer" Press," a.s.,"

2009,"359"s."ISBN"978`80`251`2693`6"a"iné)"`"je"táto"kniha"písaná"najmä"z"pohľadu"úspešných"

obchodníkov."(Jay"Ros"je"majiteľ"kasín,"cestovných"kancelárií"a"reštaurácií)."Na"úvod"môžeme"

predstaviť" knihu" ako" obsažnú" príručku" praktických" tipov" a" rád," ktoré" odhalia" „tajomstvo“"

úspešného"manažérskeho"rozhodovania"na"základe"vlastných"skúseností"autorov."Aj"napriek"
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tomu,"že"vychádza"najmä"z"praxe"vo"Veľkej"Británii,"vydavateľstvo"Grada"ju"upravilo"pre"český"

trh.""

Pri"začatí"čítania"sme"si"nevedeli"odpovedať,"či"čitateľ"pracujúci"v"hektickom"tempe"bude"

mať" čas" preštudovať" " vyše" 500" strán" rád" k" publikovaným" " témam" riadenia." Problémy" a"

situácie," s" ktorými" sa" stretávajú" manažéri" sú" vlastne" aj" " názvami" jednotlivých" kapitol:" „"

Výběrový" pohovor“;" „" Hodnocení" pracovníků“;" " „Obtížně" zvládnutelní" lidé“;" „" Disciplinární"

řízení“;" „Nový" zaměstnanec“;" „Koučování“;" „Týmové" porady“;" „" Projekty“;" „" Rozhodování“;" „"

Rozpočet“;"„Prezentace“;"„Tvorba"návrhů“;"„Vyjednávání“"a"„"Přetížení"v"práci“."Štrnásť"kapitol"

na" viac" ako" 500" stranách" je" písaných" s" prehľadom" a" na" jednej" strane" sa" čitateľ" dozvie" aj"

niekoľko"graficky"zvýraznených"rád"súčasne."Podkapitola"1.3"„Třídění"uchazečů“""má"na"dvoch"

stranách""až"štyri"rady""(Dobrá"rada:"Hledání"uvnitř;"Dobrá"rada:"O"co"vám"jde?;"Dobrá"rada:"

buďte"pružní;"Dobrá"rada:"Vybraným"uchazečům"zavolejte;"s."32`33).""

"

Autori"na"s."43"uvádzajú"„Nevyjadřujte"své"názory"a"postoje""dříve,"než"se"zeptáte"uchazečů"

na" jejich.“"A" aj" napriek" tomu," že"nepoznám"reakcie" konkrétneho" čitateľa," predpokladám," že""

nie" každý" bude"mať" " dostatok" času" na" jej" prečítanie." Niektoré" z" dobre"mienených" rád" pre"

pohotového" manažéra" " (s." 307)" sú" podobné" " s" radami" " v" ostatných" (hore" uvedených)"

publikáciách"a"dajú"sa"výmenou"profesie"aplikovať"aj"na"komunikáciu"novinára."

•" Ujasniť" si" dopredu" čo" chcete" komunikovať" a" čo" nie." Pripravte" si" kľúčové" posolstvá,"

ktoré"chcete"tlmočiť."

•" V"odpovediach"médiám"spájajte"voľné"a"viazané" informácie."Voľné" informácie" sú" tie,"

ktoré" chcete" použiť" vo" svojich" odpovediach" nezávisle" od" otázky" novinára." Podporujú" váš"

imidž" a" môžu" pomôcť" prezentovať" vašu" firmu," organizáciu," ktorú" zastupujete." Viazané"

informácie""odpovedajú"priamo"na"novinársku"otázku;"

•" Čím"je"otázka"novinára"nepríjemnejšia,"tým"kratšia"by"mala"byť"odpoveď.""Novinár"má"

o"to"menej"času"na"prípravu"ďalšej"otázky;"

•" Nikdy"sa"nesnažte"zopakovať"pohŕdavé"a"negatívne"informácie,"ktoré"novinár"použil;"

•" Respondentov"si"získate"odpoveďami,"ktoré"obsahujú""dôsledky"pre"každodenný"život,"

názorné""príklady"a"užitočné"argumenty.""

"

Rétorická"slušnosť"je"umenie"zapadnúť"medzi"ostatných"–"nielen"vo"vybranej"spoločnosti,"

ale" kdekoľvek," od" kancelárie" až" po" reštauráciu." Zachovať" „dekórum“" (v" latinčine" " znamená"
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vhodný)"patrí"medzi"pravidlá"slušného"komunikovania"a"tieto"pravidlá"sa"snaží"dodržiavať"aj"

autorská" dvojica" JAY" Ros" a" TEMPLAR" Richard." Ak" laik" potrebuje" lepšie" porozumieť""

komunikácii" manažéra" a" jeho" každodenným" problémom," pokojne" môže" nahliadnuť" do"

uvedenej" publikácie." Autori" " prezentujú" pred" čitateľom" " veľmi" prehľadný" a" logický" systém""

knihy."Rozdelená"je"na"tri"časti.""

I." časť"`""Dobře"pripravený"manažer""(s.18"`229);"

II." časť"`""Dobře"pipravený"lídr""(s.230`"341);"

III." "časť"`"Dobře"pripravený"vykonavatel"(s."344`"513);"

"

Autori"koncipovali"časti"na"základe"vlastných"skúseností"a"vypracovali"didaktické"kapitoly."

Čitateľ"postupne"prejde"celým"procesom""vzdelávania."Od"zistenia"čo"ešte"nevie,"cez"recepty"

ako"to"zvládnuť,"až"po"komplikovaný"proces"zmeny"správania."Kniha"sa"snaží""vyriešiť"všetky"

problémy,"ktoré"sa""vyskytujú"v"komunikácii"manažéra""a"ponúka"návod"k"mnohým"oblastiam"

(vyjednávanie," tvorba" rozpočtu," príprava" rokovania" za" hodinu," čas" na" rozhodovanie,"

zhromažďovanie" informácií" a" ich" štruktúra" " a" i.)." K" čitateľom" sa" autori" prihovárajú"

zrozumiteľným" slovníkom" a" problémy" definujú" jasne." Prínosom" pre" čitateľov" sú" takzvané"

zhrnutia"za"každou"kapitolou,"či"prezentovaným"problémom."Mínusom"knihy" je"počet"strán."

Naša"rada" "autorom"knihy"je:"MENEJ"JE"NIEKEDY"VIAC."Autori" "na"začiatku"radia"čitateľovi–

manažérovi," aby" nepanikáril," ak" je" o" päť" minút" " dvanásť" a" nestíha." „Potřebujete"

minimalistickou"příručku" "o"všem,"co" je" třeba"o"vašem"problému"znát."Dostatečně"stručnou,"

aby"se"dala"rychle"přečíst,"protože"nemáte"čas,"hlavu"máte"plnou"úžasných"nápadů,,"nejen"jak"

si"s"problémem"poradit,"ale"také"jak"dobře"zapůsobit“(s.15)."Práve"stručnosť"tejto"publikácii"

chýba."Knihu"odporúčame"čitateľom,"ktorí" sú"na" istých"pozíciách"v"oblasti"manažmentu,"ale"

zároveň"si"nájdu"minimálne"dva"dni"čas"na"aktívny"oddych,""aby"si""stihli"prečítať"veľkú"knihu"

rád""a"tipov"ich"zahraničných""kolegov.""

"

Autori" v" knihe" hovoria" ako" má" príjemca" ich" dobre" mienené" rady" prijať" a" ako" im" má"

rozumieť." Informácie" autorov" bývajú" často" „kontaminované“" ich" postojom" " a" zámermi."

Jedným"zo"zámerov"bol"určite"aj"dobrý"obchod"s"touto"knihou."

"

–"PhDr."Jaroslav"Buček,"PhD."" "
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Hra$so$slovami$$alebo$$Play$with$words!
Velká!kniha!rétoriky!

Jak!s!jistotou!a!přesvědčivě!vystupovat!při!každé!příležitosti!
""""""

"

"

BILINSKI,"Wolfgang."Velká"kniha" rétoriky." Jak" s" jistotou"a"přesvědčivě"vystupovat"při" každé"

příležitosti."Praha":"Grada"Publishing,""2011,"224"s."ISBN"978`80`247`3905`2."

"

"

Wolfgang" Bilinski" (tréner," kouč" v" oblasti" manažmentu)" na" obálke" svojej" knihy" uvádza:"

„Díky" této" knize" výborně" zvládnete" proslovy" a" prezentace," ať" už" půjde" o" představení"

produktu,"zahájení"konference"nebo"řeč"na"svatbě,"či"narozeninách“"(s."246)" ."Autor"ponúka"

komunikačné"cvičenia,"tipy,"riešenia"a"zlepšenia"rečníckych"zručností."Čitateľovi"sľubuje"hneď"

niekoľko"výsledkov:"

`" nadviazať"kontakt"s"publikom,"

`" zrozumiteľne"štrukturovať"svoje"stanovisko,"

`" zvýšiť"kvalitu"komunikácie","

`" vzbudiť"dôveryhodnosť,"

`" správne" identifikovať" komunikačnú" situáciu," partnerov" a" úspešne" podľa" toho"

formulovať"prejav."



____"

228"

"

"

"

"" Po"prečítaní"publikácie"môžeme"čitateľa" „upokojiť“," že"aj"napriek"názvu"Veľká"kniha,"

ide"o"útlu"knižku."Autor" "ponúka"najmä" "20"tréningov"na"zdokonalenie"vlastných"rečníckych"

zručností."Kniha"sa"dá"prečítať"za"jeden""večer.""Po"prečítaní"si"nespomeniete"na"autora,"ani"na"

dej,"ale"skôr"sa"zamyslíte"nad"tým,"kde,"v"akej"situácii"a"s"akým"komunikačným"partnerom"by"

ste" si" uvedené" tréningové" lekcie" precvičili." " Autor" za" " komunikátorom" vidí" i" potenciálnych""

klientov," odberateľov," dodávateľov," konkurentov," dlžníkov," " ale" aj" " človeka" v" bežných"

komunikačných" situáciách." „Veľká" kniha" rétoriky“" " prehľadne" ponúka" vypracovaný"

„tréningový"program“."Osobnosť"komunikátora,"jeho"štýl,"priania"a"emocionálny"stav"sa"podľa"

prezentovaných"lekcií"podriaďujú"vytýčenému"cieľu."Hovoriť"s"inými"a"k"iným,"predniesť"svoj"

prejav," diskutovať," debatovať" a" s" rozvahou" vyjednávať" nie" je" umenie." Ide" skôr" o" nutnosť"

prijímať" a" odovzdávať" informácie," ktoré" treba" presvedčivo" prezentovať," kooperovať" " pri"

komunikácii"a"dorozumievaní""s"inými."

"

Kniha"je"rozdelená"na"štyri"kapitoly."Najobsažnejšia"je"druhá"kapitola,"v"ktorej"sú"postupne"

prezentované"lekcie"komunikačných"zručností."

V"prvej"kapitole"Jak"lépe"mluvit"(s.15`19)"sa"autor""stručne"odvoláva"na"klasické"pravidlá"

rétoriky." Neobjavuje" Ameriku," čitateľovi" hneď" na" úvod" (s.16)" prezentuje" tabuľku," v" ktorej"

prehľadne""ponúka"situácie,"v"ktorých"sa"čitateľ"ocitne"v"úlohe"rečníka."Pre"laika"v"rečníckych"

zručnostiach" je" to" marketingový" ťah" autora," aby" podporil" dôležitosť" svojho" tréningového"

programu"prezentovaného"ako"podstatnú"časť"celej"knižky"(s."67`206)."

"

Druhá"kapitola:""""Základní"lekce:"Příprava"a"zahájení"(s.19`67)"

`"Ako"pôsobí"rečník"na"publikum?,""

`"ako"zanechať"pozitívny"dojem?,"

"`"čo"chcete"dosiahnuť"svojím"prejavom?""

`"to"sú"iba"niektoré"otázky"na"ktoré"autor"odpovedá"v"tejto"kapitole.""

"

Pre" pobavenie" uvádza" aj" vtipy," ktoré" zabrali" na" auditórium" " autora" publikácie" pri" jeho"

aktívnej" výučbe" vlastných" klientov" (s.37)." Kniha" pôsobivo" využíva" členenie" na" odseky,"

poznámky"na"okraj,"ale"aj"titulky,"podtitulky"a"medzititulky"(podobne"ako"v"tlači)."Tipy,"ktoré"

ponúka" čitateľom" názorne" dopĺňa" aj" o" vlastné" zážitky." Aj" napriek" tomu," že" dnes" vychádza"

množstvo" kníh" o" rečníckych" zručnostiach," recenzovanú" publikáciu" by" sme" odporučili"
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čitateľom,"ktorí" chcú" získať"návod," ako" s"úsmevom,"bez" stresu"a" s"nadhľadom"môžu"využiť"

dobré"rady"na"zdokonalenie"svojho"prejavu."Oživením"sú"citáty,"ktoré"neurazia"ani"laikov"ani"

odborníkov"v"danej"oblasti."

"

Jazyk"autora"je"najmä"v"tretej,"ťažiskovej""kapitole"(20"tréningových"lekcií)""prínosom"pre"

nenáročného"čitateľa."Lekcie"by" sme"odporučili" aj" tým,"ktorí" sa" často"prezentujú" slovom"na"

verejnosti,"alebo"pred"publikom."To,"čo"sa"objaví"v"médiách""je"tovarom."Recipient"si"zaplatí"za"

informácie," zábavu," skúsenosti," zážitky"a"poznatky."Uvedená"publikácia"by"mohla"pomôcť"aj"

účastníkom" mediálnej" komunikácie," aby" si" ich" recipient" platil" aj" za" vyššiu" kvalitu"

komunikácie." Médiá" sú" naozaj" podnikmi," v" pravom" zmysle" slova," ktorých" cieľom" je" na"

mediálnych"produktoch"a"masovej"kultúre"zarobiť."Rôzni"autori"ponúkajú" "charakteristiky,"v"

ktorých"sa""komunikácia"definuje"ako"oznamovanie,"prenos"informácií"či"výmena"významov"v"

rámci" spoločenského" kontaktu" " " s" cieľom" preniesť" " oznámenia" jednej" či" viacerým" osobám"

prostredníctvom"symbolov,"alebo"ako"verejný"prenos"obsahov."Wolfgang"Bilinski" "sa"snaží"o"

komunikácii"hovoriť"z"pohľadu"recipienta."Jednoducho,"ale"nie"od"veci."Ak"čakáme"od"Veľkej"

knihy" rétoriky" odborný" pohľad," nedočkáme" sa." Ak" sme" zvedaví" ako" " úspešný" a" uznávaný"

lektor"zručností"pracuje"so"svojim"publikom,"dočítate"knižku"veľmi"rýchlo."Možno"si"aj"čitateľ"

zaželá,"aby"pracoval"pod"vedením"tohto"lektora.""

Vedenie"publika,"prejav"s"rukopisom,"ďakovná"reč,"uvítací"prejav,"prejav"v"dome"nevesty,"

ako" apelovať" na" tímovú" spoluprácu," alebo" ako" zvládnuť" silné" emócie," to" sú" iba" niektoré" z"

cieľov," ktoré" autor" prehľadne" popisuje" a" názorne" aj" prezentuje." Ako" čierny" humor" môže"

pôsobiť"názov"záverečnej"20."lekcie"„Smuteční"řeč"při"skonu"kolegy“(s."204)."

"

Štvrtá"kapitola"na"dvoch"stranách"poradí"ako"sa"ďalej,"po"20."tréningu"zlepšovať"(s."209`

210)." Lekcie" a" návody" správneho" správania" sa," " ktoré" autor" uvádza" už" od" začiatku," nás"

sprevádzajú" celým" napísaným" „tréningovým“" " prehľadom" rečníckych" zručností." " Knihu"

môžeme" odporučiť" ako" nepovinnú" literatúru" pre" študentov." Neurazí," poučí," neuškodí" a"

pripomenie,"s"čím"sa"v"komunikácii"stretávame"takmer"denne.""""

"

"–"PhDr."Jaroslav"Buček,"PhD."""""

" "
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Motivace)zvenčí)je)jako)smrad...za)pár)hodin)se)vyvětrá 

"

""""

TOMAN,"Ivo.""Motivace"zvenčí"je"jako"smrad."Praha":"Taxus"International,"2010,"192"s."

"

"

Väčšina" kníh" o" rétorike" sa" sústreďuje" väčšinou" " na" výstavbu" prejavu," jeho" osnovu,"

argumentáciu,"presvedčivosť,"alebo""neverbálnu"komunikáciu."""Ivo"Toman""je"nielen""úspešný"

rétor," ktorý" " (ako" sme" sa" dočítali)," " dokáže" zaujať" aj" niekoľkotisícové" publikum," ale"

predovšetkým"motivátor." Autor" sa" narodil" s" Tourettovým" syndrómom" a" aj" napriek" tomuto"

postihnutiu"je"najvyhľadávanejším"motivátorom"v"Čechách"a"na"Slovensku."Jeho"kniha"je"skôr"

oddychová"literatúra,"pri"ktorej"sa"čitateľ"túžiaci"po"motivácii"nudiť"určite"nebude.""

"

Ivo" Toman" na" obálke" knihy" uvádza:" „Schopnost" motivovat" sebe" i" druhé" rozhoduje" o"

úspěchu"či"neúspěchu."Bohužel"snad"v"žádné"jiné"oblasti"nekoluje"tolik"nesmyslů"jako"v"oblasti"

motivace."Opravdu"si"myslíte,"že"motivační"řeči"ovlivňují"výkonnost"lidí"v"týmu???“""Nebál"sa"

spojiť" pre" niekoho" nespojiteľné" –" neľahký" problém" motivácie" ponúka" v" ľahko" dostupnej,"

čitateľsky" atraktívnej" forme." „Motivace" zvenčí" je" jako" smrad..." za" pár" hodin" se" vyvětrá.“"""

Čitateľa" vtiahol" do" deja" už" v" predhovore," kde" uvádza" dva" sugestívne" príbehy" módnej"

návrhárky" a" nositeľa" Nobelovej" ceny." Oba" príbehy" sú" presne" načasované" a" spája" ich" jeden"

cieľ–"motivovať.""Čo"núti"ľudí"aby"sa"za"niečím"hnali?""Prečo"sa"iní"ľudia"na"svete"nepohnú""z"

miesta?"Ako"to,"že"niektorí"vynikajú"nad"ostatnými?"Aké"boli"pohnútky"boháča,"ktorý"zadarmo"
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išiel"pomáhať"do"Afriky,"alebo"návrhárky,"ktorá"aj"napriek"bohatstvu"riskuje"povesť"a"ide"za"

svojím"snom?"Po"prečítaní"knihy"Ivo"Tomana"môžeme"jeho"slovníkom"povedať:"Tí"úspešnejší"

majú" akýsi" „motor" v" zadku“," ktorý" im" nedovolí" sedieť" a" zostať" na" mieste." Zatiaľ" čo" iní" sa"

sťažujú"na"zlé"podmienky."Motivácia"nie"je"iba"o"peniazoch."Pre"učiteľa"môžu"byť"motiváciou"

pripravení" študenti" do" života" a" pre" lekára" počet" vyliečených" pacientov." Pre" Ivo" Tomana" sú"

pravdepodobne" motiváciou" vypredané" sály" s" vernými" poslucháčmi" a" spokojní" klienti."

„Motivace"zvenčí"je"past"na"neschopné“(s.16)."Čitateľ"môže,"ale"aj"nemusí"súhlasiť"so"všetkým,"

čo" tvrdí" autor." Pri" čítaní" môže" vysloviť" niekoľko" otázok," na" ktoré" chce" dostať" od" autora"

odpovede:"Prečo"niektorí" "aj"napriek"vysokému"platu"nepracujú"viac"ako"by"mohli?"Prečo"sú"

niektorí"aktívni"až"do"dôchodku"a"iní"sa"cítia"starí"už"po"skončení"školy?"Autor"im"odpovedá"v"

kapitole"Vniřní"motivace."„Vnitřní"motivace"je"nespokojenost"se"současným"stavem"spojená"s"

aktivním"odstraňovaním"příčin"nespokojenosti“"(s."34)."Kapitoly"knihy"nie"sú"očíslované,"ale"aj"

napriek" tomu" sú" veľmi" prehľadné" a" čitateľ" nemá" problém" sa" veľmi" rýchlo" zorientovať""

(„Vnitřní" motivace“;" „Malá" šipka" –...dobýjení" baterek“," „Špatný" směr" šipky–...předsudky,"

stupidita“;" „Co" nás" motivuje?“;" „Motivace" a" prostředí“;" „Motivace" druhých“;" „Motivace" a"

školení“)." Ivo" Toman" sa" snaží" pri" vysvetľovaní" nových" pojmov" zaujať" aj" vtipom."

Prokrastináciu," alebo"odkladanie"vecí"na"neskorší" čas"vysvetlil" " takto:" „Znáte" tuto"motlitbu?"

Pomoz" mi," Pane," abych" se" stal" počestným–ale" ne" hned“" (s.80)." Populárnym," ľahko"

stráviteľným" štýlom" prezentuje" nielen" svoje" myšlienky," ale" vhodne" sa" odvoláva" aj" na" iné"

zdroje"(spisovatelia,"psychológovia"a"i.)."„Jestliže"se"chcete"stát"odborníkem"v"nějakém"oboru,"

věnujte"mu" po" dobu" pěti" let" denně" jednu" hodinu“" (55)." Odkaz" autora" smerom" k" čitateľovi"

môžeme" jeho" slovami" zhrnúť" takto:" " Sliepku" nenamotivujete" ku" schopnosti" orla." Rovnako"

nemotivujme" a" nevenujme" sa" tým," " ktorým" chýba" vnútorná" motivácia." " Takíto" ľudia"

dobrovoľne" neurobia" navyše" nič." „To" nie" je"moja" starosť.“," „Mám"dosť" svojich" problémov.“,"

„Nebudem"sa"starať"do"roboty"druhých.“."To"sú"často"argumenty"ľudí"bez"vnútornej"motivácie,"

ktorým" je"pohodlnejšie" nechať" sa"motivovať" zvonku." „Vnitřní"motivace" je" nespokojenost" se"

současným"stavem"spojená"s"aktivním"odstraňováním"příčin"nespokojenosti“"(s.61).""

"

Ak"máte" chuť" dobiť" si" baterky," tak" sa" nespoliehajte" iba" na" knihu." Autor" skôr" radí" že" si"

zmeny""máme"urobiť"sami,"nečakať"na"dobíjanie"zvonka."Človek"je"jediný"druh","ktorý"sa"môže"

nudiť."To"je"problém"neúspešných."Namiesto"aktuálneho"zvládnutia"zmien,"ľudia"–"recipienti"

často" hľadajú" krátkodobé" šťastie," ktoré" ponúkajú" médiá." V" komunikácii" sa" často" musíme"
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ubrániť"neférovým"praktikám,"ktoré"odvádzajú"komunikáciu"od"komunikačného"cieľa"a"kvôli"

víťazstvu"nad"partnerom," či" " presadeniu"vlastnej"pozície" obchádzajú"pravidlá" fair"play." " Ivo"

Toman"sa"snaží"s"čitateľom"hrať"férovú"hru.""

"

–"PhDr."Jaroslav"Buček,"PhD."""""

" !
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I´m$playing$$$(Training$manager)!
100!kreativních!metod!a!her!!na!semináře!a!workshopy!
""""

"

 

"

Klein," M." Zamyat." 100" kreativních" metod" a" her" " na" semináře" a" workshopy." Praha" :" Grada""

Publishing,"2012,"184"s."ISBN"978`80`247`4023`2."

"

"

Potreba" komunikovať," deliť" sa" o" zážitky," popísať" ich," patrí" k" základným" potrebám"

človeka." Každú" potrebu" nasýti" možnosť" a" naopak" frustruje" nemožnosť" ju" uspokojiť."

Schopnosť"komunikovať"patrí"na"prvé"miesto"v"rebríčku"sociálnych"schopností"komunikátora."

Komunikáciu" vnímame" ako" proces" výmeny" informácii," ktoré" ďalej" spracovávame."

Komunikácia"patrí"medzi"základné"nefyziologické"potreby."Ku"každodenným"potrebám"patrí"

nielen" jesť" a" piť," ale" potrebujeme" aj" komunikovať." Zamyat" M." Klein" v" publikácii" 100"

kreativních"metod"a"her""na"semináře"a"workshopy"sa"snaží"zdokonaliť""potrebu"komunikácie"

pri"akýchkoľvek"príležitostiach"formou"hry."Zahráte"sa,"zahráme"sa,"zahrajú"sa"s"nami"a"budú"

nám"ostatní""(nielen"komunikační"partneri,"ale"aj"naši"neprajníci)"lepšie"rozumieť.""Aj"takto"by"

mohol"vyzerať"podtitulok" "recenzovanej"publikácie." " " "Autorka"ponúka"metódy"a"cvičenia"na"

semináre." "Zamyat"M."Klein"pripravila" "vlastne"celý"„cvičebný“"tréningový"program."Nezáleží"

na"tom,"kde"sa"bude"realizovať."Miestami"máme"pocit,"že"ako"bývalá"učiteľka"jógy""si"autorka"

vedela"predstaviť" komunikačný" tréning" aj" vo" fitnes" centre." "Na"prostredí" pri" jej" "metódach,"
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hrách" a" nápadoch" až" tak" veľmi" nezáleží." Každý" človek" (študent," zamestnanec," pracovník" v"

médiách," riadiaci" manažér" a" i." )" " má" iné" potreby" a" iné" stratégie" získavania" poznatkov" a"

informácií." " Niektorí" " profesionálni" používatelia" jazyka" sú" vytrénovaní" svojimi"

komunikačnými" súpermi" dostatočne" a" tým," ktorí" nie" sú," chce" pomôcť" Zamyat" M.Klein" so"

svojimi"hrami.""Úspešný"tréning,"má"podľa"nej""viesť"k"tomu,"aby"sa"získané"znalosti"prejavili"

na"zmene"správania."Na"seminároch"by"si"mali"vyskúšať"a"precvičiť" jej"metódy"na"zlepšenie"

komunikácie.""Takýto"dojem"vyvoláva"tréningový"plán,"zoradený"do"100"rád"a"hier"autorky.""

„Během" seminářů" by" měli" mít" posluchači" možnost" vyzkoušet," procvičit" a" uplatnit" nové"

dovednosti."Proto" je"základním"princípem"všech"předkládaných"metod"aktivizace"účastníků“"

(s.12)." Autorka" sa" snažila" zaktivizovať" aj" „lenivého“" čitateľa." Ak" si" nechce" odcvičiť" všetko,"

dovolí" mu" trénerka" prispôsobiť" program" svojim" potrebám." Niektoré" nápady" sú" už" dávno"

známe"a"niektoré"ponúka" z" vlastnej"praxe" (viď"príbeh" s"hodinami," dovolenkou,"pieskom"zo"

Sahary"a" i.)."Publikácia"neváha" jednoduchým"jazykom"popísať,"poradiť,"aktivizovať"čo"robiť,"

aby" sme" zlepšili" svoje" komunikačné" schopnosti." Je" " nielen" certifikovaná" trénerka," ale" aj""

poradkyňa" " pre" pozitívne"myslenie" a" dobrá" obchodníčka." Vydavateľstvo"Grada" ju" odporúča"

tým," ktorí" organizujú" semináre," workshopy" a" ostatným," ktorí" sa" zaoberajú" " vzdelávaním,"

komunikáciou,"ale"aj"motiváciou"a"rozvojom"osobnosti."Cvičenia,"príklady"a"rady"ponúkané"v"

knihe"sú"predurčené"na"ľahko"stráviteľné"čítanie."Rady"autorky"sú"určené"najmä"účastníkom"

rôznych"„motivačných"kurzov“.""

"

Publikácia"je"rozdelená"na"štyri,"proporčne"nerovnomerné"časti.""

Prvá"časť:"Zahájení"semináře"(s."15`55);"

Druhá"časť:"Zpracování"tématu"(s."56`"122);"

Tretia"časť:"Různé"(s.125`144);"

Štvrtá"časť:"Vyhodnocení"a"závěr"(s."145`172).""

"

Knihu" netreba" čítať" ako" román," ale" ako" príručku" s"metódami" pre" praktické" cvičenie"

rôznych" komunikačných" zadaní." " Autorka" sa" miestami" snaží" o" zábavu" a" pestrosť"

obmeňovaním"metód"a" foriem" "seminárov,"ktoré"popisuje."Priznáva,"že"„žádná"metoda"nebo"

sociální"forma"není"sama"o"sebe"dobrá"nebo"špatná...“(s."14)"a"ťažko"jej"v"tomto""oponovať,"ak"

práve"nepracuje"čitateľ"ako"lektor"komunikačných"zručností."

"
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V" prvej" časti" sa" zameriava" na" pozornosť" publika." Nevieme" si" niektoré"metódy" dosť"

dobre"predstaviť"s"dospelým"publikom."Prvých"päťdesiat"strán"sa"venuje"radám,"ktoré"podľa"

názvu" " evokujú" " hru" („Uvítací" plakát“;" „Řazení“;" „Karty" s" obrázky“;" „Cesta" ve" fantazii“;"

„Pohlednice“;" „Karavana," řeka" nebo" cesta...“)." Niektoré" sú" známe" ešte" z" prvého" stupňa"

základnej" školy." Autorka" radí" ako" sa" komunikačným" cvičením" zbavíme" stresu" (" s.33)." Jej"

doplňujúce" poznámky" " sú" rozdelené" pre" vizuálne" tipy," auditívne" tipy" ale" aj" pre" ďalších"

komunikačných" trénerov" (s.39)." Pri" každej" metóde" nájdeme" obsah," postup" a" " konkrétny"

príklad," čo" zabezpečuje" publikácii" prehľadnosť." Neváha" doslova" prikazovať" ani" ďalším"

trénerom" ako"majú" postupovať" na" školeniach." „Vymyslete" si" čtyři" začátky" vět" a" napište" je"

doprodtřed"čtyř" flipchartových"papírů."Hotovo!“("s.48)."Aj"napriek"názvom" jednotlivých"rád,"

ktoré"vzbudzujú"názvy"detských"hier"sa"autorka"snaží"vyprovokovať"dospelého"čitateľa,"aby"

sa"zamyslel"nad"svojou"optimálnou"komunikáciou.""Autorka"sa""sústredila"nielen"na"hry"`"ako"

sa" nenudiť" `" na" motivačných" školeniach," ale" aj" na" „hravé“," miestami" detské" spracovanie"

obsahu"a"témy"v"komunikácii."""

"

"

"

Druhá,"najobsiahlejšia"kapitola"(s.56`122)"opäť"ponúka"hry,"pravidlá"doplnené"radami,"

vlastnými" postrehmi," komentárom" a" odporúčaním." Tu" už" vidíme" snahu" o" „serióznejší“"

prehľad,"ktorý"si"zadanie" "vyžaduje."Z"názvov"podkapitol" "druhej"časti"sa"stratila"detská"hra."

Podkapitoly"sú"pomenované"seriózne""(„Uvedení"tématu“;"„"Formy"přednášek“;"„Práce"v"plénu"

a" ve" skupinách“)," ale" iba" kvôli" prehľadnosti." " Seriózne" názvy" kapitol" sú" doplnené" hravými"

názvami"podkapitol,"ktorými""sa"snaží"vyprovokovať""záujem"trénerov"slova""a"ich"zverencov."

Za"všetky"spomeniem"jednu"hru""„Výuková"krajina“"(s.67)"kde""nám"radí,"ako"byť"kreatívnym"

pri" riešení" dôležitých" problémov" (sformulovať" požiadavky," aspekty" a" základné" podnety"

potrebné" pre" kreatívne" riešenie" problémov." Očakávať" vedecké" podloženie" jej" tvrdení" je"

zbytočné." V" kapitole" nachádzame" iba" autorské" zistenia," ktoré" niekedy" prezentuje" ako" vždy"

platné" pravdy." Autorke" nemožno" uprieť" snahu" o" čestnosť," keď" pri" hrách" a" radách" iných"

autorov"uvedie"aj"zdroj"(s."88,"s."90"a"i.)."Oceňujeme"prístup"podeliť"sa"so"svojimi"zážitkami"a"

pomôcť"s"komunikačnými"hrami"""druhým"lektorom.""

"

"
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Tretia"kapitola"je"nazvaná"„Různé“"(s.125"–"144)."

Čitateľ" sa" dozvie" ako" sa" zahrať" v" skupine," ak" si" chce" nájsť" partnerov" so" spoločnými"

záujmami" („Vánoční" řetězi“;" „Třepací" krabičky“;" „Puzzle“;" „Korunkové"uzávěry"nebo"vlašské"

ořechy“;"„Ve"čtyrech"rozích“;"„Znamení""zvěrokruhu“;"„Potřásaní“"a"i.)."

„Někdy" si" až" na" konci" semináře" uvědomíme:" „Škoda," s" ním" nebo" s" ní" jsem" nikdy"

nemluvil“."Smůla,"protože"nám"mohl"být" ten"člověk"sympatický"a"zdálo"se,"že" je" to"zajímavý"

člověk." Ale" nikdy" se" nám" nepoštěstilo" být" spolu" v" pracovní" skupině...“" (s.144)." Uvedené"

úprimné"vyznanie"nachádzame"na"záver"tretej"kapitoly."

"

Štvrtá"kapitola"Vyhodnocení"a"závěr"(s."145`172)"je"vyvrcholenie"komunikačných"hier"

a" ich" uplatnenie" v" praxi." " Autorka" konštatuje" a" inštruuje" aktérov" " mnohých" seminárov" a"

školení" ako"môžu" získané" poznatky," rady," tipy" a" kontakty" využiť" v" praxi" (Zpět" do" běžného"

života,"s."169).""

"

Praktické"tipy"prehľadne"zaradila"do"jednotlivých"cvičení,"ktoré"miestami"pripomínajú"

materskú"škôlku."Čitateľ"už"od"začiatku"publikácie"vie,"že" "Zamyat"M."Klein""ponúka"cvičenia"

na" zlepšenie" " komunikačných" zručností." Je" na" pedagógovi," lektorovi," " metodikovi," ktoré" z"

odporúčaní," techník," a" rád" si" vyberie" podľa" " konkrétnej" situácie," profesijných" možností,"

záujmu" alebo" názvu." Tie" názvy" sú" niekedy" väčšie" lákadlo" ako" samotný" obsah." Knihu"

odporúčame" ako" jednu" z" nepovinných" literatúr" pre" lektorov," ktorí" sa" venujú" komunikácii" a"

komunikačným"zručnostiam.""Skúsených"pedagógov"by""niektoré"rady"skôr"nudili"ako"zabavili,"

alebo"inšpirovali."

"

–"PhDr."Jaroslav"Buček,"PhD.""
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