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Úvod
Vážení priatelia reklamy,
do Vašich rúk sa dostal súbor vedeckých štúdií, ktorý má viacero ambícií. Autori – pedagógovia, pôsobiaci na Katedre marketingovej komunikácie FF UK pripravili pre poslucháčov katedry ďalší súhrn poznatkov, ktorý im môže pomôcť pri štúdiu, súčasnom prehľade v danej oblasti, i v následnej praxi. Jeho spoločným menovateľom je reklama...
A už sa dostávame k ďalšej jeho ambícii - chce sa stať pravidelným súborom vedeckých
štúdií, prezentujúc každý rok nové informácie z rozličných zorných uhlov, tematických oblastí, odborných pohľadov v oblasti reklamy a marketingovej komunikácie. Aby Vás mohli
aj v budúcnosti osloviť jeho autori ako priateľov reklamy, ktorých rady sa budú rozširovať a nie zužovať (ako tomu v priebehu rokov objektívne je). Teda, aby sumár poznatkov,
uverejnených v zborníku, resp. samotná reklama neslúžili len ako prostriedok na zvyšovanie príjmov zadávateľov, reklamných agentúr, či médií, ale aby pomohli predovšetkým recipientovi - ako artefakt i ako prostriedok pre získanie nových informácií o produktoch
a službách. Aby reklama bola pravdivá, čestná, slušná i zodpovedná - jednoducho - etická,
kultúrna i zábavná.
Tento zborník má aj ďalšiu ambíciu - je darčekom pedagógov pre našich študentov.
Je tomu práve 20 rokov, keď reklama začala u nás plniť svoje naozajstné poslanie.
Bratislava
September 2009

Doc. PhDr. Pavel Horňák, PhD.
Katedra marketingovej komunikácie
FiF UK v Bratislave
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REKLAMA 09 (Zborník vedeckých štúdií pre otázky histórie a teórie reklamy a PR)

Pavel Horňák

1 História reklamy
na území
Československa
Abstrakt: História reklamy je kľúčom
pre pochopenie tejto aktivity v súčasnosti.
Na našom území prebiehala podobne ako aj
v celej Európe, len s miernym oneskorením,
hlavne v posledných desaťročiach. Za kľúčové historické zlomy tu možno považovať
predovšetkým vznik prvej samostatnej republiky Čechov a Slovákov v roku 1918, dve
svetové vojny, prechod na platformu socializmu v roku 1948, znovuzrodenie našej reklamy po novembri 1989, vznik Slovenskej
republiky v roku 1993 a globálnu ekonomickú krízu v súčasnosti.
Kľúčové slová: História, reklama, marketingová komunikácia, public relations, marketing, komunikácia, obchod.
Abstract: The history of promotion is
a key element for comprehension of this activity nowadays. On our territory, as well as
in the whole Europe, it flowed slightly behind, especially in last decades. Such historical breakthroughs as formation of the first
autonomous republic of Czechs and Slovaks
in 1918, two world wars, switch to socialist
platform in 1948, rebirth of our promotion
after November 1989, formation of Slovak
Republic in 1993 and actual global economic crisis are considered essential here.
Key words:
history, advertising, promotion,, public relations, marketing, communications, business.

„Pravek reklamy“ na
Slovensku
Tie úvodzovky v nadtitulku vôbec nie sú
preklepom, lebo reklama v praveku bola
naozaj nenarodeným dieťaťom, ktoré situovať do našej malej krajinky by bolo dosť
smiešne. Viac paradoxné ako hovoriť o prvotnopospolnej spoločnosti na území, ohraničenom dnešnými štátnymi hranicami Slovenska, by bolo asi len o zvykoch dinosaurov v Bánovciach nad Bebravou, či pri Opave. Situáciu na našom území, podobne ako
všade inde ovplyvňoval charakter krajiny a spôsob obživy jej obyvateľov - no a u
nás to bolo smerom od vyspelejších krajín
Stredomoria. Stopy reklamy nachádzame
aj v starovekých spoločnostiach v Mezopotámii, Číne, Babylone, Egypte, kde archeológovia našli okrem iného aj rôzne tabuľky o remeslách, obchodníkoch, tovaroch.
Väčšina literatúry (Sampson 1874, Prachár
1977) uvádza, že reklama vznikla spolu so
vznikom trhu - obchodu v antike. Objavené
fragmenty však zabraňujú uskutočniť hlbšiu analýzu nájdených artefaktov, a tak je
pohodlnejšie zaradiť vznik reklamy do antiky, kde sa už zachovala nielen vo väčšej
miere nálezov, ale aj v správach, ktoré o nej
hovoria. Zrod reklamy však môžeme naozaj hľadať už v dobe kamennej. Súviselo to
bezpochyby s usadením človeka v neolite,
resp. v eneolite. Z pravekého bezdomovca –
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lovca a zberača plodov sa stal usadlík – chovateľ zvierat a pestovateľ obilia. S usadením súvisela aj deľba práce a v konečnom
dôsledku i postupné nadobúdanie skromného majetku. A tam kdesi sa začína praveký
výmenný obchod s kožušinami. Najstaršou
formou komunikácie - od úst k ústam. Predchodcovia nekomerčnej – spoločensky prospešnej reklamy (dnešnej sociálnej reklamy
– bližšie Horňák 2003) však existovali zrejme ešte skôr. Napr. informácie o udržiavaní
ohňa, pestovaní obilia… sa tradovali z pokolenia na pokolenie. Formy a prostriedky
tejto prareklamy sa v priebehu tisícročí menili v kontexte so stavom spoločnosti, ktorá
ju potrebovala pre splnenie svojich obchodných, aj spoločenských cieľov.
Antika pomohla ľudstvu spoznať základné výrazové prostriedky reklamy, ktoré sa
v pretransformovanej podobe zachovali dodnes - ľahko si ich študenti môžu zapamätať
ako 4 V (vyvolávači, vystavovanie tovaru,
vývesné štíty a výrobné znaky a značky).
Antických vyvolávačov vystriedala zvuková reklama, vystavovanie tovaru – výstavy a veľtrhy, výrobné značky – ochranné
známky a vývesné štíty – svetelná, pohyblivá reklama, billboardy... Tak tomu bolo aj
u nás podľa nálezov z tohto obdobia.
Reklama sama o sebe však nestačila a tak
bolo treba nástroj, ktorý by zabezpečoval
uspokojovanie zákazníkov prostredníctvom
výmenných procesov (voľne parafrázovaná
Kotlerova def.). Stal sa ním marketing (práca s trhom), definovaný nielen ako prieskum
trhu, ale výstižne ako úsilie predať správny
tovar, správnemu spotrebiteľovi, na správnom mieste, za správnu cenu. Hoci práca
s trhom má svoje korene už tiež v praveku.
reklamy zasa skôr spoločensko-výchovná
propagácia, sociálna reklama, resp. i public relations.
Na počiatku bolo teda slovo a reklama
od úst k ústam. Z tej sa vyvinula v priebehu stáročí, či tisícročí marketingová komu-
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nikácia. Z nekomerčnej reklamy zasa skôr
spoločensko výchovná propagácia, sociálna
reklama, resp. i public relations.

Od stredoveku po vznik
Československa
Reklama a jej vývin na našom území boli v súlade s vývinovými tendenciami strednej Európy, ktorá vďaka ekonomicko-politickým vplyvom zaostávala za vyspelejšími západnými krajinami.
V stredoveku sa rozvíjali a špecializovali trhoviská a s nimi aj najstaršie prostriedky reklamy. Patrilo sem vystavovanie tovaru, ale aj označovanie tovaru značkami výrobcu a nápisy na vývesných štítoch
krajčírov, krčmárov a pod. Prachár (2003)
uvádza, že okrem názvov ulíc podľa sortimentu predávaných tovarov sa význam
trhu odrazil aj v názvoch miest (napr. Trnava sa nazývala Zumbothel, t.j. Sobotné trhové mesto). Začiatok a koniec výročných
trhov sa v Čechách a na území Slovenska
v Bratislave v 15. a 16. storočí oznamoval
zvonom a v 17. storočí fanfárami, pričom
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na radnici bola vyvesená zástava, čo možno tiež zaradiť medzi vtedajšie propagačné
prejavy. Väčšie krámy (drevené búdky vyhradené predaju tovaru), ktoré mali oficiálne prispievať k skrášľovaniu miest sa začínali budovať už začiatkom 15. storočia.
Vynález kníhtlače a s ním spätý vznik novinárstva a teda aj inzercie a ďalších propagačných prostriedkov sa prejavil na území
Čiech s určitým oneskorením. Medzi prvé
noviny, ktoré vyšli v Prahe, patrili v nemeckom jazyku vydané Arnoltove „Ordinari
Postzeitungen“. Zverejnený je v nich (v prvom zachovanom čísle z 3. augusta 1688)
aj prvý inzerát, čo je o viac ako pol storočia
neskôr, ako vo svete. Prvý inzerát v českom
jazyku bol uverejnený 4. februára 1719 už
v prvom čísle prvých českých novín, vychádzajúcich v Prahe, ktoré boli neskôr označované ako „Český Postilión: neboližto Noviny České“. Prvé slovenské inzeráty boli uverejnené podľa Ruttkaya (1977) v „Prešpurských novinách“ (1783 - 1787). Väčšina inzerátov z tohto obdobia uverejňovala oznamy o predaji kníh, neskôr i nehnuteľností. K ďalšiemu rozvoju inzercie, no i ostatných tlačených propagačných prostriedkov
prispel nárast počtu tlačiarní, ktorý sa koncom 19. storočia znásobil päťkrát a v spojitosti s tým aj počet novinových titulov, ktorých nárast bol niekoľkonásobne vyšší.
Aj ostatné formy reklamy na našom území
v tomto období napredovali pomalšie ako vo
vyspelých krajinách západnej Európy. V súvislosti s ekonomickou situáciou je pochopiteľné, že Slovensko bolo aj v tejto oblasti pozadu oproti hospodársky rozvinutejším Čechám. Zaostalosť obchodnej činnosti
brzdila aj rozvoj reklamy.
Nové výrazové prostriedky reklamy, rozvoj už používaných prostriedkov, aj celková organizácia v tejto oblasti sa rozvíjala len
pomaly. Česko, najmä Praha sa orientovala
na vyspelejšiu Viedeň, kým Bratislava skôr
na Budapešť. Boli tu určité pokusy o skva-

litnenie tejto činnosti, ktoré sa však až do 1.
svetovej vojny nepodarilo realizovať. Tak sa
postupne pre reklamné i propagačné účely začali okrem inzercie využívať aj plagát, poštové známky, prospekty, ale aj výstavy, veľtrhy
a pod. - 1. svetová vojna však na určitý čas zabrzdila aj rozvoj týchto aktivít.

Československá reklama
v rokoch 1918 - 1948
Koniec 1. svetovej vojny v roku 1918 znamenal vyhlásenie spoločného štátu Čechov
a Slovákov - vznik prvej samostatnej Československej republiky. Prvá ČSR s priemyselne vyspelým Českom a zaostalejším Slovenskom sa postupne dostávala na úroveň
vyspelých krajín západu. Rozvoj obchodu
napredoval simultánne s rozvojom reklamy.
Technická úroveň reklamných celkov realizovaných v prvých rokoch existencie republiky bola na slabšej úrovni. Okrem hospodárskej situácie bránilo rýchlejšiemu rozvoju reklamy aj to, že charakter obchodného
podnikania menších súkromníkov si nevyžadoval rozsiahlejšie reklamné úsilie a obmedzené financie by im ho ani neumožnili. Bohatší obchodníci zasa vplyvom menšej
konkurencie do tejto sféry podnikania nemuseli investovať príliš nákladné prostriedky.
V reklame i v propagácii sa neskôr začal
využívať aj film. Prvá filmová reklama bola
uvedená až v dvadsiatych rokoch nášho storočia. Vtedy vznikli aj prvé inzertné kancelárie, ktoré sa stali predchodcami reklamných agentúr a objavili sa prvé publikácie
venované problematike tejto práce. Stále
však chýbala rozsiahlejšia odborná literatúra, či pracovníci, ktorí by sa reklamou zaoberali profesionálne a na odbornej úrovni.
Rakúsky vplyv v reklame pretrvával asi
do konca dvadsiatych rokov, keď ho vystriedal americký vplyv - napriek tomu sa začínala špecifikovať národná tvár českej reklamy, ktorá výrazne ovplyvňovala aj Slovensko.
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V priebehu dvadsiatych rokov sa dočasnou
stabilizáciou ekonomického systému zvyšovala výroba, čo predpokladalo aj účinnú reklamnú činnosť na zabezpečenie odbytu.
Nezamestnanosť a nízke príjmy kupujúcich
spôsobili, že výroba predstihla odbyt. Narastala konkurencia a reklama, na ktorú sa
vynakladalo stále viac prostriedkov začala rýchlo napredovať. Potvrdzuje to viacero
faktov: V rokoch 1926 a 1927 sa uskutočnila
v Československu prvá súťaž v aranžovaní
výkladných skríň. Prachár uvádza, že práve na tejto súťaži sa prvýkrát riešili aj otázky súvisiace s osvetlením výkladov, čo znamenalo zrod svetelnej reklamy. Pri Jednote priateľov Masarykovej akadémie práce sa
vytvorila skupina pre reklamu.
V roku 1927 bol založený aj Reklamný
klub (Reklub) - československá ochranná,
záujmová organizácia propagačných pracovníkov. Združoval stovky pracovníkov
priamo z oblasti reklamy, ale aj ďalších, ktorých činnosť s reklamou súvisela. Usporadúval školenia, vydával odbornú literatúru,
chránil záujmy svojich členov. Jeho existencia pomohla ďalšiemu rozvoju reklamy natoľko, že rok 1927 možno označiť za rozhodujúci medzník vo vývine reklamy i propa-
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gácie v prvej republike.
Činnosťou Reklubu sa celé propagačné
pôsobenie dostávalo postupne na vyššiu,
v niektorých prípadoch na medzinárodnú
úroveň (napr. aranžovanie výkladných skríň,
ktorých fotografie zverejňovali periodiká
vyspelých štátov západnej Európy). Využívali sa aj ďalšie výrazové prostriedky, napr.
náborové listy, prospekty, katalógy a pod.
Zastaralé a neestetické prostriedky sa postupne nahrádzali funkčnými modernými
(veľtrhy a výstavy, propagačné časopisy) a so
vznikom rozhlasu vznikli súčasne aj prvé reklamné relácie. Utvorili sa menšie filmové
spoločnosti, ktoré nakrúcali reklamné i propagačné filmy. Pri hospodárskych jednotkách, obchodných ale i spoločenských organizáciách vznikali oddelenia reklamy.
Problematike propagačnej činnosti sa začala venovať pozornosť aj z vedecko-výskumného hľadiska - jej skúmaním sa zaoberal Poradný zbor pre reklamné otázky pri
Ústave ľudskej práce so sídlom v Prahe. Zakladali sa komisie pre posudzovanie úrovne reklamy.
Dobrú úroveň dosahovali v reklamnej činnosti najmä veľké výrobné podniky, ktoré mali dobre vybavené vlastné propagač-
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né oddelenia, napr. firmy Baťa, Nehera, Rolný, Meinl. Výbornú úroveň dosahovali aj
propagačné oddelenia obchodných organizácií, ako boli napr. Brouk a Babka, či Aso.
Do tohto obdobia zaraďujú niektorí autori
vznik novej českej aranžérskej tvorby (1935)
a výkladovej plastiky (1937). Český vplyv
badať výrazne aj na Slovensku, kde sa situácia v uvedenej oblasti tiež kvalitatívne zlepšovala.
Obdobie prvej republiky medzi dvoma
vojnami možno z hľadiska rozvoja reklamy
označiť ako významné pre ďalší vývoj celej
propagačnej činnosti. Organizácia reklamy
i propagácie komplexne, množstvo propagačných prostriedkov a ich úroveň, vytvorili u nás seriózny základ pre povojnovú činnosť tohto zamerania.
Ešte v období tesne pred mníchovským
diktátom zaslal Reklub do celého sveta vyše
24 tisícový náklad brožúry „Pravda o Československu“ a po mníchovskej zrade ďalšiu
brožúru s dvojnásobným nákladom - „Obeť
Československo“. Novovzniknutý Slovenský štát bol oficiálnym spojencom Nemecka. V porovnaní s Protektorátom Čechy
a Morava bol u nás nedostatok potravín, či
ostatného tovaru výrazne menší. Niektorých potravín bolo dokonca nadbytok, čo
riešila napr. kampaň za zvýšenú konzumáciu baranieho mäsa s ústredným sloganom:
„Jedzte baranie mäso, je naše a zdravé!“.
Propagačná činnosť nadväzovala na úroveň
prvej republiky. Tlač, ale aj rozhlas začínajú
zohrávať v tomto období úlohu najdôležitejších nositeľov reklamy i ďalších propagačných výpovedí. Začiatok 2. svetovej vojny
tento relatívne sľubný vývoj zabrzdil. Vojnové hospodárstvo obchodnú propagáciu
potrebovalo len vo veľmi obmedzenej miere. Funkčné propagačné prostriedky nahradili formalistické výpovede, spravidla propagandistického charakteru.
Na sklonku 2. svetovej vojny sa reklama
i celá propagačná činnosť rozvíjala len veľ-

mi pomaly. Ekonomická situácia v povojnovom Československu bola neutešená a postupne sa množili názory, že reklamu v novoutvorenej republike netreba. V mnohých
výrobných podnikoch sa zrušili oddelenia
reklamy a nahradili ich referáty pre vnútorný nábor. Ich náplňou však nemalo byť propagovanie výrobkov, ale propagovanie celého podniku na verejnosti, čo možno chápať
ako určitý nedokonalý predobraz public relations.
Úroveň práce týchto referátov bola nízka.
Určitý rozvoj reklamnej i propagačnej činnosti komplexne zaznamenal v tomto období obnovený Reklub, ktorý propagoval budovateľské úsilie v povojnovej republike, napr.
dvojročný plán a pod. Na škodu veci však
Reklub zanikol už v roku 1948. Okrem neho
sa o výtvarnú, ale i agentúrnu činnosť v tejto oblasti usilovali aj niektoré subjekty na
Slovensku - predovšetkým to boli reklamné podniky Hron a Rekordy. Určitú snahu
vyvíjal aj Slovenský reklamný klub a Štátny ústav pre zveľaďovanie živností v Martine, ktorý sa venoval školeniu profesionálnych aranžérov (Horňák 2003).

Reklama a propagácia
v Československu v rokoch
1948 - 1989
Február 1948 znamenal v konečnom dôsledku nielen likvidáciu súkromného sektoru, znárodnenie vnútorného obchodu,
ale aj rozhodujúci predel vo vývine reklamy v našej republike vôbec. Po vojne reklama postupne strácala svoje poslanie. Pri nedostatku konkurencie sa predával nedostatkový tovar o ktorý bol záujem a nie ktorý
mal oproti konkurencii lepšiu reklamu a tak
sme sa stretávali s reklamou na ovocie a zeleninu, či na obuv komplexne - značky prestávali zohrávať dôležitejšiu rolu. Sovietsky
zväz s kosákmi a kladivami sa stal náš veľký vzor aj v reklamných prostriedkoch.
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Reklamu oficiálne inštitúcie považovali
za buržoázny prežitok. Zánik komerčnej inzercie a reklamy spolu so zánikom konkurencie v obchode utlmil rozvoj reklamy, najmä v porovnaní s ostatnými krajinami západnej Európy. Označenie reklama sa stále častejšie nahrádzalo socialistickou propagáciou.
Názory, že propagáciu ako prežitok kapitalizmu netreba, vystriedal postupne iný
oficiálny názor. Hlásal potrebu obchodnej
propagácie, resp. socialistickej propagácie
so zdôrazňovaním jej spoločenských a výchovných aspektov. Výraz reklama sa stával zaznávanejší a výraz propagácia sa začal nesprávne používať ako jeho ekvivalent.
Inzercia, ale aj reklama v médiách na Slovensku napredovala minimálne. Platilo to
rovnako o jej rozsahu, aj kvalite, čo ovplyvňovali jednoznačne obmedzenia diktované
vládnymi orgánmi. Vyhláška ministra informácií z 10. júna 1948 vymedzila maxi-
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málny rozsah inzercie, pričom plošná reklama, reklamné reportáže, ale aj rubriky ako
Zoznámenia, Sobáše... sa zakázali. V rozhlase reklama existovala až do roku 1959
iba v skrytej forme. Prvá reklamná relácia
sa vysielala až 4. marca 1959 a obchodné
oddelenie v rozhlase založili až v roku 1967.
Televízia začala s reklamným vysielaním
takisto až v roku 1959, pričom za celý rok
jeho dĺžka nepresiahla 1 hodinu. Reklamné filmy pripravovali agentúry Reklama obchodu, Merkur a Erpo.
Napriek skutočnosti, že totalitný režim reklamu na rozdiel od propagandy a agitácie
naozaj potreboval vo výrazne menšej miere, nastal aj tu určitý rozvoj.
V roku 1948 (Prachár 1993) vznikali v novoutvorených národných obchodných podnikoch propagačné oddelenia a rozvíjala sa
výstavnícka činnosť. Množstvo propagačných prostriedkov sa však redukovalo na
nástennú agitáciu a iné formy politickej propagácie, resp. propagandy.
Oživenie propagačnej činnosti nastalo až
po zrušení potravinových lístkov, peňaž-
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nej reforme a po zavedení voľného predaja. V tom čase - 1. augusta 1953 vydal minister vnútorného obchodu ČSR príkaz obchodným organizáciám o realizácii propagačnej činnosti. Pod vplyvom tohto výnosu sa reklama, ktorá bola dovtedy spravidla súčasťou oddelení organizácie a techniky, presunula spolu s výskumnými pracoviskami spotrebiteľského odbytu do útvaru obchodnej politiky. Na Ministerstve vnútorného obchodu sa zriadilo oddelenie pre
reklamu a na Povereníctve obchodu referát
pre reklamu.
15. marca 1954 vznikol ako centrálna organizácia pre riadenie obchodno-propagačnej činnosti v Československu Reklamný
podnik. Prevzal starostlivosť o propagačných pracovníkov v republike a o úroveň reklamy i propagácie vôbec. Po viacerých reorganizáciách sa z neho vytvoril na obdobie nasledujúcich 30 rokov prakticky monopolný reklamný podnik s názvom Merkur.
7. mája 1954 prijala vláda uznesenie, v ktorom uložila všetkým ministerstvám vyrábajúcim spotrebný tovar a Ústrednému zväzu
výrobných družstiev úlohu, aby svojim výrobkom robili účinnú reklamu. Treťou udalosťou bola prvá celoštátna konferencia reklamných pracovníkov, ktorá sa uskutočnila 9. novembra 1954. Štvrtou zaujímavou skutočnosťou bolo založenie Slovenského fondu výtvarných umení 1. júla 1954.
Účelové zariadenia SFVÚ - Dielo, Výzdoba a Reklama prevzali náplň bývalého družstva TVAR. Dielo ostalo samostatné, no
ďalšie dve zložky sa neskôr zlúčili do spoločnej organizácie SAGA, ktorá bola zrušená až 1. januára 1976.
Ďalšie vládne nariadenie zo 4. januára
1955 uložilo výrobným ministerstvám náklady na reklamu plánovať a skúmali sa aj
ceny za inzerciu. Priamym dôsledkom bolo
aj založenie Reklamného podniku v Bratislave. V tomto období vyšiel u nás v tlači
prvý farebný inzerát, bol nakrútený prvý

reklamný film, usporiadaná celoštátna súťaž o najlepšiu úpravu výkladných skríň
a zlepšila sa aj úroveň neónovej reklamy.
Koncom roku 1955 vyšlo prvé číslo odborného časopisu pre propagačných pracovníkov Reklama v národnom hospodárstve. Inzercia v tlači, ale aj rozhlasové a televízne propagačné vysielanie získalo postupne
viac priestoru, čo sa odrazilo čiastočne aj na
ich kvalite. Komerčné oznamy však obmedzovali viaceré vládne nariadenia. V tomto roku sa uskutočnila druhá celoštátna porada propagačných pracovníkov a o rok neskôr aj prvá celoslovenská porada zvolaná
Povereníctvom obchodu pod názvom „Socialistická reklama v obchode“. V roku
1956 prevzal novovzniknutý propagačno-aranžérsky a knižný podnik učňovskú školu pre reklamných pracovníkov, ktorú už
v roku 1954 založili Spotrebné družstvá.
Vo výrobných ministerstvách a povereníctvach sa reklama začlenila do odbytových
zložiek, kde sa v niektorých prípadoch vytvorili oddelenia tlače a propagácie. Propagačné pracoviská si zriadili aj výrobné podniky. Na Slovensku sa propagačnou činnosťou zaoberali družstevné podniky pre propagáciu a údržbu.
V tomto období vzniklo aj špeciálne štúdio
Československého filmu „Propagfilm“, ktoré sa začalo systematicky venovať propagačným filmom. Propagačné výpovede sa začali
pravidelne objavovať aj v ostatných médiách.
Československý rozhlas v Prahe vysielal
pravidelne reklamu od decembra 1958, pričom televízne vysielače Praha a Ostrava vysielali prvé reklamné relácie už o rok skôr.
Reorganizáciou národného hospodárstva
sa od 1. apríla 1958 preniesla reklamná činnosť z výrobných podnikov a ministerstiev
na výrobno-hospodárske jednotky. Niektoré podniky si robili reklamu pre svoje výrobky sami. Obchodné domy a veľké predajne mali svoje reklamné, resp. propagačné oddelenia, ktoré sa zameriavali najmä na
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aranžovanie výkladných skríň. V roku 1960
bol zriadený pražský podnik Výstavníctvo
so svojou bratislavskou pobočkou, ktorý výrazne zasiahol do rozvoja výstavníckej činnosti v našej republike.
Reklamu našich výrobkov v zahraničí zabezpečoval Rapid, agentúra, ktorá vznikla v roku 1960. Zahraničné výrobky u nás
propagovala agentúra Československej tlačovej kancelárie Made in publicity, založená v roku 1964.
Ďalšiemu rozvoju reklamy malo napomôcť zriadenie Vládneho výboru pre koordináciu propagácie a reklamy, kde boli
okrem ministra vnútorného obchodu aj zástupcovia potravinárskeho, spotrebného
a chemického priemyslu, financií, školstva,
kultúry, zdravotníctva, spotrebných družstiev, ale i rozhlasu, televízie a krátkeho filmu. Jeho zásluhou sa uskutočnila v roku
1963 v Brne celoštátna konferencia o propagácii tovaru a služieb.
V šesťdesiatych rokoch sa ťažisko rozvoja
obchodnej propagácie presunulo na kľúčové
subjekty, ktoré v tejto oblasti pôsobili. Z Reklamného podniku sa vyvinul pražský Merkur, na Slovensku jeho pobočka reklamný
podnik ERPO, ktorý sa stal na ďalších 30
rokov najväčšou (schopnosťou komplexného servisu v oblasti reklamy) monopolnou
agentúrou pre celé Slovensko. V tomto období vzniklo viacero ďalších inštitúcií zaoberajúcich sa reklamou. Boli to okrem
iných napr. družstevný podnik pre propagáciu OPTIMA a reklamný podnik miestneho hospodárstva TEPS. Pri Brnenských
veľtrhoch a výstavách sa zrodil Aranžérsky klub, ktorý vytvoril tradíciu aranžérskych bienále ARBIEN. Začiatkom sedemdesiatych rokov začala pôsobiť INCHEBA
- podnik zahraničného obchodu v Bratislave so svojim Medzinárodným chemickým
veľtrhom.
Vznikli viaceré výstavy propagačných
prostriedkov zamerané predovšetkým na
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ich estetické stvárnenie. Rozvoj sa dotkol
aj reklamných programov vo filme, rozhlase a v televízii.
V roku 1965 sa v Gottwaldove (Zlín) uskutočnil prvý Medzinárodný festival propagačných filmov krajín RVHP a Juhoslávie.
Z neho sa vyvinul brnenský Medzinárodný festival videopropagácie ALFA-VIDEO.
V roku 1966 boli v televíznych štúdiách
v Prahe, Brne, Ostrave, Bratislave a Košiciach vytvorené samostatné oddelenia, ktoré sa zameriavali práve na reklamné relácie.
Obchodné oddelenia sa vytvorili aj v rozhlase. Inzertné časti viacerých redakcií,
resp. ich administrácií začali pracovať ako
relatívne samostatné malé reklamné agentúry.
Obchodnou propagáciou sa od roku 1963
zaoberali aj na viacerých učňovských školách budúci aranžéri. V šesťdesiatych rokoch vyšlo niekoľko odborných publikácií
o propagácii. Reklamný podnik Merkur začal vydávať od roku 1964 okrem teoretického mesačníka Propagace aj ďalšie periodikum Dokumentace - Propagace, ktoré
výstrižkovou formou oboznamovalo s najnovšími informáciami v oblasti reklamy na
celom svete.
V rokoch 1968 a 1969 sa reklama začala
komercializovať. Inzercia sa stala pre viaceré periodiká dôležitým zdrojom zisku.
V období po okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy nastala „normalizácia“, ktorá priniesla opätovné zaznávanie reklamy ako buržoázneho prejavu. Odrazilo sa to aj na skracovaní rozpočtov propagačných oddelení. Používanie termínu reklama stále častejšie nahrádzal opäť výraz
propagácia, chápaný nesprávne ako jeho ekvivalent. Jedným z mála pozitív bolo, že sa
reklame začalo venovať mnoho kvalitných
novinárov vylúčených zo strany i zo zamestnania - v reklame, ktorej sa neprikladala dôležitosť pracovať mohli.
Postupne sa obnovila činnosť propagač-
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ných inštitúcií, začali sa pre propagačných
pracovníkov organizovať kurzy, semináre a konferencie. Pri vedecko-technických
spoločnostiach vznikali komisie pre propagáciu a zlepšila sa aj situácia v odbornom školstve. Boli tu stredné odborné učilištia a stredná škola umeleckého priemyslu,
školiace budúcich aranžérov. K výberovým
prednáškam z tejto oblasti na Vysokej škole
ekonomickej v Prahe a v Bratislave v roku
1972 pribudli samostatná výberová špecializácia - propagácia v rámci štúdia žurnalistiky na Fakulte žurnalistiky Karlovej univerzity v Prahe a v roku 1979 štúdium propagácie na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Zrodila sa aj smernica Ministerstva obchodu na zvýšenie úrovne účinnosti propagácie z 9. februára 1977. Postupne vznikli
nové inštitúcie, napr. Klub pre prácu s verejnosťou pri BVV v Brne. Vyšli aj ďalšie
odborné publikácie na kvalitatívne vyššej
úrovni ako niekoľko titulov, ktoré boli vydané dovtedy. Medzníkom v skvalitnení propagačnej činnosti sa stala celoštátna konferencia „IMPULZ 88 - súčasnosť
a propagácia“, ktorá sa uskutočnila v Brne
20.- 22. januára 1988.

Znovuzrodenie
československej reklamy
po roku 1989
Obrovský boom reklamy, ale aj ďalších
zložiek marketingovej komunikácie nastal
na území Slovenska ešte v spoločnom federatívnom Česko-Slovensku, predovšetkým
po prechode ekonomiky na trhový model po
novembri 1989. Marketingová komunikácia
sa stala už naozajstnou nevyhnutnosťou.
Pre obdobie od novembra 1989 po rozpad
federácie sú charakteristické dve tendencie: strata monopolného postavenia a zánik
kľúčových reklamných subjektov - dovte-

dajších monopolných agentúr - Merkur,
Erpo, Rapid, TEPS, ale aj likvidácia periodík Propagace a Dokumentace - propagace, či podujatí Arbien (Bienále aranžérskej
tvorby), ALFA-Video (Medzinárodný festival videopropagácie) atď. Druhou charakteristickou črtou bolo zakladanie obrovského počtu nových agentúr, ktoré z niekoľkých existujúcich vzrástli na niekoľko tisíc.
Predovšetkým však vznikol reklamný trh
a narastal kapitál venovaný reklamnej činnosti. V Česko-Slovensku začínali získavať priestor zahraničné agentúry prostredníctvom svojich nadnárodných reklamných
sietí. Ich sídlom bola predovšetkým Praha.
Po novembri tu vznikla aj prvá asociácia
propagačných agentúr Reklub. Na rozdiel
od predvojnového Reklubu však po roku neúspešného účinkovania zanikla. Nahradila ju Asociácia českých reklamných agentúr – ARA (dnešná AKA – Asociácia komunikačných agentúr), ktorá združuje okolo 60
reklamných agentúr.
Na Slovensku bola situácia podobná. Prvá
asociácia agentúr ARAS - Asociácia reklamných agentúr Slovenska so svojimi 12
členmi zanikla v roku 1993. Na jej základoch sa sformoval v tom istom roku súčasný KRAS (Klub reklamných agentúr Slovenska). V Brne sa zasa na z Klubu pre prácu s verejnosťou a sekcie juhomoravskej vedecko-technickej spoločnosti pre propagáciu zrodila MOSPRA (Moravsko-sliezska spoločnosť pre propagáciu a Public relations). Koncom roku 1994 mala asociácia približne 400 českých a 30 slovenských
členov a svoj názov pre špecifické postavenie v Českej republike zmenila na Českú spoločnosť pre propagáciu a Public relations (zanikla v roku 2007). Okrem týchto asociácií bola založená aj Česká marketingová spoločnosť, AČRA - AVP (Asociácia českých reklamných agentúr a výrobcov
audiovizuálnych programov), AVR (Asociácia pre vonkajšiu reklamu Českej republi-
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ky), Rada pre reklamu ako strešný orgán pre
etickú kontrolu a niektoré ďalšie združenia,
ktorých činnosť súvisí s výstavníctvom, výskumom trhu, či záujmami v oblasti médií.
MOSPRA sa usilovala hneď od začiatku nielen o presadzovanie komerčných záujmov svojich členov, ale predovšetkým
o všestranné zvyšovanie úrovne všetkých
súčastí propagácie, reklamy osobitne.
Začala s organizovaním dvojročných, ne-
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skôr ročných vzdelávacích kurzov pre pracovníkov propagácie, public relations, ale
aj výstavníctva a pre aranžérov. Kurzy boli
donedávna spolu s kurzami pražskej spoločnosti Krédo, s.r.o. (ktorá ich organizuje pravidelne z oblasti managementu, marketingu, účtovníctva, daňového poradenstva atď.) jednou z mála foriem propagačného vzdelávania v Čechách, keďže na vysokej škole sa samostatné štúdium tohto odboru nedarilo založiť až do roku 1997. Pre svojich poslucháčov vydávala MOSPRA pravidelne aj učebné texty, pre členov zasa informačný bulletin a ročenku. Raz ročne usporadúvala odbornú konferenciu s názvom
Propagace. MOSPRA bola prvá reklamná
asociácia v Česko-Slovensku, ktorej členovia už v roku 1993 prijali svoj vlastný kódex
reklamnej etiky.
V roku 1997 v Zlíne na Technologickej fakulte UTB vznikol Inštitút, kde sa vytvorili katedry reklamnej tvorby a reklamnej komunikácie. Z neho vznikla súčasná Fakulta multimediálnej komunikácie Univerzity
Tomáša Baťu. Vzdeláva poslucháčov v ob-
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lasti marketingovej komunikácie i v umeleckých reklamných špecializáciách (reklamný dizajn, reklamná fotografia, animácia...). Najvýznamnejším propagačným
podujatím sa stala brnenská expozícia propagačných a marketingových služieb M + K
(Marketing a komunikácia), neskôr M+D+K
(Marketing, design, komunikácia) – jej súčasťou boli propagačné súťaže, prednášky
a prezentácie jednotlivých firiem (v roku
1998, žiaľ, zanikla). Po troch rokoch spoločnej cesty ku kvalitnejšej propagácii sa rozdelil spoločný štát a 1. januára 1993 vznikli samostatná Česká republika a Slovenská
republika.

Marketingová
komunikácia na
Slovensku po roku 1993
Reklamný boom v Slovenskej republike
zapríčinil, podobne ako v ostatných postkomunistických krajinách, prechod ekonomiky na trhový model po novembri 1989. Reklama i propagácia sa na Slovensku rozvíjali veľmi rýchlo i po rozpade spoločného
štátu. Väčšina zahraničných subjektov totiž pred januárom 1993 zriadila zastúpenie svojej firmy iba v hlavnom meste bývalej federácie. Neuvedomovali si, že obidve
republiky majú svoje vlastné, národné špecifiká, a preto často uniformné propagačné
prostriedky pre celú federáciu neboli dostatočne efektívne.
Najväčší rozvoj prežívajú reklamné agentúry a niektoré ďalšie subjekty z oblasti marketingovej komunikácie. Ich činnosť je už
viac menej vyšpecifikovaná. Na Slovensku
sa rozvíjajú okrem reklamných agentúr aj
kreatívne štúdiá, mediálne agentúry, agentúry pre public relations, direct marketing,
sponzoring, sales promotion, modeling,
casting, hostessing, agentúry pre výskum
trhu reklamy a médií, poradenské agentúry,
grafické štúdiá, výrobné dielne propagač-

ných prostriedkov, výstavnícke organizácie
atď. Rozličné pramene udávajú rôzne počty
existujúcich subjektov v Slovenskej republike, od pár desiatok až po dvetisíc. V skutočnosti možno počet agentúr (vrátane agentúr
jedného človeka), ktoré sa zaoberajú reklamou odhadovať na 700 až 1000.
Slovenský reklamný trh je aj napriek spomínanému rozvoju závislý od reálneho stavu ekonomiky. Pred niekoľkými rokmi nás
vo výdavkoch na reklamu v prepočte na jedného obyvateľa zaraďovali na 25 miesto a za
nami sa ocitla už iba Litva, Bulharsko, Rusko, Rumunsko, či Ukrajina. Zapríčinili to
pretrvávajúca nechuť zadávateľov investovať do reklamy väčšie čiastky a nízka kúpyschopnosť obyvateľstva, resp. celková úroveň ekonomiky.
Rastúca ekonomika v nasledujúcich rokoch priniesla nádej aj pre rozvoj reklamného priemyslu. Rasty ukazovateľov sa zvyšovali, no ročný koeficient rastu bol nižší. Azda najväčší prírastok objemu reklamy v médiách bol v porovnaní s rokmi 1996
a 1997 – až o 88,8 %. Je však jasné, že takýto raketový vzrast nemohol reálne pokračovať. Podobne je tomu aj v ďalších ukazovateľoch, ktorými odborníci hodnotia stav
nášho reklamného trhu - vždy je závislý od
konkrétnej situácie v konkrétnom čase. Potvrdila to globálna svetová ekonomická kríza. Pokles reálnych výdavkov na reklamu sa
odrazil na americkom, európskom a pochopiteľne i na našom trhu.
Na ilustráciu uveďme pár číselných údajov
ilustrujúcich stav nášho reklamného trhu za
posledné roky. Údaje sú uvedené v miliardách slovenských korún (pozri tabuľky).
Je evidentné, že nárast výdavkov na reklamu pokračoval až do roku 2009. Ďalší rozvoj reklamy závisí od množstva faktorov.
Citovať tu však prognózy ekonómov na ďalšie obdobie by bolo zbytočné. Nasledujúci
graf je viac ako výrečný:
Zaujímavé údaje zistila agentúra GfK aj

Kapitola: 1. – Pavel Horňák: História reklamy na území Československa

15

cho k nášmu dnešnému životu považuje
za celkom správne tvrdenie 60 % respondentov. Kladný postoj obyvateľov Slovenska k reklame teda jednoznačne prevažuje.
Agentúra AISA Slovensko uvádza, že slovenský recipient v sledovanosti reklamy
veľmi rýchlo vyspel. Dokazuje to skutočnosť, že nemá rád periodiká prehustené inzerciou aj to, že pozitívny postoj k reklame
zo začiatkov deväťdesiatych rokov začína
striedať často nevšímavosť. Zmenu dokumentuje i starší názor respondentov na reklamu v médiách:

Reklama v najsledovanejších
médiách
(zdroj: MVK SRO – 1994)
Reklama

pri prieskume postojov recipientov k reklame. Na otázku či je reklama zbytočná odpovedalo záporne vyše 70 % opýtaných. 48 % respondentov považuje za
celkom správne tvrdenie, že reklama je
dnes nevyhnutná a 29 % za skôr správne. Len 6 % opýtaných si myslí, že reklama nie je nevyhnutná - že patrí jednodu-
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denníky
v%

časopisy
v%

televízia
v%

prekáža mi

14,8

13,3

24,6

je mi ľahostajná

37,6

34,8

23,3

rád si ju
prečítam/
pozriem

36,7

41,8

45,4

vyhľadávam ju

4,9

4,8

3,5

neviem
posúdiť

6,1

6,0

6,0

O 15 rokov neskôr si už reklamu v časopisoch nevšíma takmer 40 % opýtaných a televíznu reklamu nevidí rada v televízii viac
ako 50 % respondentov.
V tomto výskume agentúry MEDIAN SK,
s.r.o. III. a IV. Kvartál 2008 dokonca na
otázku, či reklama núti ľudí kupovať veci,
ktoré by si inak nekúpili odpovedalo áno
viac ako 51 % opýtaných respondentov zo
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serióznej reprezentatívnej vzorky obyvateľstva SR. Nie uviedlo šokujúco len 16 % opýtaných.

Asociácie reklamných
agentúr
Väčšina najsilnejších reklamných subjektov v Slovenskej republike (vzhľadom
na počet pracovníkov, ročný obrat a pod.)
je sústredených v Klube reklamných agentúr Slovenska (KRAS). Asociácia vznikla
v roku 1993 v spojitosti so zánikom federácie, keďže viacerí jej dnešní členovia boli

členmi najsilnejšej českej asociácie - pražskej organizácie ARA (dnešná AKA). Svoju úlohu tu zohral aj zánik prvej asociácie
slovenských agentúr - krátko fungujúceho

združenia ARAS. Hlavným zmyslom asociácie je spoluvytvárať priaznivý imidž reklamy, brániť spoločné záujmy členskej základne doma i v zahraničí atď. V poslednom
čase sa KRAS stáva otvorenejšou asociáciou, avšak zrušil pridružené členstvo. Jeho
členom sa môže stať už iba reklamná, resp.
mediálna agentúra typu full service. Valné
zhromaždenie (KRAS) rozhodlo aj o vytvorení spoločnosti KRAS Trade, ktorá by
sa mala venovať organizácii súťaže o kreatívnu reklamu – Zlatý klinec, marketingovým konferenciám, vydavateľským aktivitám a pod.

V roku 1995 vznikla profesionálno-záujmová organizácia pracovníkov marketingovej komunikácie na Slovensku - Slovenská
spoločnosť pre propagáciu (SOSPRA). Od-
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členila sa od sesterskej Českej spoločnosti pre propagáciu a PR MOSPRA v spolupráci s katedrou propagácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
(v súčasnosti Katedra marketingovej komunikácie FF UK). Jej základným poslaním je
umožniť svojim členom prístup k odbornovzdelávacej a záujmovej činnosti prostredníctvom vzdelávacích kurzov, odborných
seminárov, kongresov, spolupráca s domácimi i zahraničnými vzdelávacími subjektmi i reklamnými agentúrami, vydavateľská činnosť a pod. SOSPRA sa teda venuje prevažne vzdelávacej a vydavateľskej
činnosti, preto aj uzatvárala zmluvy o spolupráci s Českou spoločnosťou pre propagáciu a PR (MOSPRA), Fakultou multimediálnej komunikácie v Zlíne, Radou pre reklamu SR, Klubom reklamných agentúr Slovenska (KRAS) i Katedrou marketingovej
komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Potvrdzuje to i piaty ročník odborného kurzu, ktorý
Sospra organizovala:
Z ďalších asociácií spomeňme Asociáciu public relations Slovenskej republiky
(APRSR), ktorá od roku 1996 združuje profesionálov z oblasti public relations, Asociáciu vonkajšej reklamy (AVR), ktorá spája
od roku 1994 billboardové spoločnosti, Graphic Designers Club Slovakia (Klub grafických designérov Slovenska), od roku 1994
profesionálov z oblasti grafického designu,
Art Directors Club (ADC) združuje kreatívnych pracovníkov reklamy na Slovensku a je produktom novovzniknutých kreatívnych štúdií a Asociáciu Direct marketingu – ADIMA.
Vlastné združenie - Sekciu veľtrhov a výstav má však aj Slovenská obchodná a priemyselná komora. Slovenská asociácia trojrozmernej reklamy vznikla v roku 1997
a jej cieľom je združiť dovozcov, výrobcov,
resp. ďalších podnikateľov v oblasti reklamných predmetov.
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V oblasti reklamy vyvíjajú činnosť aj viaceré ďalšie združenia pre médiá: Asociácia mestských a lokálnych televízií, Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych
staníc Slovenska, Rada pre vysielanie a retransmisiu, Združenie vydavateľov periodickej tlače, Slovenská spoločnosť pre káblovú televíziu. V oblasti polygrafie pôsobí
Zväz polygrafie na Slovensku a Sieťotlačový zväz Slovenskej republiky.
Osobitné postavenie má Rada pre reklamu SR, založená v roku 1995, strešný orgán
etickej samoregulácie v reklame na Slovensku, združujúci reklamné asociácie i ďalšie
dôležité združenia a inštitúcie. Jej výkonným orgánom je arbitrážna komisia, ktorá
posudzuje sťažnosti na porušovanie platného etického kódexu. Okrem toho sa Rada
usiluje aj o riešenie ďalších problémov slovenskej reklamy. V spolupráci s Filozofickou fakultou zorganizovala súťaž pre poslucháčov stredných a vysokých škôl a v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre propagáciu organizovala aj vzdelávací kurz
Manažér marketingovej komunikácie.
Väčšina reklamných asociácií má sídlo
v Bratislave, kde je sústredená aj väčšia
časť (cca 40 %) reklamných agentúr a kde
je aj väčšina reklamných podujatí. Podrobný kontaktný zoznam reklamných agentúr,
rozdelených podľa oblastí podnikania uvádz u nás pravidelne napr. ročenka Almanach reklamy na Slovensku (vydavateľstvo
Sanoma).

Reklamné podujatia na
Slovensku
K tradičným podujatiam výstavníckeho
charakteru (Incheba, Cofax, Coneco, Bienále ilustrácií Bratislava...) pribudli špecializované reklamné podujatia.
Za najvýznamnejšie z nich možno označiť Medzinárodný veľtrh marketingovej komunikácie INTERMEDIA. V roku 2008 sa
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uskutočnil jeho štrnásty ročník pod názvom
EXPOREKLAMA (v roku 2009 sa neuskutočnil – preložený z jesene na jarný termín
2010). Zaujímavé sú aj sprievodné podujatia, v minulosti napr. konferencia spoločnosti Trendy - MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA, okrúhle stoly periodika Stratégie a posledných šesť rokov aj okrúhly stôl
Katedry marketingovej komunikácie a Slovenskej spoločnosti pre propagáciu venovaný etike reklamy.

NA SLOVENSKU. Zorganizovala ho spoločnosť AISEC, kde bola SOSPRA odborným garantom.
SOSPRA organizovala spolu s medzinárodnou poradenskou agentúrou CENTRAL
EUROPEAN CONSULTING so sídlom vo
Viedni štyri ročníky špičkového podujatia BRATISLAVSKÉ REKLAMNÉ FÓRUM.
Išlo o medzinárodné stretnutie odborníkov
hospodárskeho života s odborníkmi z oblasti reklamy a médií určené primárne mar-

Od roku 1997 sa osamostatnila expozícia
výrobcov znakov a písmen pre reklamu SIGN
Slovakia. Pribudla aj ďalšia konferencia
spoločnosti TEMPS Public - NOVÉ TRENDY V MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCII. Záujem bol aj o konferencie INTERNET V RIADENÍ A OBCHODE FIRMY.
Na oblasť výrobcov reklamných predmetov boli orientované štyri ročníky expozície
REKLAMA A MARKETING organizované agentúrou AG - Piešťany, ktorej prvý odborný program v roku 1996 VY A MY VO
SVETE REKLAMY zabezpečila SOSPRA
v spolupráci s asociáciou KRAS. Seminár
VY A MY VO SVETE REKLAMY zorganizovala SOSPRA aj na výstave MARKETING A REKLAMA v Košiciach v roku
1998. Pre vysokoškolákov sa uskutočnilo v tom istom roku podujatie REKLAMA

ketingovým a reklamným pracovníkom zadávateľských subjektov. Uskutočnené štyri
ročníky podujatia boli pripravené pod názvami: MEDIA MIX 1995, REKLAMA A
PSYCHOLÓGIA 1996, UVÁDZANIE NOVÝCH VÝROBKOV A SLUŽIEB NA TRH
1997 a CORPORATE IDENTITY 1998.
Na Slovensku sa stretlo so záujmom aj podujatie NOC REKLAMOŽRÚTOV – prehliadka videospotov zo zbierky Jeana Marie Boursicota, ktorú zorganizovala agentúra EURO RSCG ARTMEDIA (1997). Akcia sa zopakovala v roku 2002, 2005 a 2008.
K najväčším súťažným podujatiam v oblasti reklamy možno zaradiť súťaž kreativity Zlatý klinec. Zorganizovala ju asociácia KRAS, neskôr v spolupráci s asociáciou
ADC a je svojím významom doteraz jedinou svojho druhu na Slovensku.
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V roku 2009 sa uskutočnil jej sedemnásty ročník. Súťaži sa spravidla v kategóriách: A – Tlač a poster, B – TV a kinoreklama, C – Rádio, D – Interactive and online,
E – Techniques a F – Kampaň.

Štúdium marketingovej
komunikácie na
Slovensku
Prechod našej ekonomiky na trhový model ovplyvnil nielen situáciu v propagačnej praxi, ale do značnej miery aj systém
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vzdelávania v tejto oblasti na úrovni stredného, ale predovšetkým vysokého školstva.
V obidvoch cykloch sa s propagačnými disciplínami stretávame predovšetkým v školách umenovedného a ekonomického charakteru.
Pozitívnu úlohu v oblasti reklamného
vzdelávania zohral aj kurz MANAGER REKLAMY, ktorého posledný - štvrtý ročník pripravila na jeseň roku 1998 Slovenská spoločnosť pre propagáciu (SOSPRA)
v spolupráci s Katedrou marketingovej komunikácie FF UK i Radou pre reklamu SR.
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V súčasnosti sa realizuje pri univerzitnom
centre vzdelávania UK. Podobnú náplň mali
i kurzy novovzniknutých subjektov (1997)
Reklamná akadémia a Akadémia reklamy,
ktoré organizovali pracovníci reklamných
agentúr.
Na vysokých školách sa študujú predmety
súvisiace s propagačnou činnosťou predovšetkým na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde sa na Obchodnej fakulte vyučuje manažment i marketing. V študijnom
programe sú samostatné prednášky z oblasti reklamy. Okrem toho tu majú poslucháči možnosť navštevovať voliteľné predmety s názvom Sponzoring a Reklama.
Podobne je tomu aj na Ekonomickej fakulte
Technickej univerzity v Košiciach a na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici.
Problematikou designu, ale i propagačnej grafiky sa zaoberá Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, predovšetkým Katedra úžitkového umenia, Katedra designu
i Katedra grafiky. Štúdium designu sa však
realizuje aj na Fakulte architektúry a na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Priemyselnému designu nábytku sa venujú na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. V propagačnej praxi možno využiť viacero disciplín prednášaných na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, predovšetkým
na Filmovej a televíznej fakulte.
Na väčšine uvedených vzdelávacích inštitúcií školia špecialistov vo viacerých odboroch, ktoré možno využiť v oblasti propagačnej praxe. Univerzálnym štúdiom pre
riadiacich pracovníkov v oblasti marketingovej komunikácie sa stalo štúdium marketingovej komunikácie, ktoré vzniklo pri Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského už v roku 1991 najskôr vo forme bakalárskeho štúdia pod názvom Propagácia. Nadviazalo logicky na
skúsenosti zo špecializácie propagácia, kto-

rá sa pre poslucháčov žurnalistiky vyučovala už od roku 1979. Od roku 1995 existovala táto špecializácia ako riadne magisterské
štúdium v kombinácii s angličtinou, nemčinou, kulturológiou a ďalšími študijnými
odbormi podľa potreby. V školskom roku
1999/2000 katedra otvorila po prvýkrát samostatné magisterské jednoodborové štúdium. Absolventi sú pripravovaní na riadiace funkcie v reklamných agentúrach,
resp. môžu pracovať ako reklamní textári,
pracovníci v oblasti public relations a pod.
Za jednoznačné pozitívum možno označiť
zriadenie samostatnej Katedry marketingovej komunikácie na Filozofickej fakulte UK
v roku 1996 (vznikla pod názvom Katedra
propagácie), ktorá s definitívnou platnosťou potvrdila užitočnosť tohto druhu štúdia na fakulte. V súčasnosti sa uskutočňuje štúdium v trojročnej – bakalárskej a nadväzujúcej (+2 roky) päťročnej magisterskej
forme.
Štúdium marketingovej komunikácie
vzniklo v roku 1997 aj v Trnave na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda, ktoré je orientova-
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né na oblasť masmediálnej a marketingovej
komunikácie a v roku 2002 aj na Univerzite
Konštantína Filozofa v Nitre.

Záver
Historický vývoj propagácie a reklamy
na našom území bol napriek určitému časovému posunu do značnej miery zhodný
s ostatnými európskymi krajinami. Obsahový i formálny rozvoj propagácie zabrzdilo obdobie totalitného režimu, ktorý ju potreboval pre svoju existenciu iba v minimálnej miere.
Prechodom na trhové hospodárstvo po novembri 1989 sa utvorili predpoklady, že sa
aj reklama a ostatné súčasti marketingovej
komunikácie budú u nás aj napriek súčasnej kríze, naďalej rozvíjať. Za posledné dve
desaťročia prekonala naša reklama obrovský skok, čo však neznamená, že v porovnaní s vyspelými krajinami západnej Európy nemáme čo doháňať. Napriek všetkému sa reklamný priemysel Slovenska naďalej rozvíja. Je to logické, veď v prepočte výdavkov na jedného obyvateľa je to na Slovensku v porovnaní s vyspelými krajinami
ešte stále iba smiešny zlomok, čo však netreba vidieť vôbec tragicky.
Ďalej sa rozvíjajú reklamné agentúry, špecializujú sa podľa jednotlivých oblastí marketingovej komunikácie, vznikajú nové
a mnoho starých zaniká. Zostanú nielen
najväčšie, ale predovšetkým najschopnejšie,
najadaptabilnejšie. Agentúry, ktorým sa podarí konečne dokázať, že v reklame je najdôležitejší nápad a nielen forma - profesionálna realizácia, ktorá by mala byť samozrejmosťou. A za dobrý nápad treba aj dobre
zaplatiť, čo je však na Slovensku ešte stále
otázkou budúcnosti. To je totiž cesta k skutočnému skvalitneniu tváre našej reklamy.
Za pozitívny prvok v slovenskej reklame
možno označiť profesionalizáciu existujúcich reklamných agentúr. Tu sa posunula predovšetkým kvalita komplexných re-
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klamných služieb. Úroveň kreativity slovenskej reklamy začína byť porovnateľná
so svetovým štandardom. Je to skúsenosťou reklamných pracovníkov v praxi i rastom ich teoretických poznatkov z rozličných kurzov, školení, ďalších odborných
podujatí, odbornej literatúry ale aj špecializáciou jednotlivých agentúr podľa nosného charakteru činnosti. K skvalitneniu situácie prispeli legislatívne zmeny v tejto oblasti, etická samoregulácia prostredníctvom
Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu SR
i činnosť existujúcich reklamných asociácií.
V celosvetovom meradle sa budú naďalej
v reklame využívať najmodernejšie technické vynálezy a úmerne k tomu budú narastať i finančné prostriedky investované do
tejto oblasti. Aj keď s určitým oneskorením,
nastanú zmeny i u nás. Výdavky na klasickú
reklamu, ale i na podlinkové aktivity budú
naďalej narastať, pričom najväčšie finančné čiastky sa investujú do reklamy v televízii, v tlači ale aj do vonkajšej reklamy. Dôležitú úlohu zohrá aj regionálny faktor, bude
narastať obľuba lokálnej tlače a v spojitosti s rozvojom súkromných rozhlasových staníc i rozhlasového vysielania.
Agentúry sa budú naďalej špecializovať. Najväčšiu budúcnosť majú direct marketingové agentúry, ale aj agentúry public relations. Vzniknú aj ďalšie agentúry so zahraničným kapitálom, ktoré budú
súčasťou celosvetovej nadnárodnej siete. Napriek tomu ešte stále nie je všetko rozhodnuté. Najväčší rozvoj totiž nečaká iba agentúry typu full service, ale práve tie, ktoré dokážu ponúknuť zákazníkovi výbornú službu za primeranú cenu.
Závislosť médií od inzercie bude takisto ďalej narastať. Z technických vynálezov zohrá
v reklame dôležitú úlohu nepochybne internet. Dokonalosť tohto prostriedku znásobí pre oblasť reklamy najmä obojsmernosť komunikácie, resp. fakt, že účastník
si informácie vyhľadáva sám a dobrovoľ-
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ne. Nebudú to len klasické banery, či webovské stránky, dôležitým sa stane samotný
predaj prostredníctvom tohto média. Z ďalších prostriedkov spomeňme aspoň domáce
kino,   DVD a Blue Ray nosiče, minidisky.
Svoju rolu zohráva aj masové sprístupnenie veľkoplošných LCD a plazmových televíznych obrazoviek. Ďalšie novinky prinesie zdokonalenie laserovej techniky, aj holografie, využitie virtuálnej reality v oblasti reklamy i rozšírenie aeroreklamy, ale predovšetkým svojou interaktivitou internet
a mobilný marketing.
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Danuša Serafínová

2 Komerčná
inzercia
z obdobia
monarchie
v slovenskej hospodárskej
a ľudovýchovnej tlači
Abstrakt: Autorka v predloženej štúdii
približuje vybrané tituly slovenskej hospodárskej a ľudovýchovnej tlače z obdobia
monarchie, ktoré si kládli za cieľ hospodárske a kultúrne povznesenie drobných slovenských roľníkov, remeselníkov a obchodníkov a ich zainteresovanie na politickom
a kultúrnom programe. Ťažiskom je analýza zastúpenia komerčnej inzercie v jednotlivých periodikách, jej miesta, formy, obsahu
a zadávateľov inzercie v kontexte spoločenských, politických a ekonomických zmien.
Kľúčové slová: Monarchia, pospolitý ľud,
poľnohospodárstvo, remeslo, obchod, hospodársky časopis, ľudovýchovný časopis,
komerčná inzercia.
Abstract: In her study the author describes selected titles of Slovak economic
and educational press during Monarchy.
The aim of the titles includes economic and
cultural educating of Slovak small peasants,
craftsmen and retailer and their involvement in political and cultural program. The
basis of the study refers to emergence of
commercial advertising in particular titles
it describes its position, form, content and
advertiser in regard to social, political and
economic changes.

Key words: Monarchy, common people,
agriculture, craft, market, economic press,
educational press, commercial advertising.

Úvod
O hospodárske a kultúrne povznesenie
pospolitého slovenského ľudu sa štúrovci
ale i   ďalší doboví slovenskí vzdelanci intenzívne zasadzovali už od začiatku štyridsiatych rokov 19. storočia Bolo súčasťou ich
národno-obrodzovacieho programu. Podporovali napr. vznik nedeľných škôl, čitateľských spolkov, spolkov miernosti, vydávanie populárno-vzdelávacích kalendárov, pokúšali sa o vydávanie periodickej tlače. V roku 1844 založili v Liptovskom Sv.
Mikuláši spolok Tatrín ako celonárodnú
kultúrnu inštitúciu. V roku 1845 z iniciatívy sobotišského učiteľa Samuela Jurkoviča
vznikol Hospodársky čili Gazdovský ústav,
prvá organizácia družstevného typu v monarchii i kontinentálnej Európe. (Kronika
Slovenska 1, 1998, s. 437) Podľa vzoru tohto
ústavu vznikali družstevné spolky a sporiteľne na Myjave, v Mošovciach, vo Važci,
v Brezne a mnohých ďalších slovenských
mestách a mestečkách.. Sľubné aktivity slovenských vzdelancov v oblasti národného
i sociálneho programu prerušili revolučné
roky 1848/1849. V päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch snahy o hospodárske a kultúrne
povznesenie pospolitého slovenského ľudu
prevzali na seba Stará a Nová škola slovenská. Hospodársku osvetu šírili prostredníctvom spolkov ako bola napr. Vzájomná pomocnica, ktorá pôsobila v Revúcej v rokoch
1867 až 1874 (Kronika Slovenska 1, 1998,
s. 524), kultúru cestou Matice slovenskej
(1863 – 1875), Spolku sv. Vojtecha (1870),
Živeny (1869) a ďalších. Významným pomocníkom slovenských vzdelancov pri šírení hospodárskej osvety a kultúry medzi pospolitý ľud bola naďalej neperiodická tlač,
akou boli kalendáre typu Domová poklad-
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nica a predovšetkým novozaložené hospodárske periodikum 0bzor a ľudovýchovné periodikum Národný hlásnik, ktoré prinášali veľké množstvo populárno-vedných
príspevkov; vrátane podrobných informácií o konaných priemyselno-hospodárskych
výstavách domácich i svetových1 a v neposlednom rade inzerciu, aj keď spočiatku len
v malom množstve.
Drobným roľníkom, remeselníkom a obchodníkom sprostredkovali najnovšie výdobytky vedy a techniky i novinky vo sfére financií. Roľníkom z horských oblastí sa
usilovali vysvetliť, že lepšie sa hospodári
na scelených pozemkoch ako na rozdrobených roličkách, presvedčiť ich, aby sa popri
sadbe klasických plodín ako obilniny a zemiaky začali venovať intenzívnejšie aj ovocinárstvu, chovu dobytka, včelárstvu a i.
Všetkým spoločne pripomínali, že nestačí
len vedieť vyrobiť, ale treba vedieť i predať.
Jednoducho, chceli naučiť drobného slovenského roľníka, remeselníka a obchodníka novým metódam hospodárenia a obchodu, prispieť tak k jeho hmotnému a kultúrnemu povzneseniu a zainteresovať čo najširšiu slovenskú verejnosť na účasti na národnom politickom a sociálnom programe.
Od sedemdesiatych rokov až do zániku
monarchie v práci na poli hospodárskeho
a kultúrneho povznesenia širokej slovenskej
verejnosti pokračovali všetky formujúce sa
národné politické strany a prúdy. Ich situácia v ovzduší stupňujúceho sa národnostného útlaku, spojeného s presadzovaním
idey národnostne jednotného maďarského štátu, nebola ľahká. Slovenská spoločnosť konca 19. a začiatku 20. storočia už nebola tou spoločnosťou, ako v päťdesiatych
a šesťdesiatych rokoch 19. storočia. Vplyv
na jej zmenu mala postupujúca modernizácia života spoločnosti v kontexte so zavádzaním nových spôsobov výroby, dopravy
a komunikácií. Košicko-bohumínska železnica bola dobudovaná v roku 1872. Do kon-
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ca 19. storočia pospájali železnice celé Slovensko, čo spolu s nástupom telegrafu a telefónu umožnilo rýchlejšiu výmenu informácií a tovarov. V roku 1872 panovník podpísal živnostenský zákon definitívne rušiaci cechy a umožňujúci drobným výrobcom
vytvárať tzv. živnostenské spoločenstvá. Za
účasti zahraničného kapitálu začali na území Slovenska vznikať aj veľké priemyselné podniky ako napr. v roku 1895 rafinéria
ropy Apollo v Bratislave a bavlnársky závod
v Ružomberku. V rokoch 1895 až 1898 vybudovali zahraniční podnikatelia veľký závod Pohornádskej tekovskej železiarskej úč.
spoločnosti v Krompachoch. Slovenský kapitál bol zastúpený v napr. v Tatra banke
založenej v roku 1885 v Turčianskom Sv.
Martine, ktorá koncom 19. storočia patrila k menším peňažným ústavom a v papierňach v Ružomberku. Podľa dochovaných
štatistík v roku 1900 bolo na Slovensku už
432 závodov alebo prevádzok s vyše 20 zamestnancami (Kronika Slovenska 1, 1998,
s. 591). V súvislosti s industrializáciou výroby klesal počet roľníkov a stúpal počet
ľudí, ktorí pracovali v priemyselných podnikoch, obchode a doprave. Ako v publikácii Tradície obchodu na Slovensku uviedol
Ľ. Lipták, v  roku 1890 bolo na území Slovenska už okolo 28 000 obchodov (Lipták,
Ľ., 1987, nečísl. s.).. Regionálny rozvoj však
nebol na rovnakej úrovni. Kým Gemer, Liptov či Turiec napredovali, v najzaostalejších
regiónoch – Spiš, Šariš, Zemplín, na Orave
a v Kysuciach silnelo vysťahovalectvo. Elena Mannová v Krátkych dejinách Slovenska
(Mannová, E., 2003, s. 211) uviedla, že zo
Slovenska sa v rokoch 1870 až 1900 vysťahovalo okolo 400 000 Slovákov, a len tretina z nich sa vrátila. Podľa Dušana Kováča
„vysťahovalectvo značne oslabovalo substanciu slovenskej spoločnosti v Uhorsku “
(Kováč, D., 1998, s. 143).
Slovenské politické strany a prúdy koncom 19. a začiatku 20. sa rovnako ako ich
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predchodcovia snažili osloviť širokú slovenskú verejnosť na prvom mieste prostredníctvom rozličných spolkov. Ako uviedla Elena Mannová (Mannová, E., 2003, s.
214) všetky národné politické strany a prúdy podporovali vznik spolkov, ktorých bolo
v roku 1878 na Slovensku už vyše 730 „Slovenská národná strana podporovala zakladanie kultúrno-osvetových spolkov a akciových spoločností, liberálna inteligencia
aj predstavitelia katolíckej Ľudovej strany uprednostňovali družstevníctvo, sociálni demokrati sa angažovali v činnosti odborov a telovýchovných spolkov“ (Mannová,
E., 2003, s. 216). Ako ďalší edukačný a persuazívny prostriedok politickým stranám
a prúdom poslúžili najmä noviny a časopisy, ktoré aj vďaka využitiu moderných tlačiarenských techník boli čoraz cenovo dostupnejšie.
Uvedené formy vplyvu využíval aj štát
a to na presadzovanie vyššie spomenutej
štátnej doktríny jednotného uhorského (maďarského) národa. Participoval na družstevnej činnosti aj formou subvencií a zliav, zakladal maďarizačné kultúrne spolky, akým
bol v roku 1883 založený Hornouhorský
vzdelávací spolok FEMKE, z peňazí zrušenej Matice slovenskej, štát financoval Uhorsko-krajinský slovenský vzdelávací spolok (MTKE) a jeho kalendár, noviny a časopis v slovenskom jazyku s odnárodňovacou orientáciou. V tejto situácii veľkou pomocou pre slovenské politické strany a prúdy bola podpora národného hnutia na Slovensku zo strany Slovákov žijúcich v USA
realizovaná aj formou zbierok.
Cieľom predloženej štúdie je priblížiť vybrané tituly historickej slovenskej hospodárskej a ľudovýchovnej tlače, ktorá od polovice 19. storočia do začiatku 20. storočia
slúžila ako jeden z prostriedkov na hospodárske a kultúrne povznesenie drobných
roľníkov, remeselníkov a obchodníkov. Ťažiskom predloženej štúdie je sprítomniť zá-

ujemcom o vyššie uvedenú problematiku
obraz komerčnej inzercie vo vyššie uvedenej tlači, t. j. jej miesto a rozsah, formu a obsah ako aj zadávateľov inzercie vychádzajúc z premisy, že popri ekonomickom efekte, komerčná inzercia v sledovanom období
v slovenskej hospodárskej a ľudovýchovnej
tlači poslúžila aj ako nástroj hospodárskej
a kultúrnej osvety medzi ľudom.

Komerčná inzercia
v druhej polovici 19.
a na začiatku 20. storočia
v slovenskej hospodárskej

Obr. 1		
a ľudovýchovnej tlači
Prvým, kto pochopil dôležitosť hospodárskych časopisov pre „vyvedenie pospolitého
ľudu z biedy“ bol Daniel G. Lichard, ktorému jeho žurnalistické a vydavateľské akti-
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Obr. 2		
vity vyniesli status prvého slovenského profesionálneho žurnalistu. (Obr. 1) Začal vydávaním kalendára slúžiaceho na popularizáciu vedeckých poznatkov. V poradí prvý
s názvom Domová pokladnica vydal v roku
18472. Už rok predtým, v roku 1846, si Daniel G. Lichard podal žiadosť o povolenie
vydávania Novín pre hospodárstvo, remeslo a domáci život. Po neúspešnom pokuse,

28

v roku 1847 žiadosť zopakoval. Povolenie
obdržal až 8. augusta 1847 na tretí pokus,
keď sa obrátil na Uhorskú kanceláriu vo
Viedni. Noviny začali vychádzať ako týždenník až 5. apríla 1848 (Ruttkay, F., 1961,
s. 34 – 38). Daniel G. Lichard si uvedomoval, na akú náročnú cestu sa vydal. Svoje
predsavzatia zhrnul v Slove k úvodu3. V prvom rade chcel odvrátiť pospolitý slovenský ľud od pridržiavania sa porekadla : „aj
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môj otec a dedo tak robili, aj ja tak budem
robiť.“ Presvedčiť ho, aby prijal nové spôsoby hospodárenia, ktoré čitateľom zamýšľal
podať tým najzrozumiteľnejším spôsobom.
Noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život vychádzali však len niekoľko mesiacov, 27. septembra 1848 zanikli. Jednou
z udávaných príčin ich zániku bol nedostatok financií na zloženie kaucie 4, druhou revolučné nepokoje roku 1848 (Ruttkay, F.,
1999, s. 111).
Daniel G. Lichard na svoje predsavzatie
vydávať slovenský hospodársky časopis nezabudol. Vrátil sa k nemu v roku 1863, po
svojom návrate do Skalice z Viedne, kde
v rokoch 1849 až 1861 pôsobil ako redaktor úradných Slovenských novín. Nový časopis Obzor (Obr. 2) začal vychádzať v Skalici 5. októbra 1863 s podtitulom Noviny pre
remeslo, hospodárstvo a domáci život. Vychádzal tri razy v týždni na ôsmich stranách formátu 22 x 27 centimetrov číslovaných priebežne počas celého ročníka podľa
dobového zvyku. Daniel G. Lichard ho viedol až do svojej smrti v novembri roku 1882.
10. januára 1883 Obzor redakčne i vydavateľsky prevzal Romuald Zaymus. Miestom
vychádzania Obzoru sa stal Turčiansky Sv.
Martin. Po roku 1886 časopis na niekoľko
rokov prestal vychádzať, obnovili ho v roku
1889, keď sa jeho vydávania ujal ďalší zo
slovenských vzdelancov konca 19. a začiatku 20. storočia – ružomberský tlačiar a vydavateľ Karol Salva. Obnovený Obzor vychádzal raz mesačne v Ružomberku na 16
stranách formátu 16 x 24 centimetrov, na
poste zodpovedného redaktora sa vystriedali sučiansky farár Jozef Miloslav Hodža
a Juraj Babka, učiteľ z Liptovskej Sielnice.
Spolupracovníkom bol Ľudovít V. Rizner.
Zanikol v roku 1905, keď počet jeho predplatiteľov klesol na 400.5 Podľa jednej z hypotéz nedokázal sa prispôsobiť novému hospodárskemu ruchu (Serafínová, D., Vatrál,
J., 2007, s. 231).

Hoci od vychádzania Novín pre hospodárstvo, remeslo a domáci život po vytlačenie Obzoru uplynulo pätnásť rokov, z úvodníka Daniela G. Licharda Poznávajme sa
bolo zrejmé, že na nedôvere slovenského
pospolitého ľudu k hospodárskym novotám
sa toho mnoho nezmenilo. Daniel G. Lichard v ňom konštatoval:
„Prvý dúvod, ktorým sa lud náš proti hospodárskym opravám spiera, leží v tej
spráchnivelej zásade: „keď to naši otcovia
tak robili, čo by sme sa my mali do novotárstva púšťať; zostaňme pri starom, i tak
nám dobre bolo!“ ... „Druhý dúvod, ktorým obecný lud náš nedúveru svoju k opravám hospodárskym ospravedlniť chce,
takto zneje „čoby vraj tí páni tam pri stolíku o hospodárstve rozumeli? to my musíme
lepšie vedieť, ktorí každodenne trváme pri
každodenných prácach.“ 6...
Daniel G. Lichard viedol Obzor takmer 20
rokov. Za celý čas redigovania časopisu D.
G. Lichardom a podobne v rokoch, keď bol
jeho zodpovedným redaktorom a vydavateľom Romuald Zaymus, nezaznamenal Obzor žiadne väčšie zmeny v grafickej úprave
ani v tematickom zložení. V časopise čitateľ
našiel hospodárske spravodajstvo a hospodárske štatistiky, remeselnícko-technický
vestník, rubriky vyhradené záhradníctvu,
chovu dobytka a hydiny, obchodu, železniciam, ale aj rady pre domácnosť. V rubrike Dopisy uverejňovala redakcia listy od
dopisovateľov, v rubrike Listárňa reagovala na niektoré z nich. Čitateľ si nemal rozšíriť len hospodársky obzor prostredníctvom populárno-vedných príspevkov, ale
aj obzor kultúrny čítaním zábavníc či cibriac si rozum lúštením hádaniek. Na poslednej strane, ktorú možno nazvať servisnou,
sprostredkoval Obzor čitateľom spočiatku trhové ceny a úradné oznamy o pripravovaných dražbách a rozpredajoch nehnuteľného majetku, Informácie o nových knihách a časopisoch boli podávané v rubrike
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Literárny oznamovateľ. Postupne pribudla
aj vlastná inzercia. V druhej polovici šesťdesiatych rokov opakovane ponúkala rozličné lieky pre ľudí i pre dobytok a kozmetické produkty Vitkovitsova banskoštiavnická „prostredná“ apatieka“ na Prašovni. V
sedemdesiatych rokoch pribudli ďalšie komerčné oznamy napr. Gustáva Rátha, strojníka v Ružomberku, ktorý ponúkal odberateľom mláťačky, rezačky a vejačky či Jozefa Fáykissa, lekárnika v Temešváre, ktorý odporúčal do pozornosti svoju „obživujúcu a zdravotnú kávu“ s možnosťou odberu u samého pôvodcu, ďalej napr. na území
Slovenska v hlavnom sklade bratov Makovických v Ružomberku (Ružobrehu) resp.
u S. Schlesingera v Dolnom Kubíne7. Sklad
bratov Makovických ponúkal aj ďatelinu,
sadru a ševky v cenách čo najlacnejších. 8
Obzor, obnovený v roku 1889, vychádzal
v skromnejšom prevedení. Formát bol menší a periodicita, ako už bolo spomenuté, iba
mesačná. Aj keď názvy rubrík sa z času na
čas menili, základná koncepcia časopisu zostávala bezo zmien – vzdelávanie roľníkov,
lebo „len stálym vzdelávaním sa prídu roľníci naši k povedomiu svojich práv a svojej
hodnoty, len stálym vzdelávaním sa privedú svoje hospodárstvo do rozkvetu a vyženú
biedu zo svojich domácností, lebo „komu sa
neurodí v hlave, tomu sa neurodí ani v stajni a na roli,.“ napísal Juraj Babka v úvodnej
stati Obzoru v roku 1904 na strane prvej vo
Vyzvaní k predplateniu. Tematická ponuka
časopisu bola bohatá. Obnovený Obzor obsahoval rubriky ako Pojednania, Život a príroda, Správy hospodárske a záhradnícke,
Obchodné správy, Priemyselné správy Domáce vedomosti, Zdravotníctvo, Opatrovanie a liečenie dobytka a hydu, Dopisy, Dotazy a odpovede, Drobnosti, Žarty, a i. Novinkou boli dve prílohy s názvom Pri kozúbku
a Pod lipou, ktoré obsahovali básne, piesne,
poviedky, humoresky, bájky, oriešky k lúskaniu a i.. V rokoch, keď Obzor redigoval
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Jozef M. Hodža komerčné ponuky boli často spracované formou článkovej inzercie
napr. v rubrike Obchodné správy:
„Saccharin dorába sa prevažne z dechtu
a prevyšuje svojou sladkosťou cukor o 280
ráz. Vynašiel ho dr. C. Fuhlber, profesor
chémie v Spojených Štátoch. Je barvy čisto
bielej podobný škrobu. Rozpúšťa sa ťažko
vo vode, tým ľahšie ale v špirituse a éthere.
Navzdor však svojej sladkosti nevytisne
cukor, lebo má istú nepríjemnú príchuť.
Upotrebuje sa ale s dobrým výsledkom
v lekárstve k zakrytiu horkosti niektorých
liekov. Dorábajú ho vo veľkom v Anverse
a Salbke-Westerhüfene a. E. Vo Viedni
nachodí sa sklad u J. Jelovec, II. Nordbahnstr. 26. Jeden kilogram stojí 125 frankov.“9
Príspevky inzertného obsahu sa vyskytovali aj v rubrike Rozličnosti.
„Pán Jindřich Slovák, majiteľ kníhtlačiarne v Kroměríži na Morave zaradil a doplnil pri svojom závode dôležité odvetvie
oboru kníhtlačiarskeho (fotozinkografickú
výrobu štočkov (cliché). Shotovuje ilustrácie do zinku a medzi dla predlôh fotografických, dľa perokresieb tieňových a kriedových kresieb vo formáte zväčšenom alebo zmenšenom. Fotoautotypické štočky dľa
akýchkoľvek predlôh vo všetkých formátoch. Dľa potreby zašle svojho fotografa ku
shotoveniu snímok na miesto. – Mali sme
príležitosť presvedčiť sa, že ústav p. Jindřicha Slováka shotovuje štočky krásne i odporúčame ho našim čitateľom čo najsvedomitejšie a ubezpečujeme každého, že bude
spokojný. Ceny sú veľmi mierne.“10
V posledných rokoch vychádzania Obzoru nachádzala sa komerčná inzercia na jemne do modrozelena sfarbenej obálke. Bola
obrazová napr. na humpolecké látky prvého
českého súkenníckeho závodu Karola Kociana, alebo jednoduchá textová v ozdobnom rámčeku. Článková komerčná inzertná
ponuka však vychádzala v Obzore aj v čase
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Obr. 3		
jeho redigovania Jurajom Babkom. Napríklad, keď predstavovali verejnosti čerpadlo
„Vltavka“ firmy Ant. Kunz v Hranicích na
Moravě s detailným opisom jeho kvalít, doplnené obrazom a prirodzene aj cenou.11
Koncom 19. a začiatkom 20. storočia pribudlo na Slovensku viacero hospodárskych
periodík, aj keď niektoré z nich vychádzali len krátky čas. Dve z nich tlačili v centre
národného diania Turčianskom Sv. Martine,
kde už od roku 1869 pôsobil Kníhtlačiarsky

účastinársky spolok. Tu v rokoch 1898/1900
až 1904 vychádzali raz mesačne Hospodárske noviny s podtitulom Časopis pre všetky odvetvia hospodárstva, domáci priemysel, remeslá a národné hospodárstvo. Redaktorom, majiteľom a vydavateľom bol Peter Kompiš starší. Prílohou Hospodárskych
novín od ich druhého ročníka bol Kupecký a priemyselný obzor. Tematicky sa prvé
Hospodárske noviny zameriavali prevažne na roľníkov, ako napovedajú už názvy
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rubrík pravidelných ako Poľné hospodárstvo, Opatrovanie dobytka, Záhradníctvo,
Život a príroda, nepravidelných ako Hydinárstvo, Králikárstvo, Ovocinárstvo, Včelárstvo a ďalšie. Užitočné informácie pre remeselníkov a obchodníkov prinášala príloha Kupecký a priemyselný obzor vo svojich
rubrikách ako Remeslá, O technike obchodu, Odborná spisba a ďalších. Inzerciu uverejňovali na poslednej strane novín i prílohy v rubrike „Inzeráty“, spočiatku približne
v rovnakom množstve, postupne však prešla takmer stopercentne do prílohy, kde presiahla často aj dve zo štyroch strán. V Hospodárskych novinách sa objavovala už len
sporadicky. Inzercia v novinách a ich prílohe bola jednoducho graficky stvárnená, textové komerčné oznamy v rámčekoch striedali oznamy textovo-obrazové s drobnými
grafickými prvkami. Na zvýraznenie textu využívali písma rozličných fontov a veľkostí. Raritou na tú dobu bol celostránkový
komerčný oznam chovateľa ošípaných Gregora Chromíka z Turzovky, v ktorom text
dopĺňala fotografia chovnej prasnice (Obr.
3), uverejňovaný opakovane.12 Gregor Chromík podobne ako ďalší zadávatelia inzercie
do Hospodárskych novín a ich prílohy začínal jednoduchým textovým oznamom malého rozmeru v priebehu vychádzania sa rozmer zväčšil a text bol detailnejší. Jazyk komerčnej inzercie v Hospodárskych novinách a ich prílohe bol jednoduchý, bez príkras. Popri výzvach ako Postojte pane! textári využívali na upútanie pozornosti opytovacie vety napr. Čo treba do každého domu?
Čo treba mužovi, žene, starcovi, mladíkovi,
každému bez výnimky? Ponuka produktov
a služieb zodpovedala zameraniu periodika.
Prevažovali v nej poľnohospodárske stroje,
vodovody a pumpy, semená, odborná i populárna literatúra, požívatiny ako oštiepky,
bryndza a slivkový lekvár, z nápojov kolínska prísada do kávy a dokonca omšové víno.
Zadávateľmi inzercie boli firmy a súkrom-
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níci z Čiech, Slovinska, Bosny i zo Slovenska. V rokoch 1910 až 1914 Peter Kompiš
mladší, majiteľ martinského kníhkupectva, vydával mesačník Kupecké, priemyselné a hospodárske noviny. Periodikum sa
orientovalo na poľnohospodárov, obchodníkov, včelárov, malo rubriky určené domácim majstrom i ženám v domácnosti. Inzercia, ako bolo zvykom, bývala uverejnená na
posledných dvoch až troch stranách. Inzercia s ekonomickým efektom v Kupeckých,
priemyselných a hospodárskych novinách
bola prevažne textová, osadená v ozdobných rámčekoch a vysádzaná písmami rozličných typov a veľkostí. Z drobných grafických prvkov prevažovali ruka so vztýčeným prstom a drobné ornamenty. Obrázky
v spojení s textom sa vyskytovali pri ponuke poľnohospodárskych strojov a iných
technických zariadení. Texty boli jednoduché, informačné, cena tovaru sa v ponuke
vyskytovala iba ojedinele. Na text sa snažili upútať aj výzvami v titulku komerčného
oznamu napr. Neprehliadnite! resp. množstvom superlatívov, napr. „Najkrajšie, najtrvácnejšie a najlacnejšie kanafasy, šifóny
atď. vyrába a zasiela solídna česká firma
Mária Balcarová, tkalcovňa Hronov nad
Metujov 88, Čechy“13. Určitý náznak kreativity možno zaznamenať v inzertnom ozname s palcovými titulkami „Vyhnal dcéru ....
Adolf Mojžiš, tkalcovňa v Českej Skalici,
Čechy“14, kde sa až zo sprievodného drobného textu čitateľ dozvedel, že ten, kto vyhnal dcéru nebol A. Mojžiš, ale nejaký otec
vyhnal dcéru, len preto, že si nekúpila výbavu od Adolfa Mojžiša. V ponuke tovarov
prevažovali, insekticídy, poľnohospodárske
stroje, dobytok, hydina, ovocne stromy, rozličné tkaniny, domáce papuče a i. spravidla
od. českých firiem. Z potravinárskych produktov opakovane zastúpená bola inzercia
na kolínsku cigóriu a Vydrovu žitnú kávu.
Na stránkach Kupeckých, hospodárskych
a priemyselných novín pravidelne inzero-
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valo aj kníhkupectvo majiteľa novín Petra
Kompiša mladšieho aj formou celostránkovej textovej inzercie s ponukou odborných
kníh ako Rukovět zemědelství, Hospodár
na Slovensku, O hnoji chlévském, Prostonárodní hubitel všech škodlivých živočichů,
Illustrovaný zvěrolekar, Zlatá pokladnica
a ďalších 15.
Ďalším významným centrom slovenského hospodárskeho časopisectva v posledných decéniách monarchie bola Skalica, kde
sa vydávania hospodárskych periodík ujal
tlačiar Jozef Teslík, ktorý bol aj ich majiteľom. V rokoch 1908 až 1909 dvakrát mesačne vydával Remeselnícke noviny s podtitulom Časopis venovaný ku vzdelaniu a odbornej organizácii remeselníctva. Odborný časopis pre slovenských remeselníkov
rovnomenné Remeselnícke noviny vydával
v roku 1914 ako mesačník. Pri vydaní prvého čísla Remeselníckych novín sa J. Teslík prihovoril potenciálnym čitateľom takto:
„Slovo k čitateľom - Kritici sa pohrdlivo
vyjadrujú o remeselníckom stave, ako o stave, ktorý nemá budúcnosti... preto, ačkoľvek po veľkých námahách najviac hmotných
– odhodlali sme sa vydávať časopis „Remeselnícke noviny“, ktoré napomáhať budú
naše vzdelanie, pracovať budú pre naše blaho, prinášať budú nakoľko im to bude možné, zprávy každého oboru sa týkajúce, hájiť
budú naše práva a smelo budú odrážať útoky našich nepriateľov.“ 16
Časopis opakovane prinášal informácie
o okresných robotníckych poisťovniach.
Špecializované rubriky, ktoré sa pomerne
pravidelne vyskytovali, niesli názvy rozličných remeselníckych odborov napr. Odbor
obuvnícky, Odbor knihársky, Odbor mlynársky a pekársky, Odbor krajčírsky, atď.
K odborným rubrikám možno priradiť aj
rubriku Prírodný lekár. Informačný charakter mali rubriky Čo nového vo svete? a Rôzne správy, neskôr Krajinské správy. Publicistické príspevky uverejňoval J. Teslík

v rubrike Literatúra či Besednica. Spojenie
s čitateľmi zabezpečovala rubrika Dopisy.
Inzertnou bola posledná a v prípade väčšieho počtu komerčných oznamov aj predposledná strana, kde sa nachádzala už i samostatná rubrika pre riadkovú inzerciu pod názvom Malý oznamovateľ. Inzercia však bývala zalomená už aj medzi textom na vnútorných stranách. Napríklad na druhej strane prvého čísla ponúkal svoje služby kováčsky majster Heinrich Martiny z Uhorskej Skalice, v pravom dolnom rohu na strane 4 toho istého čísla figuroval komerčný
oznam najväčšej českej továrne na výrobu
hudobných nástrojov – Jozefa Lídla z Brna.
V ponuke inzercie sa opakovane vyskytovala inzercia na kolínsku cigóriu,, na Fellerov Elsa fluid, na krmivá, gombíky, knihy,
pozvania na predplácanie slovenských časopisov, napríklad humoristického Raráška či
na odber produkcie samotnej tlačiarne Jozefa Teslíka, ilustrovaný ornamentami, v ktorom zdôrazňoval, že ide o kresťanskú firmu
a jeho ceny sú mierne. Pravidelnými boli aj
výzvy: „Obchodníci inzerujte stále v „Remeselníckych novinách“ resp. „Remeselníci
podporujte a rozširujte „Remeselnícke Noviny“ pri každej príležitosti“. Zadávateľmi
inzercie boli remeselníci, obchodníci a podnikatelia zo Skalice a okolia, z Čiech i Slováci z Dolnej zeme.
V rokoch 1908 až 1910 vydával Jozef Teslík dvakrát mesačne aj časopis pre odvetvia
hospodárske Slovenský hospodár v prvých
dvoch rokoch aj s prílohou Slovenská gazdiná. Odborný časopis toho istého názvu
Slovenský hospodár, tentoraz určený najmä
slovenským roľníkom, vydával Jozef Teslík
aj v rokoch 1911 až 1914. Tematické zloženie periodika v prvom a druhom období vychádzania sa veľmi nemenilo. Časopis prinášal informácie pre poľnohospodárov, chovateľov i pestovateľov. V prílohe Slovenská
gazdiná redaktori uverejňovali rôzne návody, rady pre domácnosť a problematiku prí-
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ťažlivú pre ženy V prvom období vychádzania mal časopis aj rubriku Všeličo so zaujímavosťami z domova i zo sveta, neskôr tieto
informácie poskytovali v rubrike Rôzne. Inzerciu uverejňovali pravidelne na poslednej
ôsmej strane, ale nezriedka aj na časti predposlednej strany. V prípade, že inzercia pokrývala celú stranu bolo na nej možné napočítať aj jedenásť inzertných oznamov. Autori vizuálnej stránky dobovej inzercie využívali nielen rozličné druhy ozdobných rámčekov a zvýrazňovanie časti textu uplatnením písiem rozličných fontov či veľkostí,
na pritiahnutie pozornosti poslúžil aj obraz. Išlo spravidla o obraz reálne ponúkaného produktu napr. husiel pri výrobcovi hudobných nástrojov Jozefovi Lídlovi (Obr. 4),
ale zastúpený bol aj obraz štylizovaný napr.
dieťaťa s tzv. bublifukom pri Schichtovom
mydle (Obr. 5), bohyne hojnosti, ktorej z rohov padali vykŕmené prasiatka pri ponuke
ochranného prostriedku Desinfliquor proti chorobe ošípaných. Obľúbeným zvýraz-

Obr. 4		

34

ňujúcim grafickým prvkom v inzercii zostávala ruka so vztýčeným prstom. Texty inzercie boli spravidla vecné, obsahovali opis
ponúkaného tovaru, cenu a adresu výrobcu resp. veľkoskladu, ktorý zvyčajne ponúkal cenníky zadarmo a franko a nezriedka bývali pripojené aj upozornenia, že príslušný tovar dostal už tisícky pochvalných
uznaní resp., že príslušný tovar je „najvýživnejší a najlepší“. Z dobového stereotypu
v Slovenskom hospodárovi vybočoval textovo-obrazový parciálne veršovaný oznam
na humoristický časopis Rarášek, predstavovaný ako „dobrý kamarát a fajn chlap,
z ktorého má strach aj čert, preto si ho treba predplácať a aj druhých verbovať.“17 Jazyk inzercie v Slovenskom hospodárovi bol
pomerne strohý. Na upútanie pozornosti
niektoré z oznamov uverejnených v Slovenskom hospodárovi začínali výzvou ukončenou jedným alebo viacerými výkričníkmi
napr. Hospodári pozor! Páni hospodári! Už
vyšiel !!! atď. Z ponuky tovarov a služieb

Obr. 5		
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Obr. 6		
jednoznačne prevažovali poľnohospodárske
stroje a zariadenia, semená, kŕmne vápna,
liečivá pre ľudí i pre dobytok. Popri slovenských podnikoch a jednotlivcoch v Slovenskom hospodárovi inzerovali najmä firmy
z Moravy a z Čiech. Častými na stránkach
periodika boli výzvy na inzerovanie v Slovenskom hospodárovi a ponuka produktov
a služieb jeho majiteľa a vydavateľa Jozefa Teslíka, ktorý okrem periodík a kníhtla-

čiarne vlastnil aj kníhkupectvo. Objednať
si bolo možné lacné zábavno-poučné knihy
pre deti i pre dospelých napr. Rozprávočky
pre dietočky, Listára pre dom a školu a ďalšie.18
Peňažníckym a hospodárskym otázkam
sa venoval mesačník Slovenský peňažník,
ktorý vychádzal vo Zvolene v rokoch 1909
až 1914. V zhode so svojím tematickým zameraním uverejňoval inzerciu finančných
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ústavov, aj celostránkovú textovú s drobnými grafickými prvkami na titulnej strane napr. na Zvolenskú ľudovú banku účastinnú spoločnosť .
Popri hospodárskych periodikách osvetu medzi pospolitým ľudom šírili aj ľudovýchovné periodiká. Ich záber bol však širší, zahrnoval aj kultúrno-spoločenskú problematiku a vo veciach hospodárskych nešli
do takej hĺbky ako vyššie uvedené hospodárske periodiká. Najvýznamnejšie z nich
Národný hlásnik (Obr. 6) vychádzalo v rokoch 1868 až 1914 najskôr ako mesačník
v Budapešti vo formáte 15 x 21 centimetrov, od roku 1897 dvakrát mesačne v Turčianskom Sv. Martine vo formáte 23 x 30
centimetrov, od roku 1911 bolo týždenníkom s formátom 27 x 40 centimetrov.. Počet
strán sa pohyboval od 4 do 16 so zreteľom
na periodicitu. Národný hlásnik, bol ideovo napojený na Slovenskú národnú stranu.

. Zo známych osobností sa na jeho čele vystriedali Mikuláš Š. Ferienčík, Ambro Pietor, dr. Milan Ivanka, Jozef Gregor Tajovský a i. V začiatku vychádzania našli čitatelia na stránkach Národného hlásnika úvodné state venované hospodárskym, ale aj národnostným otázkam, informačné rubriky ako Čo nového v krajine? Čo nového vo
svete? Dopisy, Drobničky a ľudovýchovné
rubriky ako Domáci lekár, Čo budeme čítať, oddychové čítanie ponúkala rubrika Zábavník, ale aj poviedky a básne. Informácie
bulvárneho typu prinášala rubrika Všeličo.
Inzerciu uverejňovala redakcia na posledných stranách Národného hlásnika v rubrike Oznamovateľ Národného hlásnika. Za
štyridsaťšesť rokov vychádzania periodika
sa prirodzene zmenila aj skladba a názvy
rubrík, základná koncepcia periodika sa
však menila len nepatrne. Postupne boli
zredukované príspevky literárne a pribudli

Obr. 7		

36

REKLAMA 09 (Zborník vedeckých štúdií pre otázky histórie a teórie reklamy a PR)

hospodárske a poradné rubriky ako Dobré
rady pre dom a hospodárstvo. K zásadnejšej
zmene došlo až v roku 1911, keď Národný
hlásnik zmenil nielen periodicitu, ale aj grafickú podobu. Formát sa zväčšil, z  titulnej
strany vymizla perokresba hlásnika, rubrikami sa stali Pozvania na zhromaždenia,
Hospodársky obzor, Sociálny a školský obzor, Zdravoveda, Právny radca, Ženská besiedka, Besednica a Chýrnik. Cieľová skupina zostala však tá istá a nezmenilo sa ani
miesto vyhradené inzercii. Boli ním posledné strany. Zmenila sa však forma i obsah komerčnej inzercie. Rozšírila sa ponuka tovarov a služieb a drobná inzercia bola vyčlenená v rubrike Malý oznamovateľ. V roku
1868 v Národnom hlásnikovi prevažovala ponuka farmaceutických produktov. Zásielkový predaj liekov pre ľudí i pre zvieratá a kozmetických výrobkov ponúkala Vitkovitsova „prostredná apatieka“ na Prašovni v Banskej Štiavnici, ktorá inzerovala aj
v Obzore a i. Frekventovanou bola opakovaná ponuka rozličných švajčiarskych výrobcov „masti na pretrhnutie“ t. j. na pruh

a brušných pásov, čo svedčí o tom, že išlo
v tom čase o veľmi rozšírený zdravotný
problém . (Obr. 7) Národný Hlásnik pravidelne uverejňoval aj ceny zbožia, medu, remeňa a bravčovej masti v Pešti ako aj ceny
peňazí na burze vo Viedni. Škála ponúkaných tovarov a služieb v Národnom hlásniku sa postupne rozširovala. Pribudla ponuka rozličných technických noviniek, poľnohospodárskych strojov, semien od pražskej
firmy J. Vaňka, stolárskych výrobkov medzi nimi aj rakiev, textilu najmä humpoleckých súkien od Karla Kociana, z obuvi najmä papúč, lacného českého peria, ovocia
a kávy, borovičky a slivovice. Častými bola
ponuka služieb poisťovní a sporiteľní, plavebných spoločností, pozvania na predplácanie novín a časopisov, kalendárov a knižných publikácií. Ponuky prichádzali nielen
z Turč. Sv. Martina a okolia, ale aj z Čiech
či Viedne. Rozmer inzercie nebol veľký, na
strane vyhradenej inzercii sa vyskytovalo päť až osem komerčných oznamov. Komerčné inzeráty v Národnom hlásnikovi
v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch

Obr. 8		
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boli prevažne textové v jednoduchých rámčekoch, vecne a hutne podávali základné informácie o tovare, jeho vlastnostiach a jeho
cene, od osemdesiatych rokov už boli komerčné oznamy v časopise Národný hlásnik
graficky a formálne prepracovanejšie. Texty mávali osadené v ozdobných rámčekoch,
dôležité časti textu odlíšené nápadným písmom, oznamy obsahovali drobné grafické
prvky, ilustračné, alebo v podobe ochrannej známky napr. znázorňujúcej dvoch piaťmužííkov pri Prvej českej akciovej spoločnosti na orientálne cukrovinky a čokoládu
na Kráľovských Vinohradoch v Prahe, ktorá upozorňovala klientov, že touto ochrannou známkou je opatrený každý šumivý limonádový bonbón a vyrobia ich ročne až 60
miliónov kusov 19. Pri čiernobielej tlači obsahoval inzertný oznam aj detailný popis
farieb a ďalších dôležitých identifikačných
znakov ochrannej známky napr. pri Brádyho žalúdkových kvapkách, kde súčasťou
ochrannej známky bola mariazellská Panna
Mária, išlo o červenú farbu na obale a podpis pod obrázkom.20. Súčasťou textu bývali výzvy ako Pozor!!! pri ponuke hospodárskych semien; Veľké prekvapenie!, ktorým
mala byť pripojená anglická britva pri odbere dvoch balíkov hodiniek a i. tovarov
od zasielateľstva z Viedne,; Na to má človek rozum, aby ním hýbal! pri poisťovacej
spoločnosti. Rovnako časté boli opytovacie
vety typu Kto chce zbohatnúť? pri ponuke
rozličných lósov, Máte bolesti? pri Fellerovom Elsa fluide.
Na opačnej strane názorového spektra,
prouhorskej, vládnej strane stál ilustrovaný poučno-zábavný a hospodársky časopis
v slovenčine Vlasť a svet s mesačnou neskôr dvojtýždennou a určité obdobie aj týždennou periodicitou. Vychádzal v rokoch
1885 až 1918 v Budapešti. Tematické zloženie časopisu napovedá, že bol určený prevažne roľníkom. Po úvodných statiach s politickým podtónom nasledovali príspev-
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ky z pôdohospodárstva, ovocinárstva, včelárstva a dobré rady. Zastúpené boli aj príspevky literárneho a kultúrneho zamerania.
Svojim čitateľom však redaktori ponúkali aj spoločenskú kroniku v rubrike Chýrnik, zaujímavosti z domova i zo sveta v rubrike Všeličo. Inzerciu uverejňovali, rovnako ako slovenské časopisy vychádzajúce
na území Slovenska, spravidla na poslednej strane, kde uvádzali aj to, kto pre nich
preberá inzerciu. Frekventované bolo uverejňovanie komerčnej inzercie v dolnej časti strán v podobe úzkeho pásu zalomeného
na šírku strany. (Obr. 9) Táto forma inzercie
sa v slovenskej hospodárskej a ľudovýchovnej tlači vydávanej na Slovensku vyskytovala pomerne zriedka. Graficky ani textovo však inzercia v mesačníku Vlasť a svet
nijako nevybočovala z dobového stereotypu
a často sa opakovala. Formát bol spočiatku
malý, neskôr sa vyskytovala už aj celostránková inzercia napr. na Mauthnerov semenársky podnik. V ponuke prevažovali lieky
na liečbu reumy, lámky, pakostnice a iných
chorôb a prostriedky na rast vlasov či proti svrabu. Ponúkali však aj mláťačky, hudobné nástroje, „nefalšované dobré nápoje“,
predplatné na vlastný časopis a na provládne Slovenské noviny vychádzajúce v Budapešti. Pri objednávaní tovaru ponúkaného
v časopise Vlasť a svet sa zákazník mal na
časopis odvolať. Tovary a služby ponúkali
predovšetkým firmy z Budapešti a územia
dnešného Maďarska.
Rozšíreniu obzoru slovenských katolíkov
slúžili lacné ľudové katolícke periodiká ako
napr. mesačník Pútnik sväto-vojtešský, vychádzajúci v Trnave, v Spolku sv. Vojtecha
v rokoch 1887/88 až 1900, od roku 1897 len
ako Pútnik či Jednota katolíckeho ľudu, orgán členstva Katolíckej Ľudovej jednoty vychádzajúci ako mesačník v Budapešti v rokoch 1908 až 1918. Tematickými okruhmi
Pútnika swäto-wojtešského resp. Pútnika boli hospodárstvo a dom, beseda, dopi-
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sy, všeličo a zápisnice z valných zhromaždení Spolku sv. Vojtecha. Vyššie uvedená tematika bývala pravidelne vtesnaná do
rubrík ako Hore srdcia: Cirkev, Svet, Škola, Hospodárstvo. Inzercia sa vyskytovala
na poslednej strane,. Išlo spravidla o knižnú inzerciu dvoch kategórií a) modlitebné knižky a spevníky b) knihy školské, ďalej o cirkevné potreby, sochy svätcov a lieky z viedenskej Pserhoferovej lekárne. Pútnik swäto-wojtešský vychádzal aj ako kalendár. I v ňom bola zastúpená inzercia, napríklad v kalendári na rok 1872 textová na
železno-vápenný sirup a textovo-obrazová na pohrebníctvo a kamenárstvo Eduarda Mollera a syna v Trnave (Obr. 10). Ďalšie z lacných ľudových katolíckych periodík Jednota katolíckeho ľudu prinášala informácie z oblasti politiky, ale aj z medecíny a situácie v školstve, príspevky s poľnohospodárskou tematikou ako pestovať plodiny, ako sa starať o záhradu, stromy atď.
Počas štyroch rokov vychádzania sa v Jednote katolíckeho ľudu vyskytovali len dve
stále rubriky a to Administratívny kalendár,
neskôr premenovaný na Chýry Ľudovej Jednoty a Právna obrana, ktorá sa v niektorých
číslach vyskytovala pod titulkom Zaujímavé časté právne prípady či Verejného záujmu sa týkajúce právne pády. Redakcia pravidelne uverejňovala listy od dopisovateľov.
Inzercii bol vyhradený priestor na obálke
a to na jej vnútornej prednej strane a vonkajšej zadnej strane. Komerčné oznamy sa
nachádzali aj v dolnej časti strany zalomené
na jej šírku resp. v rohu strany. Jednota katolíckeho ľudu prinášala tak textovú inzerciu v jednoduchých rámčekoch, ako aj textovo-obrazovú inzerciu s ilustráciami rozličných kôs, z nich kosa generála Dewella
mala už aj vlastnú ochrannú známku 21, ďalej šrotovníkov, pluhov, pokrovcov na kone,
vykŕmených ošípaných, ale aj bicyklov či
šijacích strojov, šatstva, hudobných nástrojov i lekárenských fľaštičiek. Obrázky ilu-

strujúce lieky od dr. Fellera zo Stubice nezriedka dopĺňal text v rozsahu jedného stĺpca strany s morbídnym titulkom „Dnes živý
zajtra mŕtvy“. a pokračujúcim medzititulkom „Tam neosoží žiadna reklama“.22 Morbídne na dnešného čitateľa pôsobí aj ponuka „elegantných umelých nôh a rúk“ s viacročnou zárukou od J. Keletiho pod titulkom
Amputovaný ste? 23 (Obr. 10) či možnosť objednať sochu padlým hrdinom v kamenárskej dielni Jozefa Walla. V ponuke sa popri
už spomenutých produktoch vyskytovali aj
knihy zväčša modlitebné. Jednota katolíckeho ľudu ponúkala aj služby Poisťovne Katolíckej ľudovej jednoty a uverejňovala reklamu na rozličné lotérie. V textoch inzercie uverejnenej v Jednote katolíckeho ľudu,
ktoré ničím nevybočovali z dobového stereotypu, sa vyskytovala už aj informácia, že
ide o kresťanský podnik a výzvy typu „Do
domu úda Jednoty katolíckeho ľudu patrí
len katolícky časopis!“24, kde sa už zdôrazňovala idea určitej spolupatričnosti známa
zo sloganu „Svoj k svojmu“: Vlastné tovary a služby v Jednote katolíckeho ľudu ponúkali hlavne firmy z Budapešti a okolia

Obr. 11		
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a sporadicky aj viedenské firmy.
Periodikum k poučeniu a vzdelaniu slovenského ľudu, vydával aj Jozef Teslík, skalický tlačiar, majiteľ a vydavateľ viacerých
vyššie spomenutých hospodárskych periodík. Časopis Pokrok vychádzal v Skalici od roku 1903 ako týždenník, v rokoch
1910 až 1916 bol mesačníkom s pravidelnými rubrikami ako Noviny z blízka i zďaleka. Hospodárstvo, Priemysel a kupectvo, ďalej Všeličo a nepravidelnými rubrikami ako Drobné správy, Najnovšie správy a Besednica. Inzercii bola vyhradená posledná štvrtá strana, ojedinele sa vyskytovala aj na tretej strane. Na veľkom formáte 21 x 47 cm periodika Pokrok pôsobila inzercia oveľa vzdušnejšie a mala väčší rozmer, ako v periodikách formátu A4 a menších. Jednoduché textové inzertné oznamy
striedala inzercia textovo-obrazová s dominantným obrazom napr. pri bonbónoch
od firmy Maršner v Prahe (Obr. 11), či dominantným textom, napr. pri vodovodoch
a pumpách firmy J. Vítěza z Přerova. (Obr.
12). Text upozorňujúci na úspornosť kolínskej kávovej prísady dopĺňala ilustrácia jej
ochrannej známky v podobe letiaceho sokola s kávou v pazúroch. Zaoceánska loď
pri ponuke ciest do Ameriky firmy Kareš
a Stocký v Brémach neslúžila turistom, ale
cestovateľom, ktorí odchádzali do Ameriky
za prácou.23 V texte bolo o. i. zdôraznené,
že ide o slovenskú firmu, ktorá komunikuje s cestovateľmi v materinskej reči. V ponuke tovarov sa vyskytovali semená, látky, knihy a kalendáre, vodovody, žalúdočné kvapky, sviečky a mydlá, náhrobné kríže atď. Zadávateľmi komerčnej inzercie boli
firmy z Čiech, Moravy, Budapešti ako aj zo
Slovenska.
Niektoré firmy a obchody ponúkali odberateľom pri odbere tovaru určitý bonus
napr. centrálny obchodný dom Jozefa Denkera v Budapešti ponúkal pri odbere mexického strieborného tovaru jednu domácu

váhu a fľašu pôvodnej francúzskej voňavky zadarmo.24 Iné sľubovali vrátenie peňazí
za nehodiaci sa tovar. Ďalšie vyzdvihovali
kvalitu svojich produktov dlhovekosťou firmy, uvedením dáta jej založenia a zverejnením od koho získala príslušná firma odborné vysvedčenia. V ponuke sa však vyskytovali aj tovary, nad ktorými sa dnešný čitateľ len pousmeje. Išlo napr. o Elektrophor,
originálny americký prístroj na omladnutie
a predĺženie života ktorý, sprevádzaný sloganom „Elektrika je život!“ a podrobným
návodom na použitie, ponúkalo zasielateľstvo Jozefa Auffenberga z Budapešti25 (Obr.
13).

Zhrnutie
Komerčná inzercia mala svoje miesto
v slovenskej hospodárskej a ľudovýchovnej tlači už od jej vzniku, aj keď jej výskyt
na poslednej strane hospodárskych a ľudovýchovných slovenských periodík v 60. rokoch 19. storočia bol veľmi skromný a ich
rozmery spravidla malé. Koncom 19. storočia prenikla komerčná inzercia aj na vnútorné strany periodík a dokonca na titulné
strany vo forme úzkeho pásu v dolnej časti strany. Ku komerčným oznamom malého rozmeru pribudli celostránkové inzeráty spravidla bánk a významných obchodných firiem. Grafická podoba zodpovedala
technickým možnostiam a dobovým stereotypom. K jednoduchým rámčekom, v ktorých bývali komerčné oznamy osadené, pribudli postupne rámčeky ozdobné, text doplnili drobné grafické prvky ako napr. ruka
so vztýčeným prstom či ornament. Využívanie grafických prvkov vnieslo do textovej
inzertnej tvorby nový rozmer intertextuality – „prelínanie sa grafického a konvenčného textového jazyka“ (Vopálenská, E., 2007,
s. 290): Často jediným grafickým prvkom
v textovom ozname bola podoba ochrannej
známky. Rámčeky a ornamenty podliehali
módnym trendom, čo sa najmarkantnejšie
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prejavilo v období secesie.
Koncom 19. a začiatkom 20. storočia
k textu pribudol obraz spravidla reálne ponúkaného produktu – mláťačky, šijacieho
stroja, bicykla, menej často nejakej bájnej
bytosti akou bola bohyňa hojnosti pri produktoch značky Desinfliquor, pacienta skriveného pakostnicou či inou chorobou alebo
klientky študujúcej vzorník od Karla Kociana, prvého zasielateľského súkenníckeho závodu v v Humpolci. Viaceré komerčné
oznamy sa v nezmenenej podobe opakovali
v nielen v jednom ale aj v niekoľkých z analyzovaných periodík. Jazyk a štýl komerčnej inzercie v slovenskej hospodárskej a ľudovýchovnej tlači šesťdesiatych rokov 19.
storočia bol vecný, pri tovaroch sa uvádzal
názov, výrobca resp. zásobovač danými tovarmi, cena tovarov, pri liekoch ich použitie, čo súviselo o. i. aj s cenou za inzerciu.
Relevantné časti textu bývali zvýraznené
len využitím nápadného písma. Koncom 19.
storočia sa na textové upútanie pozornosti
využívali už aj rozličné výzvy a opytovacie
vety v čele komerčných oznamov, ďalej veľké množstvo superlatívov v textoch26, rovnako ďakovných listov od spokojných klientov a upozornení, že jedine pravý je ten tovar, ktorý chráni príslušná ochranná známka. Zadávatelia komerčnej inzercie poskytovali odberateľom rozličné bonusy. Vydavatelia analyzovaných titulov hospodárskej
a ľudovýchovnej tlače opakovane vyzývali
firmy i súkromníkov na inzerovanie na ich
stránkach Pokiaľ išlo o ponuku v šesťdesiatych rokoch popri trhových cenách boli zastúpené najmä lieky pre ľudí i pre dobytok
a knižná inzercia. Koncom 19. storočia už
v komerčnej inzercii bola zastúpená pestrá
škála tovarov a služieb potrebných pre drobných roľníkov, remeselníkov a obchodníkov
ako semená, poľnohospodárske stroje, ale aj
odev, obuv, potreby pre domácnosť, potraviny a pochutiny, liečivá pre ľudí i pre dobytok, knihy, služby bánk a poisťovní. Za-
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dávateľmi inzercie v slovenskej hospodárskej a ľudovýchovnej tlači vychádzajúcej na
Slovensku v šesťdesiatych rokoch boli spravidla slovenské lekárne a české zasielateľské firmy. Ponuka českých firiem bola široko zastúpená aj v slovenskej hospodárskej
a ľudovýchovnej tlači konca 19. a začiatku
20. storočia, inak prevládala ponuka domácich firiem z miesta vychádzania periodika
a jeho blízkeho okolia. Komerčná inzercia
viedenských firiem sa v tejto tlači vyskytovala len v menšom množstve.

Záver
Záverom možno konštatovať, že postupné čoraz širšie uverejňovanie komerčnej inzercie v historickej slovenskej hospodárskej a ľudovýchovnej tlači z obdobia monarchie bolo pre drobného slovenského roľníka, remeselníka a obchodníka nesporným
prínosom. Prostredníctvom nej sa zoznámili s odbornou literatúrou, s novými tovarmi
a službami, s ponukou renomovaných „starých“ firiem, naučili sa orientovať v ich cenách a vyberať si, pochopili, že nie vždy je
najlacnejšie tým najlepším a po prekonaní
počiatočnej nedôvery ku komerčnej inzercii
napokon získali aj motiváciu na uverejňovanie vlastnej inzercie na stránkach periodickej tlače. Takýmto spôsobom komerčná inzercia v historickej slovenskej hospodárskej
a ľudovýchovnej tlači z obdobia monarchie
popri prinášaní ekonomického efektu nepochybne plnila aj edukačné poslanie.

Poznámky:
• 1. Motivovali roľníkov, remeselníkov
i obchodníkov k návšteve výstav resp.
k účasti na nich ako vystavovatelia.
V príspevku „Svetová výstava vo Viedni roku 1866“ Daniel G. Lichard , napísal, ako veľmi ho potešilo, že cisár rozhodol, aby sa svetová výstava konala vo
Viedni v roku 1865 alebo 1866. Dani-
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el G. Lichard v príspevku uviedol i toto:
„No, drahíí rodáci! Tam veru ani my nijako chybovať nemôžeme, kde celý známy svet výrobky pilnej ruky svojej vystaví, veď naša rajčovina (červený remeň
vyrábaný v Rajci pozn. aut.) už za dávnej doby bola nie len v Uhrách, ale i za
hranicami povestná. Tu ale podotkneme, že ktorýkoľvek výrobok ruky ľudskej tam svoje miesto nájde a že náš syrec, oštiepok alebo parenica tak dobre tam bude opatrená, jako velikánsky
parostroj anglický.“ Domová pokladnica, Národný slovenský obrázkový kalendár na prestupný 365 dní majúci rok
Pána 1864, s. 181. (Ukážky z historických periodík sú ponechané v originálnom pravopise. (Pozn. aut.) Predmetná
svetová výstava sa konala vo Viedni až
v roku 1873.
• 2. Kalendár Domová pokladnica vychádzal v rokoch 1848 až 1851, Daniel G. Lichard ho obnovil po svojom návrate z Viedne v roku 1863, vyšiel ešte
aj v roku 1864. Tlačila ho slávna skalická škarniclovská tlačiareň. Skladal
sa z dvoch častí, z vlastnej kalendárovej časti s kalendárom katolíkov, evanjelikov, pravoslávnych, s prehľadom
židovských sviatkov, ale aj s kalendárom z behu prírody a života ľudského,
s kalendárom vedomostí na rok 1864
a z časti publicistickej s príspevkami
z oblasti prírodných vied, poľnohospodárstva, záhradníctva, priemyslu, historicko-štatistických pamätihodností a i.
• 3. Noviny pre hospodárstvo, remeslo
a domáci život. 1848, roč. 1, č. 1, s. 1 –
2 (5. apríla) ,
• 4. Táto smutná skúsenosť t. j. nutnosť
zastaviť vydávanie periodika z finančných dôvodov, postretla viacerých vydavateľov periodickej tlače z obdobia
monarchie donútených ukončiť vydávanie svojich periodík z finančných dô-
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vodov. Noviny a časopisy sa v daných
rokoch doručovali výlučne abonentsky,
abonenti radi čítali, často však zabúdali
zaslať predplatné. (Pozn. aut.)
5. POTEMRA, M. Bibliografia slovenských novín a časopisov do roku 1918.
Martin : Matica slovenská, 1958, s. 50.
6. Obzor, 1863, roč. 1, č. 2, s. 1.
7. Obzor, 1877, roč. 15, č. 22, posl. s.
8. Obzor, 1874, roč. 12, č. 11,. posl. s.
9. Obzor, 1889, roč. 1, č. 9, s. 144.
10. Obzor, 1904, roč. 16, č. 4, s. 64.
11 Obzor, 1905, roč. 16, č. 4, s. 54 – 56.
12. Pozri SERAFÍNOVÁ, D. Svet reklamy. Reklama a inzercia v slovenskej
periodickej tlači v období podunajskej
monarchie. Bratislava : Book&Book
Publisher, 2008, s. 36, s. 47.
13. Kupecké, priemyselné a hospodárske noviny, 1912, roč. 3, č. 8, s. 24.
14. Kupecké, priemyselné a hospodárske noviny, 1912, roč. 3, č. 9, s. 23.
15. Kupecké, priemyselné a hospodárske noviny, 1912, roč. 3, č. 1, s. 24.
16. Remeselnícke noviny, 1908, roč. 1,
č. 1, s. 1.
17. Slovenský hospodár, 1910, roč. 3, č.
1, s 14.
18. Slovenský hospodár,1909, roč. 2, č.
6, s. 8.
19. Založená v roku 1896 v Prahe na Vinohradoch ako firma Maršner, neskôr
Orion. (Vošáhliková, P. 1999, s.94) .
20. Národný hlásnik, 1910, roč.43, č. 5,
s. 9.
21. Jednota katolíckeho ľudu, 1915, roč.
9, č. 9, s. 16.
22. Jednota katolíckeho ľudu, 1916, roč.
10, č. 5, s. 4.
23. Jednota katolíckeho ľudu, 1915, roč.
9, č. 4, s. 6.
24. Jednota katolíckeho ľudu, 1915, roč.
9, č. 1, s. 3.
25. Pokrok, 1904, roč. 2, č. 3, s. 4.
26. Pokrok, 1904, roč. 3, č. 21, s. 4.
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• 27. Pokrok, 1904, roč. 3, č. 21, s. 4.
• 28. Tento superlativizmus v reklame
resp. v komerčnej inzercii narážal aj na
kritiku zo strany periodickej tlače. Na
jedno takéto konštatovanie uverejnené v denníku Wiener Tagbatt 3. decembra v roku 1912 a ktoré v preklade znelo takto „Čo sa prednedávnom nazývalo
dobré, to sa dnes volá brilantné, čo bolo
kedysi prvotriedne je superior alebo excelsior“ upozornil Ján Jurkovič v Bulletine Múzea obchodu v roku 1990 na
strane 56.
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Eva Vopálenská

3 Reklamná
persuázia – apely
a iné prostriedky
reklamnej
štylizácie
Abstract: V tejto štúdii sa zaoberáme reklamným textom/sloganom v kontexte reklamnej komunikácie. Akcentujeme apel
reklamnej persuázie v jej mnohorakej pestrosti, na ktorú nadväzuje tvorba reklamného textu ako kreatívna zložka reklamného
procesu. Zaoberáme sa aj vývojom reklamnej štylistiky v jej názorovej rôznorodosti,
formalisticky a štrukturalisticky orientovanou teóriou, ktoré priamo poznačili diskurz o fenoméne reklamy (reklamného textu/sloganu).Venujeme sa aj všetkým dostupným 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 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.
Kľúčové slová: Kreativita, reklama, reklamný text, integrovaná marketingová komunikácia, reklamný slogan, presviedčací
(persuazívny) tlak, imaginácie, apely a argumenty, poetický text, umelecký obraz,
asociácie, figúry, trópy, rytmicko - metric-

ké konštrukcie, frazeologizmy a neofrazeologizmy, kreatívny tréning, klišé, trendy.
Abstract: In this work we deal with advertising texts/slogans in the context of advertising communication. We emphasize
the appeal of advertising persuasion in its
diversity that is connected with creation of
advertising text as a creative part of the advertising process. We present 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 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.
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.
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Úvod
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 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) a rovnako aj témou reklamné apely. 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 nielen apelatívnosťou, ale aj argumentom, ktorý vstupuje do komunikácie ako dôkaz pravdivosti
prezentovanej témy, pochopiteľne, rešpektujúc kreatívne postupy (viazaná reč, využívanie osobitých štylistických/ozvláštňujúcich prostriedkov, rytmicko–metrické konštrukcie, frazeologizmy a neofrazeologizmy, alúzie, imaginácie, humor, slovná hra
a pod.).
Cieľom našej práce by malo byť zistenie,
či sú pri tvorbe reklamného sloganu využité
všetky formy a postupy, ktoré spejú ku kreatívnym riešeniam a kde sú rezervy – preto
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sa zaoberáme apelom, ako základným prístupom pre zdôraznenie (akcentáciu) informácie o produkte/službe, ale aj kreativitou
ako tvorivou schopnosťou, „odchýlkou“ od
normy.

Reklamné apely
Apel - môžeme ho chápať ako odvolanie sa
na niečo, ako výzvu, oslovenie, stimul, podnet. Jeho funkciou je zasiahnuť cieľové publikum v súlade s jeho potrebami (primárnymi, sekundárnymi, terciálnymi – konkrétnymi alebo predpokladanými... ). 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
pôsobenia sa fixoval v jeho pamäti.
Aby sme lepšie pochopili problematiku, mali by sme sa zamyslieť nad tým ako
pôsobí konkrétny apel: Vybavme si slogan - Robme veci lepšie (domáce kino Philips). Čo znamená lepšie? Lepšie ako doteraz? Lepšie, ako sme schopní? Teda – doposiaľ sme tie veci robili zle?! Apel pôsobí
na štruktúru našej psychiky, vyvoláva v nás
neistotu, pocity pochybnosti, znižuje naše
sebavedomie a súčasne nás motivuje pracovať lepšie. V tomto prípade je apel nešpecifický potenciál, možnosť, ktorá je dynamická v čase a priestore, vyvíja sa v závislosti od sociálnych a kultúrnych podmienok,
v ktorých žijeme (pretože si užívame komfort domáceho kina) – takže tieto vnútorné
štruktúry sa neformujú automaticky a mechanicky ale v konkrétnych podmienkach.
Ide teda o špecifický apel, ktorý
zasahuje naše vnímanie, vyvoláva pocit
viny a je súčasne výzvou.
Tento poznatok však môžeme zovšeobecniť , ale vnímať ho i naopak, tak, že jedna
latentná štruktúra môže byť zasiahnutá rôznymi apelmi a tiež jeden apel môže byť konkretizovaný rôznym spôsobom, rôznou for-
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mou, ale s rovnakým, alebo podobným významom. Vo svete reklamy totiž na nás pôsobí nespočetné množstvo apelov a táto rôznorodá konkretizácia sa môže týkať identického obsahu, témy, spracovania (apelu robiť lepšie, viac, mať väčšie ašpirácie, dosahovať špičkové výsledky) v rôznych médiách, alebo všeobecne v jednom médiu adresovanom konkrétnej cieľovej skupine. Môžeme akceptovať napr. ukotvenie v kultúrnych hodnotách a apelovať na ich uchovanie. Hodnoty obsahujú i zahŕňajú aj hlboko zakorenené ideály, súbor presvedčení,
že určitá aktivita má svoj sociálno-kultúrny význam. V zdanlivom ozname, že Tissot
- gentleman medzi hodinkami je apel, aby
sa muži, ktorí majú na ruke hodinky Tissot
správali ako gentlemani a súčasne je označením hodnoty hodiniek, ktoré v mužskom
svete stoja na najvyššom stupienku. Teda
- hodnoty môžu byť individuálne reflektované, ale aj spoločensky deklarované a súčasne ich pôsobivosť môže jestvovať aj na
úrovni hlbších vrstiev, vo forme recepčných
schém. Ak je apel koncipovaný (po obsahovej a formálnej stránke) v zhode s daným
kultúrnym rámcom i s recepčnými schémami je/sú jedinec/publikum aktivovaný/í.
Z toho nám potom vyplýva, že reklamné
apely sú inkorporáciou hodnôt, a preto možno z analýzy apelov odvodiť, aké hodnoty
sú charakteristické, dominantné pre určitú
kultúru. Je to nielen teoretický predpoklad,
ale fakt, ktorý bol dokázaný v reklamnej komunikácii empirickým výskumom.

Kategorizácia
reklamných apelov
Prv, než pristúpime k analýze fungovania a používania apelov v reklamnej komunikácii je potrebné zaoberať sa aj otázkou
ich triedenia, klasifikácie. Napriek tomu,
že apely patria k základnému inštrumentu persuazívneho komunikačného pôsobe-

nia (persuazívnemu tlaku), v odbornej literatúre sa typológii apelov venuje vo všeobecnosti malá pozornosť. Má to niekoľko
príčin. Jedna pramení z toho, že reklamní
praktici posudzujú apely z hľadiska intuitívneho (z predpokladu, čo v danej situácii
„zaberie“) a akékoľvek teoretické postuláty,
ktoré by viedli k „zaškatuľkovaniu“ istých
formuliek, odmietajú. Stanovenie typov
apelov je však z hľadiska empirického výskumu viac ako nevyhnutné, najmä ak akceptujeme v reklame isté etické normy a po
apeli nasleduje argument.
Všeobecne, v reklamnej komunikácii poznáme jednoduché, tzv. dichotomické delenie apelov na racionálne a emocionálne, vychádzajúce z tradície aristotelovskej
a z jeho konceptov logos a pathos. Napriek
zjavným obmedzeniam je toto dvojčlenné
delenie populárne.
Podľa akcentácie určitých vzťahových
významov by sme apely mohli rozdeliť na
pragmatické (zdôrazňujú funkčnosť, trvanlivosť, výkonnosť), manipulačné (s recipientom manipulujeme), štylizované (uplatňujeme tu rôzne techniky štylizácie – figúry, trópy, osobitné štylistické prostriedky ozvláštňovania reklamného textu), hodnotové (zdôrazňujeme hodnoty produktu,
služby, ich výnimočnosť, krásu, estetiku,
exkluzivitu, jedinečnosť, kvalitu), konvenčné (štandardné, dostupné, vhodné, jednoduché), tradičné (nadväzujúce na kultúrne
hodnoty, tradíciu), magické (zdôrazňujeme
zázračné účinky produktu/služby), hedonistické (akcentujeme pohodlie, mladosť erotiku, sex, voľnosť, ležanie, vyvaľovanie sa,
slnenie, kúpanie, plávanie, leňošenie), morálne (prezentujeme poriadok, podriadenie
sa zvykom, spravodlivosť, principiálnosť,
zodpovednosť, čestnosť, poslušnosť, spiritualitu, religiozitu), sociálne (témou týchto apelov je kolegialita, priateľskosť, charita, poskytovanie pomoci, podpora, starostlivosť) a pod. Mohli by sme takto pokračo-
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vať vo vymenúvaní ďalej – telesné, statusové, sekuritné, individualistické, kolektivistické...
Prezentujeme v nich energickosť, bezstarostnosť, hrubosť, násilnosť, bohatstvo, majetok, moc, dominanciu, prestíž, exhibicionizmus, súťaživosť, zrelosť, múdrosť, rozvážnosť, skromnosť, nevinnosť, pokoru,
vážnosť a pod.

Racionálne apely
Racionálne apely sa vzťahujú na funkciu, užitočnosť, benefity ktoré sa dajú kvantitatívne vymedziť. Obsahujú faktické informácie, ktoré možno spracovať, podrobiť komparácii iných produktov a značiek.
Môžu sa však týkať i benefitov, kvalitatívnych dát, ktoré sa transformujú do subjektívnych škál, vnútorných noriem, sujektívne
sa významy identifikované prezentovanými
benefitmi kvantifikujú ako váhy, a rozhodovanie (vytváranie názoru, postoja, nákupnej
intencie a pod.) je závislé od tohto procesu
- ten môže mať podobu vedomú, ale - možno vo väčšine prípadov, nevedomú. Tiež objektivizované kvality (užitočnosť, faktickosť a pod.), nemusia zodpovedať vnútornej
významnosti. Navyše - subjektívne váhy
môžu vykazovať značnú dynamiku, nestabilitu, čo komplikuje snahu o modelovanie
týchto procesov, zovšeobecňovanie získaných parciálnych empirických dát.
Preto úsilie o vymedzenie kategórie „racionálne apely“ možno akceptovať iba ako didaktickú, učebnicovú kategóriu, keďže neposkytuje dobrý základ pre empirický výskum, ani pre budovanie teórie.
Racionálne motívy sú prepojené na motívy, apely iného typu, a to rôznorodým spôsobom: fakt, benefit, informácia nemusí byť
sama o sebe účinná, jej efektívnosť sa zvyšuje tým, že sa určitým spôsobom naviaže
na emotívny, sociálny motív, pretože napríklad ekonomický benefit sa vníma ako relevantnejší, ak sa prepojí s benefitmi ako sú
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dotyk, vôňa, zdravie a pod. Produkty Vichy
sú finančne náročné, ale Zdravie pristane aj
pokožke, alebo Zdravie je krása – to presvedčí. Navyše - je tu prítomný aj estetický
moment - apel presnej charakterizácie produktu, zdôraznený chemickým zložením,
okamžitými účinkami produktu je zvýraznený poetickým oslovením adresáta, ktorého vyzýva, aby si na zdravie svojej pokožky dal pozor.
Okrem toho - jasne ohraničené emotívne
apely, zdôrazňujúce zážitkovosť, sa transformujú do racionálnych apelov - zážitky sa
subjektívne škálovo ukotvujú. Toto ukotvenie sa týka vizuálno-audiálnych podnetov i
textových významov. Ale i naopak - faktické benefity sa zakotvujú emotívne. Kvalita produktu, trvácnosť, nové zloženie, ktoré vzniklo aplikáciou najnovších poznatkov
z oblasti chémie a farmácie - sa neprijímajú nezávisle, nespracovávajú sa čisto v kategóriách racionality, ale i v kategóriách iných
zložiek osobnosti recipienta.
Rozlišujeme apely elementárne - zasahujúce jednu potrebu, motív, a komplexné, pričom táto komplexnosť je dvojaká - na strane podnetov, i na strane recepčnej. Zjednodušene - nejestvuje racionálne bez emotívneho a naopak. Apel zasahuje osobnosť, nie
jednu modalitu.
Významnými faktormi sú aj produktové
kategórie, trhové charakteristiky a trhové
segmenty. Tieto činitele môžu spôsobiť, že
jeden typ apelu bude spracovávaný a hodnotený nepredpokladaným spôsobom, že bude
neúčinný, alebo jeho účinok bude zoslabený – týka sa to najmä pracích práškov, ktoré
vyperú všetko do čista, do čista...
Racionálne apely sa rôznym spôsobom
typovo vymedzujú na:
feature appeals - zdôrazňujúce dominantné, najvýznamnejšie atribúty produktu alebo služby. Komunikujú sa predovšetkým
najvýznamnejšie technické informácie, ktoré sú najdôležitejšími mediátormi persua-
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zívneho účinku. Produktová kategória je
jasná (high-tech produkty) rovnako ako trhový segment, involvement a pod.,
- competetive advantage appeals - tieto
apely zdôrazňujú tiež dominantné atribúty,
avšak zvýrazňujúc superioritu alebo komparatívnu výhodu v porovnaní k inej značke, značkám v danej produktovej triede,
- cenové apely - sú najčastejšie používané a presahujú trhové segmenty, produktové triedy a pod.,
inovačné apely - majú špecifické určenie
pre špecifickú cieľovú skupinu (Belch and
Belch, 1993, s. 354 - 356).

Funkcie racionálnych
apelov
Zdôrazňuje sa tu dominantná obľúbenosť
produktu, služby, vodcovstvo značky, ako
hlavných nositeľov persuazívnych účinkov.
Uvedené rozdelenie má iba praktické
účinky - chýba mu snaha o systematickosť,
širší kontext vo vzťahu racionálnych apelov a apelov iného typu. Už na prvý pohľad
je zrejmé, že každý z uvedených typov racionálnych apelov obsahuje aj iné zložky.
V tejto súvislosti treba odkázať na výsledky rozsiahleho skúmania v oblasti nákupného správania sa (Tellis, 2000, s.187-212), ale
i základného mediálneho a masmediálneho
výskumu.
Sila apelov by mala byť adekvátna sile argumentov – „reklamní pracovníci musia
prispôsobovať silu svojich argumentov motivácii a schopnosti publika spracovávať informácie. Keď je publikum motivované,
a keď dokáže informácie spracovať, potrebujú reklamní pracovníci silné argumenty
– inak ich publikum rozdrtí protiargumentmi“ - Pepsi-Cola ponúkla 12 uncovú fľašu
za päťcentovú mincu/Pepsi-Cola sa predstavuje ako nápoj pre mladých/ Prebuď sa,
si generácia Pepsi!/Voľba novej generácie...
(Tellis, 2000, s. 193).

Emocionálne apely
„Najvhodnejšou cestou pre pochopenie
persuazívnej úlohy emócií je pohľad na
emócie ako na protiklad vo vzťahu k logike“ (Tellis, 2000, s. 217).
Problematika emocionálnych apelov, ich
mechanizmov, používania/zneužívania a
efektívnosti v reklamnej komunikácii patrí
k tým najviac diskutovaným - nielen z hľadiska vedných disciplín, ktorých postavenie
je v tejto oblasti dominantné (psychológia),
i čoraz viac akceptované (etika, kulturológia) ale i z hľadiska reklamnej praxe. Treba
podotknúť, že význam emocionality pre reklamu sa zvyšuje a súčasne aplikácia interdisciplinárneho prístupu pomáha interpretovať a vysvetľovať mnohé otázky reklamného komunikačného pôsobenia.
Spojenie emócie a logiky tu zohráva významnú úlohu. Logika sa spolieha na existenciu objektívnych faktov, vychádza
z predpokladov, že pre konkrétny apel existujú konkrétne argumenty. Pokiaľ však recipienti nemajú rovnaký názor, odpovedajú
protiargumentmi. Emócie vyvolávajú podnety, ktoré sa zaujímavejšie a ľahšie sledujú
a prostredníctvom nich sa uskutočňuje akceptácia argumentov a racionalizácia pre
nákupný zámer.
Z histórie reklamnej komunikácie vieme,
že možnosti presunu od emocionálneho pôsobenia do akceptácie informačných benefitov závisí len od schopnosti preklenúť tento most (apel-emócia-argument), dať textu
nielen informáciu ale aj potenciál modelov,
ktoré nasmerujú príjemcu k činnosti.
„Ak použije reklama implicitný model,
vzbudzuje emócie predvádzaním rôznych
vlastností produktu. Presviedčame napríklad o posolstve pohodlia...“ (Tellis, 2000,
s. 218).
V explicitnom modeli vzbudzuje reklama
emócie použitím podnetov a cieľom je zaujatie stanoviska. K presvedčovaniu dochádza predovšetkým pomocou emócií, nie ar-
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gumentov. Príkladom je protifajčiarska reklama, ktorá znázorňuje poškodenie pľúc
rakovinou (Rakovina môže zabíjať) a ktorá
explicitne argumentuje proti fajčeniu. Emócie tu zohrávajú významnú úlohu (explicitne) – tento model možno tiež použiť jemnejšími argumentmi a menej dramatickými
podnetmi.
„Asociatívny model vzbudzuje emócie
pomocou podnetov, ktoré sú len okrajovo
spojené s výrobkom. Reklama spoločnosti McDonald`s ukazuje napríklad boj o loptu medzi dvomi známymi hráčmi, odmenou pre víťaza je Big Mac. Nie je tu obsiahnuté žiadne explicitné vyjadrenie o výhodách výrobku a mlčky predpokladaná skutočnosť je skôr náznakom, než tvrdením.
Zmyslom reklamy je tu zaujať divákov (hra
vťahuje publikum do deja) a spojiť názov
firmy s príjemnými pocitmi“ (Tellis, 2000,
s 220). Podobné príklady nájdeme aj v reklamných textoch.
Jacobs Café – kráľovna arómy – pôsobí
emocionálne, apeluje na nás, aby sme si oživili vôňu rannej kávy. Nielenže ju cítime,
vidíme aj oblak stúpajúci k nám s nevšednou naliehavosťou. Alebo – Radosť mať
smäd vyvoláva úsmev, povzbudzuje k chuti na dobré pivo a je ním práve Zlatý Bažant. Fantázia v pohybe (Citroen) nielen vyzýva, imaginárne a ľahko dáva do pohybu
naše telo (lebo taký je slogan). Opel Vectra
– harmónia tvarov vyvoláva harmóniu tela,
ale aj duše.
Takto by sme mohli pokračovať ďalej.
Medzi benefity emocionálnych posolstiev
patrí rozširovanie reklamnej komunikácie,
presun od základných produktových atribútov k atribútom odvodeným - hodnotovým,
štýlovým atď. Emócie sú nástrojom na intenzívnejšiu komunikáciu.
Kreativizáciou reklamy sa reklamné komunikáty stávajú kompozične a obsahovo zážitkovejšie, čo pomáha redukovať nepriaznivé aspekty súvisiace s odporom k re-
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klame. Emotívne posolstvá sa lepšie uchovávajú v pamäti než informačné apely, pretože sú zachytávané globálne, celostne a súčasne na seba viažu istý energetický potenciál a to aj vtedy, keď informácia je zdanlivo zabudnutá.

Funkcie emocionálnych
apelov
Pod funkciou emocionálnych apelov
rozumieme spôsoby, mechanizmy, ktoré vyvolávajú komunikačnú odozvu t.j. zúčastňujú sa na persuazívnom procese v celej jeho komplexnosti. Pri pokuse o explikáciu však musíme vziať do úvahu diferencovanosť apelov, ich štruktúru, pretože od
tohto sa odvíjajú aj spôsoby ako emocionálne apely vníma recipient a ako ich spracováva. Pokúsiť sa o vytvorenie všeobecnejších
modelov znamená nevyhnutne akceptovať
túto skutočnosť. Súčasne však treba zdôrazniť, že východiskom akýchkoľvek analýz musí byť reklamná prax – mnoho nejasnosti sa nám ozrejmí, keď skúmame pokusy
o prenesenie niektorých teórií, teoretických
konceptov, či modelov do oblasti reklamnej
tvorby vo forme akýchsi všeobecných návodov, poučiek atď.
Pohľad na trendy v reklame a najmä reklamnom textárstve poskytuje veľmi bohatý empirický materiál, ktorý je v súčasnosti predmetom rozsiahlych výskumov najmä
v zahraničí. Ich výsledky umožňujú konštatovať, že sme svedkami konštituovania novej vedeckej disciplíny, organicky prepojenej na materskú disciplínu (teóriu, metodológiu marketingu a marketingovej komunikácie), i relevantné vedy (psychológia, sociológia, kulturológia, etika, semiotika atď.),
ale svojím záberom, cieľmi, ju prekonávajú. Je to disciplína syntetizujúca, ale súčasne metodologicky korektná, empirická a súčasne budujúca teóriu.
I v našom prístupe obhajujeme stanovis-
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ko použitia tohto interdisciplinárneho prístupu ako metodologického rámca, nástroja analýzy konkrétnych artefaktov, komunikačných trendov, pričom rešpektujeme
aj výsledky používaných jestvujúcich kategoriálnych systémov (semiológia, lingvistika, teória komunikácie a pod.) - je to cesta
k prehĺbeniu skúmania tej oblasti, ktorá je
cieľom nášho úsilia.

Mechanizmy spracovania
emotívnych apelov
Emotívne apely predstavujú špecifický
typ posolstva, ktoré je obsiahnuté v rôznych
(exekutívnych) zložkách reklamného komunikátu - obsahových a kompozičných, ktoré majú rôznu úroveň explicitnosti, a ktoré
majú produkovať na strane vnímateľa predikčným spôsobom rôzne predstavy, pocity, emocionálne reakcie, emocionálne stavy. Emocionálne apely sú v tomto prípade
nástrojom, nosičom, ktoré majú utilitárnu
funkciu odkazovať, asociatívne pútať takto
vybudenú energiu s iným segmentom komunikátu, ktorým je produkt (v hmotnej
alebo nehmotnej podobe), značka (prítomná
alebo zastúpená), argument, reklamný prísľub, tvrdenie (claim) atď.
Túto funkciu môžeme nazvať i pragmatickou, a tomuto cieľu sa striktne podriaďujú
všetky prostriedky tvorby reklamného komunikátu. Sú imperatívom stanovujúcim
hranice reklamnej kreativity.
V tomto zmysle majú emocionálne apely
rôznu funkčnosť, ktorá závisí od
• typu apelu,
• typu produktu/služby.
Najrozšírenejší typ predstavujú apely, ktoré sa explicitne prezentujú prostredníctvom
obrazu alebo zvuku, ktoré sú primárne významné pre človeka ako biologickú bytosť,
viažu sa na druhovú reprodukciu a majú antropologické kvality.
Tieto podnety vyvolávajú automatické,

spontánne odozvy, fungujúce na princípe
indukcie. Stimuly a odozvy môžu mať pozitívny alebo negatívny charakter.
Apely vkomponované do komunikátu
môžu mať elementárnu funkčnosť - majú
napomáhať, aby mal určitý signál umiestnený na ploche (billboard, reklama v tlači, na
ulici, v širšom priestranstve) funkciu „pútača“ predovšetkým spontánnej, nezámernej pozornosti.
Je to v prípade apelu, ktorý nie je vo
funkčnej, čiže integrovanej väzbe s produktom a kde slúži iba na prekonanie recepčného prahu.
V tejto funkčnosti sa apely používajú
v najväčšom rozsahu a fakticky dejiny modernej reklamy sú dejinami emocionálnych
apelov v tejto podobe.
Napriek istej stereotypnosti - forme a
type jednotlivých elementov, ich stvárnenia, a obmedzenému tematickému rozsahu, frekvencia emocionálnych apelov - predovšetkým vo vizuálnej reklame, neklesá,
udržiava sa na štandardnej úrovni. Emocionálne apely sú účinné vtedy, keď sú zakomponované v téme, prezentované uvážene, tvoria súčasť významovej vrstvy komunikátu, ale nie sú jeho primárny plán. V
komunikáte totiž nemožno vyčleniť kľúčovú zložku, obmedziť dominantu, pretože úspech spočíva v účinku celku, celistvej
štruktúry. Skrytá apelatívnosť reklamy nadobúda čoraz väčšiu významnosť, pretože
umožňuje prekonávať recepčný odpor i recepčné presýtenie – presvedčovací tlak sa
transformuje na zážitkovosť, nátlak na individuálnu voľbu, ponúka sa príbeh, vzrušenie, zábava, krása, ladnosť, umelecký zážitok, rozptýlenie atď. Vnímaním sa reklamný komunikát stáva druhom umeleckého a
estetického artefaktu, pretože použité výrazové prostriedky presahujú úroveň inštrumentality, nástrojovosti, osamostatňujú sa, môžu fungovať nezávisle od pôvodného významového rámca. Tým sa menia
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i mechanizmy spracovania komunikátu a
formy pôsobenia na recipienta. Do popredia sa dostáva intenzita zážitku, kontinuita pôsobenia, presah do selektívnosti potrieb - a preto i spojenie reklama ako podnet a bezprostredná odpoveď - kúpa, nákupný zámer, zmena postoja sa nie vždy očakáva. Saturujú sa potreby estetické, kultúrne, sociálne. Tie majú v prvom pláne nastaviť osobnosť, aby mohla v druhom pláne konať. Tým sa jestvujúce potreby, záujmy a túžby kultivujú (v zmysle transformácie, čo nemusí znamenať ich rozvíjanie) ale
súčasne sa pomáhajú utvárať nové potreby,
záujmy a túžby.
Osobitnou možnosťou utvárania reklamného komunikátu je, že emotívne apely
majú formu symbolu. Sú zašifrované v rôznych vrstvách komunikátu alebo produktu,
ktoré vyvolávajú v predstavách určité pocity, zážitky, obrazy, ktoré môžu mať rôznu úroveň konkrétnosti - od celkom presných, jasne pomenovaných, až po veľmi neurčité, neohraničené, nejasné, málo intenzívne charakterizované dojmom s určitým
nábojom (pozitívnym, negatívnym ), alebo
aj bez neho. Ide o emotívne pozicionovanie
produktu, pričom téma a prostriedky stvárnenia komunikátu sú formou, ktorou sa tieto atribúty prezentujú publiku.
Zo všeobecného hľadiska jestvuje problém klasifikácie, triedenia emocionálnych
apelov - kritérií ich zatrieďovania. Pre oblasť reklamy je potrebné nájsť také kritériá a také hľadiská, ktoré by zodpovedali v
rovnakej miere vedeckosti (najmä možnosti
empirického skúmania) i užitočnosti pre reklamnú prax.
Literatúra o reklamnej komunikácii sa
veľmi často pridržiava dichotomického rozdelenia, ktorý má svoje korene u Aristotela a jeho kategórií „pathos“a „ logos“, (apely racionálne a emocionálne). Tellis dáva do
protikladu emócie a logiku a metódy vzbudzovania emócií dáva do súvisu s dramatic-
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kým prístupom, humorom a hudbou (Tellis,
2000, s. 228). Či už je to však utilitárnosť
verzus hodnotová expresivita či delenie na
apely emocionálne a racionálne, všeobecný
princíp je úplne rovnaký.
Emocionálny základ, ktorý je možno vložiť do apelu je už obsiahnutý v type produktu, to znamená, že charakteristiky produktu
sú v ňom už vopred „zakomponované.“ Aj
služby evokujú vopred určitým spôsobom,
s ktorými emóciami môže tvorca kalkulovať - napr. pri hygienických potrebách zdôrazňujeme životný komfort, pri produktoch
poisťovní životnú istotu, pri bankových
službách benefity, ktoré získame vkladom,
pri hypotekárnom úvere zdôrazňujeme potrebu bývať, výživové doplnky komunikujú
na báze potreby chrániť svoje zdravie, atď.
Tento spôsob je tradičný, avšak postupne
sa kreatívne vyčerpal a súčasne obmedzil
možnosti efektívneho pozicionovania. Nové
možnosti ponúka prístup, ktorý spočíva v
tom, že sa produkt alebo služba komunikuje
v rámci nových emotívnych atribútov, ktoré organicky nesúvisia s produktovými atribútmi alebo tradičnými konzumačnými rituálmi. Tento nový typ použitia emocionálnych apelov dostal pomenovanie transformational advertising - komunikát má navodiť pocity, obrazy, významy a názory o produkte alebo službe, ktoré sa aktivujú, keď
ich konzument používa a tak „transformuje“ svoju interpretáciu konzumačného zážitku (Belch, Belch,1993 s. 357).

Apel ako nástroj
reklamnej persuázie
Apely vyvolávajúce negatívne emocionálne reakcie sa tradične používajú ako nástroj
presvedčovania, ktorého cieľom je pôsobiť
na zmenu názoru, postoja alebo správania
a je príčinou negatívnych individuálnych,
spoločenských alebo kultúrnych javov. Apel
má zvýšiť emotívne nabudenie, má pôso-
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biť na zložku psychologickú i fyziologickú
a jeho cieľom je: zvýšiť pravdepodobnosť
zásahu cieľovej skupiny reklamným komunikátom, zvýšiť záujem o produkt, službu
alebo tému, pôsobiť na prekonanie stereotypného posudzovania určitého javu (vzťahu medzi istým návykom), pôsobiť na akceptovanie nového postoja a jeho zvnútornenie (Hyman, Tansey, 1990, s. 45-55).
Tieto tradičné ciele sa v súčasnosti rozširujú. Apely majú pôsobiť na prekonanie negatívneho vzťahu k reklame ako druhu, ale
tiež na prekonanie recepčných bariér vplyvom „informational overloading“.

Reklamný text –
integrálna súčasť
apelatívnej reklamnej
štylizácie
Pochopiteľne, že apelatívnou zložkou reklamy je aj reklamný text ako integrálna súčasť modernej (informatickej) spoločnosti. Osobná skúsenosť recipienta, jeho denné strety v touto novodobou kultúrou a permanentné intenzívne zážitky masového mediálneho konzumenta si práve pre spomínaný apelatívny charakter procesu posunuli reklamu na perifériu záujmu a skúmanie
mechanizmov a účinkov reklamy považujú zrejme za zbytočné. Možno práve tento
fenomén znižuje latku tvorivosti na najnižšiu mieru prijateľnosti a prezentácie v médiách, lenže sila apelu (reklamného textu) je
taká veľká, že dokáže formovať aj samotnú
kultúru médií, psychiku jednotlivca, skupiny, davu, masy (pretože je založená na báze
ekonomickej prosperity, a napokon aj serióznej, hoci vo väčšine prípadov iba intuitívnej znalosti recipienta ako konzumenta tejto
kultúry) nieto ešte jednotlivca.

Sofistikovanosť
reklamného textu ako
textuálnej apelatívnej
zložky reklamy
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 persuazívneho tlaku, kde sa sofistikovane využívajú
všetky prostriedky textuálneho ozvláštňovania - rytmicko-metrické konštrukcie, mytologické texty, frazeologizmy, humor, satira, politické kontexty, osobitné štylistické prostriedky ako sú figúry, trópy a pod.
Sú to nielen sofistikované formy apelu, ale
virtuózne skladby, ktoré sa preskupujú do
vrstevnatého reklamného textu. 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 i ako pôsobenia prostredníctvom apelov a argumentov v prostredí modernej komunikácie.
Z tohto hľadiska aj teóriu reklamného
textu treba chápať ako potrebu reflektovať
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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. Sofistikovanosť reklamného textu/apelu nie je v zjavnosti, ale práve v nevšednosti. Všednosť je cesta neproduktívna, 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 podnetov, k akceptácii celého kultúrneho a intelektuálneho posolstva minulosti. Nie však bezvýhradne, ale chápajúco a
súčasne reálne. Aby sme pochopili presvedčovaciu funkciu reklamy/reklamného textu,
teda použitia apelov a argumentov, mali by
sme sa zastaviť pri procese presvedčovania.

Persuázia v procese
presvedčovania
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
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prvok efektu, persuazívne intencie sú pre
oblasť reklamy konštitutívne, pretože v pozadí reklamnej informácie je riadenie,
usmerňovanie, vykonávanie nátlaku (apel)
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/apelu ako pomoc konzumentovi pri dešifrovaní, či daný 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 – me-
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diálneho 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/
apelu 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.

Reklamný diskurz
Základnou kvalitou reklamného textu
(máme na mysli významovú štruktúru, obsahujúcu predovšetkým jedinečné komunikačné posolstvo) sú jeho prozodicko – poetické dimenzie. Ich funkciou je reklamný komunikát emocionalizovať, dať mu dimenzie, o ktorých sme hovorili v odseku
emocionálne apely. V reklame však nemajú
absolútnu váhu (ako v poézii) ale váhu relatívnu. Reklamný diskurz ako najmasovejší
a najneodbytnejší diskurz tohto storočia akceptuje obe tieto významné zložky – racionálny apel/informácia a emocionálna pridaná hodnota sa vrstvia a tvoria neoddeliteľný
celok. Aj tu platí, že emócie samotné zotrvávajú v pamäti dlhšie než argumenty, preto – ak chceme ukotviť informáciu, použijeme nástroje vyvolávajúce emócie.

Táto dvojpólovosť reklamného diskurzu
je zjavná len navonok, skutočnosť je oveľa zložitejšia – reklamný diskurz je vlastne
multimodálny (teda jazyk je len jedna zložka komplexnej štruktúry reklamného komunikátu) – preto vymedzenie funkcií jazyka reklamy treba posudzovať aj z hľadiska tejto skutočnosti.
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 ako z hľadiska teórie, ale
i reklamnej praxe a rovnako apel a argument jednoznačne neuspejú v reklamnom
diskurze, kde už nemožno použiť iba apelatívnu zložku reklamnej persuázie, ale aj
jemnejšie a náročnejšie formy.

Nie konformita 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 predví-
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dať, že odlišnosť bude produktívna“ (Tellis,
2000, str. 124).
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 teda 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).

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 a kde sa zdôrazňuje popri iných funkciách reklamného
textu aj jeho funkcia apelatívna.
Podľa Romana Jakobsona má reklamný
text funkciu - referenčnú, ktorá sa vzťahuje
k predmetu reči, expresívnu, ktorá vystihuje vzťah výpovede k nositeľovi informácie,
apelovú, ktorá prezentuje vzťah k adresátovi na základe presvedčovania, 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 ekvi-
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valencie (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 funkciou z poetického textu síce vychádza, oslovuje spotrebiteľa však z čisto nepoetických dôvodov, za
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účelom predaja výrobku: 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.

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. Má tiež svoju
apelatívnu zložku najmä ukotvením v národnej kultúre a fixáciou v známych a frekventovaných slovných spojeniach.
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. Ako reklamné apely sa vo vedomí recipienta fixujú dlhšie a prenikajú hlbšie.
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!
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.
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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?

Metafora (v reklamnom
texte) - 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).
George Lakoff a Marc Johnson vo svojej knihe Metafory, ktorými žijeme hovoria dokonca o strachu z metafory: „Na to,
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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 sku-
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točnosti...(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 (ukážkový emocionálny apel).
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 a naliehavosť uvedenej výzvy.
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 tvor-

by, 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 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.
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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: 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 im-
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presívnym, 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: 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, neja-
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ko 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!
Preberanie slov, slovných zvratov v pôvodnej forme je jednou z možností začlenenia určitého inojazyčného lexému do domáceho slova. 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.
Hra slov – je používanie slovných hier
v reklame - zaujme najmä preto, že okrem
kultivácie jazyka znamená 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!
Paralelizmus - doménou týchto textov 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 Konstrukt vám zabezpečí auto.
Prirovnanie - básnický prímer je 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. Prímer nie je typickým apelom, má však
apelatívny potenciál, pokiaľ produkt prirovnávame k niečomu, čo je nám blízke.
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 do reklamného textu vnáša 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 (zveličovanie) často zastupuje supelatív - 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. „V reklame vzniká de-
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formácia reality napr. na základe estetizácie obrazu, vytváraním nového, originálneho, či ideálneho sveta prinášajúceho recipientovi intenzívnejší emocionálny zážitok.
V tomto prípade síce reklama môže tiež vychádzať z reality, ale realitu si zároveň pretvára na svojsky obraz pomocou hyperbolizácie, alebo určitej tvarovej, výrazovej nadsádzky, ktorá je pre reklamu príznačná.“(Banyár, 2009, str. 9).
Personifikácia - produktu, ktorý má povahu veci, sa pridávajú atribúty, ktoré sú vlastné živým bytostiam. 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 „predpokladá“ pripísať produktu vlastnosti a schopnosti živých bytostí, charakterizovať ho typickými znakmi, ktoré sú sprievodné u príslušníkov určitých národov, kultúr a pod., správaním,
temperamentom: Seat Cordoba. Pravý južanský temperament.
Personalizácia produktu je prezentácie
produktu prostredníctvom osobnosti. 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 usporadú-

64

va 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 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!
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. V súčasnej reklame sa
vo svojich sekundárnych významových plánoch vyskytujú najčastejšie slová - 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 tvare strácajú svoj význam 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...
Novotvary (neologizmy) v reklame spre-
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vádzajú zvyčajne úsilie o čo najúspornejší výraz, a pritom jedinečný, zvláštny. Ich
používanie vedie k tvorbe slovných foriem,
ktoré nenachádzame v lexikálnej výbave jazyka. Vznikajú na báze jestvujúcich slov,
ktoré sa rôznym spôsobom pretvárajú (odoberaním, pridávaním, deformovaním atď.
začiatkov, koncov slov pod.), čím nastávajú významové posuny. V reklamných textoch je snaha zakomponovať do slova, ktoré má určitú významnú konotáciu (ktorým
by sa vyjadrovalo reklamné posolstvo) také
významy, ktoré by produkt, značku charakterizovali. Pritom však treba určiť hranice možnej irónie, pretože deformácia môže
byť komunikačne neproduktívna: Astravagancia. Opel..
Figúry ako prostriedky štylizácie (v reklamnom texte/slogane)
Zvýšiť účinnosť reklamného komunikátu
nielen jeho obsahom ale aj formou, možno
použitím figúr (niektoré z nich sme už prezentovali v inom kontexte). Štylistické figúry sa využívajú v poézii, próze, aj v publicistike. Do istej miery môžu mať tiež funkciu apelatívnu, ich funkcia emocionálno-expresívna je však dominantná (nielen v literatúre, ale aj v reklame). Výnimočné priaznivé formálne podmienky na využívanie
v reklamnej praxi majú opakovacie a priraďovacie figúry. Podporujú koncíznosť reklamného textu/sloganu, i to, že vetné konštrukcie majú zväčša popisný alebo enumeratívny charakter. Opakovanie a priraďovanie jazykových prostriedkov, resp. priraďovanie jazykových prostriedkov rovnakého
typu sa dnes v reklame používa nielen ako
nástroj na ovplyvnenie zapamätateľnosti reklamného posolstva (z dôvodu zahltenia recipienta informáciami prostredníctvom komunikačných kanálov), ale aj ako kreatívna
metóda. Figúry zásadným spôsobom presahujú hranice bežných fráz a zovšeobecnení
a ich základom je lexikálna a zvuková hra.
Výber slov sa prezentuje často vo svojej vir-

tuóznej podobe (tento princíp sa v súčasnosti rozvíja a vyhrocuje do maxima). Dominujú ekvilibristické formy (jazykové žonglérstvo), hoci niekedy len zakliesnené v adjektívach a frázach. Tento princíp sa stáva
v čase modernizácie jazyka prostriedkom
zámernej ironizácie, humorizácie, štylizovaného odstupu použitím napríklad prozodických figúr. Sú to prostriedky novej štylizácie, ktorou sa vlastne odhaľuje zákulisie textových prostriedkov, ale ktorá súčasne zakrýva skutočný dôvod ich použitia. Prostriedok sa využije tak, aby sa stal
komunikačným cieľom a aby sa zosúladil
s celkovou štruktúrou mediálnej komunikácie. Spomenieme aspoň tie figúry, ktoré sa v
reklamnej praxi vyskytujú najčastejšie:
Paronomázia je hromadenie slov pochádzajúcich z jedného základu. V poézii je to
(„ničomné nič sa v ničote zničí“ - R. Fabry),
slovný kolotoč, hra so slovným základom,
kde sa zdôrazňuje kľúčový význam slova,
v ktorom je ústredné posolstvo. Vyskytujú
sa tu frekventované, aj odvodené významy,
pretože majú neraz iný, ako doslovný rozmer, napr. povahu frazeologizmu. Príklady
z reklamy: Ako vlastne s vlastnými vlasmi?/
Today, Tomorow, Toyota/Tvar tvaruje vašu
tvár. A na tvári záleží/Nedostatočná sexuálna výkonnosť? Nehľadajte tam, kde nenájdete.../Ultra nové, ultra ľahké/Váhostav
neváha, stavia.
Nasledujúci slovný kolotoč sa skladá
z výrazov: zbraň, nabitý (nápadmi), ostrieľaný (skúsený), tajná zbraň, kaliber, strelec
(ten, kto má zásahy je úspešný). Z pôvodnej reálnej zbrane sa stáva touto technikou
zbraň duševných a emocionálnych kvalít:
Každý človek má svoje tajné zbrane. Nech
už sú Vaše zbrane akéhokoľvek kalibru - my
vám prinášame jednu, ktorá sa stane symbolom úspechu aj tých najostrieľanejších.
Jednoducho telefón pre naozajstných strelcov - T - Mobile.
Iné príklady: Ponožky, pred ktorými nohy
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nemusia dať nohy na plecia/Aj nečinnosť
má príčinu - občianska iniciatíva/Zaplaťte
len minuté minúty - Telekomunikácie/Neprestreľte. Nestrieľajte naslepo. Trafte priamo do cieľa. Do chella - internet.
Reklamné posolstvo pomocou tejto figúry dostáva aj metaforický podtext a výraznú atraktivitu. Nevýhodou však môže byť
prílišná komplikovanosť a pomerne veľký
priestor, potrebný na zdôraznenie myšlienky.
Palindrom je figúra, ktorá dáva zmysel aj
pri spätnom čítaní - tá ruka - akurát, aj most
som ja. Nemusí to mať rovnaký zmysel (nárok - korán). Je to pomerne náročná hračka, kreatívne použitá by však mohla mať
pre reklamu mimoriadny efekt: Nech sa ich
CHA zmení na ACH - kozmetický produkt,
alebo: Tabak má nový kabát - Philip Moriss
(rebranding tabakovej spoločnosti).
Aliterácia alebo „čelný rým“ vzniká zámerným radením slov s rovnakými začiatkami, je to opakovanie rovnakých hlások
na začiatku slov. Efekt aliterácie je zvukový, rytmický, dá sa využiť aj v grafickom
spracovaní.
Text inzerátu propagujúceho značku automobilov Nissan aliteruje: „...a urobiť pauzu
naozaj nestojí nič, čím zdôrazňuje negačnú
hodnotu výroku. Obsahuje výraznú schému
(„na - na“, „va - va“), ktorá podporuje rytmiku a zvukový súlad výpovede. Sprievodný text toho istého inzerátu obsahuje ďalšie
znaky aliterácie: Vyberte si vysokú spoľahlivosť, výkon... (prevládajú hlásky v, y, p, o,
s)/ Jednoducho najlepší úžitok od najlepších
- opakovanie hlások n, a, j, l, e. Ďalšie príklady z praxe: Calex. Kalendár zimy/ Toma.
To má chuť.
Asonancia je zhoda samohlások na konci
slov, pričom spoluhlásky sa nezhodujú. Je
menej transparentná ako klasický rým: guláša - tunajšia, stoka - plochá). Kvalitným
príkladom z praxe je: Každý domov žije vodou - vodovodné systémy. Takmer neodha-
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liteľnou asonanciou je: ISDN. Pre rýchlejší internet - Slovenské telekomunikácie, v
ktorej energicky pôsobí aj opakovanie hlások „r“ a „e“. Asonanciu môžeme použiť aj
v tomto prípade: Nechcem vedieť menej denník Sme, alebo Citroen. Sny. Tvoje.
Konsonancia je opačným prostriedkom. Je
to zhoda spoluhlások na konci verša pri nezhodujúcich sa samohláskach: Ryža, ktorá
reže/Kniha, ktorej nechýba neha. Táto forma je dosť obmedzujúca pre využitie v reklame, aj keď použitím asonancie a konsonancie možno vytvoriť pôsobivé reklamné
posolstvá najmä z hľadiska rytmu a metrických konštrukcií.
Kalambúr je založený na zvukovo podobných, ale významovo odlišných pomenovaniach. Po francúzsky calamboure znamená
slovná hračka (Rozladené registre organu/
chrámu nedajú zavanúť orgovánom/lákam
orgánom/tvoj orkán túžby (Štraus, Moravčík, 2001, str. 53): Príklad, zasadený do reklamného prostredia znie: Vyšetrite orgány vášho firemného organizmu - poradenské služby pre firmy. Ďalšie príklady: Kam
bys šel, když nemáš Shell/Tvaroh v dobrých
tvaroch/Bupi si ťa kúpi/Leto letom, letí svetom/Do čela s Chellom - Chello/Máte okno,
aké okno? - plastové okná...
Anafora je „opakovanie toho istého výrazu na začiatku niekoľkých viet za sebou“
(Mistrík, Štylistika, str. 149). Dôvod môže
byť vecný (zdôrazňujúci) alebo umelecký
(estetický). V reklame sa ňou dosahuje gradačný účinok. Známym sloganom s anaforou z praxe je Daj si pauzu, daj si Kit Kat.
Ďalšie z praxe: Správni ľudia, správne súčiastky. Správne ceny/Dobré auto. Dobrá
cena. Dobrý začiatok/Mazda sa zdá - auto
Mazda/Nalaď Okey, bude hokej - rádio
Okey/Slovakia, Kia - Kia motors (najväčším
nebezpečenstvom pri anafore je „teleshoppingový efekt“ – vytvára dojem nátlaku).
Epifora je naopak, opakovanie slova alebo
slovného spojenia na konci vety alebo riad-
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ku. Príklad: Kde nemôže zemný plyn, dovezieme Flaga plyn!/Ja si dám His, ty si dáš
His. Hisky sedia všetkým!/Ja chcem Clio, ty
chceš Clio, všetci chcú Clio -Renault/Kúp si
In, budeš in - časopis IN. Často sa opakovanie používa viacnásobne. Anafora aj epifora sa komponujú do rozsiahlejšieho textu.
Napr. v reklame na džínsy: Nosili sa minisukne a bodkovaný vzor. A džínsy.
Epizeuxa je zriedkavejšie využívaným
prostriedkom v reklame. Je to viacnásobné opakovanie toho istého slova v tom istom tvare (Mistrík, 1985, str. 148), čím sa
vyvoláva mimoriadna naliehavosť výpovede. Má silne apelatívny charakter (Tvrdoň,
1996, str. 14). Vo funkcii epizeuxy najčastejšie vystupuje citoslovce alebo podstatné
meno. Kombináciou epizeuxy a epanastrofy by mohol byť nasledujúci príklad: Prečo? Prečo? Prečo? Lebo máte konečne dôvod pýtať sa. Pýtať si to najlepšie/Lístok
do kina? Do kina!/Pýtajte si! Pýtajte si to
najlepšie!/Jazda, jazda, jazda, to je nová
Mazda/Kto chce, kto chce? Internet celý rok
zadarmo - Slovenské telekomunikácie/Keď
hovoria najlepší, hovoria cez Eurotel - mobilný operátor.
Symploké je spojenie viacerých opakovacích figúr v jednej vete, resp. je to figúra,
ktorá rámcuje iné figúry, najčastejšie anaforu a epiforu. V reklame symploké ohraničuje - obkľučuje - výpoveď na jej začiatku a konci tým istým slovom, najčastejšie
samotnou značkou. Výpoveď na začiatku
a na konci je zvyčajne to isté slovo: Áno.
v Hypernove. Áno/Mercedes je Mercedes/
Je škoda nemať Škodu/ Plaťte kartou Visa
a Visa zaplatí za vás - platobná karta. Opakované slovo však môže v priebehu výpovede nadobudnúť aj kontroverzný význam
- Rovnaké veci nemusia vyzerať takto. Rovnako.
Epanalepsa sa podobá na epanastrofu,
nadviazanie sa uskutočňuje v rámci vety,
posledné slovo jednej výpovede sa zhoduje

so začiatočným nasledujúcej: Svet dosiahol
vrchol, vrchol kvality - Kodiak vodka/Čas
pre vaše zlaté časy/Dokonalosť antiky nie je
iba výsadou Antiky/Nový úver Plus na bývanie má samé jedinečné plusy.
Polyptoton je gramatické opakovanie, pri
repetícii sa mení iba gramatický tvar slova.
Napr. Keď myslíte, myslite na nás/Obrátime
váš účes naruby - vlasové štúdio/Lacnejšie
ako lacno/Mnohí potrebujú mnohé.
Chiazmus je opakovanie s prevráteným
poradím slov, napr.: Zvuk sily. Sila zvuku/
Prvý a najlepší. Najlepší a prvý.
Epanastrofa je opakovanie slova na konci jednej vety alebo verša a na začiatku druhej vety alebo verša. Hovoríme jej aj palilógia. Konečné slovo jednej vety je často začiatočným slovom nasledujúcej vety, čím sa
význam tohto slova zvýrazní. Napríklad:
Wobenzym. Enzýmy pre celú rodinu!, alebo - Počkajte, čo vám ponúkne Harward.
Harward, to je sila, autorita, modernosť a
profesionalita!/Chceme byť prví. Prví pre
vás/Najľahšie riešenie bývania. Bývanie od
prvej penzijnej/Opel Corsa. Corsa patrí do
rodiny/Harward, to sú fondy pre ľudí. Pre
ľudí, ako ste vy!
Perisológia je priraďovanie, v ktorom sa
zvyčajne v slovnom rade ocitnú synonymá. V reklame ide najčastejšie o hromadenie superlatív a magických epitet a dôležitý je gradačný efekt: Chcete bývať v novom, vkusnom a zdravom dome?/Chcete sa
cítiť zdravšie, mladšie a krajšie? Navštívte
nás! - Komplimnet, štúdio štíhlej línie/Čistá, prírodná, pramenitá voda - Evian/Aktuálna, moderná, štýlová - časopis Eva/Jedinečná, svieža chuť - Cappy - džús/Spoľahlivý energický výkon - Honda.
Pleonazmus je hromadenie slov, kde je
jedno, alebo viac nadbytočných slov - Videl
na vlastné oči, počul na vlastné uši/Hodinu
čo hodinu vám zvoní telefón a vy ho nezdvíhate/Deň čo deň sa ozývame s reklamou na
vlnách vášho rádia/Rok čo rok, správny
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krok - správne kroky na ďalšie roky..
Tautológia je to najjednoduchšie priraďovanie, v ktorom sa z významového hľadiska to isté vysvetľuje tým istým - Hrajte a
vyhrajte!/pivo, ktoré tečie a tečie - Zlatý Bažant/ Sviežosť, ktorá trvá a trvá - Orbit.
Dilógia patrí k tautológii, ale vyjadruje
dvojzmysel, napriek tomu je v reklamnom
texte dosť frekventovaná. - Poisťovňa je Istota!/Sedita rozdáva chutné výhry - Sedita/
Aj hypotéku môžete mať unikátnu - UniBanka.
Polysyndeton sa vyskytuje v reklamných
textoch pri priraďovaní slov a viet. V reklamnom texte vzniká pri enumerácii (vymenúvaní) tak, že sa v ňom hromadia syntagmy (vetné dvojice) so zlučovacou spojkou - Široký sortiment - sanita. Obkladačky
a dlažby. Vodoinštalačný materiál.
Asyndeton je úsporné priraďovanie slovných spojení bez spojok. V reklamnej komunikácii je ním každé bezspojkové vymenúvanie predmetov, vlastností, činností:
- Autosalón - autodoplnky - autobazár/Plastové okná - dvere/Farby - laky - doplnky.
Paradoxon je zdanlivo nezmyselná výpoveď. Ide o príčinnú súvislosť medzi pojmami, ktoré sú zdanlivo nezlučiteľné: Rekordní zrýchlení k vlastnímu bydlení/Čím
väčší, tým lepší/ Maximum za minimum/
Za nízke ceny vysoká spokojnosť!
Apoziopéza je zámerne nedokončená výpoveď, ktorá sa graficky označuje troma
bodkami alebo pomlčkou - Radio Regina 24 hodín denne!/...keď stávkujú črevá – farmaceutický výrobok.
Proziopéza vynechá sa začiatok výpovede. Je to spôsob, ako môžeme zdôrazniť informáciu: Všade dobre, doma NAY!/Všetko
pre vás/ Pre váš lepší svet/Bez falošných tónov/A milión môže byť váš!
Prerývaná výpoveď je pauza, ktorá sa
zvukovo nelíši od pauzy v predchádzajúcej figúre, výpoveď je formálne a významovo ukončená - Zima končí. Myslite na leto!/
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Niekto chce byť najkrajší, niekto najlepší,
niekto najčítanejší.
Osamostatnený vetný člen - tým, že sa
tento vetný člen osamostatnil, zdôrazňuje sa detail reklamnej výpovede , tento člen
je formálne povýšený na samostatnú výpoveď - Tang, jedinečný nápojový koncentrát.
Pre celú rodinu!/GE Capital bank. Prinášame dobré veci do života/Citroen. Riaďte sa
srdcom!
Vytýčený vetný člen je syntaktická figúra,
ktorá sa skladá z menného základu a vytýčeného zámena, vytýčením sa stavia mimo
rámca vety, hoci s ňou významovo súvisí Krásny, čistý tvar – to je nový Citroen C3/
ABC multivitamín - to je jednotka medzi
vitamínmi!/A máte ho mať. Kalos!/ Švédska
kvalita...IKEA.
Elipsa (výpustka) je dôležitý konštrukčný
prvok najmä pri tvorbe reklamného hesla,
sloganu a titulku, vynechajú sa tie časti výpovede, ktoré majú nízku informačnú hodnotu, z vety sa najčastejšie vynecháva prísudok - Vždy (je) svieža a čistá. Vždy (je) fit!/
Kubík (je) z ovocia, kubík (je) zdravý.
Inverzia vzniká narušením ustáleného poriadku slov vo vete, všetky reklamné texty
sú pragmatické a majú malý rozsah. Inverziou sa zdôrazňujú funkcie propagovaného predmetu: - Tix bieli, Tix čistí, Tix perie sám.
Klimax je stupňovanie významov - Šanca
pre tých, ktorí chcú
získať/Šanca pre tých, ktorí nechcú stratiť svoj podiel.

Humor a nadsádzka v
reklamnom texte
„Humor je vec nestála, je ľahko rečniť, zabávať sa a často sa spontánne smiať...ale výsledok nemusí byť trvalý. Humor možno definovať ako bezproblémovú protikladnosť.
Jeho základom je protikladnosť dvoch prvkov, ktoré komunikátor spojí dohromady.
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Reakcia publika je spočiatku údiv, pretože
spojenie dvoch nesúrodých prvkov je neočakávané a nezvyčajné“ (Tellis, 2000, s.
231).
Otázka bezproblémovosti je tiež diskutabilná, pretože to, čo je pre niekoho smiešne
a neviazané, pre druhého môže byť traumatizujúce. Coca-Cola mohla uraziť Jacksonových obdivovateľov, ktorí boli lojálni k Pepsi, preto Coca-Cola po intenzívnych sťažnostiach Pepsi reklamu stiahla (na koncerte
v Thajsku bol Jackson dehydrovaný a krátko na to vystúpila Coca-Cola s jednoduchou
otázkou a odpoveďou: Dehydrovaný? Stále je tu Coca). Mnohí komentátori dokonca spochybňovali, že Jacksonova výhovorka
bola pravdivá – Coca- Cola šla v tomto prípade ďalej, keď vytvorila slogan – Pepsi nedokáže uhasiť smäd!
Humor nechýbal ani v historickom inzeráte: Lačné krky zasýti, enem Hostinec na
niti/Krpce od Murína, ponesú vás do Budína - šuster Murín/Chcete věčne zdraví býti,
třeba vám každý den z bylinného likéru pítí
- Becherovka/ Pre pánov i pre dámy, šňupnite si bez zábrany, nech vám údy prevetrá, šňupací tabak od Petra/Jaterničky, klobásky, slaninka, dobre vykrmená svinka,
k tomu pohár vínka, zabezpečí mäsiar Žinka/Tie najväčšie krásky, se zlatýma vlásky,
nájdete len u nás, v mestskom dome lásky.
Miesto v reklame má aj čierny humor: Za
vašu smrť dobre zaplatíme - Amslico/Keď
sa už aj muchy otáčajú - dámske mydlo Intima/Označte si svoje teritórium - prenosné WC urgent/ Plače dedko, plače babka,
zostali len z plota vrátka - exekútori/Ak sú
dvaja šťastní, nechýba im tretí - interupčné
zákroky/A deti hoď za hlavu - letné tábory/Slovensko je a bude, aj keby tanky padali - voľte Jána Slotu!
Inšpiráciou pre reklamný text môže byť
i básnička: Obilie žltne/slama na klobúky
krásne dozrieva/deň ako stvorený je na čítanie z ruky/ospalé ďatle klopú do dreva/vša-

de na svete to značí SOS - známa báseň Miroslava Válka zo zbierky Dotyky inšpirovala k takýmto reklamným sloganom: Slamené klobúky - na omšu i na lúky/Naše klobúky - sadnú na hlavu i do ruky/Nečítajte z ruky - tie správne informácie nájdete
v denníku SME. Vtipná básnička - Na přechodu pro chodce, Tatra drtí dôchodce, jeden dědek zdrhá pilne, Tatra jede neomylne bola námetom pre slogany tipu: Nechce
vaša babka do Tatier? Pošlite Tatru za ňou.
Alebo - Tatra - rýchla návratnosť investícií
(študentské práce z hodiny Jazyk a štýl reklamy).

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 do nášho života a prostredníctvom médií ovplyvňuje a formuje aj kultúru. Cieľom
a účelom tohto exkurzu bolo úsilie načrtnúť,
že aj keď ide o apel – reklamný text sa fixuje vo vedomí publika až vtedy, „keď prekračuje hranice reči. Žiaden apel nevyvolá vo
vnímaní takú odozvu, ako myšlienka, ktorá
prv, než sa stala slovom, bola obrazom. Obrazom, ktorý organizuje našu túžbu po kreativite“ (Vopálenská, 2007. s. 288).
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Vlasta Konečná

4 Aj „malý“
adresát je
adresát
Abstrakt: Štúdia sa zaoberá pôsobením
televíznej reklamy na adresáta v malej obci.
Mapuje jeho vzťah k televíznemu vysielaniu najprv celkovo - frekvenciu sledovania,
selektívnosť príjmu, obľúbenosť programových druhov a potom sa podrobnejšie zameriava na oblasť televíznej reklamy. Skúma vzťah adresátov k nej, ich názory, hodnotiace stanoviská a vplyv na ich nákupné
správanie.
Kľúčové slová: reklama, televízia, adresát, reklamný spot, respondent, vzorka.
Abstract: This study treaties on influences of tv´s advertising on asked respondents
in a small village in Slovak republic. Its
take a look about everyday conveniences in
watching tv broadcasting in all of its different forms – frequency, interests in different
programs etc. The study insist for tv´s advertising and its effect in opinion and buying conclusion on ordinary citizens.
Key words: advertising, television, recipient, tv add, respondent, research group.
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Úvod
Žijeme v dobe peňazí. Tak, ako bola doba
ľadová, kamenná a iné, teraz je doba peňazí.
Komercializácia nášho života je taká obrovská, že v súčasnosti už iný uhol pohľadu ako
finančný výsledok vari ani neexistuje. Peniaze prevalcujú všetko, dokonca aj zdravý
rozum a pud sebazáchovy. Po príklady naozaj netreba chodiť ďaleko, je ich okolo nás
žiaľ dosť a dosť. Nové spoločensko-politické usporiadanie našej krajiny prinieslo do
nášho života nové javy, akými sú súkromné
podnikanie, konkurencia a mnohé iné. Môžeme len nostalgicky konštatovať aká je to
škoda, že sa nenaplnili vízie prvého prezidenta znovu demokratického Československa Václava Havla : „Život v městech a obcích už ztratí všechny hlavní pozustatky
éry totalitní šedivosti, zestejnění, uniformity, anonymity a ošklivosti a bude mít vskutku lidské dimenze. V každé ulici budou aspoň dvě pekařství, dvě cukrárny, dvě hospudky a mnoho dalších obchudku, to všechno bude přirozene soukromé, takže ulice
a ruzne části obcí a měst začnou získavat
opět svou nezaměnitelnou tvář a atmosféru (1991, s. 79). Skutočnosť je totiž taká, že
v centre hlavného mesta Slovenska je problém nájsť jedinú klasickú cukráreň a o pekárstve sa nám ani nesníva. Naopak, existujúce menšie obchody zničila sila a cenová politika super a hypermarketov. Ešte negatívnejšou skutočnosťou je totálne potretie
ďalšej Havlovej vízie : „Města se nebudou
nesmyslňe rozrústat jako nádor do všech
stran bez jakéhokoli citu pro hospodaření
s plochou ...“ (1991. s. 80). Pri pohľade na
Bratislavu je zjavné, že je to práve naopak,
bujnie ako nádor nielen do strán, ale aj vo
vnútri. Prosto žijeme v dobe peňazí.
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Televízna reklama
a „malý „ adresát
V komerčnom ošiali má svoje nezastupiteľné miesto aj reklama. Bez reklamy sa
nedá podnikať. Tvrdí to aj Horňák :“Milovať sa dá aj bez lásky, kúpať bez plaviek,
jesť bez príboru. Ale podnikať bez reklamy
je nielen neslušné, ale priam šialené“ (1997,
s. 3).
Reklama sa na nás valí zo všetkých strán.
Na uliciach, doma, na pracoviskách. Doslova a do písmená napĺňa svoj pôvodný
význam - veď latinské reclamare znamená
znovu kričať, zvučať, silno a často volať.
V každom médií má reklama domovské
práva, rôzna je len otázka miery a niekedy
aj úrovne spracovania a kvality obsahu. Reklamní tvorcovia sa nás snažia osloviť mnohorakými spôsobmi, samozrejme najlepšie
nekonvenčnými, inovatívnymi. V niektorých prípadoch honba za šokom pre adresáta potiera všetky rokmi budované a formované pravidlá a zásady. Na druhej strane
sa našťastie vyskytujú aj vtipné, príjemné,
milé a pekné reklamy. A medzi týmito dvoma mantinelmi je obrovská masa konvenčných šedých reklamných výpovedí. Všetky
majú však spoločný cieľ: zapôsobiť na adresáta. Prirodzene v želanom smere, t. j. aby si
ponúkaný produkt alebo službu kúpil. Pretože to je hlavný cieľ celej reklamnej činnosti. Ak pri tom pobaví, vzdelá, vychová,
o to lepšie. Adresát je ten, kvôli ktorému sa
to všetko deje. Samozrejme nie je zámerom
osloviť jednotlivca. Reklamná výpoveď
musí osloviť masu, len tak môže ovplyvniť obchod a finančný zisk. Ale na druhej
strane masa sa skladá z jednotlivcov a tak
sa vlastne predsa len on stáva objektom reklamného pôsobenia. Pre zadávateľov, a asi
aj tvorcov reklamy, sú zaujímavejšie veľké
skupiny v mestách. Ale adresát žije aj v malých obciach. Ako ten vníma reklamu? Sondu sme urobili v malej obci so l46 obyvateľ-

mi na vzorke 43 respondentov, t. j. Takmer
30 % obyvateľov (ak by to bolo v rámci celého Slovenska je to asi 1, 5 milióna).
Vzorku sme vyberali so zámerom docieliť jej reprezentatívnosť, ale skutočnosť, že
v obci je veľký počet občanov vo vysokom
veku, nás viedla k nevyhnutným korekciám. Našu skupinu respondentov tvoria domáci dospelí obyvatelia (68 %), domáce deti
( 18 %) a dospelí chalupári (17 %). Domáci dospelí sú zastúpení 45 % mužov a 55 %
žien. Muži sú vo veku od 25 do 63 rokov,
prevažne so stredným odborným vzdelaním, len l5 % má úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou a rovnako 15 % má vysokoškolské vzdelanie. Profesijné zloženie je
rôzne – podnikateľ, poštár, živnostník, nezamestnaný, starosta obce, inštalatér, študent VŠ, učiteľ, montážnik. Ženy sú vo veku
od 20 do 67 rokov, 56 % má úplne stredoškolské vzdelanie s maturitou, 12 % má základné vzdelanie a ostatné stredné odborné
vzdelanie. Profesijné zastúpenie tvorí 31 %
robotníčok, 12 % zlatníčok, 12 % dôchodkýň, ďalej vedúca predajne, zdravotná sestra, prevádzkarka, účtovníčka, živnostníčka, vedúca školskej jedálne, kuchárka. Skupina detí je vo veku od 5 do 17 rokov. 62 %
tvoria chlapci a zvyšok dievčatá. Všetci sú
žiakmi, alebo študentmi (12 % stredná priemyselná škola, 12 % gymnázium). Skupina chalupárov má úplne rovnocenné zastúpenie z hľadiska pohlavia – 50 % žien a 50
% mužov. Ženy sú od 46 do 63 rokov, vzdelanie vysokoškolské, úplné stredoškolské
s maturitou a stredné odborné. Profesijné
zastúpenie je pedagogička, THP pracovníčka, dôchodkyňa. Muži sú vo veku od 52 do
68 rokov, vzdelanie vysokoškolské, úplné
stredoškolské s maturitou a stredné odborné. Profesijné zastúpenie je štátny zamestnanec, stavbyvedúci, dôchodca. .
So všetkými respondentmi sme viedli riadený rozhovor. Všetky otázky boli otvorené, aby sme ponukou alternatívnych od-
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povedí neovplyvnili ich vyjadrenia. Prvou
otázkou sme zisťovali vzťah našich respondentov k televíznemu vysielaniu všeobecne. Na otázku čo pre vás znamená televízia
sme dostávali odpovede: všetko, veľmi veľa,
zdroj informácií, zábavy, relax, večerný oddych, mám ju rada, dokonca osamelým ľuďom robí spoločnosť. V tomto pozitívnom
zmysle sa vyjadrilo 93 % opýtaných. Len
7 % označilo televíziu za stratu času, ale
paradoxne pri zisťovaní frekvencie sledovania uviedli, že televíziu pozerajú každý deň.
Takže ide skôr o vyjadrenie nespokojnosti
s televíznym programom a nie o negovanie
televízie ako takej.
Pokiaľ ide o sledovanie televízie, len 14 %
uviedlo, že sleduje televíziu raz týždenne.
Ostatní pozerajú televíziu denne. Viacerí
respondenti majú rozdielnu frekvenciu sledovania podľa ročných období . V lete sa
väčšinou do zotmenia zdržiavajú vonku.
Vyplýva to z charakteru ich vidieckeho bývania. Podvečerný čas a dlhé a svetlé letné
večery venujú zalievaniu záhrady a iným
drobným prácam okolo domu, večernému
upratovaniu náradia, kŕmeniu domácich
zvierat a hydiny. Niektorí respondenti, ktorí
uviedli, že sledujú televíziu denne, považovali za potrebné zdôrazniť, že televízor zapínajú až večer. Väčšina (55 %) sleduje televíziu tak, že zapne televízor, prepína na
vysielanie jednotlivých televíznych staníc
a kde ju program zaujme, tam zostane. Len
24 % si vyberá čo bude sledovať z prehľadu televízneho programu v rôznych periodikách. Ostatní si niekedy vyberajú a niekedy
len zapnú a prepínajú, resp. pustia si večernú spravodajskú reláciu a potom už prepínajú a hľadajú. Čo sa týka obľúbenosti programov, medzi najsledovanejšie patria správy.
Ako najobľúbenejšiu a pravidelne sledovanú reláciu ju uviedlo až 50 % domácich respondentov Na druhom mieste sú u domácich respondentov rodinné seriály ( Ordinácia v ružovej záhrade, Panelák, Odsúde-
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né), takmer rovnaký stupeň obľúbenosti dosahuje šport. Na ďalších miestach sú filmy
(veľký podiel majú romantické- 25 %), dokumenty, prírodopisné, cestopisné a historické filmy, slovenské filmy a televízne inscenácie, hudobno-zábavné relácie. Vyskytli sa diferenciácie podľa pohlavia. Medzi
najobľúbenejšie programy mužov v našej
vzorke patria správy, šport, dokumenty, prírodopisné filmy. U žien sú to rodinné seriály, romantické filmy, relácie o bývaní a pod.
Pre skupinu chalupárov znamená televízia predovšetkým zdroj informácií, zábavy, večerného oddychu a sprostredkovateľa
športových udalostí doma aj vo svete. Chápu ju ako médium, ktoré prispieva k vzdelávaniu osobnosti a rozširuje jej obzor. Za
stratu času považuje televíziu 33 %. Z hľadiska frekvencie sledovanosti až 85 % pozerá televíziu denne, niektorí zdôraznili,
že len vo večerných hodinách, l5 % pozerá
5x za týždeň. Čo sa týka selekcie sledovania, 66 % si vyberá z programovej ponuky
z tlačeného prehľadu, 33 % zapne televízor
a prepína na jednotlivé stanice hľadajúc čo
ich zaujme. Medzi najobľúbenejšie relácie
v tejto skupine patria rodinné 50 % a prírodopisné seriály 50 %, správy 33 %, šport 33
%, dokumenty 33 %, historické filmy 33 %,
kriminálky, vojnové filmy, relácie zo show
biznisu (Na streche).
Z nášho prieskumu vyplynulo, že televízia
má v živote našich respondentov svoje neodmysliteľné miesto. Je to možno ovplyvnené aj ťažšou dostupnosťou iných možností kultúrneho vyžitia, Okresné mesto vzdialené 20 kilometrov nemá divadlo, je tam
jedno kino a reštauračné zariadenia. Jediný
spôsob spojenia okrem použitia súkromného motorového vozidla je autobusová linka,
premávajúca v niekoľkohodinových intervaloch. Rovnako, ale iným smerom vzdialené kúpeľné mestečko ponúka najmä v letnom období väčšiu paletu zážitkov prostredníctvom rôznych kultúrnych podujatí. Ale
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domáci obyvatelia ju využívajú minimálne
a isto nielen preto, že autobusové spojenie
s ním je zriedkavé. Nuž nečudo, že televízia hrá v živote týchto rodín významnú úlohu a venujú jej dosť času.
Výrazne nepriaznivejšia je situácia v oblasti televíznej reklamy, jednak s jej sledovanosťou, ale aj s postojom adresátov k nej.
Zo vzorky domácich respondentov pozerá
reklamu len 14 %. Až 53 % nepozerá reklamu vôbec, ďalších 14 % väčšinou nepozerá, ale ak je reklama vtipná alebo nová, tak
si ju pozrie. Na otázku ako vnímate televíznu reklamu celkovo, sme dostali prevažne
odmietavé odpovede. Len 4 % sa vyjadrili, že niekedy je reklama zaujímavá, ale keď
sa často opakuje, už ich nebaví. Ostatní považujú reklamu za zbytočnú, pretože podľa ich názoru, čo je dobré sa chváli samo,
iných hnevá, otravuje, vnímajú ju ako rušivý prvok, nutné zlo, považujú ju stratu času
. Viacerí ju označili ako nepravdivú, s utajovaním dôležitých informácií a pod. V skupine chalupárov je vzťah k reklame tiež negatívny. Polovica nepozerá reklamu vôbec, l7
% to vníma tak, že ju pozerať musí, lebo televízia im to vnucuje, 17 % skôr nepozerá,
ale občas ich niektorá zaujme a 17 % pozerá, ale hnevá ich, že niekedy sú spoty mesiac
staré. Celkovo vnímajú chalupári reklamu
ako neaktuálnu, odlišnú od reality, ako rušivý faktor, rozčuľuje ich, prekáža im vysoká
frekvencia, opakovanie reklamy v krátkom
čase 5 – 6 krát pociťujú ako násilie, vrcholom je umiestnenie jednej reklamy dvakrát
v tom istom bloku.
Na otázku aký typ reklamy sa vám páči,
odpovedalo 30 % respondentov zo skupiny domáci, že žiadna. Ďalším 17 %-ám sa
páči vtipná reklama, 10 % obľubuje spoty
s peknou prírodou a dobrou hudbou a rovnaká skupina uprednostňuje spoty, v ktorých účinkujú deti. Chalupárom sa páči reklama s deťmi a prírodou (33 %), tá ktorá
má myšlienku, vyvoláva atmosféru a nepri-

kazuje kúpte! kúpte!, ďalej vtipná a zmysluplná, keď v nej účinkujú pekné ženy (17 %)
a vianočná (17 %). V opozitnej otázke – aká
reklama sa vám nepáči získala prvenstvo reklama na pracie prášky. Ako najviac odmietanú ju uviedlo 27 % respondentov. Nepáči sa im, že v podstate ide stále o ten istý
obsah, len raz je ušpineným kusom oblečenia dámska halenka, inokedy pánska košeľa, či detské tričko. Dnes je najlepším a jediným čistiacim prostriedkom, ktorý to dôkladne vyperie prášok jednej značky, zajtra
prášok inej značky. Každý deň je naj naj
iný a to vyvoláva pochybnosti spotrebiteľov a nedôveru voči propagovaným produktom. Možno to chápať aj ako výzvu pre
tvorcov reklamy. Je zrejme načase nájsť iný
spôsob propagácie týchto produktov. Negatívne sú tiež prijímané reklamy na čistiace
prostriedky toaliet, reklamné scénky sa respondentom zdajú trápne. Vlnu odmietania
vyvoláva aj propagácia finančných inštitúcií a ich produktov, až 27 %-ám sa táto reklama nepáči a považujú ju za zavádzajúcu,
pretože v spote nie sú uvedené dôležité informácie a reálna skutočnosť je potom výrazne iná oproti tomu, ako to vyznieva v reklamnom spote.
V skupine chalupárov sa najviac nepáči reklama na zubnú pastu s Ivanou Christovou
(33 %) a taká, ktorá je agresívna, nátlaková aj v tom zmysle, že ak si produkt nekúpiš, nie si „In“.
Ďalej sme boli zvedaví, ako reklama konkrétne ovplyvňuje nákupné správanie sa našich respondentov. V prvej otázke sme chceli vedieť, či pri nákupoch v obchode poznávajú reklamované produkty a či ich niekedy
kúpia na skúšku, zo zvedavosti, na ochutnanie.... Až 51 % nekúpi žiadny výrobok, ktorý pozná z reklamy. Niektorí neveria reklame, iní si myslia, že čo je dobré sa predáva samo a netreba tomu robiť reklamu. Vyskytli sa aj názory, že predmetom reklamy
sa stávajú tovary, ktoré treba rýchlo vypre-
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dať, lebo sú napr. pred skončením záručnej
doby a pod. Z celej skupiny 30 % respondentov občas niečo kúpi a vyskúša. Len 6,5
% odpovedalo na otázku kladne. Vo vzorke
chalupárov 16 % nechodí nakupovať, 32 %
reklama pri nákupe nijako neovplyvní a  16
% občas kúpi a vyskúša produkt známy
z reklamy. V druhej otázke sme sa pýtali, či
sa už niekedy stalo, že produkt, ktorý videli v reklame ich natoľko zaujal, že prejavili
záujem ho vlastniť a skutočne si ho išli kúpiť. Nikdy si nič podobným spôsobom nezadovážilo 75 % opýtaných. Občas tak urobí
17 % a jediný krát sa to stalo 3 %-ám. Až 85
% chalupárov nikdy nič takýmto spôsobom
nenakúpilo, len 16 % chcelo kúpiť potravinový produkt známy z reklamy, ale ho v obchode nedostali.
Zaujímalo nás, ako vnímajú v súčasnosti
prebiehajúcu reklamnú kampaň mobilného
operátora Orange Som kto som. Treba povedať, že po slovnom priblížení konkrétnych
spotov respondenti zareagovali a spoznali
kampaň. Dokonca 27 %-ám sa páči. Ostatným sa nepáči, ničím ich nezaujala (len 3
% ocenili scenériu), zdá sa im primitívna
a nie je im jasná súvislosť s propagovaným
produktom. Aj tí, ktorým sa páčila, ocenili predovšetkým účasť Mariána Hossu (
v jednom prípade to bolo podmienené osobnou známosťou s jeho rodičmi a poznaním
jeho ťažkých začiatkov a vynaloženého úsilia) a Jany Kirschner, ale priamu súvislosť
s produktom nepostrehli. V skupine chalupárov prevládal na túto kampaň veľmi negatívny názor, považovali ju dokonca za hlúpu
a trápnu, lezie im na nervy a 16 % považuje všetky reklamy mobilných operátorov za
násilné, neoslovujú ich, majú pocit, že ich
chcú zneužiť a väčšinou im v týchto reklamách úplne chýba súvis obsahu reklamného
spotu s propagovaným produktom.
Tiež sme zisťovali, ako vnímajú respondenti účinkovanie známych osobností v reklame. Len 6,5 % sa celebrity endorcement
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páči. Rovnako veľká je skupina, ktorej sa
to nepáči a 33 %-ám je to jedno, respektíve
im neprekáža, keď sa na propagácií produktov v reklamných spotoch zúčastňujú známi herci, speváci, športovci. Opäť početne
rovnaká skupina (33 %)si myslí, že to tieto osobnosti robia pre peniaze a preto, že sa
chcú zviditeľniť. 10 %-ám prekáža, že vidia stále tie isté tváre a myslia si, že reklamní tvorcovia by mali dať príležitosť obyčajným ľuďom.
Celá vzorka chalupárov vníma celebrity
endorcement negatívne. Myslia si, že známe osobnosti sa strápňujú, že to robia len
pre peniaze, ktorých majú aj tak dosť a nie
sú odkázaní na účinkovanie v reklame. Vnímajú to ako devalváciu ich profesie, navyše
ak produkt vôbec nesúvisí s ich profesionálnou činnosťou.
V ďalšej časti rozhovoru sme chceli vedieť, aká konkrétna reklama zaujala výraznejšie pozornosť našich respondentov, či už
pozitívne alebo negatívne. Až 40 % nevedelo na túto otázku zodpovedať. Nevedelo
si spomenúť na konkrétny reklamný spot,
ktorý by vytŕčal z ostatnej reklamy a zaujal ich pozornosť v dobrom alebo v zlom.
Z negatívnych príkladov to bol najmä kontroverzný spot na zubnú pastu Paradontax,
keď pri umývaní vypadávajú zuby postihnutého paradentózou do umývadla. Táto
naozaj nevkusná až nechutná reklama bola
zrejme kvôli negatívnemu ohlasu upravená
a vypadnuté zuby boli nahradené krvavými slinami, napriek tomu si viacerí zapamätali práve tú horšiu verziu ( ale o akú zubnú
pastu ide, nevedeli). Takisto za výrazne negatívne pôsobiacu označili respondenti reklamu J and T, ktorá pôsobí najmä v súčasnom období finančnej a hospodárskej krízy až arogantne. Ďalšou výraznou v negatívnom zmysle bola označená reklama Poštovej banky na poskytnutie pôžičky na akúkoľvek prestavbu bytu (roztláčanie kúpeľne).
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Reklamy, ktoré zaujali našich respondentov v dobrom zmysle, boli spot Jany Kirschnerovej v kampani Som kto som, Kofola – zlaté prasiatko ( to je naozaj pozoruhodné, pretože ide o spot vysielaný v predvianočnom období a anketa sa realizovala
v lete- fakt, že respondenti si na ňu spomenuli je dôkazom, že ich naozaj výrazne zaujala). Ďalej to bol T mobile (sviečky), Rajec
(zvieratká), auto Peugeot (deti), poisťovňa
Kooperativa (spiaci vodič kamionu) a pivo
Corgoň pri športových podujatiach.
Aj vzorku chalupárov v   dobrom zaujala vianočná reklama na Kofolu – zlaté prasa 32 %, detičky s kozičkami propagujúce
syr IRIS, minerálna voda Rajec (zvieratká),
Granko (ľúbi - neľúbi).
Veľmi zlý dojem v skupine chalupárov
vyvolávajú reklamy na zubné pasty, najmä
Sensodyne – neprirodzený rozhovor Ivany
Christovej so zubným lekárom 32 %, vypľúvané zuby s pastou Paradontax a kontroverzná Fidorka, keď dievčatko hodí bábiku do osoby konzumujúcej Fidorku, pretože aj ono ju chce – táto reklama bola dokonca predmetom rokovania arbitrážnej komisie Rady pre reklamu a napriek tomu, že od
jej publikovania prešiel najmenej rok, zostala v negatívnom zmysle v pamäti ľudí.
Na záver sme sa venovali problematike naozaj citlivej a tou je vkladanie reklamy do
relácií, prerušovanie seriálov, filmov, zábavných programov a   športových prenosov. Len 7 %-ám z našej vzorky to neprekáža a využívajú tento čas na uspokojenie
nejakej svojej potreby (jedlo, toaleta, hygiena). 7 % si myslí, že keby bolo reklamy menej objemom aj frekvenciou, t.j. že film by
bol prerušený len raz a na krátko, dalo by
sa to zniesť. Ostatní vnímajú tento jav vyslovene negatívne – 31 %-ám sa to nepáči,
ďalším 28 %-ám to lezie na nervy, 7 % to
ruší. Viacerí kvôli dlhej reklamnej prestávke pred koncom filmu v neskorších večerných hodinách film často ani nedopozerajú.

Vzorka chalupárov vníma tento jav veľmi negatívne celá, teda 100 %. Znervózňuje
a rozčuľuje ich to, považujú to za nevhodné
a rušivé, nepáči sa im to . Počas dlhých reklamných prestávok odchádzajú od televíznej obrazovky ( napr. sa osprchovať), alebo
prepínajú na vysielanie iných staníc.
Okrem predchádzajúcich otázok dostali
respondenti príležitosť, aby sami vyjadrili
názory viažuce sa k televíznej reklame, na
ktoré nebol v rozhovore vytvorený priestor.
Zo vzorky domácich až 60 % respondentov nevyužilo túto možnosť. Tí, ktorí ju využili formulovali väčšinou kritické pripomienky.
Napr. že reklamy považujú skoro za zbytočné, že je ich príliš veľa a sú stále tie isté
a nepáčia sa im tzv. globálne reklamy – t.j.
zahraničné reklamy na produkty, ktoré sa
predávajú aj u nás a pre potreby vysielania v našej krajine sa reklamné texty prekladajú a dabujú. V tomto im treba dať za
pravdu, pretože zrealizovaný výsledok býva
často veľmi zlý, s mnohými priestupkami
voči spisovnej slovenčine v oblasti lexikológie, morfológie, syntaxe a pod. Viac hlasov volalo po znížení objemu a frekvencie
reklamy, ozývalo sa proti zaraďovaniu reklamy do uceleného diela. Východisko vidia vo vytvorení reklamnej relácie, ktorú by
sledovali len tí, čo majú o reklamu záujem.
Možno to vôbec nie je taký zlý nápad, ako
to na prvý pohľad vyzerá. Tí, čo pozerajú
reklamu „roztrúsenú“ vo vysielaní, by si ju
určite pozreli. A možno mnohí, ktorých teraz otravuje, pretože jej je priveľa, by občas klikli zo zvedavosti aj na tento program
a nakoniec by videli z reklamnej tvorby
viac, ako teraz, keď nahnevaní prepínajú
alebo odchádzajú od televízora.
Zdá sa, že naozaj nastal čas hľadať iný
spôsob spolužitia s reklamou a bolo by vhodené opustiť cestu „zavalovania“ televíznych divákov l obrovským objemom reklamného vysielania.
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Vo vzorke chalupárov využilo možnosť
vyjadriť sa až 85 % opýtaných. Až 32 % si
myslí, že reklamy je príliš veľa a je stále tá
istá, 16 % žiada reklamy zrušiť, 16 % vníma reklamu tak, že propaguje tovar, ktorý sa ťažko predáva. Ďalších 16 % chápe,
že reklama je dôležitá činnosť, je to náročná a ťažká práca a vymyslieť efektívnu reklamu nie je jednoduché. Ale požadujú citlivejší výber z hľadiska kvalitatívnej úrovne
a nižšiu frekvenciu.
Keď sme v roku 2008 v štúdii Sonda do
súčasnej televíznej reklamy skúmali vzťah
študentov odboru marketingová komunikácia k reklame, tiež sme zisťovali ich názor
na prerušovanie filmov a relácií reklamnými spotmi.
Pre porovnanie sme vytvorili tri skupiny študentov odboru Marketingová komunikácia s rôznou úrovňou vzdelania (3., 4.
a 5. ročník) a jednu skupinu študentov iných
študijných odborov. .Medzi študentmi MK
tvorili väčšiu skupinu tí, ktorým vkladanie
reklamy do relácií a filmov neprekáža (53
%). Ba naopak, niektorí sa na reklamu tešia
a sledujú ju pozornejšie ako film ( profesionálna deformácia - už?). Len 23 % -ám prerušovanie nevyhovuje. U študentov iných
odborov to bolo naopak - 55 % -ám prekáža reklama uprostred programu, mnohí odchádzajú od televízora a niekedy sa už ani
nevrátia, iní odchádzajú telefonovať a pod.
Len 15 %-ám to nerobí žiadny problém.
Celkovo sa viacerí vyjadrili tak, že im
prekáža príliš časté a príliš dlhé prerušovanie programu. Rovnako ako respondentom
v prieskume v malej obci. Asi by naozaj stálo za úvahu, či by nebola efektivita reklamy
vyššia, keby bola vkladaná do programu vo
väčších časových intervaloch a kratších blokoch. Keď totiž súčasný spôsob zaraďovania spotov väčšine divákov nevyhovuje a reklamné prestávky využívajú na iné aktivity,
neprijímajú vôbec žiadne posolstvo.
Všetci študenti mali taktiež možnosť na
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záver ľubovoľne sa vyjadriť k problematike
a z ich záverečných vyjadrení vyplynuli nasledovné poznatky.
Študenti iných odborov by privítali celkovo menej reklamy v televíznom vysielaní.
Prekáža im nízka úroveň a príliš časté
opakovanie spotov. Chápu potrebu reklamy,
ale mala by byť zábavná, vtipná, originálna.
Študenti marketingovej komunikácie kriticky hodnotia mnohé v súčasnosti vysielané spoty, ktoré sú často trápne, násilne vtipné, s priemernými nápadmi a zlými hereckými výkonmi, lacno a nevkusne spracované, so schematickým podávaním informácií. Výhrady majú proti nekritickému preberaniu nadnárodných kampaní, zlému prekladu, nekvalitnému dabingu. Navrhujú
zlepšiť komunikáciu so spotrebiteľom, zvýšiť mieru súdnosti, kreativity a vniesť do reklamy aj prvky umenia a vzdelávania.
Celkovo vyplynulo z výsledkov našej analýzy, že televízna reklama je rôznorodá a to
nielen obsahom a formou, ale i kvalitou.
Ukázalo sa, že aj v pôvodnej slovenskej reklamnej tvorbe vznikajú kvalitné reklamné
prejavy, aj keď zatiaľ tvoria len malú časť
z rozsiahlej reklamnej tvorby. Ako každá
kreatívna činnosť aj tvorba televíznych reklamných spotov je náročná práca a je prirodzené, že výsledkom nie sú vždy reklamné „perly“. Dôležité je, aby reklama nebola hlúpa, neurážala a neškodila. A pre túto
oblasť by tiež mohlo platiť, že menej je niekedy viac.
Je až neuveriteľné, ako sa také rôznorodé
skupiny ako sú obyvatelia malej obce a študenti vysokej školy (navyše študujúci „reklamu“) názorovo zhodli. Z toho vyplýva,
že percepcia reklamnej tvorby v súčasnosti naozaj nie je veľmi dobrá. Ak nemajú byť
obrovské finančné prostriedky vyplytvané
nadarmo, treba hľadať iné formy a najmä
kvantitatívne ukazovatele nahradiť kvalitatívnymi. Skupina Media Strategy pôsobiaca
v regióne strednej a východnej Európy robi-
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la prvé historické meranie cien televíznej reklamy TV Price Pool Audit (TV PPA) za rok
2006 na slovenskom trhu. Na Slovensku sú
drahšie televízne spoty ako v Poľsku a Maďarsku, ale lacnejšie ako v Čechách. Celkovo v strednej Európe je stále dominantnejším komunikačným kanálom televízia. Aj
na Slovensku je postavenie televízie v marketingovom mixe zadávateľov z roka na rok
významnejšie. V roku 2006 objem reklamných investícií do televízie tvoril 78 % celého mediálneho trhu (Černegová,2007).
Slovenská televízia ako poskytovateľ verejnoprávnej televíznej služby môže reklame venovať 3 % denného vysielacieho času
a zároveň maximálne 8 minút z jednej hodiny. Okrem toho nemôže vytvárať vnútorné
reklamné prestávky v rámci vysielania jednotlivých relácii a filmov. Komerčná televízia môže reklame vyčleniť 15 % denného vysielania a maximálne 12 minút v jednej hodine (Doktor, 2006). Je to celá jedna
pätina a to je naozaj priveľa. Podľa Danice
Šrámkovej z mediálnej agentúry Mediaedge v roku 2006 bol nárast televíznej reklamy oproti roku 2005 až 50 %. Počas dňa je
údajne divák zasiahnutý 12 minútami reklamy, čo predstavuje asi 31 spotov.
Možno keby zadávatelia reklamy venovali väčšiu pozornosť skúmaniu spätnej väzby, nadobudol by ich marketingový mix aj
inú podobu.
My sme výskum realizovali v malej obci
do 150 obyvateľov. Ale takýchto a podobných obci je na Slovensku veľa. Z celkového
počtu 2900 obcí je 18 % do 250 obyvateľov
a žije tu 1,5 % všetkého obyvateľstva, 40 %
je obcí do 500 obyvateľov a v tých žije 6 %
obyvateľstva, ďalších 70 % sú obce do 1000
obyvateľov a  býva v nich 16,3 % obyvateľstva. V obciach nad 5 000 obyvateľov žije
54,9 % obyvateľstva (Valentovič, 2004). To
znamená, že 78,7 % obyvateľstva, teda viac
ako ¾ žijú v obciach, kde sú denne vystavovaní celoplošnému televíznemu reklam-

nému tlaku, ktorý často nemá pre nich náležitý význam, napr. aj kvôli nízkej nákupnej potencii.
Osobitnú pozornosť sme venovali skupine detských divákov. Keďže ide o zvlášť závažnú a citlivú problematiku pozrieme sa na
ňu trošku detailnejšie.
Je úplne jasné, že televízia má v živote dieťaťa svoje neodmysliteľné miesto. V minulosti sa venovala značná pozornosť aj skúmaniu vplyvu televízie na detského diváka
a na túto tému bolo vypracovaných niekoľko štúdií v Čechách i na Slovensku. Za všetky spomenieme aspoň niektoré zaujímavé údaje z výsledkov výskumu Ústavu teórie a praxe žurnalistiky pri Fakulte žurnalistiky Univerzity Karlovi v Prahe. Tvrdia že, televízia má svoje miesto vo voľnom
čase dieťaťa. Či už vo forme zábavnej alebo
informačno-náučnej relácie. V ich výskume
(1978-80) sa ukázalo, že až 94,3 % rodičov sa domnieva, že pravidelné sledovanie
televízie prispieva k rozvoju rozumových
schopností, fantázie a estetického a mravného cítenia ich dieťaťa. Z toho vyplýva, že
televízia má u rodičov veľmi vysoký kredit.
Ľudová múdrosť obsiahnutá v porekadle
Aká matka, taká Katka vyjadruje skutočnosť, ako rodičia výrazne ovplyvňujú svoje ratolesti. Preto je vcelku prirodzené, že
ak 71,4 % rodičov pozerá televíziu denne,
alebo aspoň 4 x týždenne, podobným spôsobom sa budú správať aj ich deti. Vzťah
detí k televízii je veľmi kladný. Vyplýva to
z toho, že detská psychika je schopná prijímať skôr obraz ako abstraktné pojmy a tiež
z toho, že dieťa napodobňuje správanie dospelého aj vo vzťahu k televízii.
Potvrdzuje to aj Brožíková :“ Jednou z foriem socializácie dieťaťa je okrem iných mechanizmov mechanizmus imitácie modelov,
vzorov, resp. až identifikácia s nimi. Teda
dieťa najprv imituje správanie rodičov, súrodencov, neskôr vzory prezentované masmédiami. Imitácia modelov z televíznej ob-
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razovky môže mať i silne negatívny vplyv na
správanie dieťaťa. Negatívny dopad môže
mať najmä sledovanie nevhodných filmov
pre dospelých, v ktorých sú násilné scény
plné hrôzy a strachu Deti ovplyvnené svetom v ktorom žijeme, plnom násilia, stresu
a nervozity sa prestávajú zaujímať o relácie určené pre ne a pozerajú film pre dospelých“ (1980, s.5 ).
Tejto závažnej problematike sa venoval aj
medzinárodný projekt Phare s názvom Ľahké terče. Realizovala ho londýnska organizácia Consumer International na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Slovinsku. Cieľom projektu bolo získať informácie o regulácii televíznej reklamy zameranej na deti
a jej použití v praxi. Stredobodom záujmu
boli potraviny a hračky (l998).
.Televízia sa stala najčastejšie používaným prostriedkom na oslovenie detského
diváka. Pretože deti venujú televízii veľa
času a sú vnímavé. Výrobcovia si uvedomili, že deti sú dôležité na trhu – míňajú vreckové a ovplyvňujú rodičov pri nákupoch.
Takéto pôsobenie cez skupinu, ktorá vyžaduje ochranu a nevie sa brániť je neetické. Z celkového objemu reklamy na potraviny predstavuje na Slovensku reklama na
sladkosti až 50 %. Nielenže je takejto reklamy priveľa, ale navyše niektoré spoty
reklamujú sladkosti ako mimoriadne zdravé, čo zasa až taká pravda nie je. Určite je
pre deti zdravšie ovocie a zelenina, ale kto
by niečo také propagoval ?! Tak napríklad
Nutela je vraj vhodná na raňajky, lebo dáva
zdravie a energiu na celý deň. Kinder čokoládu predstavuje reklama ako plnú mlieka
a tak vzniká zavádzajúci dojem, že je zdraviu prospešná. Podobne je to s reklamou na
orbitky, keď po zjedení zmrzliny alebo zákuska si deti „očistia“ zúbky žuvačkou.
Druhá časť projektu Ľahké terče skúmala
reguláciu reklamy. Vo všeobecnosti sú deti
považované za špeciálnu kategóriu, ktorá
vyžaduje zvláštnu ochranu a samozrejme na
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to musí myslieť aj legislatíva. Najmä už ako
členská krajina Európskej únie musíme prijímať zákony a pravidlá v súlade s jej filozofiou. Údajne sa zistilo, že nie vždy sa tie zákony dodržiavajú. (anonym 2007).
Súvislosť medzi propagovaním sladkostí a ich konzumáciou skúmal aj Dr. Jason
Halford, riaditeľ laboratória na liverpoolskej univerzite, ktorý sa zaoberá výskumom stravovania ľudí.
Výskum potvrdil, že televízne reklamy na
jedlo majú silný vplyv na stravovacie návyky všetkých detí, ktorý dokonca až zdvojnásobuje množstvo prijatej potravy. Potvrdil
to v plnej miere experiment zrealizovaný na
vzorke 60 detí vo veku 9 – 11 s rozličnou váhou. Jednej skupine detí premietali reklamné spoty na jedlo, druhým na hračky. Potom všetkým pustili kreslený film a potom
prišlo na rad stravovanie. Deti, ktoré pozerali spoty o hračkách, zjedli podstatne menej. Deti, ktoré pozerali spoty o jedle, zjedli oveľa viac. Obézne deti až o 134 % viac,
deti s nadváhou o 101 % a normálne deti
o 84 % Vo Veľkej Británii sa rozhodli zakázať reklamy na nezdravé potraviny počas
detských televíznych programov.
Konfederácia európskeho potravinárskeho
a nápojového priemyslu (CIAA) pôsobila na
svojich členov tak, že v rámci boja s nadváhou mnohé potravinárske a nápojové spoločnosti vyvinuli vlastné kódexy pre reklamu a marketing, ktoré obsahujú aj detailné pravidlá reklamy pre deti. Viaceré veľké značky sa zaviazali k obmedzeniu, alebo
postupnému odstaveniu reklamy na produkty s vysokým množstvom tuku, cukru alebo
soli pre deti mladšie ako 12 rokov.
V etickom kódexe reklamy na Slovensku
sa v IV. časti venovanej Špecifickým pravidlám reklamnej praxe v oddiele B venuje pozornosť deťom a mládeži v reklame.
Vyššie pertraktovaná problematika sa tam
zatiaľ nevyskytuje. Dá sa predpokladať, že
vzhľadom na dôležitosť a závažnosť situá-
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cie sa to v najbližšom období zmení.
Vzťah detí k reklame prechádza počas ich
osobnostného vývoja mnohými zmenami.
Často už úplne malé deti reagujú na reklamu, páči sa im hudba, na ktorú napr. tancujú a často bývajú časti reklamných sloganov
aj súčasťou rodiacej sa slovnej zásoby. Vo
veku 3 - 4 rokov deti nie sú schopné rozlišovať v televíznom vysielaní medzi realitou
a reklamou, ani keď sa im to rodič pokúša
vysvetliť. Príčinou je nedostatok skúsenosti. Tu môže reklama veľmi rýchlo vzbudiť
túžbu po uspokojení potreby niečo vlastniť.
Uspokojenie sa však rýchlo vytráca a nastáva ďalšia potreba. V mladšom školskom
veku sú deti citlivé na reklamy. Ich potreby a hodnoty sa práve vyvíjajú a tak nie sú
schopné analyzovať obsah reklamy. Asi 8
ročné deti sa už začínajú v reklame orientovať, už vedia rozoznať zaujímavú a nezaujímavú, dobrú a zlú reklamu. 9-10 ročné deti už konfrontujú reklamu so skutočnosťou. Reagujú na nesúlad medzi ideálnou
predstavou a reálnymi možnosťami získať
propagovaný produkt. Odráža sa to v kritických a negatívnych postojoch a vo výroku „reklama klame“. Deti 10 – 13 sa stávajú
spotrebiteľmi a začína sa u nich vývoj povedomia značiek. 14 až 19 roční bývajú označovaní za reklamných narkomanov, pretože
absorbujú aj časť reklamy určenú dospelým.
Pre tvorcov reklamy je najvýznamnejšia
skupina detí od 7 do 14 rokov tzv. SKIPPIES (school kids with income and purchasing power). Sú pod vplyvom reklamy šíriteľmi informácií medzi rovesníkmi, ale už
aj spotrebiteľmi jednotlivých druhov tovaru.
Prieskumy domáce aj zahraničné stále dokazujú, že deti majú reklamu radi. Stáva sa
pre ne súčasťou programu – keď je opakovaná v tom istom čase a kontexte vytvára si
dieťa stereotyp a potom sa mu už žiada. Je
to ako keď pri rozprávaní rozprávky vyžaduje malý poslucháč presne tie isté formu-

lácie a nie je spokojný, keď niečo vynecháme, alebo to povieme inak. Pre deti je zaujímavý aj spôsob spracovania reklamy. Spoty
sa často vyznačujú dejovosťou, emocionálnosťou, dynamikou a to sa im páči (Brožíková, internet).
Ako reagovala na otázky týkajúce sa televíznej reklamy naša detská skupina z malej obce?
Skupinu tvorilo 5 chlapcov a 3 dievčatá
vo veku od 5 do 17 rokov, takže tam boli
zastúpené všetky stupne školskej prípravy
od materskej školy až po gymnázium. Zhodou okolností nižšiu vekovú kategóriu do 10
rokov reprezentujú samí chlapci, dievčatá
tvoria vyššiu vekovú kategóriu. Aj odpovede budeme členiť podľa týchto skupín. Na
otázku čo pre vás znamená televízia odpovedali chlapci : mám ju rád, je dôležitá a rád
ju pozerám a dievčatá zdroj zábavy, relax,
možnosť dozvedieť sa niečo nové. Chlapci
pozerajú televíziu každý deň, jeden dokonca aj ráno pred odchodom do školy. Dievčatá 5 x týždenne, 3 x týždenne a jedna len
cez víkend. Zrejme to súvisí s väčším množstvom učiva, ktoré musia starší žiaci a študenti zvládnuť doma. Čo sa týka sledovania programu traja chlapci si vyberajú z prehľadu programov, dvaja zapnú a prepínajú
na vysielanie jednotlivých staníc. Z dievčat
len jedno vyberá z programu, ostatné zapnú
televízor a hľadajú, čo ich zaujme. Chlapci
najradšej pozerajú rozprávky, šport a komediálne seriály, Dievčatá seriály, romantické
filmy a horory. Všetky deti pozerajú reklamu. Celkový vzťah k reklame je jednoznačne ovplyvnený vekom – čím menšie dieťa,
tým pozitívnejší vzťah k reklame. Takže aj
naša anketa potvrdila poznatky psychológov. Najmenší povedal je to“dobrota“, ďalší ju majú radi, 8 ročný sa vyjadril, že radšej keby nebola a 10 ročný ju označil za „blbosť“. Aká reklama sa deťom páči? Chlapcom taká, kde je šport, reklama na smiešne seriály, na počítač a na súkromnú škôl-
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ku, v ktorej vystupuje gašparko. Dievčatám
sa páči reklama na elektroniku a kozmetiku
a taká, kde je pekná hudba. Aká reklama sa
im nepáči? Chlapcom teleshoping a kampaň
o eure, dievčatám na pracie prášky a zubné
pasty. Čo sa týka vplyvu reklamy na nákupne správanie detí, nedá sa jednoznačne sformulovať. Na otázku Keď pri nakupovaní
zbadáte produkty známe z televíznej reklamy, chcete aby vám ich rodičia kúpili? dvaja chlapci odpovedali nie, jeden väčšinou
áno a dvaja áno, najmä cukríky. Najmladšie
z dievčat odpovedalo nie, stredné ak ma reklama presvedčí, vyskúšam produkt a najstaršie (17) odpovedalo áno, kúpim to skoro vždy. Tu sa zdá výsledok protirečiaci všeobecnému tvrdeniu, že menšie deti sú viac
náchylné podľahnúť reklame, alebo to môže
byť spôsobené väčšou mierou samostatnosti, keďže tu už nie je taká priama závislosť
na rodičoch a finančne menej náročné produkty si už dieťa môže kúpiť aj samo, napr.
z vreckového.
Na otázku stalo sa vám niekedy, že produkt reklamovaný v televízii sa vám natoľko zapáčil, že ste ho chceli v najbližšom období kúpiť, resp. ste ho kúpili? Dvaja chlapci odpovedali nie, traja by takéto produkty chceli, ale mama im ich nekúpi. Dievčatá
odpovedali všetky rovnako nie.
Pri otázke Ako vnímate kampaň Som kto
som, jeden chlapec nevedel o čo ide, dvom
sa celkom páči a dvom sa nepáči. U dievčat sme zaznamenali celú názorovou škálu
od páči sa mi, cez je mi to jedno až po nepáči sa mi.
Účinkovanie známych osobností v reklame sa dvom chlapcom páči a trom nie, jedno
dievča je rado, že tie známe osobnosti vidí,
ostatné si myslia, že by sa nemuseli takým
spôsobom zviditeľňovať. Keď sme sa pýtali na konkrétnu reklamu, ktorá deti zaujala v poslednom období či v dobrom alebo v zlom, tak chlapci uviedli reklamu na
pivo Corgoň a na notebook, ktoré ich zau-
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jali v dobrom a len jedno z dievčat uviedlo
negatívne pôsobiacu reklamu na Kanesten
(krém na nohy).
Prerušovanie filmov vnímajú deti prevažne negatívne, hnevá ich to, len jednému chlapcovi sa to páči. Všetky dievčatá to
berú negatívne, prekáža im časté a dlhé prerušenie filmu alebo relácie, ktoré im pretrhne zaujatosť dielom.

Záver
Záverom možno konštatovať, že televízia
má neodmysliteľné miesto v bežnom dennom živote obyvateľov malej obce. Horšie je
to už z percepciou televíznej reklamy. Ako
vyplynulo z nášho prieskumu, drvivá väčšina respondentov odmieta televíznu reklamu a čo je horšie, aj jej nedôveruje. Preto by
bolo naozaj vhodné venovať viac námahy
a času hľadaniu iných alternatívnych foriem
propagácie tovaru či firmy. Práve v menších
mestečkách a obciach by mali pravdepodobne väčšiu účinnosť eventy zamerané napr.
na rôzne vekové kategórie, alebo špecifické
skupiny spotrebiteľov. Účinné by mohli byť
pravdepodobne aj reklamné letáky či prospekty, katalógy, podpora na mieste predaja – ochutnávky, sampling, resp. kombinácia prvkov propagačného mixu. Zdá sa, že
masívna televízna reklama zďaleka neúčinkuje na adresáta tak, ako by si to priali jej
zadávatelia a že v tomto prípade by naozaj
menej mohlo byť viac.
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Eva Rajčáková

5 Komunikácia
a reklama v online prostredí –
charakteristika
vybraných
nástrojov on-line
reklamy
Abstrakt: Internet má výrazný dopad na
komunikáciu a reklamu. Komunikácia sa
zmenila. Prichádzajú nové formy reklamy
založené na interaktivite a užívateľom generovanom obsahu. Tento príspevok približuje nový model komunikácie, vrátane marketingovej komunikácie a približuje vybrané typy on-line reklamy.
Kľúčové slová: komunikačný model, marketingová komunikácia, bannerová reklama, advergaming, reklama na sociálnych
sieťach.
Abstract: Internet had an important impact to communication and advertising.
Communication has been changed. It brings
a new forms of advertising based on interactive and user generated content. This article explains new model of communication,
marketing communication too and it deals
with some special type of on-line advertising.
Keywords: communication model, marketing communication, banner ad, advergaming, social network advertising.
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Úvod
Technologický vývoj zasahuje do každej
oblasti. Uplatnenie inovatívneho prístupu
prináša však predovšetkým zmenu a vytvára predpoklad pre rozvoj. Azda dvojnásobne platí toto pravidlo v prípade komunikácie. Kým včera spočívala moc v prírodných
zdrojoch, dnes sú mocou informácie. Prioritou sa stalo vedieť a mať informácie, takpovediac na správnom mieste, o správnym veciach a v čo možno najkratšom čase. Sila informácií radikálne mení spôsob vzájomnej
komunikácie ľudí, vplýva na obchod a podnikanie.
Z pohľadu dopadu internetu na marketingový mix sa to najviac prejavuje v marketingovej komunikácii.
Komunikačný model a marketingová komunikácia v internetovom prostredí
Pod komunikáciou (z lat. communis = spoločný) sa chápe proces, v ktorom je snaha
vytvoriť niečo spoločné s niekým, oznámiť,
sprostredkovať, či podeliť sa s určitými informáciami, myšlienkami, postojmi, názormi a to najrôznejším spôsobom (rečou, písmom, obrazom, gestikuláciou, mimikou)
- zvyčajne na základe spoločne zdieľaných
významov, medzi rôznymi subjektmi. Zároveň je to prenos správy (z lat. communicatio = prenos) od zdroja informácie k príjemcovi. Rankov (2002, s.10) definoval komunikáciu ako „proces výmeny informácií medzi dvoma systémami“.
Základné atribúty komunikácie vyjadruje
komunikačný model (Obr.1), ktorý je aplikovateľný aj na prostredie internetu. V internetovej komunikácii je správa digitálne
prenášaná publiku prostredníctvom siete
internet. Internet je v tomto prípade nielen
médium, prostredníctvom ktorého sa správa
šíri, ale i komunikačná a informačná platforma.
Internetová komunikácia je podmienená existenciou počítača ako určitého technického prostriedku, ktorý umožňuje prí-
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stup na internet a jeho komunikačné služby
world wide web.
Šíriteľom (odosielateľom) správ môže byť
jednotlivec, aj skupina a adresátom môže
byť individuálna osoba, ale i masové publikum. Tento fakt vedie k tomu, že internetová komunikácia môže mať charakteristiky
masovej komunikácie, keď je naraz oslovená masa užívateľov, ale i komunikácie interpersonálnej, teda komunikácie medzi dvo-

vať správu. Ide o proces interpretácie správy, ktorý závisí od kognitívnych schopností prijímateľa, ktoré súvisia zvyčajne s jeho
počítačovou gramotnosťou a zručnosťami.
Na celý proces komunikácie vplývajú v jednotlivých jeho fázach šumy. Šumy
predstavujú vonkajšie vplyvy na prenos
správy, v prípade internetu môže ísť napr.
o pomalé internetové pripojenie a pod.

Obr. 1. Komunikačný model v prostredí internetu (zdroj: autorka)		
ma užívateľmi prostredníctvom využitia
napr. instant messagingu.
Samotná forma správy môže mať niekoľko podôb, a teda môže ísť o prenos textovej správy, audio správy, ale i video, či audio – video správy.
Internetová komunikácia môže prebiehať
v dvoch základných prostrediach, v on-line prostredí a v off-line prostredí. Komunikácia v on-line prostredí je podmienená fyzickou prítomnosťou odosielateľa a adresáta, v čase prenosu správy. Naopak, off-line
komunikácia si nevyžaduje prítomnosť prijímateľa správy v čase jej zaslania. Správa
sa uloží a bude adresátovi odovzdaná v momente, keď bude v prostredí prítomný.
Proces spätnej väzby, čiže určitej reakcie
na správu ovplyvňuje schopnosť dekódo-

Výhody komunikácie na
internete
Komunikácia prostredníctvom internetu
je jednoznačne obohatením tradičnej komunikácie a na rozdiel od tradičnej komunikácie má tieto výhody:
Schopnosť komunikovať s veľkým počtom ľudí a organizácií.
Celosvetový dosah - prostredníctvom internetu možno doručiť posolstvo veľkému
množstvu užívateľov bez ohľadu na hranice krajín.
Rýchlosť správy – rýchlosť šírenia správy
je individuálna v závislosti, či komunikácia
prebieha v on-line alebo off-line prostredí.
V oboch prípadoch je však rýchlosť šírenia
správy nepochybne vyššia ako pri niekto-
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rých klasických formách komunikácie.
Možnosť poskytnúť informácie v požadovanom čase, mieste a forme.
Spätná väzba – na komunikáciu môžeme
získať okamžitú odpoveď.
Nízke náklady – vynaložené náklady na
internetovú komunikáciu sa nedajú porovnávať s nákladmi pri tradičných formách
komunikácie.
Ľahká práca s informáciami – všetky informácie možno ľahko a rýchlo aktualizovať, prípadne dopĺňať.
Prostredie internetu sa vyznačuje tým, že
je to veľmi dynamické prostredie. Informácie sa z neho môžu ľahko a flexibilne šíriť
z jednej siete do druhej.

Nevýhody komunikácie
na internete
V súvislosti s vyššie spomenutými charakteristikami a atribútmi komunikácie, ktoré vyznievajú pozitívne a sú predovšetkým
výhodou, treba spomenúť aj určité nevýhody, ktoré so sebou komunikácia na internete
môže priniesť, a to:
Rôzne technické obmedzenia – medzi sebou môžu spolu komunikovať len ľudia pripojení na internet. V prípade zaostalejšieho
vybavenia PC alebo pomalšiemu spôsobu
pripojenia na internet môžu nastať komplikácie vedúce k zníženiu komfortu prehliadania a využívania internetu a pod.
Neosobná komunikácia – na internete nekomunikujeme spôsobom „face to face“,
čiže, pokiaľ sa nepoužíva pri komunikácii
aspoň web kamera, nevieme, ako sa človek
cíti, tvári a pod.
Obsah
tvorený
užívateľom
(„User Generated Content – UGC“)
V rámci charakteristiky komunikačného
modelu netreba opomenúť, že jeho významným prvkom sa stal príjemca, v tomto prípade užívateľ. Na rozdiel od tradičných médií, ktoré sú charakteristické zväčša jedno-
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smernou komunikáciou, platforma webu 2.0
podporuje dialóg, a teda príjemca sa aktívne
podieľa na komunikácii.
V komunikácii dochádza k decentralizácii a nárastu produkčnej aktivity užívateľov. Centralizované publikovanie informácií s obmedzenou možnosťou spätnej väzby
nahradila tvorivá aktivita užívateľov, ktorí
sú ochotní nielen informácie prijímať, ale
ich ďalej šíriť.
Užívateľom generovaný obsah je pre každého užívateľa možnosťou, ako sa aktívne
spolupodieľať na vytváraní webu. Ak chcel
v minulosti človek prezentovať informácie
o sebe, musel mať vlastnú webovú stránku.
V súčasnosti jednoduché vytváranie multimediálnych profilov a aplikácií umožňuje
každému podieľať sa na obsahu webu bez
ohľadu na jeho počítačovú zručnosť. Obsahy v tomto prípade nemusia byť výlučne vytvorené užívateľom, ale podstatné je, že ich
ďalej šíri.
Obsah tvorený užívateľom („User Generated Content – UGC“) je dnes aktuálnym javom, ktorý nielen, že transformuje tvár internetu, ale radikálne mení aj distribúciu
všetkých médií a marketérov núti zmeniť
spôsob uvažovania. Pre firmy to znamená
predpoklad šírenia marketingovo - komunikačných posolstiev s využitím možnosti zapojenia užívateľa.
Zmeny komunikačného modelu sa prejavujú aj v marketingovej komunikácii
v prostredí internetu. V rámci celého marketingového mixu má komunikácia na internete najviditeľnejší dopad. Internet ponúka nový, alternatívny spôsob komunikácie pri zachovaní základných princípov.
Marketingová komunikácia v prostredí internetu je určitým hybridným spojením doposiaľ existujúcich marketingovo-komunikačných nástrojov s jedinečnými technikami, ktoré sú aplikovateľné len v internetovom prostredí. Vzhľadom k špecifickým
vlastnostiam média vyžaduje marketingová
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komunikácia na internete v niektorých prípadoch odlišný prístup. Rozdielnosť komunikácie v prostredí internetu sa oproti tradičnému prostrediu prejavuje najmä v podobe:
Priestoru a času – v klasickej marketingovej komunikácii je priestor zväčša najdrahším faktorom, pri internetovej komunikácii
je cena priestoru značne nižšia.
Vzťahu textu a obrazu – pri internetovom marketingu sa kladie väčší dôraz na
poskytovanie informácií, ktoré môžu byť
vhodne štruktúrované využitím hypertextu. Priestor pre poskytovanie informácií je
prakticky neobmedzený a pridávanie informácií je z pohľadu finančných nákladov zanedbateľné. V bežných médiách rozsah komunikovaného posolstva obmedzuje dĺžka
spotu alebo vyhradený priestor na inzerciu,
pri internetovej komunikácii tieto obmedzenia neplatia, čím sa vytvára priestor pre poskytnutie informácií takpovediac „navyše“.
Smeru komunikácie – pri klasickom marketingu je tok informácií jednosmerný
(„one to many“), pri internetovom marketingu sa vytvára možnosť interakcie („many
to many“). Spotrebitelia sú aktívni pri vyhľadávaní informácií, samostatne rozhodujú o tom, ktoré z nich chcú preskúmať bližšie a reagovať na ne.
Interakcie – firmy sa snažia povzbudiť
zákazníka k spätnej väzbe, resp. odozve.
Prostriedky na vyjadrenie názoru sú úzko
prepojené s komunikačnými možnosťami internetu a často majú podobu poradní,
diskusných skupín či blogerských stránok.
Prostredníctvom nich dochádza k relatívne
rýchlemu posudzovaniu účinnosti marketingového úsilia.
Väčšej adresnosti a prispôsobeniu používateľov – pomocou adresných nástrojov
možno osloviť presne vyšpecifikované cieľové publikum. Používateľ si môže podľa
svojho záujmu vyžiadať potrebné informácie.

Nákladov a zdrojov – marketing na internete šetrí čas, peniaze a zdroje. (MARIAŠ
et al., 2007, s. 177-180).

Reklama na internete
Spôsob, ako reklama oslovuje recipienta, nie je ani zďaleka náhodný. Spôsoby reklamnej komunikácie sa výrazne zmenili. Technologický pokrok, čoraz náročnejší zákazník, zvyšujúca sa kvalita konkurencie, zmena životného štýlu a preferencií potenciálneho kupujúceho - to je len niekoľko
faktorov, ktoré po storočia výrazne ovplyvnili a formovali reklamu. Od určitého času
výrazne ovplyvňoval rozvoj reklamy rozvoj
médií, prostredníctvom, alebo v rámci ktorých je možné reklamu šíriť.
Pôvodne printová reklama bola rozšírená
o rozhlasovú formu reklamy, na ktorú nadväzovala reklama televízna. V roku 1994 sa
k týmto faktorom pridal aj internet. (JANOSCHKA, 2004, s. 9-15).
Idea komerčného využitia internetu vyplynula z jeho sprístupnenia širokej verejnosti v prvej polovici 90-tych rokov. Tá sa
vo veľmi krátkom čase stala zaujímavým
publikom pre tvorcov a zadávateľov reklamy, a to aj napriek tomu, že rané internetové publikum bolo v porovnaní s ostatnými (TV, rádio, print) malé a úzko zamerané
(predovšetkým príslušníci IT brandže a počítačoví nadšenci). V konečnom dôsledku
však išlo o ďalší kanál, ktorým bolo možné viesť informácie o produktoch ku konečným spotrebiteľom.
Definícia internetovej reklamy priamo
nadväzuje na definíciu reklamy ako takej,
a teda ide o „akúkoľvek formu komunikácie
zodpovedajúcu základnej definícii reklamy,
avšak existujúcu v internetovom prostredí.“
(SCHUMANN, THORSON, 2007, s. 15).
Rovnako ako klasická reklama, aj reklama
na internete informuje zákazníkov o existencii výrobku, o jeho kvalite, vlastnostiach a snaží sa presvedčiť zákazníka, aby
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si výrobok kúpil. Môže tiež upozorňovať na
elektronický obchod, firemné www stránky, či rôzne akcie. (BLAŽKOVÁ, 2005,
s. 82).
Prostredie internetu však predsa len
ovplyvňuje reklamu a na základe toho môžeme vymedziť niekoľko špecifických
vlastností internetovej reklamy.
Jednou z najdôležitejších vlastností, ktorou sa on-line reklama líši od tej klasickej,
je práve možnosť presného zacielenia na požadovanú cieľovú skupinu. Na základe dostupných dát o užívateľoch, je možné reklamnú kampaň špecifikovať a upraviť podľa zeme, regiónu, odboru a záujmov cieľových skupín. Samozrejmosťou je nastavenie
reklamnej kampane na určité dni v týždni,
časové úseky počas dňa alebo typy operačných systémov a prehliadačov www stránok
používaných užívateľmi. Pre spresnenie
je možné ďalej využiť databázy e-mailových a poštových adries vytvorené pre účely priameho marketingu, ktoré v spojitosti
s informáciami z internetu dovoľujú vytvoriť vysoko personalizovanú kampaň s predpokladaným vysokým účinkom na vybranú
cieľovú skupinu.
Okrem precíznejšieho zacielenia ponúka internetová reklama tiež ďaleko presnejšiu merateľnosť. Možnosť určiť výkonnosť
online reklamy („tracking“) je daná priamo technickou povahou webových stránok,
ktorých prevádzkovatelia vlastnia aktuálne
a presné štatistiky o počte unikátnych užívateľov, ktorí si v konkrétne dni zobrazili
konkrétny počet stránok a strávili ich prezeraním konkrétny čas, pričom klikli na konkrétny počet a typ odkazov a zrealizovali konkrétny počet akcií. Zároveň je možné stanoviť, z ktorého regiónu sa užívatelia
prihlasovali, v akú dennú hodinu a s akým
technickým zázemím. Tieto vlastnosti internetovej reklamy automaticky vedú aj
k zvýšenej adresnosti.
Internet je globálnym médiom, reklama na
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internete je zobrazovaná neustále. Významnou vlastnosťou je flexibilita. Na internete
je možné pracovať s kampaňou veľmi rýchlo a upravovať ju priamo podľa reakcií užívateľov v priebehu veľmi krátkeho obdobia.
Ďalšia vlastnosť, ktorá odlišuje online reklamu od klasickej je výška vstupných nákladov. Vytvorenie samotnej internetovej reklamnej kampane, ceny reklamného priestoru a vytvorenie napr. reklamného banneru sa nedá porovnať s nákladmi na
kampaň v tradičných médiách.
V prípade, že hovoríme o on-line reklame, nesmieme zabúdať na hlavnú vlastnosť,
ktorú internet ponúka – a tou je interaktivita. Možnosť spätnej väzby je u klasických
médií obmedzená, relatívne nepohodlná
a často sa spája s vysokými nákladmi v dôsledku zapájania ďalších médií. Zmyslom
internetovej reklamy je práca s hypertextovým usporiadaním informácie na internete,
takže kliknutie na reklamu užívateľa spravidla automaticky transferuje na propagovanú webovú stránku. (STUCHLÍK, DVOŘÁČEK, 2000, s. 154).
Aj napriek určitým odlišnostiam v charaktere on-line reklamy zostávajú jej funkcie s ohľadom na klasickú reklamu zachované. Môžeme teda hovoriť o troch základných funkciách: informačnej, identifikačnej
(porovnávacej) a presvedčovacej (MATÚŠ
et al., 2005, s.107).
Cieľom informačnej funkcie reklamy je
poskytovať základné informácie o produkte alebo službe a ich existencii. Informácie
sú orientované na základné vlastnosti propagovaného artiklu, jeho cenu, dostupnosť
a pod. Pri kontakte s reklamným obsahom
by mala byť informačná funkcia rozpoznaná ako prvá, tak aby sa recipient mohol zorientovať a prijať všetky potrebné informácie týkajúce sa produktu. Táto funkcia je
dôležitá pre samotného zákazníka.
Druhou funkciou reklamy je identifikácia propagovaného výrobku, keď sa rekla-
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ma snaží výrobok odlíšiť od iných podobných výrobkov na trhu, prípadne ho zaradiť do určitej kategórie. Recipient v tejto
fáze získava informáciu o jedinečnosti výrobku, jeho výhodách a kvalitách a zároveň si buduje vlastnú predstavu o výrobku či značke, odlišnú od konkurencie. Táto
funkcia je rozhodujúca pre marketing, pretože prostredníctvom identifikácie je výrobku prisudzovaná istá hodnota, ktorú ostatné produkty nemajú. K identifikačnej funkcii reklamy patria aj asociácie, ktoré si potenciálny zákazník s produktom spája a ktoré majú v nasledovnej fáze vplyv na jeho nákupné rozhodnutie.
Poslednou, no zároveň najzásadnejšou
funkciou reklamy, je funkcia presvedčovacia, ktorej cieľom je ovplyvniť spotrebné správanie recipienta a presvedčiť ho, aby
sa rozhodol práve pre propagovaný výrobok
a kúpil si ho. Táto funkcia je rozhodujúca
pre obchod.
V rámci tohto príspevku sa pokúsime bližšie špecifikovať tieto nástroje reklamy na
internete:
• Plošná reklama
• Kontextová reklama
• E-mailová reklama (Reklamné vsuvky
vložené do e-mailu)
• Reklama na sociálnych sieťach
• Advergaming a In game advertising

Plošná (bannerová)
reklama
Predaj inzertnej plochy na webových
stránkach sa stal základným predpokladom
pre vytvorenie plošnej, tzv. bannerovej reklamy. Napriek tomu, že v súčasnosti už
každý užívateľ internetu vníma reklamné
prúžky ako samozrejmosť, v roku 1994 išlo
o novinku – nebol to už len statický billboard, ale otvorená brána k ďalšej informácii.
• Banner môžeme definovať ako „graficky spracovanú reklamu stanovených

rozmerov a definovaného formátu, ktorú možno bežne vidieť na väčšine internetových stránok“ (MARIAŠ et al.,
2007, s. 234).
• Rozmery reklamných prúžkov sú štandardizované medzinárodnou organizáciou IAB – Interactive Advertising Bureau.
Pri štandardných banneroch rozlišujeme
tieto formáty (Obr. 2):
• Full banner – najrozšírenejší formát
s rozmermi 468 x 60 pixlov, je základným formátom, obdobou formátu A4 vo
svete polygrafie. Možno si všimnúť, že
od neho sa, vo väčšej, či menšej miere
odvíja veľkosť ostatných formátov.
• Half banner – menší variant bannera
s rozmermi 234 x 60 pixlov.
• Square – využívaný predovšetkým na
rôznych portáloch a spravodajských
severoch s trojstĺpcovým layoutom
(Zoznam.sk, Pobox.sk, Atlas.sk).
• Štvorcový banner s rozmermi 300 x 300
pixlov.
• Button I, – obľúbený formát, situovaný často buď vedľa full bannera alebo
v stĺpci, pod/nad navigačnými prvkami
s rozmermi 120 x 60 pixlov.
• Button II - menej často používaný, než
button I. Podobne, ako button I, aj button II býva najčastejšie situovaný nad/
pod navigačnými prvkami webu, na
okrajoch stránky, s rozmermi 120 x 90
pixlov.
• Vertikálny banner – vyjadruje prvý pokus definovať reklamnú plochu s vertikálnou orientáciou. Využitie nachádza
predovšetkým v trojstĺpcovej sadzbe, na
portáloch atď. Výhody sú zrejmé najmä
pri čítaní, pretože zrak užívateľa banner pri sledovaní obsahu nemíňa. Vďaka vertikálnej orientácii je reklama pomerne dlho v zornom poli. Tieto dôvody viedli k neskoršiemu zavedeniu skyscraper a wide scyscrapers. Štandardné
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Obr. 2. Formáty štandardných bannerov (zdroj: IAB) 1.8.2009.
http://www.iab.net/iab_ products_and_industry_services/508676/508767/Ad_Unit,
rozmery tohto bannera sú 120 x 240 pixlov.
Bannery môžu byť statické (fixné obrázky), animované (jednotlivé obrázky sa
striedajú) a interaktívne.
Statickú bannerovú reklamu predstavujú
v podstate fixné obrázky (typické vo formáte GIF alebo JPEG), ktoré obsahujú reklamný odkaz. Patria medzi historicky najstaršiu
bannerovú reklamu na internete. Hlavnou
výhodou statických bannerov je jednoduchosť ich výroby. Všeobecne platí - čím
menší rozmer, tým univerzálnejšie použitie.
Statické reklamné bannery podporujú všetky základné systémy na internete.
Animovaná bannerová reklama, na rozdiel
od statickej bannerovej reklamy dovoľuje
zaradiť viac obrázkov za sebou. Je možné
ich v presne stanovených časových intervaloch striedať a vyvolať tak dojem jednoduchej animácie. Hlavnou výhodou animovaných bannerov je možnosť zobraziť pohyb,
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teda prevádzať zmenu obsahu plochy banneru - to samo o sebe vedie k oveľa väčšiemu upútaniu pozornosti, než je tomu v prípade statických reklamných bannerov.
Interaktívne reklamné bannery patria medzi najnovšie prvky internetového reklamného trhu. Cieľom interaktívnych bannerov
je upútať pozornosť používateľov a ponúknuť viac funkcií, ako iba jednoduché kliknutie, s cieľom získať väčšie množstvo informácií k danej téme (MADLEŇÁK,
2006, s. 22-24).
Za ďalšie formy internetovej reklamy na
webe považujeme napr.:
Interstitial – reklamné posolstvo inzerenta
sa objaví (často cez celú obrazovku) na niekoľko sekúnd ešte pred načítaním samotnej
webovej stránky.
Pop-up window – ide o vyskakovacie okná
s reklamou. V momente, keď vstúpi užívateľ na web stránku zobrazí sa mu nové okno
prehliadača, ktorý obsahuje reklamu.
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Cosmic Ad alebo Cosmic Cursor – je reklama prilepená na ukazovateli myši, ktorá
po krátkom čase zmizne.
Roll out banner – na celú stránku sa z klasického bannera rozbalí na načítanú stránku
a potom zmizne.
Charakter a formáty reklamných bannerov sa menia v závislosti od cieľa, posolstva i požiadaviek zo strany užívateľov.
V praxi sa stretávame aj s tzv. bannerovou
slepotou, keď je užívateľ už natoľko imúnny voči bannerom, že ich na stránke doslova prehliadne. Aj to je dôvod pre uplatnenie kreativity pri tvorbe internetovej reklamy, prípadne využitia možnosti interaktivity. Klasické statické bannery sú na ústupe
a do popredia sa dostávajú skôr Interstitialy a Pop-up okná.

Kontextová reklama
Platené odkazy alebo aj marketing založený na vyhľadávačoch sú vzájomne úzko
previazané. Platený odkaz sa vo vyhľadávači zobrazuje na určité vopred zvolené dotazy (kľúčové slová). Od prirodzene nájdených odkazov sa líši grafickým zvýraznením a tým, že je uvedený na prvej stránke
výsledkov pred neplatenými odkazmi. Platenými ale aj neplatenými odkazmi sa zaoberá marketing založený na vyhľadávačoch. S problematikou vyhľadávačov súvisí
aj kontextová reklama. Filozofia kontextovej reklamy je postavená na poskytnutí užívateľovi po vyhľadaní kľúčového slova relevantné textové odkazy.
„Kontextová reklama znamená cielené
umiestňovanie informácií na stránky s dôrazom na obsah, ktorý si užívateľ internetu vyhľadá“ .
Tento druh reklamy zobrazuje oznámenie
zadávateľa v kontexte s obsahom webovej
stránky. Kontextová reklama sa zobrazuje
na webovej stránke prevádzkovateľov, ktorí
uzavreli zmluvu s poskytovateľom systému
pre správu kontextovej reklamy.

Väčšina portálov, ale i iných stránok by
mala disponovať funkciou vyhľadávania.
Týmto spôsobom užívateľ ľahko prehľadá
obsah danej stránky resp. databázu naindexovaných stránok v prípade portálu resp.
vyhľadávača (angl. Search engine). Systém
kontextovej reklamy ponúka využitie tejto
funkčnosti pre komerčné účely a to tak, že
priestor zobrazenia výsledkov je rozdelený
na neplatené (organické) výsledky a na platené komerčné výsledky, ktoré sú tvorené
reklamnými odkazmi inzerentov. Inzerenti tak disponujú priestorom vo výsledkoch
vyhľadávania kľúčových slov, ktoré si určia sami. Kontextová reklama sa zobrazuje okrem vyhľadávania aj na relevantných
stránkach, resp. článkoch, ktoré súvisia
s daným kľúčovým slovom. Obsah stránky
je analyzovaný a vyhodnocuje sa relevantnosť kľúčových slov vzhľadom na jej obsah.
Podľa určených súvisiacich kľúčových slov
sa v časti stránky na to určenej objavia relevantné reklamné odkazy kontextovej reklamy. Tento spôsob zobrazovania sa nazýva
zobrazovanie kontextových odkazov pri obsahu (angl. Conent match).
V kontextovej reklame je obmena oproti
ostatným online reklamným formátom tá,
že inzerent neplatí za zobrazenie reklamného odkazu, ale až za návštevu cieľovej
stránky (kliknutie) jeho potenciálnym zákazníkom. Práve tento spôsob spoplatnenia
zvyšuje konkurenčnú výhodu kontextovej
reklamy oproti iným reklamným formátom.
Výkonom systému kontextovej reklamy
pre inzerentov je návšteva jeho www stránky presne cieleným publikom užívateľov.
Ako presný tento nástroj dokáže byť, záleží od know-how zadávateľa pri riadení kontextovej kampane. Medzi paradoxy systému patrí, že teoreticky nastáva situácia, keď
zobrazenie reklamného odkazu sa vo veľkom počte môže udiať bez nákladov na takúto kampaň.
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Reklamné vsuvky vložené
do e-mailu
E-mail vykazuje prvky reklamného (pasívneho) komunikačného média, keď zadávateľ neočakáva aktívny prístup zákazníka, spätnú väzbu, a taktiež prvky aktívneho komunikačného média, vychádzajúceho z princípov priameho marketingu. Email predstavuje okrem iného aj priestor pre
umiestnenie reklamného odkazu. Z tohto
pohľadu hovoríme o tzv. reklamných vsuvkách vložených do bežného e-mailu.
Reklamné vsuvky vo svojej podstate predstavujú umiestnenie reklamného odkazu
v priestore e- mailovej správy. Takáto forma internetovej reklamy je úzko previazaná na e-mailový marketing. Užívateľ prijíma reklamu ako súčasť e-mailovej správy.
Využitie e-mailov s reklamnými vsuvkami:
• pri tzv. newsletter, teda pravidelných
e-mailových spravodajcov, ktoré si vyžiada užívateľ kvôli ich obsahu,
• v prípade používania tzv. free-mailových služieb, všetky e-maily prechádzajú centrálnym serverom, ktorý ich spracováva (prijíma a odosiela), a obvykle sa na ich koniec „prilepí“ krátka reklamná vsuvka,
• v prípade najrôznejších potvrdzovacích
e-mailov (napr. potvrdenie o prihlásení,
nákupe tovaru, atď.) ktoré sú generované programom a nie človekom.
Pri umiestnení reklamných vsuviek rozlišujeme tri varianty:
• na konci e-mailu. Táto forma umiestňovania reklamných vsuviek je najčastejšia pri free-mailových službách. Je
považovaná za adekvátnu kompenzáciu od poskytovateľa free-mailových
služieb voči svojím zákazníkom, ktorí
jeho službu využívajú zadarmo. Sú samozrejme najmenej účinné, jednak nie
každý čitateľ dočíta e-mail až do kon-

92

ca a vsuvku si vôbec nepovšimne, alebo
pokiaľ čitateľ dočíta celý e-mail, už nepokračuje ďalej;
• na začiatku e-mailu. Umiestnenie vsuvky na začiatok e-mailu predstavuje „tvrdší“ útok na užívateľovo súkromie a tieto druhy vsuviek sa nikdy nepoužívajú vo free-mailoch, sú však časté v newsletteroch. Newsletter je vlastne
internetový časopis, ktorý dostáva užívateľ zadarmo a jeho prijímanie si dobrovoľne zvolil;
• uprostred e-mailu alebo v kombinácii
na viacerých miestach. Táto možnosť je
opäť typická pre newsletter, pretože ten
býva väčšinou dlhý a rozsiahly (MADLEŇÁK, 2006, s. 29-31).

Reklama na sociálnych
sieťach
Pre užívateľa, ale aj pre marketérov je obrovskou výzvou, ktorú priniesol zrod webu
2.0 sociálne sieťovanie (v angl. orig. „Social
networking“). Základnou stavebnou jednotkou „social networkingu“ je sociálna sieť.
Sociálne siete sa vytvárajú v akomkoľvek
prostredí (škola, práca, rodina a pod.), internetové online prostredie nie je výnimkou. Spájanie jednotlivcov do špecifických
skupín aj v rámci internetových sociálnych
sietí sa nazýva „social networking“. Rozmach social networkingu na webe nastal
v priebehu roku 2007 a jeho popularita neustále vzrastá. Prvotným dôvodom vzrastu
popularity budovania internetových sociálnych sietí je čoraz väčšia dostupnosť vysokorýchlostného internetu a relatívne lacný hardvér. Základným nástrojom online
sociálneho networkingu je webová stránka. V tomto prípade je teda webová stránka sociálnou sieťou. Webové stránky umožňujúce social networking fungujú ako online komunita pre internetových užívateľov. Z technického pohľadu sú sociálne siete
kombináciou špecializovanej webhostingo-
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vej služby a špecializovaného vyhľadávača.
Networkingové stránky sú vďačným miestom pre umiestnenie plošnej reklamy, keďže je na nich mimoriadne dobre zacieliteľná.
Najčastejšie majú tieto formy plošnej reklamy podobu bannerov.
Uvádzacie kampane nových produktov sa
v súčasnosti už spravidla neobídu bez toho,
aby mediálna agentúra nevytvorila profil
nového výrobku na stránkach typu MySpace či Facebook. Politika takéhoto kroku je
veľmi jednoduchá – zriadenie profilu, alebo
fanúšikovskej stránky či skupiny je zdarma
a jediné vstupné náklady predstavuje kreatívny design profilu, ktorý sa dá pomocou
predvolených grafických šablón, hudby a videí vytvoriť za pár minút.
Čo je meradlom úspechu reklamy na sociálnych sieťach je určite počet fanúšikov/
členov, ktorí stránku zalinkujú a v neposlednom rade ich aktivita v podobe diskusie
a dobrovoľného šírenia marketingovo – komunikačného odkazu.
V závislosti od technických možností stránky je možné aktuálnych priateľov
prostredníctvom odkazov na ich kontách
alebo bulletinov informovať o novinkách
spojených s produktom. Napríklad samotný Facebook sľubuje, že reklama, vytvorená na ňom presne zamieri cieľovú skupinu,
ktorú si firma vyberie. Podstatou reklamy
je však vytvoriť niečo jedinečné, čo vzbudí pozornosť užívateľov. Sociálne sieťovanie využíva tzv. „kamarátstva s reklamou.“
Tieto reklamy sú súčasťou profilových stránok užívateľov, stávajú sa teda súčasťou obsahu profilov, avšak umiestnenie samotnej
reklamy nie je pre užívateľa obťažujúce, aj
napriek tomu, že je viditeľná.
Samotná forma reklamy môže byť rôznorodá.
Medzi základné formy patria:
• Štandardné reklamné formáty – ide
o bannerovú reklamu, ktorá je súčasťou
užívateľovho profilu. Reklamy sa v pra-

videlných intervaloch obmieňajú. Po
kliknutí na reklamu je užívateľ automaticky prelinkovaný na webové stránky
spoločností, ktoré reklamu zadali. Napr.
v prípade sociálnej siete Facebook má
užívateľ možnosť vyjadriť sa k reklame
a ohodnotiť ju, resp. rozhodnúť sa, či sa
mu reklama páči alebo nie a vybrať si
z možností prečo. Tieto informácie sú
dôležité pre klienta a zároveň pre skvalitňovanie reklám umiestnených na Facebooku.
• Prepojená reklama (Engagement ad) –
tento druh prezentácie je založený na
využití prirodzeného správania sa užívateľov na sociálnej sieti a interaktívnom zapojení užívateľa do reklamy
prostredníctvom možnosti pridať komentár k reklame, zasielania virtuálnych darčekov alebo členstvom vo fanklube. Užívateľ nie je len pasívnym prijímateľom reklamy, ale sám sa s reklamou pohráva, vyjadruje ňou svoje preferencie a rozhoduje o jej šírení.

Advergaming a In game
advertising
Pojem advergaming vznikol zložením
dvoch anglických slov advertisement (reklama) a gaming (hranie). Voľný preklad
tohto slovného spojenia je „reklamné počítačové hry“.
Vo všeobecnosti môžeme advergaming
charakterizovať ako „využitie interaktívnych on-line hier a zábavných aplikácií na
marketingové účely“ (MADLEŇÁK, ZBORANOVÁ, 2007, s.61).
Rozširovanie internetu, zvyšovanie jeho
rýchlosti a dostupnosť online technológií
majú za následok rozvoj advergamingu po
celom svete.
Advergaming užívateľa ľahko pritiahne
(väčšina ľudí sa rada hrá) a môže mu nenásilnou formou predstaviť reklamovaný produkt.
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Advergaming môže nadobúdať tieto základné formy:
• On-line hry - sú používané predovšetkým na posilnenie značky, môžu sa
však využiť aj na predstavenie produktov. Značku či produkt možno propagovať prostredníctvom reklamy umiestnenej v hre, alebo priamo samotnou témou hry.
• Zábavné aplikácie - používajú sa tu
rovnaké technológie ako u on-line hier
(väčšinou flash, javascript v kombinácii
so skriptovaním na strane serveru). Ich
účelom môže byť napríklad demonštrácia konkrétneho problému a jeho rôznych hľadísk, či umožnenie vytvorenia
osobnej skúsenosti s produktom.
On-line hra, ktorá má potenciál pritiahnuť užívateľa by mala spĺňať tieto charakteristiky:
• jednoduchosť – hra by nemala byť zložitá na pochopenie a ovládanie,
• vizuálna príťažlivosť – hra musí byť vizuálne príťažlivá,
• zábava – hra musí byť zábavná,
• jedinečná grafika – hra musí mať jedinečnú grafiku,
• hudba a zvukové efekty musia zodpovedať typu hry,
• hra by mala mať príbeh (AFSHAR, BENERJEE, JONES, 2004, s. 17 -18).
• Vo všeobecnosti by dobrá hra mala byť
pútavá a mala by v konečnom dôsledku
docieliť to, že užívateľ na ňu bude myslieť aj v čase, keď nesedí za počítačom.
Advergaming využíva základnú ľudskú
vlastnosť, a to „chuť hrať sa“. Dobre vytvorená online hra v kombinácii s prvkami
marketingu dokáže:
• zvýšiť návštevnosť web stránky,
• propagovať značku priamo v hre i mimo
nej,
• prispievať k vzniku spätných odkazov,
ktoré pomáhajú pri optimalizácii vo vyhľadávačoch,
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• počas hry si môže hráč vyskúšať priamo produkt,
• pomáhať pri budovaní komunity návštevníkov, je výborným nástrojom pre
budovanie lojality zákazníka a zlepšuje
vzťah zákazníka k firme,
• získavať informácie o zákazníkoch, ktorí ich uvádzajú pri registrácii.
Efektivitu online hier môže zvýšiť ich virálny potenciál. keď je hra niečím výnimočná, existuje predpoklad, že si ju užívatelia
budú vzájomne posielať a spontánne doporučovať, čím sa okruh potenciálnych „hráčov – spotrebiteľov“ rozšíri.
V súvislosti s počítačovými hrami rozlišujeme okrem advergamingu aj pojem „in–
game advertising“. Ide o určitú formu spojenia reklamy s počítačovým hrami, ale na
rozdiel od advergamingu, kde samotná hra
je vytvorená zvyčajne pre a kvôli propagácii
konkrétnej značky alebo produktu, v prípade in-game advertisingu sa využíva už vytvorená počítačová hra, resp. jej priestor. Vo
virtuálnom prostredí hier môžu slúžiť ako
nosiče reklamy billboardy a plagáty. Donedávna mali len statický charakter, čiže reklamy sa neaktualizovali a boli vždy tie isté.
Rozvoj internetových technológií a vzájomná spolupráca medzi reklamnými agentúrami a tvorcami počítačových hier umožnili
vytvorenie tzv. „dynamických reklám v počítačových hrách“ (Dynamic in-game advertising), to znamená, že reklamy na plagátoch a billboardoch v hre sa pravidelne
menia (TYLER, 2006).
Priestor počítačových hier je ideálny aj
na uplatnenie princípov product placementu, kde napr. hrdina hry je oblečený v tričku
konkrétnej značky, popíja známy plechovkový nápoj, jazdí napr. na najnovšom modeli BMW a pod..
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Záver
Internet so sebou priniesol zmeny, ktoré sa najvýraznejšie prejavujú v komunikácii. Tá sa stala rýchlejšia, globálnejšia a svojím spôsobom aj čoraz viac populárnejšia.
Okrem každodenného dialógu, ktorý medzi
sebou vedú užívatelia nemôžeme opomenúť
ani dialóg, ktorý vedú v prostredí internetu
firmy s potenciálnymi zákazníkmi, a ktorého cieľom je sprostredkovanie určitého marketingovo – komunikačného posolstva. Internet je predsa aj marketingovo – komunikačný prostriedok (KITCHEN, PELSMACKER, 2004, s. 121).
Dochádza aj k zmene prístupu k reklame, resp. vytvoreniu nových možností propagácie a reklamy, prezentovanej výhradne
v prostredí internetu. „Novú reklamu“ charakterizuje možnosť interaktívneho zapojenia užívateľa do komunikačného procesu
a jedinečná možnosť zacielenia na požadovanú cieľovú skupinu. Okrem toho sa reklama na internete snaží čoraz viac využiť prirodzené prostredie sociálnych sietí, na ktorom dochádza k obrovskej koncentrácii užívateľov. Úspech reklamy dneška je založený na prispôsobení sa spávaniu komunity. V konečnom dôsledku kreatívne vytvorená reklamná kampaň má predpoklad, že
užívatelia ju v dôsledku potenciálu virálneho marketingu nielen prijmú, ale budú ju aj
šíriť.

Poznámky:
Príkladom môže služba e-mailovej
schránky Gmail, v rámci ktorej spolu môžu
spolu užívatelia komunikovať priamo a veľmi rýchlo v on-line prostredníctvom služby G-talk, avšak podmienkou je ich „on-line prítomnosť“ v čase komunikácie.
Príkladom
je
klasické
zasielanie
e-mailových správ.
Napríklad nejaký príbeh sa môže ocitnúť
v diskusnej skupine, potom ho prenesie re-

daktor do niektorého z on-line médií, odtiaľ
do klasických médií a zároveň ostáva sledovaný aj v diskusných skupinách
http://www.euractiv.sk/informacna-spolocnost/clanok/prekaza-bruselu-kontextova-reklama, 10.1.2009
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kontextov%C3%A1_reklama, 10.1.2009
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Peter Šesták

6 Ofenzíva nových
médií v reklame
Abstrakt: Cieľom tejto štúdie nie je zhrňujúcim spôsobom zmapovať všetky nové
médiá, má iba prehľadový charakter, čím
môže slúžiť všetkým, ktorí nové médiá síce
zaregistrovali, ale nevedia ich zaradiť, prípadne identifikovať možnosti ich efektívneho využitia. Nebudeme sa preto podrobne venovať inovatívnym možnostiam využitia rozhlasu či televízie, i keď práve prvky
týchto médií ozvláštňujú iné, doteraz známe
médiá (digitálna TV, indoorová zvuková reklama, spomínané ozvučené bilboardy, pohyblivé obrázky v citylightoch a pod.). Našu
pozornosť sústredíme najmä na internet,
ktorého technologické možnosti aj z hľadiska jeho využitia v marketingovej komunikácii sa ešte stále objavujú, a vonkajšiu reklamu, ktorá nadobúda čoraz väčší význam
a z hľadiska svojich nepopierateľných benefitov si získava dôveru zadávateľov. V záujme komplexnosti predloženej štúdie sa
stručne zmienime aj o mobil marketingu,
guerilla marketingu – no a o novej téme (aspoň dosiaľ prakticky nespracovanej): možnosti využitia človeka, ľudského jedinca
ako nositeľa reklamných posolstiev.
Kľúčové slová: Reklama, nové médiá, outdoor, indoor, viral marketing, guerilla marketing, celebrity endorcement, product placement.
Abstract: The aim of this study is not to
describe the whole portfolio of the new media, but mainly it should help everyone to
classify them and to identify the possibilities of their effective use. We do not need to
analyse the innovative possibilities of the
classic media, such as TV or radio, though

their components may help by creating new
forms of media (digital TV, citilights,...).
We will focus on the Internet, which technological possibilities - also according to its
use in the marketing communication - are
always emerging. The scope of our interest includes outdoor advertising as well,
because of its new traits and benefits for
clients. In addition, this research deals with
the mobile and guerilla marketing too, and
gives message about the relatively new topic
(at least not very explored yet): the possibilities of using people, human beings as a carriers of advertising messages.
Key words: Advertising, new media,
outdoor, indoor, viral marketing, guerilla
marketing, celebrity endorsement, product
placement.

Úvod
Reklamná činnosť patrí do sféry moderných ľudských činností, ale sama o sebe nie
je ničím novým. Naopak - má dlhú tradíciu,
dávny pôvod - a logicky v nej prebieha aj
neustály vývoj. Najdynamickejší, samozrejme, v posledných desiatkach rokov, po priemyselnej revolúcii a vzniku masových médií. Reklama sa však vyvíja už dlhé stáročia (a dá sa bez veľkého preháňania hovoriť
aj o tisícročiach: veď počiatky reklamy sa
datujú do obdobia vzniku obchodu - a kedy
vznikol obchod?...).
Veľký prelom znamenal naozaj nástup
masových médií: spočiatku printových (noviny, plagát) a následne elektronických: rozhlas, televízia, odnedávna internet. Dnes
sme možno svedkami ďalšieho prelomu: pre
nás „klasické“ spomínané médiá ustupujú z popredia záujmu zadávateľov, tvorcov
i príjemcov reklamných posolstiev, a nastupujú nové.
Je pritom potrebné podotknúť, že v tejto
práci sa nebude hovoriť o nových médiách
sui generis. Spojenie „nové médiá“ sa používa pracovne, z dôvodu, aby sa nové médiá
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odlíšili od „starých“, t.j. klasických, doteraz
využívaných, alebo - aby sa tie „staré“ využívali novými spôsobmi.
V súvislosti s uvedeným problémom sme
svedkami nadmieru interesantného javu a ten sa týka kreativity. Kreativita v reklame je veľmi pertraktovanou témou, často
až v prehnaných súvislostiach, prikladá sa
jej neprimeraný význam (aspoň pokiaľ ide
o ekonomický efekt reklamných činností). O kreativite sa hovorí ako o alfe a omege, niečom rozhodujúcom, čo jednoznačne ovplyvňuje úspech či neúspech kampaní. Nie je to celkom tak, ale i tak je zaujímavá jedna vec: i kreativita tvorcov reklamy
a iných marketingovo-komunikačných nástrojov mení svoje zameranie!
Naozaj je tomu tak – všimli si to už mnohí odborníci– že tvorcovia reklamy svoju
kreatívnu činnosť v súčasnosti zameriavajú
menej na obsah komunikačných posolstiev,
ako na výber nosičov, ktorými sú sprostredkované cieľovým skupinám! Nezáleží im už
natoľko na originalite textu, sloganu, scenára, väčšmi im ide o originalitu a príťažlivosť média.
Toto tvrdenie sa môže zdať byť dosť odvážnym, ale existuje naň dostatok argumentov z praxe i modernej teórie marketingovej komunikácie. Cieľom tejto štúdie je na
niektoré z nich poukázať:
Odrazme sa najprv od samotného výrazu médium a operacionalizujme ho tak, ako
ho budeme v tejto práci používať. Slovo médium znamená prostriedok, sprostredkovateľa, pričom v niektorých súvislostiach
môže ísť aj o živú osobu. V teórii masovej komunikácie sa výraz médium používa na označenie informačného prostriedku, pričom je zaužívané základné rozdelenie na médiá printové (noviny, časopisy, letáky, brožúry, knihy a pod.) a elektronické
(rozhlas, televízia, internet, mobilné telefóny). V teórii marketingovej komunikácie
nadobúda výraz médium význam prostried-
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ku, sprostredkovateľa, alebo aj prostého
nosiča marketingovo-komunikačného posolstva. Z toho vyplýva, že pri zmienkach
o „nových médiách“ v marketingovej komunikácii budeme mať na mysli také, ktoré
sa v súčasnosti používajú buď ako absolútne novinky, alebo inovatívnymi spôsobmi.
Novým médiom teda nazveme aj klasické,
doteraz známe a všeobecne používané médium, ozvláštnené však novým kreatívnym
či technologickým prvkom (napr. ozvučený
billboard a pod.).
Aké médiá používa marketingová komunikácia? V hrubom rozdelení (ktoré opäť
možno používať iba pracovne) tzv. priame
a nepriame.
Priame sú tie, ktoré sú vyrobené za jediným účelom, totiž - aby sa stali nosičmi reklamy, či sprostredkovateľmi marketingovo-komunikačného posolstva. Čiže sú priamo určené na reklamu a ďalšie formy marketingovej komunikácie. Sú to napríklad
rozmanité reklamné predmety, plagátové
stĺpy a plochy, billboardy, lightboxy a pod.
Nepriame nie sú vyrobené len za účelom
prenášania marketingovo-komunikačných
posolstiev. Ich pôvodné využitie je iné, alebo prinajmenšom podstatne širšie. Patria
sem najmä masové médiá, ktoré sú primárne určené na šírenie informácií, kultúrnych
hodnôt, zábavy atď. Až sekundárne slúžia
ako nositelia reklamy (i keď dnes už často vznikajú z čisto komerčných dôvodov,
to znamená ako nosiče reklamy generujúce
zisk, pričom prostriedkom na jeho dosiahnutie je sledovanosť spomínaných informácií, zábavy a pod.).
Dnes, ako je známe a ako to dokazujú výsledky výskumov, sme svedkami tendencie ústupu priamej reklamy, t.j. nadlinkových aktivít. Zadávatelia prestávajú dôverovať vysoko nákladovej reklame v masových médiách, ktorej meranie sledovanosti síce môže byť pomerne presné, ale z hľadiska účinnosti nie vždy spoľahlivé (a pri
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interpretácii zistení výskumov sa nemožno vyhnúť otázke ich validity). Nastáva príklon k podlinkovým aktivitám, ktoré umožňujú bezprostrednejšiu interakciu s cieľovými skupinami, alebo ich časťami. Aj z hľadiska prijímateľa reklamných posolstiev prichádza k zlomu: presýtenosť masovokomunikačných prostriedkov reklamou spôsobuje apatiu, ba až averziu voči ich aktívnemu
vnímaniu so žiaducim efektom (zapamätanie, osvojenie značky, vytvorenie vzťahu
k výrobcovi, značke, produktu, nákup). To
je dôvod, prečo sa tvorcovia reklamy, najmä reklamné agentúry a výrobcovia reklamných médií, snažia o neustálu inováciu nosičov marketingovo-komunikačných
posolstiev s cieľom zaujať, prekvapiť, šokovať, vzbudiť mohutný spotrebiteľský ohlas.
V posledných rokoch zaznamenávame veľký nárast vzniku a využívania nových médií (vo význame, ako sme si tento termín
operacionalizovali). „Odvážni zadávatelia
reklamy v spolupráci s agentúrami využívajú práve... nové formy a ich kampane slávia
úspech. Celkovo je citeľný odklon od klasických foriem k netradičným, moderným, inovatívnym a fascinujúcejším spôsobom komunikácie a využívania reklamných plôch“
(Mosnárová, 2006, str. 3).
Všeobecne sa dá povedať, že inovácia zasiahla takmer všetky známe médiá. Inovácie z hľadiska foriem a prostriedkov marketingovej komunikácie nachádzame v klasických elektronických médiách ako sú rozhlas či televízia, taktiež v médiách printových, kde je snaha neostať pri klasických
podobách inzercie. Najviac sa však uplatňuje v troch sférach, ktoré sa v posledných
rokoch rozvíjajú najdynamickejšie. Ide o internet, vonkajšiu reklamu a mobil marketing. Zvláštnou kapitolou je človek ako nositeľ reklamy, respektíve situácia, v ktorej
sa prijímateľ reklamy stáva (nie vždy dobrovoľne a vedome) jej aktívnym nositeľom.

Internet a nové médiá
Internet je najpozoruhodnejším médiom
súčasnosti, najmä pokiaľ ide o jeho interaktívnosť, ktorá navyše vďaka čoraz kvalitnejším technológiám prestáva byť neosobnou.
Prekážkou už v súčasnosti nie sú ani jeho
nedávne slabiny: nízka penetrácia v niektorých lokalitách, pre viaceré cieľové skupiny zložitý manuál na ovládanie, či imobilita (využitie len pevne uložených stolových
počítačov). Dnes už je internet rozšírený aj
v našich končinách takým spôsobom, že dobieha mobilnú komunikáciu (ktorá navyše s internetom súvisí, keďže internet sa
dá využívať i cez mobilné telefóny). Notebooky ponúkajú mobilitu, bezdrôtové pripojenie prakticky kdekoľvek, no a softvéry
sú vytvorené na takej zjednodušenej báze,
že s nimi dokáže pracovať aj akýkoľvek
laik. Preto sa internet dnes už nepovažuje iba za „informačnú diaľnicu“, určenú len
pre isté skupiny špecializovaných užívateľov. Stal sa z neho univerzálny komunikačný prostriedok, umožňujúci – na rozdiel od
prakticky všetkých ostatných médií – zároveň masovú, selektovanú i osobnú komunikáciu (nehovoriac o tom, že z hľadiska marketingovej komunikácie aj bezproblémový
priamy predaj produktov).
Pokiaľ ide o nové médiá (v tomto prípade nové prostriedky marketingovej komunikácie v prostredí internetu), najviac sa v súčasnosti hovorí o virálnom marketingu.
Virálny marketing je činnosť odvodená od
pôsobenia najzákladnejšieho informačného kanálu: podávanie informácií od človeka k človeku, „od úst k ústam“. Tento komunikačný kanál je najefektívnejší, najjednoduchší a z hľadiska prijímateľa informácie často aj najdôveryhodnejší. Internet
zmenil jeho pôvodnú podobu prakticky len
málo: rozdiel je iba v tom, že sa nekomunikuje celkom priamo, pri osobnom stretnutí, ale v prostredí netu. Inak je všetko rov-
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naké. Je zrejmé, že využitie tohto informačného kanálu v marketingovej komunikácii
je jednoznačné - z hľadiska minimálnych
nákladov, aj (a najmä) z hľadiska vysokej
účinnosti. „Virálna komunikácia je definovaná ako stratégia, ktorá umožňuje ľahšie,
urýchlene a menej nákladne preposlať informácie vytvorením prostredia pre samoreplikácie s exponenciálne rastúcou difúziou, zvýšením povedomia a dosahom správy“ (Mosnárová, 2006, str. 4). V súvislosti s virálnym marketingom (ktorý má, mimochodom, prekvapujúco dlhú históriu – už
od polovice deväťdesiatych rokov minulého
storočia) sa používajú aj ďalšie dva pojmy:
buzz marketing a word of mouth. Princíp je
ten istý, rozdiely sú len v aktivite vstupujúcej tretej strany (marketingového komunikátora) do procesu. Kým v prípade word of
mouth ide viac-menej o neformálnu výmenu informácií medzi jednotlivcami o produktoch, značkách, alebo službách, pri buzz
marketingu sa počíta s aktívnym vstupom
subjektu z oblasti marketingovej komunikácie, ktorým sa samovoľný pohyb informácií zámerne riadi v súvislosti s očakávaným
komunikačným efektom. Čiže marketéri sa
snažia vygenerovať buzz (vravu o produkte, šírenie posolstva), či už v online alebo
offline svete. Niektorí umiestňujú tieto tri
termíny do procesu komunikácie ako jeho
časti: buzz marketing je vytvorenie podnetu, informácie, virálny marketing zabezpečuje, aby ľudia samostatne informáciu šírili namiesto vás, no a cieľom word of mouth je dosiahnuť, aby sa ľudia, zasiahnutí
posolstvom, stali šíriteľmi pozitívneho postoja k nemu (pozri Kirby, Marsden, 2006,
str. 86).
Pri správnej stratégii sa dá použitím virálneho marketingu dosiahnuť naozaj mimoriadny efekt. Odborníci, samozrejme, upozorňujú aj na riziká: procesom word of mouth (WOM) sa totiž šíria nielen pozitívne,
ale i negatívne postoje, čomu sa praktic-
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ky nedá zabrániť. Pritom negatívny WOM
sa zvyčajne šíri oveľa rýchlejšie ako pozitívny. Celý systém je preto postavený na
predpoklade, že ľudia vždy viac dôverujú
informáciám od svojich známych a priateľov, ako sprostredkovaným zdrojom, u ktorých je vždy podozrenie, že komunikujú
s istým jasným zámerom, ovplyvňujúcim
kvalitu komunikačného posolstva. Podstatné je osloviť recipientov takým spôsobom,
aby informáciu nielen šírili, ale ju aj žiaducim pozitívnym spôsobom ďalej podávali
a komentovali. Vyžaduje si to teda nie iba
pragmatický marketingový, ale aj empatický psychologický prístup (Vysekalová, Komárková, 2002, str. 14).
V akej podobe sa šíria informácie, určené na virálne šírenie (2x slovo šíria)? Neraz
sú to celkom klasické formy: televízny spot,
krátke video, grafika, hlasový oznam. Pravdaže, v mnohých prípadoch ide o „televízne“ spoty či krátke filmy, ktoré by sa v televíziách alebo kinách odvysielať nedali,
či už z legislatívnych alebo etických dôvodov. Prostredie internetu takéto zábrany nepozná, čo je pre jeho užívateľov atraktívne.
To, samozrejme, nestačí: užívateľ musí byť
oslovený natoľko intenzívne, aby sám informáciu ďalej sprostredkoval svojmu okoliu.
Dnes sa už netreba spoliehať len na klasické
prostredie e-mailovej pošty, pretože sú vytvorené špeciálne stránky virálneho marketingu, a v čoraz väčšom meradle sa využívajú blogy. Relevantní blogeri (s vysokými
počtami klikov) sa tak stávajú v nejednom
prípade kľúčovými osobnosťami v procese
marketingovej komunikácie.
Virálny marketing využívajú napriek jeho
rizikám mnohí svetoví zadávatelia reklamy, stal sa súčasťou media mixu vo veľkých
kampaniach, ale využíva sa aj samostatne,
keď virálne kampane nahrádzajú nadlinky
i časť podliniek, čím sa náklady pri dosiahnutom efekte znižujú na veľmi, veľmi nízku
hladinu. Virálny marketing využívajú s is-
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tou opatrnosťou už aj zadávatelia, ktorí sa
nechajú presvedčiť agentúrou. S opatrnosťou preto, lebo síce neriskujú náklady, keďže tie sú nízke, ale v prípade slabšej kreativity alebo zlej stratégie riskujú dobré meno,
prestíž a imidž.
Princíp virálnej reklamy teda spočíva
v tom, že ľudia sa sami podieľajú na šírení správ. Je už dávno známe, že produkty,
ktoré sa najlepšie predávajú, sa nepromujú
smerom od marketéra k zákazníkovi, ale od
zákazníka k zákazníkovi. Úspech takto šírených reklamných posolstiev sa síce nedá
spoľahlivo predvídať, ale dá sa manipulovať - napríklad vyvolaním a predstieraním diskusie samotným pôvodcom. Virálny marketing sa teda špecializuje na výrobu takých propagačných prostriedkov, ktoré samotní recipienti šíria ďalej v rámci sociálnych skupín, kde sa pohybujú (a nie len
v prostredí internetu). Aby bol takýto propagačný prostriedok úspešný, musí spĺňať
určité kritériá. V prvom rade by sa mal dať
ľahko preposlať, a jeho „preposielateľ“ musí
z neho profitovať, aspoň po stránke emocionálnej (vytvára si svoj imidž, ukazuje svoj
vkus, životný štýl, prezentuje postoje). Nevyhnutnými súčasťami sú humor, nekonvenčnosť, originalita, často pikantné prvky,
prípadne snaha o šokovanie či škandalóznosť. Virálny marketing apeluje na základné ľudské motivácie, akými sú túžba po zábave, výhodných ponukách, sexualita, ale aj
charita, čiže pomoc druhým. Emocionálna
zložka konania „preposielateľov“ musí byť
teda výrazne stimulovaná.
Virálny marketing už má za sebou históriu, ktorá nie je taká krátka, ako by sa mohlo
zdať. Prvá kampaň (Hotmail) sa datuje už
do roku 1996. Čoraz vyššou penetráciou internetu nadobúdali virálne kampane priamo úmerne väčší význam a dnes je súčasťou marketingového mixu každej modernej firmy. Marketéri vymýšľajú stále nové
a exkluzívnejšie formy, ako recipienta za-

baviť, ale aj motivovať k aktívnemu šíreniu
nimi ponúknutých posolstiev. Dnešné virálne kampane sú komplexné, sofistikované,
prepojené s celkovou komunikáciou spoločnosti. Zakiaľ, čo pôvodne samotní recipienti
určovali, ktoré reklamné posolstvá sa stanú
virálnymi, dnes už existujú agentúry, ktoré
majú vypracované a overené manuály, ako
zabezpečiť aj túto neľahkú úlohu. Niektoré
kroky, ktoré vedú k zobrazeniu na zozname
najsledovanejších prostriedkov, vypracoval Ackerman: hovorí najmä o optimalizácii z hľadiska veľkosti, dĺžky, formátu a obsahu posolstva, úprave titulku, výbere symbolického obrázku, umelom šírení diskusií,
šírení kontroverzných informácií, manipulovaní s tagmi a umiestňovaní na relevantné sociálne siete, ako sú Youtube, MySpace
či Facebook. Najobľúbenejším „žánrom“ na
nich sú videá, ale šíriť sa dá i statický vizuál, hudba a hovorené slovo.

Vonkajšia reklama
Vonkajšia reklama patrí medzi najrýchlejšie sa vyvíjajúce segmenty na súčasnom
trhu marketingovej komunikácie. Zvyčajne
sa využíva na klasickú nadlinkovú reklamu, ale výnimkou nie je ani využitie na sociálnu reklamu, politický marketing, či dokonca podlinkové aktivity vrátane PR. Vonkajšia reklama má dlhú históriu, keďže medzi prvotné formy reklamy patrí nielen vystavovanie tovaru, ale aj vývesné štíty. Podľa Kotlera vonkajšia reklama je cieľavedomé šírenie posolstva adresovaného širokej
verejnosti s cieľom upozorniť na určitý výrobok alebo službu, s konečným cieľom ich
predaja, ktorej nástroje sú umiestnené všade, kde sa pohybuje široká verejnosť, teda
čo najviac potenciálnych zákazníkov. Rozvoj prostriedkov, ktoré používa vonkajšia
reklama na svoje ciele, sa zrýchlil najmä
v posledných rokoch, keď sa začali jednak
obmieňať a inovovať klasické prostriedky,
najmä billboardy, a jednak prichádzali nové,

Kapitola: 6. – Peter Šesták: Ofenzíva nových médií v reklame

101

čo súviselo so snahou využiť dosiaľ nevyužívané plochy (eskalátory, lavičky, smetné nádoby), aj nové technológie (videosteny,
prisma vision a pod.).
V súvislosti s vonkajšou reklamou („outdoor“) nadobúda nový význam termín „indoor“. Pôvodne označoval reklamu na mieste predaja, rôzne formy sales promotion.
Dnes, keď vznikli a ďalej pribúdajú veľké
obchodné a obchodno-zábavné centrá, nadobúda aj tento pojem nový obsah, keďže
spomínané multiplexy vytvárajú veľa plôch
vo svojich interiéroch, ktoré sa dajú využiť
aj pre klasické prostriedky vonkajšej reklamy.
Z formálneho hľadiska delíme propagačné prostriedky vonkajšej reklamy na stabilné, nepohyblivé, a mobilné, čiže pohyblivé.
Z hľadiska charakteru pôsobenia na príjemcu na vizuálne, akustické a kombinované.
Ku klasickým prostriedkom vonkajšej reklamy patria výkladné skrine, vývesné štíty, plagáty, letáky, transparenty, ale najmä
billboardy, citylighty, veľkoplošné obrazovky. K tradičným nosičom ako sú plagátové
plochy a stĺpy, či billboardové tabule, pribúdajú čoraz hojnejšie fasády budov, lavičky
na verejných miestach, dopravné prostriedky, nákupné koše a pod. Tvorcovia vonkajšej reklamy hľadajú nové nosiče, aj nové
formy prezentácie reklamného posolstva, či
už z hľadiska technologického, alebo kreatívneho.
Rozvoj vonkajšej reklamy súvisí nepochybne so zmenou životného štýlu obyvateľstva, ktorý prináša ústup klasických médií. Ľudia čoraz viac času trávia mimo svojich obydlí, takže nevenujú toľko času televízii, alebo časopisom. V modernom svete
(a týka sa to jednoznačne aj Slovenska) ľudia v porovnaní s ešte pomerne nedávnou
minulosťou oveľa viac cestujú, svoj voľný
čas prežívajú aktívne - či už športovaním,
alebo návštevou rozmanitých podujatí. Čoraz viac sa stravujú v reštauráciách, stretá-
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vajú sa s priateľmi, vyhľadávajú relaxačné
exteriéry ako parky, ihriská či voľnú prírodu. Takže jav, ktorý síce obrazne, ale priliehavo nazývame „papučovou kultúrou“, sa
bude pomaly ale isto vytrácať a s nástupom
nových generácií populácie zanikne možno celkom (čo súvisí aj s mobilitou internetu, kvôli ktorému tiež nie je potrebné sedieť doma alebo v práci, keďže je dostupný cez notebooky, mobilné telefóny a ďalšie prenosné zariadenia ako PSP a pod.). Posun vonkajšej reklamy k rozširovaniu jej pôsobnosti je zrejmý, investuje sa do nej stále
viac prostriedkov, lebo - napriek tomu, že
jej efektivita je pomerne ťažko a nespoľahlivo merateľná - zadávatelia reklamy jej dôverujú čoraz väčšmi a manifestujú pozitívne skúsenosti s ňou.
Takže: aké novinky, aké nové nosiče (médiá) prináša vonkajšia reklama? V prvom
rade sa inovujú klasické a všeobecne známe
billboardy. Jednak sa neustále zväčšuje ich
plocha (bigboardy, megaboardy), jednak sa
mení ich tvar a pribúda reliéfnosť (náznaky
trojrozmernosti). Svoju tvár menia citylighty a lightboxy, ktoré sa môžu stať aj nosičmi
reklamných predmetov či darčekov. Neraz
k vizuálnemu pôsobeniu pribúda pôsobenie
na sluch: billboardy, citylighty či avribusy
vedia dnes popiskovať na okoloidúcich, zahrať im obľúbený hit (ktorý si navyše môžu
stiahnuť do mobilu prostredníctvom technológie Bluetooth), alebo reklamné posolstvo doplniť hovoreným slovom. V čoraz
väčšej miere sa začínajú využívať fasády
budov, ktoré ponúkajú naozaj impozantné plochy pre reklamné posolstvá. Súčasné
technológie umožňujú pokryť ich nielen fasádnymi maľbami, ale i veľkoplošnými tlačenými prostriedkami, prípadne pohyblivými plochami (napr. prisma vision s otáčavými lamelami, alebo veľkoplošné LCD obrazovky). Vo veľkej miere sa využívajú zastávky hromadnej dopravy (avribusy), ktoré umožňujú k dominantnému vizuálu pri-
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dať obsažnejšiu textovú vložku, keďže na
zastávkach trávia ľudia viac času a svoju
pozornosť môžu sústrediť podstatne dlhodobejšie, ako je tomu v prípade billboardov,
okolo ktorých len prechádzajú, alebo ich dokonca letmo registrujú počas jazdy v aute, či
inom dopravnom prostriedku. Samotné dopravné prostriedky sa stali tiež významným
reklamným médiom: celý autobus, trolejbus
či električka sa môže stať trojrozmerným
nositeľom reklamných posolstiev, navyše mobilných, čiže pohybujúcich sa na pravidelných trasách v pomerne intenzívnych
intervaloch. Takisto ich interiéry sú mnohostranne využiteľné, či už za využitia nálepiek na okná, sklených vitrínok, držiakov
s reklamnými plagátikmi a pod. Do vonkajšej reklamy patria aj reklamné vzducholode, viditeľné z veľkej vzdialenosti, alebo reklamné transparenty za lietadlami. Využité
boli už i reklamné ohňostroje s pyrotechnikou naprogramovanou tak, aby vytvárala na
oblohe nápisy a obrázky.
Na uliciach už dnes nájdeme aj absolútne
novinky: napríklad skrinky s „prvou pomocou“, obsahujúce napríklad deodorant, telefónne búdky s dizajnom ponúkajúcim produkty, falošné „výklady“, ktoré sú vlastne citylightmi. Podsvietená reklama vôbec
pribúda aritmetickým radom, keďže je viditeľná aj v noci, keď sa ľudia pohybujú po
uliciach a námestiach viac, ako tomu bolo
v minulosti.
Prvky outdoorovej reklamy sa presadzujú aj v reklame indoorovej, najmä v spomínaných nákupných centrách, hypermarketoch, či obchodno-zábavných multiplexoch.
Ich rozmerné interiéry, chránené pred pôsobením počasia a iných nepriaznivých vplyvov (vandalizmus) je možné využiť na zavesenie veľkých bannerov, steny môžu pokrývať billboardy, s malým rizikom (poškodenia či odcudzenia) možno využiť LCD
monitory vysielajúce dynamické reklamné
spoty. Nové dimenzie nadobúda výkladová

tvorba, keďže výklady v interiéroch nákupných centier plnia inú funkciu ako výklady
obchodov na uliciach. Nie je v nich potrebné esteticky vystavovať priamo tovar, keďže do obchodnej prevádzky je vidno, výkladové priestory sa teda dajú použiť na oveľa
sofistikovanejšie účely.
Medzi ďalšie nové médiá v outdoorovej
a indoorovej reklame patria napríklad:
• animačné reklamné panely (založené
na báze lentikulárnej technológie, ktorá umožňuje plynulé prelínanie animačných sekvencií),
• coverpacky (perforované pohľadnice,
ktoré sa dajú poskladať na rôzne krabičky a obaly),
• citylight-scrolly (podsvietené reklamné panely umožňujúce umiestnenie až
troch vizuálov, ktoré sa striedajú rolovaním),
• dynamické panely (presklené a podsvietené vitríny, v ktorej sa horizontálne
prevíjajú plagáty),
• fasády – backlighty (veľkoformátové
podsvietené reklamné plochy na fasádach),
• floating displaye (ambientné médium
založené na princípe elektromagnetu,
u ktorého vzniká dojem, že prezentovaný produkt je zavesený vo vzduchu),
• interaktívne projekčné systémy (projekcia premietajúca reklamný obraz na
bielu dlážku alebo plastikovú podložku,
reagujúca na pohyb chodca príslušnou
zmenou efektu),
• iBally (guľaté pútače zobrazujúce logá
a krátke animácie vo formátoch jpg,
bmp, avi),
• LCD displaye,
• lightboxy (exkluzívne backlightové kazety),
• luminiscenčné fólie (fotografické obrazy natlačené na fólie umožňujúce
programovateľnú zmenu zobrazovania
grafiky),
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• prisma vision (zariadenia umožňujúce
inštaláciu troch vizuálov na otočné lamely),
• prenosné bilboardy (zväčša nafukovacie),
• wallscreens (okrúhle displaye určené na
zobrazovanie textu, loga, animácií)
• windo poster displays (displaye umiestnené na stoloch, pultoch alebo dlážkach),
• ...atď.
Dá sa povedať, že vonkajšia reklama dosiahla istým spôsobom svoj vrchol - ale iba
v pokrytí možných priestorov. Existujú totiž aj priestory nevhodné (kde je malý pohyb ľudí, sú slabo viditeľné), alebo také,
ktorých využitie neumožňuje legislatíva
a nové priestory môžu prakticky vznikať už
iba umelo: výstavbou nových budov a iných
veľkých stavieb (ako mostov a pod.). Preto
zahusťovať sieť nosičov vonkajšej reklamy
zrejme už nebude možné. Čo možné je, je
inovácia a vynachádzanie nových, atraktívnejších médií, s využitím technologického
rozvoja, ale aj použitím nových kreatívnych
stratégií. Takže rozvoj vonkajšej reklamy sa
nezastaví, akurát, že popri naďalej existujúcich klasických nosičoch budú vznikať stále nové a nové, ktoré pritiahnu pozornosť
i záujem obecenstva technologickou dokonalosťou, atraktívnym vzhľadom i kreatívnym obsahom.

Mobil marketing
Mobilná komunikácia je oblasť, ktorej vývoj má u nás špecifické a značne paradoxné
črty. V počte aktívnych SIM kariet a mobilných telefónov na jedného obyvateľa je Slovensko špičkou v rámci Európy a aj v svetovom meradle, na druhej strane sa v porovnaní s vyspelými krajinami možnosti mobilnej komunikácie zďaleka nevyužívajú v plej šírke. Súvisí to s viacerými okolnosťami: u nás napríklad pôsobia iba traja
mobilní operátori (stav z roku 2009) a dlhé
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roky to boli dokonca iba dvaja, čo je v porovnaní s inými krajinami bezprecedentne
nízky počet. To má zase pôvod v politizácii nášho trhového hospodárstva: licencie na
pôsobenie v oblasti mobilnej komunikácie
prideľuje parlament, v ktorom sa primárne presadzujú záujmy politických subjektov
a lobistických skupín. Výsledkom je slabé
konkurenčné prostredie, ktoré nenúti operátorov využívať ďalšie zdroje príjmov – ktoré im môže priniesť (a vo svete jednoznačne
prináša) mobil marketing.
Mobilný telefón ponúka dnes vďaka svojmu revolučnému vývoju množstvo možností využitia, prakticky by sa dalo povedať,
že nahrádza (či - lepšie povedané - aspoň
vie zastúpiť) všetky známe médiá. Okrem
klasického telefonovania a zasielania textových či obrazových správ sa dá mobilom fotografovať, nakrúcať krátke filmy a tie šíriť iným užívateľom. Mobil je taktiež použiteľný na pripájanie sa k internetu, sťahovanie rôznych súborov, okrem toho ako prehrávač v rôznych formátoch (MP3 a pod.).
Cez mobil sa dá počúvať rozhlas, čítať noviny – a dnes už aj sledovať televízne vysielanie. Mobil je teda univerzálnym prijímačom komunikačných obsahov (aj v oblasti marketingu) z jednoznačného dôvodu:
užívatelia ho nosia stále so sebou, využívajú ho v súkromnej i profesionálnej sfére, na
prácu, relax i zábavu. Používa sa v intímnej
sfére, takže sa hodí na prijímanie reklamných posolstiev osobnejšieho rázu. Mobil marketing využíva všetky tieto danosti.
Foriem a prostriedkov je viacero, v našich
podmienkach sa však využívajú len pomerne striedmo. Skutočný boom mobil marketingu sa však už v mnohých krajinách uskutočnil, nevyhnutne sa uskutoční aj u nás. Je
to len otázka (krátkeho) času.
Mobilný telefón možno naozaj považovať
za nové médium v marketingovej komunikácii, keďže sa v nej využíva iba niekoľko
rokov. Marketingové aktivity sa realizujú
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najmä na bázach krátkych textových správ
SMS, multimediálnych správ MMS, technológie Bluetooth a siete internet na mobilnom zariadení. Vďaka týmto technológiám
si možno ponúkané produkty prezrieť, neraz i vyskúšať, objednať a – čo je najdôležitejšie (a čo väčšina reklamných médií neumožňuje) aj si ich kúpiť (uskutočnením finančného prevodu)! Prostredníctvom mobilu sa dá platiť za parkovanie, cestovať
mestskou hromadnou dopravou a využívať
mnohé iné služby. Dnešné mobilné aparáty
sú schopné prijať marketingové posolstvo
v akejkoľvek forme a zároveň sú schopné
aktívne naň zareagovať (napríklad spomínaným zakúpením tovaru). Existujú krajiny, kde sa za využívanie služieb mobilným
operátorom neplatí, alebo platí len symbolický poplatok: mobilní operátori tam hradia náklady na prevádzku a generujú zisk
z príjmov za reklamu – podobne ako súkromné elektronické médiá. Tento trend sa
nevyhne ani našej krajine, i keď tomu okolnosti zatiaľ bránia. Žiadne umelé prekážky
však nie sú schopné zastaviť trend vývoja
mobil marketingu. Najmä, keď jeho výhody
sú zrejmé. Spomenieme len kľúčové: - jednou z nich je rýchlosť, dynamika. Prostredníctvom mobilnej komunikácie sme schopní zaslať reklamné posolstvo okamžite, alebo v presne vybranom čase, a to prakticky
všetkým užívateľom naraz. Ďalšou výhodou je absolútna dostupnosť databáz, čiže
telefónnych čísel a údajov o ich užívateľoch,
ktorými mobilní operátori disponujú a zvyčajne majú zmluvne podchytené právo ich
používať aj na účely marketingovej komunikácie. Mobilný telefón je médium, ktoré
je takmer neustále na príjme a ktoré si jeho
užívateľ sústavne nosí so sebou, takže môže
okamžite reagovať na akékoľvek posolstvo,
ktoré ho osloví a zaujme. Mobilný telefón
je vynikajúcim nástrojom direct marketingu a podpory predaja, dá sa prostredníctvom neho súťažiť, dostávať darčeky, zľavy

a pod., no a navyše - mobilný telefón umožňuje dostať v rýchlom čase spätnú väzbu,
takže účinnosť kampane je - v porovnaní
s inými médiami - takmer bezkonkurenčne
spoľahlivo a presne merateľná.
Z faktov, ktoré sme uviedli, jednoznačne
vyplýva, že mobilný telefón je novým médiom marketingovej komunikácie, naďalej sa mimoriadne dynamicky vyvíjajúcim
a u nás ešte nie celkom doceneným a využitým. Jeho širšie a časom plné využitie však
nedá ani u nás na seba dlho čakať.

Guerilla marketing
Guerilla marketing (guerilla – partizánsky spôsob boja) je pojem dnes veľmi populárny, i keď využitie tejto stratégie v marketingovej komunikácii je dosiaľ predmetom
pochybností a sporov. Ide totiž o využívanie techník, ktoré môžu byť nielen za hranicami etických princípov, ale neraz i toho,
čo umožňujú legislatívne normy. Stručne
možno guerilla marketing definovať (podľa Conrada Levinsona, ktorý je považovaný
za „autora“ guerilla marketingu) ako nekonvenčnú cestu k osloveniu potenciálnych zákazníkov, realizovanú s nízkymi nákladmi.
Výsledkom je, že spotrebiteľ venuje pozornosť predmetnej kampani bez toho, aby si
výrazne uvedomoval, že ide o nejakú reklamu. Dôraz sa pritom kladie na použitie neštandardných praktík.
Počiatky využívania „guerilla“ spôsobov
v marketingovej komunikácii súvisia s viacerými motiváciami. Jednak ide o otázku finančných nákladov, ktoré pri klasickej nadlinkovej reklame dosahujú veľmi vysokú,
často z hľadiska efektívnosti až neúnosnú
mieru, ale najmä sa u zadávateľov i tvorcov reklamy objavil pocit nevyhnutnosti byť v šírení reklamných posolstiev viac
ofenzívny, ba dokonca až agresívny. Štandardné formy, prostriedky a nosiče reklamy v očiach zadávateľov i tvorcov reklamy
devalvujú následkom svojho nadužívania,
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a zďaleka neplnia účel, na ktorý vznikli. Ľudia si menej všímajú klasické billboardy alebo televízne či rozhlasové spoty, keďže už
ich samotné množstvo môže vyvolať u recipienta averziu. Cieľom guerilla marketingu
je zaujať iným spôsobom a prostriedkami,
u ktorých možno predpokladať, že v súvislosti s nimi ešte nenastal pocit presýtenosti u relevantných cieľových skupín. Guerilla
marketing chce pritiahnuť pozornosť prakticky „za každú cenu“, chce šokovať, fascinovať, vyvolať pocit niečoho „zakázaného“,
rozhodne však nekonvenčného, čo si nedáva servítku pred ústa a je to – ako sa dnes
hovorí (a tento výraz niet veľmi čím nahradiť) - „cool“.
Samozrejme, guerilla marketing slúži iba
ako doplnok ku klasickému marketingu. Je
mu podobný, líši sa však výberom a realizáciou publicity. V podstate ide o umiestňovanie netradičných médií do lokalít, v ktorých sa nachádzajú cieľové skupiny ťažšie
zasiahnuteľné tradičnými médiami. Pracuje sa s psychológiou ľudí: ich zvedavosťou, túžbou po niečom, čo sa vymyká zväzujúcim konvenciám a bežným pravidlám.
Guerilla marketing naozaj nepozná pravidlá (alebo ich ignoruje), môže sa nachádzať na hranici legálnosti i za ňou - môžeme ním priamo napadnúť konkurenta, čo sa
v tradičných médiách stretáva so značnými
ťažkosťami a legislatívnymi obmedzeniami
(porovnávacia reklama).
Podľa spomínaného Levinsona sú vymedzené tri základné princípy úspešného guerilla marketingu:
Základom je objavenie štrbiny určitého
segmentu trhu, ktorá je dostatočne malá na
to, aby ju bolo možné zabezpečiť. Pretože
iba sústredením sa na špecifickú časť trhu
máme šancu bojovať s malými zbraňami
proti veľkým.
Nie je dôležité byť najúspešnejší a byť
lídrom na trhu. Dôležité je flexibilne reagovať na zmeny na trhu.

106

Každý musí byť pripravený na ústup.
Zdroje musia byť nasmerované na aktivity,
ktoré predurčujú úspech.
Guerilla marketing sa vyznačuje aj tým,
že využíva nekonvenčné médiá. Nosičom
reklamného posolstva môže byť napríklad
verejný chodník, alebo nejaká nivelácia, verejná či súkromná stavba. Použitím ťažšie
odstrániteľných techník (napr. grafitti) sa
dá na hranici zákona – oznámiť naše posolstvo rozsiahlym cieľovým skupinám. Guerilla marketing neraz využíva cudzí majetok: známa je kampaň spoločnosti BMW
na autá Mini, pričom reklamné prostriedky boli pripevňované na autá konkurenčnej
značky Ford. Boli tam dovtedy, kým to majitelia nezbadali...
Pokiaľ ide o guerilla marketing, dá sa povedať, že vie využiť ako nosič reklamy čokoľvek, čo sa naskytne v správnom čase na
správnom mieste. Podstatou sú nízke náklady, ktoré vynahradia riziko možných postihov. U nás sa zatiaľ guerilla marketing nerozšíril natoľko, aby sa ním vo veľkej miere zaoberali odborníci, reklamné agentúry
však o ňom uvažujú čoraz viac. Samozrejme, potrebné bude preskúmať konkrétnu
slovenskú pôdu – legislatívu, reakciu rozmanitých cieľových skupín a pod. Niet však
pochýb, že tento spôsob prezentácie reklamných posolstiev si nájde miesto aj v našich media mixoch – samozrejme, nie vždy
oficiálne. A spolu s tým objaví marketingová komunikácia možno celkom nové, dosiaľ
nepoznané médiá...

Človek ako reklamné
médium
Je zrejmé, že človek ako taký nie je primárnym nosičom, ale prijímateľom reklamných posolstiev. Za určitých okolností však
je aj nosičom reklamy, ergo reklamným
médiom, niekedy vedome, väčšinou nevedomky. Neodškriepiteľným faktom ostáva,
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že človek je dokonca nie obyčajným, lež významným reklamným médiom. Vyplýva to
z vyššie spomínaných skutočností týkajúcich sa dôveryhodnosti informácií šírených
od človeka k človeku, čiže nie od marketéra k zákazníkovi, ale od zákazníka k zákazníkovi. Táto téma je v poslednom čase aktuálna - výrobcovia tovarov a poskytovatelia služieb sa jej venujú už dávno, teraz sa
dostáva aj do popredia záujmu odborníkov
v oblasti marketingovej komunikácie.
Z histórie poznáme reklamných vyvolávačov – či už na starovekých trhoch, alebo neskôr na uliciach miest. Títo ľudia, už profesionalizovaní (existovali dokonca aj súťaže „hlásateľov“ – i na antických Olympijských hrách), predstavujú klasické médiá zvukovej reklamy. Dnes ich nahrádzajú vnútorné rozhlasové okruhy v supermarketoch, prípadne ozvučené autá, a ich profesia sa uplatňuje hádam len v podobe kamelotov, predávajúcich na uliciach dennú
tlač a vykrikujúcich atraktívne titulky (ale
i tí už prakticky vymizli). Z toho samotného vyplýva, že človek je tradičným reklamným médiom a teda v žiadnom prípade nehovoríme o niečom, čo by bolo výnimočné, alebo nejakým spôsobom bizarné. Alebo nebodaj nové (aj keď to je paradoxne našou úlohou)...
Človek sa však dá považovať za nové médium v súvislosti s tým, akým spôsobom je
na tento účel využívaný. Málokto si uvedomuje, že vlastne každý moderný človek je
nosičom reklamy. Nosíme značkové oblečenie, topánky, hodinky, používame značkové prístroje, jazdíme na autách, ktoré výrazne prezentujú svoju značku a tak ďalej.
Ktokoľvek z nášho okolia vníma, aké značky nosíme a používame, a pokiaľ pre dotyčného znamenáme nejakú autoritu, alebo
máme v jeho očiach žiaduci imidž, robíme
voľky-nevoľky daným značkám a produktom reklamu. Na tej najbanálnejšej úrovni
robíme napríklad reklamu obchodným cen-

trám, už len keď si nesieme nákup v taške
s ich logom, ktorú sme dostali pri pokladni. Neraz si dokonca musíme tú tašku kúpiť
(Billa a pod.). Sme teda živými, chodiacimi
nosičmi reklamy. S istým nadsadením by
sme tento spôsob mohli zaradiť do praktík
guerilla marketingu (nízke náklady, vysoký efekt. Ba dokonca náklady nám pokryje
samotný spotrebiteľ a nosič reklamy v jednom!). Jednoducho: robíme reklamu takmer
všetkým produktom, značkám, aj službám,
ktoré používame tak, že o tom naše okolie
vie. Prakticky sa tomu nedá vyhnúť. Veľké firmy tento fakt cielene využívajú: svoje produkty veľmi výrazne označujú logami, značkami a neraz priamo reklamnými
nápismi - tak sa ich užívateľ stáva zároveň
nástrojom virálneho marketingu, lebo sám
šíri reklamné posolstvá a imidž značiek vo
svojom okolí, sociálnom i profesionálnom
prostredí.
Do inej kategórie patria činnosti, označované termínmi product placement a celebrity endorsement. Keďže obe činnosti spolu vo väčšine prípadov súvisia, zmieňujeme sa o nich stručne na jednom mieste. Product placement je jednoduchý spôsob prezentácie produktov a značiek v súvislostiach, ktoré bežný recipient nepovažuje za
reklamu, v spojení s populárnymi oddychovými žánrami. Pritom ide nielen o klasickú
reklamu, ale i významný prvok PR. Produkty a značky sa ukazujú napríklad v hraných filmoch alebo televíznych seriáloch,
kde ich ako predmety bežnej spotreby používajú hlavné postavy, stvárňované populárnymi hercami. Takto nielen fiktívne postavy, ktoré predstavujú istý imidž, ale priamo konkrétne „hviezdy“ reprezentujú produkt, ktorý používajú. Notoricky známym
príkladom je séria filmov o agentovi 007.
James Bond a jeho predstavitelia používajú
autá istých značiek (vystriedali sa viaceré,
najznámejšie boli Aston Martin a BMW),
pijú vodku konkrétnej značky (napr. Abso-
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lut), nosia značkové hodinky, obleky a pod.
Aj keď ide o platenú reklamu, filmový divák to tak nevníma a produkty spájané s populárnou postavou a slávnym hercom sa mu
vrývajú do pamäti. Výhodné je využívanie product placementu v televíznych seriáloch, ktoré majú značnú popularitu a vysokú frekvenciu vysielania, takže produkt
sa dá promovať prakticky nepretržite počas dlhšieho obdobia (neraz až niekoľko rokov). V seriáli Priatelia objavilo napríklad
auto značky Porsche, niektoré značky ovocných štiav a pod. V seriáli Sex v meste fajčí celkom otvorene hlavná hrdinka cigarety značky Marlboro v bielom balení, píše na
notebooku značky Apple McIntosh. A podobných prípadov je nespočetne veľa. V našich seriáloch sa objavili napríklad niektoré značky minerálnych vôd. Inak sa product placement presadzuje skôr banálnejšími formami – napr. sponzorskými odkazmi:
„Moderátorku oblieka..., češe...“ a pod.
Celebrity endorsement je opačný postup:
v popredí nie je populárna osobnosť, ale
produkt, s ktorým sa dotyčná celebrita zviaže. Mnohé značky tak majú svoje konkrétne
osobnosti, ktoré ich reprezentujú. Ide zvyčajne o populárnych hercov, spevákov alebo
športovcov. U nás je známy prípad hercov
Hubinskej a Topoľského, ktorí už niekoľko
rokov účinkujú v spotoch promujúcich Slovenskú sporiteľňu, následkom čoho sa stali tvárami tejto značky - a ľudia ich tak vnímajú aj v prípadoch, keď vystupujú v iných
súvislostiach: hrajú v seriáloch, filmoch,
vystupujú na scénach divadiel či na rozmanitých eventoch. Veľké svetové značky využívajú celebrity na prezentáciu seba a svojich produktov v značnej miere. Úlohou populárnej osobnosti, ktorá podpíše zmluvu
na prezentáciu značky nie je len vystupovať
v spotoch, prípadne sa nechať fotografovať na vizuály, vyžaduje sa od nej všestranná reprezentácia značky a produktov, t.j.
ich bežné používanie (najmä na verejnosti),
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účasť na rozmanitých akciách, uvádzacích
prezentáciách - no a, samozrejme, prezentácia v masových médiách. Ak príde slávny
herec ako hosť do televíznej show, vyžaduje
sa od neho, aby mal značku, ktorú reprezentuje na sebe či so sebou – alebo aby produkt
v akejkoľvek súvislosti aspoň spomenul.
Využívanie populárnych osobností na promovanie značiek a produktov má svoje veľké výhody, ale i riziká. Výhodou je obľúbenosť danej osobnosti, z čoho vyplýva nekritické prijímanie všetkého, čo daný človek robí, rozpráva a prezentuje. Rizík je
viacero: úpadok slávy dotyčnej celebrity,
prípadne zmena imidžu k horšiemu (staroba, drogy, sexuálna orientácia a pod.), navyše treba počítať s nespoľahlivou disciplínou týchto vo väčšine prípadov excentrických ľudí, ktorí napokon môžu značke narobiť viac zla, ako dobra.
O človeku ako reklamnom médiu sa verejne naozaj hovorí a píše len málo – možno
preto, aby sa nevyvolala averzívna reakcia
u ľudí, ktorí si zrazu uvedomia, že robia reklamu niekomu, kto im za to nielenže nezaplatí, ale ešte si niekedy nechá zaplatiť aj
sám. V našich podmienkach, sa samozrejme, zďaleka nevyčerpali všetky možnosti, ktoré tento zvláštny nosič reklamy ponúka. Súvisí to aj s nedostatkom „celebrít“
na trhu. V poslednom čase nám síce nejakých „populárnych“ (či skôr mediálne známych) ľudí priniesli reality shows a seriály,
ale stále nie sú na úrovni globálnych celebrít typu Robbieho Williamsa, Madonny, či
Davida Beckhama. Navyše donedávna sa za
celebrity považovali napríklad moderátorky televízneho spravodajstva, ktorým zákon vystupovanie v reklame priamo zakazuje. Napriek tomu, že v reklame a na reklamných akciách sa objavuje nemálo ľudí
známych z médií, nemá to vždy očakávaný
efekt. Spočíva to jednak v nepripravenosti dotyčných osobností, ktoré nerozumejú,
čo sa od nich vyžaduje (keďže nie sú cielene
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pripravované a zaškolené), a jednak v skutočnosti, že ich verejnosť neraz vníma nejednoznačne (prípad Jožo Pročko), alebo ich
účinkovanie v reklame sa nesprávne považuje za umelecký úpadok...
Pokiaľ ide o product placement, do značnej miery absentuje priestor na jeho efektívne využitie. Filmy, ktoré by prekonávali rekordy návštevnosti, sa nenakrúcajú. Naše
televízne zábavné programy a seriály nie sú
natoľko populárne (dejom, postavami a hereckými hviezdami) aby sa prostredníctvom
nich prezentovali produkty a služby. Ale
časy sa menia, veľké médiá sa snažia o cielené vyrábanie vysoko ratingových programov a vytváranie celebrít, ktoré by boli využiteľné pre účely marketingovej komunikácie a reklamy. Je to však snaha niekedy
príliš kŕčovitá na to, aby sa stretla so žiaducim efektom – napriek tomu prostredie, ktoré umožní vznik nových, minulosťou nezaťažených celebrít, sa už dlhší čas spoľahlivo vytvára. Takže táto téma sa nevyhnutne - a už v krátkom čase - dočká väčšej pozornosti reklamnej praxe. A človek ako reklamné médium nadobudne nový, v našich podmienkach možno dosiaľ nepoznaný význam.

Záver
V posledných rokoch sme svedkami toho,
že masové médiá sa prestali „zhovárať“
so svojimi čitateľmi, divákmi, poslucháčmi. Z programov televíznych staníc vymizli kontaktné relácie a rubriky, stratili sa (až
na malú výnimku) hlásateľky. Rozhlasové
stanice posilňujú dominanciu veľkých hudobných blokov na úkor hovoreného slova.
Noviny a časopisy neraz komunikujú jednostranne a viac ako priamy feedback od čitateľov ich zaujímajú výsledky prieskumov
čítanosti. Tendencia v marketingovej komunikácii je opačná. Marketingová komunikácia vyvíja a inovuje svoje médiá tak, aby
boli naozaj komunikatívne a aby jej reci-

pienti mali pocit, že sú v tejto komunikácii
aktívnym prvkom. To je dôvod - alebo aspoň jeden z najvýznamnejších - prečo sa tak
dynamicky rozvíjajú v marketingovej komunikácii nové médiá.
Na záver sa núka otázka, či a ako ovplyvnia spomínané (a ďalšie) „nové médiá“ médiá „staré“, klasické, známe a všeobecne používané. Odpoveď je jednoduchá: už
sa stalo. A naďalej sa to kontinuálne a čoraz väčším tempom deje a diať bude. Dôvodom nie je iba neustály rozvoj čoraz kvalitnejších a sofistikovanejších technológií (čo
je tendencia, ktorú treba reflektovať, zachytiť a udržať jej tempo), ale najmä tlak, ktorý pociťuje svet marketingovej komunikácie. Tlak vyžadujúci využívanie stále nových a nových foriem marketingovej komunikácie, ktoré zastavia trend zvyšujúcej sa
spotrebiteľskej apatie voči priamej, nadlinkovej reklame, oživia ju, zefektívnia, urobia atraktívnou. Klasické médiá budú síce
naďalej fungovať vo svojej tradičnej podobe, nevyhnú sa však inováciám. Veľké zmeny sa dajú očakávať v súvislosti so všeobecným začiatkom šírenia digitálneho signálu televízie, čím sa toto klasické elektronické médium stane interaktívnym a z hľadiska recipienta význame selektívnym. Takisto rozhlas ako technologicky najbanálnejšie
médium bude musieť inovovať svoje formy
a prostriedky marketingovej komunikácie –
samozrejme, v rámci svojich možností. Iná
vec je, že možnosti zvukovej reklamy ako
takej ešte určite nedospeli k svojim limitom.
Klasické printové médiá dopĺňajú svoje obmedzené dispozície inými médiami, najmä internetom, ale snažia sa aj o inovácie,
ktoré im umožňuje súčasný stav polygrafie
a možnosti distribúcie. Nové podoby nadobudol „obyčajný“ plagát, noviny a časopisy
menia svoju tvár a neraz i vonkajšiu formu
(využívanie onpackov, vložených prvkov,
„voňavých“ záložiek a pod.). Najväčšmi sa
tendencia nástupu nových médií dá identifi-
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kovať v prostredí internetu, vo vonkajšej reklame (outdoor), reklame na miestach predaja (sales promotion), ale i v public relations a direct marketingu. A tak by sme mohli
pokračovať vo vymenúvaní ďalších foriem
marketingovej komunikácie.
Nástup nových médií mení tvár marketingovej komunikácie, prístup zadávateľov,
agentúr i (a najmä) cieľových skupín k nej.
Tento nástup treba reflektovať. Platí totiž
to isté, čo v mnohých iných dynamických
odvetviach spoločenského života: kto zaspí vývoj, je stratený. Najmä, ak tento proces zrejme nebude nikdy definitívny a celkom ukončený.
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Danica Hlinková

7 Masmédiá
a ich význam
v marketingovej
komunikácii
Abstrakt: Nástup masových médií v 20.
storočí významne ovplyvnil marketingovú komunikáciu a rozšíril priestor pre jej
nové dimenzie. Význam masových médií
pre marketingovú komunikáciu je ovplyvnený v prvom rade správnym výberom najvhodnejšieho masmédia, prostredníctvom
ktorého sa bude reklamné posolstvo šíriť
pre možných a potenciálnych zákazníkov.
Výber vhodných masmédií a určenie správneho pomeru ich využívania je základným
predpokladom dosiahnutia efektívnej marketingovej komunikácie a návratnosti vložených prostriedkov.
Kľúčové slová: Masmédiá, tlačové masmédiá, billboard, elektronické masmédiá,
internet - marketing.
Abstract: The advent of mass media in
the 20 century meaningfully influenced and
opened new dimensions to marketing communication. The meaning of mass media
for marketing communication is affected
mainly by the correct choice of the most appropriate mass medium, by means of which
the advertising message is to be spread to
possible and potential customers. The efficiency of marketing communication and the
return of invested resources are conditioned
by the selection of appropriate mass media
and by the correct ratio between their utilisation.
Key words: Mass media, Printed mass
media, Billboard, Electronic mass media,
Internet - Marketing.

Médiá, masmédiá, ako sú často označované prostriedky masovej komunikácie, majú
stále vzrastajúci, nespochybniteľný význam
v marketingovej komunikácii. Vzhľadom
na komplexnosť a komplikovanosť v oblasti médií, aj v marketingovej komunikácii je
logické, že je pomerne ťažké presne definovať všetky ich funkcie – ich význam spočíva najmä v ovplyvňovaní verejnej mienky,
ale masmédiá sa považujú v marketingovej
komunikácii aj za významný zdroj prenášania informácií a presadzovania záujmov
menších i väčších výrobcov, podnikateľov
a rôznych podnikateľských subjektov.
Pojem médiá, masmédiá patrí v súčasnosti medzi najfrekventovanejšie pojmy, o ktorom často hovoria a píšu sociológovia, psychológovia, politici, novinári ale aj marketingoví odborníci v najrôznejších súvislostiach a významoch. Majú predovšetkým
na mysli tlač, rozhlas, televíziu a internet,
ktoré predstavujú v súčasnosti neoceniteľné masmédiá v marketingovej komunikácii.
Prv, než pristúpime k danej problematike,
priblížime si počiatky najvýznamnejších
masových médií a marketingovej komunikácie prostredníctvom vývojovo-evolučnej
paradigmy, ktorá sa sústreďuje na vývojové obdobia médií a marketingovej komunikácie.

Vývojovo – evolučná
paradigma vzniku
médií a marketingovej
komunikácie
Existuje mnoho koncepcií, teórií a názorov o význame masmédií v marketingovej
komunikácii. Tieto názory sa menili (preceňovanie - podceňovanie) v nadväznosti
na to, ako sa rozvíjali poznatky o médiách
a marketingovej komunikácii na rôznych
stupňoch vývoja spoločnosti.
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Názory na význam masmédií v marketingovej komunikácii môžeme globálne začleniť do určitých vývojových období:
• 1. obdobie ranných civilizácií – toto obdobie býva označované ako obdobie
orálnej komunikácie. Kanadskí autori Harold a McLuhan ho popisujú ako
obdobie akustického priestoru ako „svet
ucha“. Zvuk spolu s prostriedkami neverbálnej komunikácie (signály, mimika, gestá a pod.) sa stali dôležitými
a významnými médiami na vymieňanie si takých informácií, ako napr. uloviť mamuta, spracovať kožušinu, založiť oheň a pod. Význam týchto médií spočíval v rozširovaní spoločensky
výchovných informácií. Ak berieme do
úvahy spoločensko-výchovný charakter, už v tomto období môžeme uvažovať o zrode mimo-ekonomickej propagácie za účelom výmeny informácií.
• 2. obdobie od antiky k stredoveku – toto
obdobie sa považuje za obdobie písanej
kultúry keď sa akustické vnímanie nahradzuje vnímaním vizuálnym. Vzniká
trh, rozvíja sa obchod a spolu s nimi sa
rodí konkurencia. Znaky, vývesné štíty, symboly sa stávajú výraznými médiami a ich význam spočíva v tom, že
ich možno považovať
• za predchodcov masových médií,
ako napr. novín a zvukovej reklamy.
Reklama ako
• súčasť marketingovej komunikácie nadobúda tak okrem informačnej
funkcie aj funkciu
• presvedčovaciu. Už v tomto období
sa zaznamenávajú začiatky marketingovej komunikácie.
• 3. obdobie Guttenbergovej tlače – obohatilo a podporilo vývoj marketingovej komunikácie. Za najstaršie masové médium je považovaná kníhtlač, ktorá existuje už od polovice 15. storočia,
ale skutočný masový rozvoj jej perio-
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dických foriem sa uskutočnil až v prvej
polovici 19. storočia. Toto obdobie sa
nazýva obdobím novín a tlačených médií, ktoré prinášali okrem správ, zábavu a reklamu. Správy a reklama sa vyvíjali súbežne a nedali sa medzi nimi určiť presné hranice. Viac ako polstoročie predstavovali noviny hlavný spôsob
rýchleho a uceleného informovania verejnosti. Ich význam začal klesať s rozvojom filmu, rozhlasu a predovšetkým
televízie.
• 4. obdobie prvej polovice 20. storočia
– toto obdobie je charakterizované ako
obdobie zrodu nových masových médií
(tlač, rozhlas, televízia a billboardy).
• 5. obdobie rozvoja internetu (počítačových sietí) – v tomto období sa začala
postupná masmedializácia svetovej siete aj v rámci marketingovej komunikácie. Internet prináša nové formy a oveľa viac možností v marketingovej komunikácii. Interaktívnosť je podstatnou
súčasťou tohto média, čo znamená možnosť zapojiť sa do komunikácie okamžite. Možnosť spätnej väzby je u klasických masmédií obmedzená, relatívne
nepohodlná a často sa spája s vysokými
nákladmi v dôsledku zapájania ďalších
médií (napr. v prípade kontaktovania sa
s televíznym štúdiom prostredníctvom
špecializovaných audio - textových liniek či pomocou SMS správ spoplatňovaných podľa zvláštneho cenníka).
Marketingová komunikácia, ako sme naznačili, je diametrálne odlišná od jej počiatkov, tak ako médiá, ktoré sa po stáročia zdokonaľovali od vynájdenia kníhtlače až po
internet. Dejiny jasne podávajú svedectvo
o zrýchľujúcom sa tempe inovácií masmédií, ktoré vytvárajú nové dimenzie v marketingovej komunikácii. Niektorí teoretici napríklad Rogers (1986) považuje za zlomové
body objav písma, nástup tlače v 15. storočí, počiatky éry telekomunikácie v polovice
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19. storočia a konečne epochu interaktívnej
komunikácie, ktorá sa začína uvedením samočinného elektrónkového počítača v roku
1946. História odhaľuje niekoľko zjavných
trendov vo vývoji masmédií a marketingovej komunikácie, medzi ktoré zaraďujeme
najmä širší dosah, väčšiu flexibilitu a účinnejšie prekonávanie časových a priestorových bariér. Nástup masových médií v 20.
storočí (rozhlas, televízia, internet) umožnil
vznik tzv. nadlinkovej komunikácie, keď je
reklamná informácia distribuovaná z jedného zdroja k veľkému počtu recipientov (One
– To – Many).
V súčasnosti marketingová komunikácia
využíva na oslovenie širokých vrstiev tzv.
prostriedky nadlinkovej komunikácie.

Masmédiá ako
prostriedky nadlinkovej
komunikácie
Pre nadlinkovú komunikáciu (above-theline ATL) je typické využívanie masových
médií, keď odovzdávanie informácií a reklamných posolstiev prebieha nad líniou
priameho kontaktu s potenciálnym zákazníkom a je distribuované z jedného zdroja k mnohým recipientom. Masmédiá, využívané formou nadlinkovej komunikácie
v marketingu môžeme rozčleniť do dvoch
základných skupín:
• tlačové (printové) masmédiá
• elektronické masmédiá
Rozdiel medzi printovými a elektronickými médiami spočíva predovšetkým v spôsobe prenosu informácií k užívateľovi.

Tlačové masmédiá
- sú súčasťou marketingovej komunikácie,
ktoré prostredníctvom reklamy a inzercie sa
snažia vytvoriť komerčné prepojenie medzi spotrebiteľmi (čitateľmi) a zadávateľmi reklamy a inzercie. Tlačové masmédiá
patria aj v súčasnosti medzi frekventované

nosiče propagačných výpovedí, ktoré pôsobia vizuálne slovom a obrazom (text, fotografia, kresby, graf a pod.). Do tejto skupiny
masmédií môžeme zaradiť predovšetkým
noviny, časopisy, neperiodické publikácie
napr. telefónny zoznam, katalóg atď., bezplatné periodiká, inzertné publikácie a pod.
Tlačové masmédiá už dávno nie sú odkázané na štátne tlačiarne, ani na reklamu
a inzerciu od štátnych orgánov a firiem. Tržbou z predaných výtlačkov pokrývajú maximálne jednu tretinu svojich nákladov,
ostatné musia pokryť príjmy z reklamy a inzercie. Sila reklamy v tlačových masmédiách je sústredená na text reklamy, ilustráciu, značku produktu a grafický znak podniku (logo). V časopisoch sa umiestňuje reklama na tovar, ktorý sa nakupuje impulzívne, na základe prevažne citových podnetov,
ako napr. módne odevy, kozmetika, šperky
atď.. Táto reklama nemá spravidla textovú
časť, ale je sústredená na ilustráciu.
Billboard ako forma tlačených masmédií
sa stáva obľúbeným médiom s neoceniteľnými výhodami pre marketingovú komunikáciu. Billboard je veľká plagátová reklamná plocha umiestnená najmä pozdĺž rušných
ciest a diaľníc, na staniciach, v blízkosti
veľkých obchodných centier, pripevnená na
stenách budov a pod. Klasickým druhom je
statický billboard. Ide v podstate o tlačený
plagát s jednoduchým sloganom spolu s výraznými vizuálnymi prvkami. Najrozšírenejším druhom je billboard s premenlivou
plochou t.j. na zobrazovanej ploche sa striedajú rôzne plagáty. Najmodernejším druhom je digitálny billboard, ktorý umožňuje zobrazovať video sekvencie. Okrem týchto druhov billboardov je populárny aj mobilný billboard, ktorý býva inštalovaný na
prostriedkoch hromadnej dopravy, kamiónoch, smetiarskych kontajnerových autách
a pod. Jednoducho ide o reklamné plochy na
kolesách, ktoré alternujú statické billboardy
a ktoré vytvárajú nové možnosti v marke-
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tingovej komunikácii. Výhodou billboardov
pre marketingovú komunikáciu je ich trvalosť, pružnosť a možnosť použitia pre celoštátne, regionálne a miestne zameranie (najmä pri voľbách).
Medzi významné produkty tlačových médií, ktoré informujú cieľové skupiny o nových fenoménoch na trhu a v spoločnosti
zaraďujeme predovšetkým:
inzerát - platený tlačený oznam, komerčného i nekomerčného charakteru, zverejnený prostredníctvom tlače;
vkladačky – vkladanie letákov alebo brožúr do tlačových médií;
prelepky – prelepené pásky cez noviny
alebo časopisy.
Za silné stránky a výhody tlačových médií pre marketingovú komunikáciu sa považujú:
• veľký dosah
• vysoká miera územnej koncentrácie
• vedomý nákup
• flexibilita
• rýchlosť
• dôveryhodnosť
• hmotný charakter
Naopak, za slabé stránky a nevýhody môžeme označiť:
• preplnenosť inzerciami
• rýchle starnutie výtlačkov
• cenové zvýhodnenie nepravidelných inzerentov
• určité obmedzenia v kreativite spracovania reklamy
Význam tlačových médií ako komunikačných médií v marketingu vychádza jednak
• z dobrej dostupnosti a jednak z toho, že
tieto médiá doručujú informácie
• prostredníctvom výtlačkov, ktoré môže
čitateľ odložiť a prečítať si kedykoľvek
vo voľnom čase. Rozdiel medzi tlačovými a elektronickými masmédiami
spočíva hlavne v spôsobe prenosu informácií k užívateľovi.
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Elektronické masmédiá
Elektronické masmédiá predstavujú pre
tvorcov i zadávateľov reklamy a inzercie
taký komunikačný kanál, prostredníctvom
ktorého je možné doručiť veľkému počtu
príjemcov ľubovoľné reklamné posolstvo,
pokiaľ sa jeho obsah neprieči všeobecne
platným zásadám. V oblasti elektronických
médií na slovenskom trhu je vytvorený tzv.
duálny systém. To znamená, že rozoznávame elektronické masmédiá, ktoré vysielajú
na základe zákona (verejnoprávne masmédiá) a na základe licencie (súkromné, teda
komerčné masmédia). Je celkom prirodzené, že komerčné masmédiá nie sú charitatívne organizácie, ale podnikateľské subjekty, ktoré, ak chcú prosperovať, musia
mať na zreteli záujem čitateľov, poslucháčov a divákov, pretože od tohto záujmu sa
priamo odvíjajú ceny za reklamu a inzerciu.
V záujme sledovanosti – teda toho, čo ľudia
čítajú, počúvajú alebo pozerajú, vzniká aj
potreba usilovať sa o to, aby oslovili čo najširšiu cieľovú skupinu, teda svojich konzumentov. Medzi klasické masmédiá nadlinkovej komunikácie patria rozhlasové a televízne masmédiá, ktoré vzhľadom na komerčnosť nie sú vo svojej hlavnej činnosti
priamo orientované na plnú propagáciu, poskytujú na reklamu v danom médiu len určitý čas.
Rozhlasové masmédium je klasické akusticko-auditívne médium, založené na prenose informácie slovom, ktoré je primárnym výrazovým prostriedkom. Nezamestnáva ľudský zrak a preto ho možno dobre
vnímať aj počas vykonávania iných činností. Túto typickú vlastnosť rozhlasového média označujeme ako prísluchovosť. Pri propagačnom prejave treba venovať pozornosť
aj iným účinným faktorom ako je hudba,
zvukové efekty, ktoré dokresľujú atmosféru daného prejavu. Intenzita účinnosti rozhlasovej propagácie nezávisí len od kvality
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scenára ale závisí aj od charakteru tej ktorej rozhlasovej stanice. Selektivita spočíva
v zasiahnutí cieľovej skupiny podľa typu relácií a druhu rádia čo je významné z hľadiska marketingovej komunikácie. (Horňák,
1999). Rozhlasová propagácia ani v súčasnosti, popri iných médiách, nie je diskriminovaná, ale naopak, pre jej výhody je mimoriadne vhodná.
Výhody rozhlasovej propagácie sú:
• možnosť počúvať rozhlas všade
• cenová dostupnosť
• možnosť regionálneho oslovenia cieľových skupín – lepšia segmentácia
• flexibilita
• neprelaďovanie staníc
Za nevýhody rozhlasovej reklamy môžeme označiť:
• oslovuje jeden zmysel (sluch)
• nízka pozornosť poslucháčov (rozhlas
ako zvuková kulisa)
• obmedzený výber produktov
• jednoduchšie posolstvo
• množstvo staníc rozptyľuje poslucháčsku základňu
Televízia je médiom, ktoré dosiahlo optimálny stupeň rozšírenosti dvakrát rýchlejšie ako v minulosti rozhlas a najpodstatnejším spôsobom ovplyvnila voľný čas televízneho publika. Aj napriek množstvu zmien
a prudkého rozvoja v oblasti výroby, prenosu a príjmu – zostáva vo väčšine spoločnosti
predovšetkým médiom pre rodinnú zábavu
(Morley, 1986). Prispievajú k tomu pravdepodobne tradičné podmienky rodinného života (spoločne zdieľaný priestor, čas a okolnosti), a to i napriek tomu, že technologický vývoj samotného média smeruje k individualizácii a k špecializovaným obsahom
(McQuail, 1999). Televízia pre marketingovú komunikáciu je veľmi príťažlivá. Poskytuje zvuk, obraz, farby, pohyb, náladu atď.
Ak sa stotožníme s názorom, že bežný človek vcelku pohodlne registruje a bezpečne zužitkúva predovšetkým opticko-vizuál-

ne podnety, môžeme tvrdiť, že televízia má
pozíciu najúčinnejšieho reklamného média.
Tak, ako tlač a rozhlas majú určité výhody
a nevýhody, aj televízia má svoje silné a slabé stránky. Medzi výhody môžeme zaradiť:
• možnosti osloviť široké spektrum divákov (masový dosah)
• možnosť kombinovať sluchové a zrakové vnemy
• možnosť opakovať oznamy
• možnosť načasovať reklamu na
niektoré cieľové skupiny (napr.deti
v nedeľu dopoludnia)
• zvyčajne vysoká kvalita prezentácie
K nevýhodám patria:
• vysoké náklady
• možnosť prepínania kanálov
• nesústredenosť divákov kvôli veľkému
množstvu reklamy (presýtenosť)
• obmedzená selektivita
Aj napriek týmto nevýhodám patrí televízia k najintenzívnejším a najfrekventovanejším vizuálno-auditívnym komunikačným
kanálom v marketingovej komunikácii.
K týmto klasickým formám nadlinkovej komunikácie sa v roku 1994 pridal aj internet.
Idea komerčného využitia internetu vyplynula z jeho sprístupnenia širokej verejnosti v prvej polovici 90 –tých rokov, čo
malo za následok masívny nárast počtu užívateľov - títo sa vo veľmi krátkom čase stali zaujímavým publikom pre tvorcov a zadávateľov reklamy.
Internet-marketing je pojem, ktorý patrí v súčasnosti k najčastejšie používaním
pojmom v podnikateľskej oblasti vôbec.
Niektorí autori používajú pojem elektronický marketing alebo skratku E-marketing, čo znamená systematické využívanie internetových služieb pre marketingové účely. Ako internetové služby sa chápu
predovšetkým Elektronická pošta (E-mail) a World-Wide-Web (WWW), ktoré poskytujú najväčšie možnosti využitia v marketingu.

Kapitola: 7. – Danica Hlinková: Masmédiá a ich význam v marketingovej komunikácii115

www – ako informačný zdroj je ideálny
pre prezentáciu aktuálnych informácií o firme a jej ponuke. Na rozdiel od klasických
masmédií sa používateľ internetu sám rozhoduje, kedy si vypýta požadované informácie.
On-line – ponúka poradenstvo cez wwwstránky. Pred kúpou produktu sa môže záujemca poradiť o svojich potrebách a želaniach s cieľom získať ponuku pre seba.
On-line – ponúka predaj cez www-stránky. Prostredníctvom tejto stránky sa môže
uzatvárať obchodná zmluva, ale môže prebiehať aj distribúcia zakúpeného produktu, ako sú napr. knihy, časopisy, počítačové
programy, hudba atď.
On-line ponúka platbu cez www-stránky.
Stále viac ponúkajúcich integruje do svojich internetových ponúk aj platobné systémy, zriaďujú sa k tomuto účelu zákaznícke
kontá, alebo sa platí cez kreditné karty. Zavedenie eura ešte výraznejšie pomohlo využívať internetové platby (Internet-Banking)
v praxi.
E-mail využívajú mnohé firmy pre kontakt so zákazníkmi pri ponúkaní svojich poradenských služieb, na získavanie a poskytovanie informácií. Vzniká komunikácia zákazníkov s firmami formou mailingov.
Internet ponúka najširšiu škálu reklamných formátov. Do úvahy treba vziať aj
vznik internetových novín, rádií a televíznych kanálov. Výhodou sú:
• rýchlosť
• cena
• interaktívnosť
• okamžitá odozva
• kreativita
• prístup z celého sveta
• presné zacielenie reklamy na cieľovú
skupinu (targeting)
Nevýhody súvisia s : množstvom informácií a s technickým obmedzením.
Internetová stránka je moderný a jedinečný spôsob marketingovej komunikácie
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s cieľom prilákať nových potenciálnych zákazníkov. Už dávno platí, že internet ľudia
čoraz častejšie používajú. Je to rýchly spôsob komunikácie na získavanie poznatkov
a informácií. Takáto forma prezentácie patrí
do portfólia každej úspešnej firmy, či podnikateľa.

Voľba elektronických
a tlačových médií pre
reklamné posolstvo
Pre marketingovú komunikáciu má
význam v prvom rade identifikovať a určiť najvhodnejšie masmédium, prostredníctvom ktorého sa bude reklamné posolstvo
uskutočňovať pre možných a potenciálnych
zákazníkov. Skôr, ako sa rozhodneme pre
to, ktoré masmédium, musíme ho posúdiť
na základe týchto kritérií:
• kvantitatívne kritériá – sa zaoberajú
napríklad tým, koľko osôb môže dané
masmédium zasiahnuť, ako často, ako
rýchlo zasiahne cieľovú skupinu, či je
možné sprostredkovanie posolstva realizovať v rôznych geografických oblastiach a pod. (dosah, frekvencia, selektívnosť, miera zamerania na cieľovú skupinu, rýchlosť dosiahnutia, životnosť posolstva, sezónne vplyvy);
• kvalitatívne kritériá – sú dané schopnosťou budovať imidž, vplyvom na verejnosť, emocionálnym vplyvom, kvalitou reprodukcie, zapamätateľnosťou;
• technické kritériá – výrobné náklady,
nákupné podmienky, distribúcia média
(možnosť si ho kúpiť).
Jednotlivé médiá sa líšia dôveryhodnosťou, účinkom výkladu, prípadne možnosťami vrátiť sa k uverejnenému oznamu. Tlačové médiá na rozdiel od rozhlasu či televízie, ktoré sú obmedzené krátkym vysielacím časom môžu prinášať veľké množstvo informácií - preto reklama o produkte či službe s funkciou informačnou sa naj-
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vhodnejšie uplatňuje v novinách alebo v časopisoch.
Úlohou reklamy, v ktorej prevláda funkcia identifikačná je v podvedomí potenciálnych zákazníkov fixovať meno podniku a značku - ideálnym médiom je televízia
alebo rozhlas. Úspešnosť rozhlasovej a televíznej reklamy záleží aj na zvolení vhodného času vysielania, na opakovateľnosti reklamných blokov a samozrejme na počúvanosti a sledovanosti daného média.
Pre ilustráciu môžeme uviesť uplatnenie príťažlivého seriálového modelu. Išlo
o masívnu, vhodne načasovanú propagačnú kampaň bankovej inštitúcie, pôsobiacej
na Slovensku. Vo fáze informačno-zábavnej sa na televíznych obrazovkách objavila
„bežná rodina s bežnými problémami a starosťami“. Po dostatočnom zafixovaní spotu sa v nasledujúcich dieloch seriálu objavovali len ťažiská komunikátu – protagonisti a predmet propagácie (finančné služby
a ich deklarované výhody). V tomto reklamnom posolstve sa spájala a uplatňovala informačná, presvedčovacia a menej zreteľná inštruktážna funkcia. Keď sa tento reklamný komunikát úspešne ukotvil v populácii, mohol nastať načasovaný, cielený, veľmi efektívny prestup do iných médií. Objavoval sa s výrazným posilnením inštruktážnej funkcie „príď a zabezpeč si náš produkt“ v rozhlase, denníkoch, týždenníkoch,
v internetovej sieti, billboardoch a pod.

Záver
Načrtnutý problém potvrdzuje fakt o približovaní,či vzájomnom zastupovaní sa jednotlivých médií práve zásluhou elektronického prostredia. Dnes už treba počítať so
štandardným využívaním reklamných komunikátov, putujúcich z jedného masmédia
do iného.
Výber vhodných médií a určenie správneho pomeru ich využívania je základným
predpokladom dosiahnutia efektívnej návratnosti vložených prostriedkov.
Dynamický rozvoj a stále rastúci význam
masmédií a marketingu, osobitne marketingovej komunikácie, ktorý naštartoval proces globalizácie a informačnej revolúcie si
vyžaduje, aby sme sa čoraz viac venovali
v rámci teórie a praxe tom, ako tieto procesy ovplyvňujú interakciu médií a marketingovej komunikácie a ako sa dajú využívať možnosti v marketingovej komunikácii,
ktoré prinášajú nové informačné komunikačné technológie.
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Milan Banyár

8

Umenie a reklama
- znaky umeleckej
a komerčnej
komunikácie

Abstrakt: Reklama je v súčasnosti aktuálnym problémom, ktorému venujú pozornosť nielen marketingové spoločnosti, reklamné agentúry, médiá, alebo podnikateľské subjekty - reklama sa stala obľúbenou témou pre verejnosť, aj vedeckú oblasť.
Z hľadiska teórie vzniklo množstvo odborných publikácií analyzujúcich a interpretujúcich reklamu zo všetkých aspektov, avšak
tým, že sa marketingová komunikácia a reklama neustále vyvíjajú a formujú, vznikajú nové témy, ktoré si vyžadujú nové teoretické stanoviská. Jednou z nich je postavenie reklamy v našej kultúre a spoločnosti a z toho vyplývajúci problém vzťahu medzi umením a reklamou, ktorým by sme sa
v tejto štúdii chceli zaoberať.
Kľúčové slová: Marketingová komunikácia, reklama, médiá, komunikačný proces,
umenie, semiotika, znak, umelecká komunikácia, komerčná komunikácia.
Abstract: The advertising is today a current problem which is in the centre of attention not only of marketing companies,
advertising agencies, media or entrepreneurial subjects – the advertising became
a favourite topic for community and also
for scientific area. From theoretical point of
view, many professional publications analyzing and interpreting the advertising from
all aspects came into being, however, with
never-ending development and formation of
the marketing communication and advertising, new topics are coming into being which
need new theoretical attitudes. One of them
is a position of the advertising in our culture
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and society, and the result from that is the
problem of relationship between the art and
the advertising that we would like to deal
with in this study.
Key words: Marketing communication,
advertising, media, communication process, art, semiotics, sign, art communication, commercial communication.

Úvod
Reklama je fenomén, ktorý v našej súčasnosti, označovanej prívlastkom postmoderná, zasahuje rôzne oblasti spoločnosti. S pojmom reklama sa najčastejšie stretávame v oblasti marketingu a marketingovej komunikácie. Reklama však svoju „konzumnú“ pozíciu prestupuje a stáva sa dominantnou témou aj pre iné „nekonzumné“
oblasti, či už hovoríme o laickej verejnosti,
kultúre, umení, alebo o oblasť teórie a vedy.
Každý z nás sa dennodenne stretáva s reklamou v jej najrôznejších, rozmanitých podobách a každý z nás má na ňu svoj subjektívny názor. Niektorí tvrdia, že reklama je
na ústupe, že zažíva krízu, alebo že „je mŕtva“. Iní kričia: „Reklama je mŕtva, nech žije
nová reklama!“. Presnejšie - reklama v súčasnosti zažíva renesanciu a najväčší boom.
Pre niektorých sa stala nutným zlom, s ktorým sa už naučili žiť a pre iných má podobu zaujímavého životného spestrenia, alebo stálym zdrojom zábavy. Mnohí zastávajú
kritický názor, že reklama je neetická, pretože manipuluje s naším vedomím. Iní im
zase oponujú a tvrdia, že úlohou reklamy je
presviedčať nás, usmerňovať. Pomáha nám
orientovať sa v spleti neustále narastajúceho
sa počtu značiek, služieb, či produktov. Pre
mnohých sa stala reklama tvrdou prácou,
každodennou profesiou. V dynamickom,
hektickom, neustále sa formujúcom marketingovom prostredí sa musia prispôsobovať
novým okolnostiam nielen jednotlivci, ale
aj firmy a spoločnosti. Reklamní tvorcovia
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sa snažia vymýšľať nové a nové kreatívne
riešenia, len aby upútali, upriamili pozornosť spotrebiteľov na značku a to za akúkoľvek cenu. Pre reklamu nie je nič nemožné, nedosiahnuteľné, alebo posvätné - v duchu zásady Jezuitov: „Účel svätí prostriedky“. Tak či onak, sme nútení sa s reklamou
priamo konfrontovať, niektorí len ako bežní
príjemcovia, iní ako aktívni tvorcovia, alebo ako teoretici reklamy. Je to kontroverzná
oblasť, pretože pri vnímaní a hodnotení reklamných komunikátov neraz dochádza aj
k názorovému stretu. Predstava o tom, ako
má vyzerať kvalitná reklama môže byť iná
v očiach praktických tvorcov a iná v teoretickej rovine. Odhaliť jej často komplikovaný, spletitý jazyk, vygenerovať univerzálny
kód účinnej reklamy je nemožné, možno aj
preto je táto téma reklamy neustále aktuálna a lákavá.
Reklama v súčasnosti (ale neraz aj v minulosti) sa prezentuje vo vzťahu k umeniu. V tejto interakcii pôsobí reklama v našej kultúre a evokuje otázky (a vášnivé diskusie) aj o tom, či jej postavenie v spoločnosti je tak jednoznačné, ako je postavenie
samotnej kultúry a umenia. Otázka vzťahu
medzi umením a reklamou, jej postavením
v kultúre a našej postmodernej spoločnosti
totiž nie je až taká jednoznačná. Mnohí vnímajú reklamu len ako komerčný, masovokomunikačný prostriedok, ktorý s umením
nemá nič spoločné. Ak aj reklama vykazuje isté znaky „umeleckosti“ považujú to za
odsúdeniahodný exkurz do oblasti, ktorá reklame pre je materiálnu povahu neprináleží.
Ďalšia skupina recipientov je miernejšia a
reklamu interpretuje ako istú formu úžitkového umenia. Nájdu sa aj takí, ktorí v reklame vidia novú, verejnú formu umenia. Umenie pre masy, kde recipient nemusí chodiť za
umeleckými dielami do galérií, na výstavy,
ale umenie prichádza za ním a stáva sa súčasťou jeho sveta. Súvisí to priamo nielen
so zmenou paradigmy nazerania na súčas-

né umenie, ale žiada si to aj moderná, rýchla súčasnosť, v ktorej človek nikdy a na nič
nemá čas.
Jednoznačne určiť, ktorý z názorov je
správny sa dá len ťažko. Možno sú správne
všetky a možno ani jeden z tých, ktoré uvádzame. Pravdou je iba to, že tvár súčasnej
reklamy má mnoho podôb. Zopár postrehov, ako možno vnímať reklamu v kontexte našej prítomnosti iba dokazuje bohatosť
a rozsiahlosť témy. Záleží od uhlu pohľadu,
akým sa na reklamu pozeráme: či z hľadiska psychologického, sociologického, filozofického, kulturologického, ekonomického,
marketingového, historického, umeleckého, etického, estetického, mediálneho, alebo
v našom prípade semiotického. Cieľom príspevku je prepojiť teoretický výskum z oblasti reklamy, marketingovej komunikácie
(ale aj iných vedných odborov, ktoré s ňou
úzko súvisia), aplikovať ho na súčasný stav
reklamy a ponúknuť tak novú, pragmatickú alternatívu skúmanej oblasti. Rôzne teoretické východiská sa budeme usilovať overiť, porovnať s analýzou procesu semiózy
vybraných reklamných komunikátov.
Jednoznačnú odpoveď na notoricky známu otázku či je reklama umením, remeslom,
alebo iba „navoňanou zdochlinou“ sa však
čitateľ z textu nedozvie. Isté však je, že v reklame sa nachádzajú znaky, s ktorými pracuje, resp. ktoré používa aj umenie. Tento
text sa snaží dokázať fakt, že reklama „nežije svoj život“ izolovane, ale je neoddeliteľnou súčasťou kultúry a tak, ako našu kultúru ovplyvňujú médiá a reklama, podobne
ovplyvňuje médiá a reklamu aj naša kultúra, či umenie.

Čo je reklama ?
Je to otázka, obligátne sa nachádzajúca
vo väčšine úvodov prác, štúdií, alebo publikácií, zaoberajúcich sa problematikou reklamy.
Aby sme tento „rituál“ zachovali aj

Kapitola: 8. – Milan Banyár: Umenie a reklama - znaky umeleckej a komerčnej ...

119

z dôvodu metodologickej postupnosti,
pokúsime sa na ňu odpovedať.
Slovo reklama je pravdepodobne odvodené od latinského slova „reclamare“, čo znamená „znovu kričať“, alebo „silne, hlasno kričať“. Od tých čias však reklama prešla veľkým vývojom a rôznymi zmenami.
Ak by sme chceli súčasnú reklamu jednoducho vysvetliť, definovať, povedali by sme,
že ide o komunikáciu medzi firmami, spoločnosťami a spotrebiteľmi, čiže komunikáciu, ktorá vzniká na základe komerčného, obchodného zámeru. Reklama, popri
iných zložkách komunikačného mixu, ako
sú podpora predaja, osobný predaj, public
relations, či direct marketing, patrí neustále k najzjavnejším a najdiskutovanejším nástrojom marketingovej komunikácie. Mnohé spoločnosti, asociácie, ale aj autori, zaoberajúci sa marketingom a komerčnou komunikáciou definujú reklamu rôznymi spôsobmi:
Podľa Americkej marketingovej asociácie (AMA) je reklama „každá platená forma
neosobnej prezentácie a ponuky ideí, tovaru
alebo služieb prostredníctvom identifikovaného sponzora.“
V Etickom kódexe Rady pre reklamu nachádzame takúto definíciu reklamy: „reklamou rozumieme komunikačný proces,
uskutočňovaný za úhradu alebo inú protihodnotu, akýmkoľvek podnikateľským
subjektom alebo iným subjektom konajúcim v jeho záujme a s jeho vedomím a/alebo
na jeho pokyn, ktorého účelom je prostredníctvom komunikačných médií poskytnúť
spotrebiteľovi informácie o tovare a službách, nehnuteľnostiach, obchodnom mene,
ochrannej známke a iných právach a záväzkoch (ďalej len „Produkt“) i činnostiach,
cieľoch a projektoch charitatívnej alebo inej
nekomerčnej povahy. Pre účely Kódexu sa
za komunikačné médiá pokladá televízia,
rozhlas, nosiče audiovizuálnych diel, periodická tlač a neperiodické publikácie, bill-
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boardy, dopravné prostriedky, plagáty a letáky, ako aj ďalšie komunikačné prostriedky umožňujúce prenos informácií“ (zdroj:
http://www.rpr.sk/sk/nav/eticky-kodex).
Pomerne rozsiahlu definíciu reklamy nám
ponúka Foret, autor mnohých publikácií týkajúcich sa marketingu, propagácie, public
relations a reklamy, ktorý tvrdí, že: „Smyslem reklamy je upozornit na produkt, ať už
je jím rozuměno zboží, služby, osoba, akce
atp. Jde o to, vzbudit u veřejnosti pozornost,
zapsat se do povědomí (příp. dokonce až
do podvědomí), vyvolat zájem, touhu, chuť
či potřebu, které je objekt reklamy nucen
uspokojit. Cílem reklamy je, aby příjemce
začal v intencích reklamního sdělení jednat
– nakupovat, objednávat, konzumovat, navštěvovat, vyhledávat… Reklama je zpravidla zprostředkovaná a maximálně přitažlivá prezentace zboží, služeb, institucí, osob,
názorů apod., představujících předmět reklamní komunikace. Reklama je financovaným sdělením, které na objednávku zadavatelů (zpravidla tvůrců či distributorů předmětu – tj. zboží, služeb atd.) vytvářejí a realizují tvůrci reklamy (reklamní agentura) a
její distributoři (majitelé médií). Objektem
reklamy je potom veřejnost, případně některá konkrétněji určená část“ (FORET, 1994,
s. 56, 58).
Autori publikácií, zaoberajúcich sa marketingom, propagáciou, ale aj reklamou, Jitka Vysekalová a Jiří Mikeš ponúkajú takúto definíciu reklamy: „Reklama (advertising): tvorba a distribuce zpráv poskytovatelů zboží či služeb nabízených s komerčním cílem. Musí být zřejmé, že jde o placené správy, které využívají komunikační media k dosažení cílové skupiny. Patří sem inzerce, televizní a rozhlasová reklama, vnější reklama, reklama v kinech a audiovizuální snímky“ (VYSEKALOVÁ, MIKEŠ,
2003, s. 16).
Podľa Hanulákovej, autorky, ktorá sa zaoberá hlavne etickými aspektmi reklamy, je
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reklama: „mostom spájajúcim ponuku s dopytom. Na jednej strane je nositeľom informácií o produktoch a akýmsi orientačným
bodom pre kupujúcich. Na druhej strane,
reklama ovplyvňuje dopyt, predaj, potreby,
preferencie a postoje kupujúcich v želateľnom smere pre ponúkajúcich. Jej význam
v systéme marketingovej komunikácie podčiarkuje aj množstvo firiem a spôsobov použitia. Verejný a masový charakter reklamy
by mal byť zárukou, že propagovaný tovar
je štandardný a legitímny. Vhodnou kombináciou humoru či dramatizácie, kreatívnej
zložky a umeleckého stvárnenia, príp. obrazu a zvuku je účinným nástrojom ovplyvňovania spotrebiteľov“ (HANULÁKOVÁ,
2002, s. 8).
Z uvedených citácií môžeme vidieť, že autori majú na reklamu mnoho spoločných názorov, no nájdu sa však aj názorové odlišnosti, ktoré sú dôsledkom ich výskumného zamerania. Výhodou je, že jednotlivé definície reklamy poskytujú širší pohľad na
problematiku reklamy a komerčnej komunikácie. Ak by sme mali reklamu definovať v rámci nášho semiotického výskumu,
tak pod reklamou rozumieme súbor znakových štruktúr a znakových systémov, skladajúcich sa z relatívne stálych znakov (patriacich hlavne do oblasti reklamy), aj znakov variabilne sa meniacich (patriacich do
iných, či už komerčných alebo nekomerčných oblastí našej histórie a kultúry), ktorých úlohou je recipienta nielen informovať o produktoch či službách, ale jednotlivé znaky reklamných komunikátov oslovujú recipienta aj emocionálne, čiže v príjemcovom vedomí vyvolávajú určité zmeny v jeho názoroch, hodnotách, poznatkoch,
emóciách a napomáhajú tak k celkovej zmene príjemcovho správania súvisiaceho s nákupom propagovaného tovaru.
Odpovede na otázky, ako má vyzerať reklama, čo má obsahovať, aké má mať funkcie sú z hľadiska subjektívneho hodnote-

nia recipientov rozdielne - napr. reklama
má byť originálna, vtipná, vkusná, etická,
zaujímavá, netradičná, šokujúca, elegantná, jednoznačná, výrazná, pravdivá, dôveryhodná, nápaditá, informatívna, zapamätateľná, správne zameraná na cieľovú skupinu, vyvolávajúca túžby po produkte, dostatočne apelatívna, vizuálne a technicky
kvalitná atď. (vymenovali sme len tie najvýznamnejšie kritériá a požiadavky na reklamu zo strany jej príjemcov). Ak sa však
pozeráme na reklamu z hľadiska jej marketingovo-komunikačnej funkcie, jej hlavných cieľov, môžeme ju rozdeliť, podľa zamerania, na informatívnu, presvedčovaciu
a pripomínaciu1.
Informatívna funkcia reklamy – patrí
k najdôležitejším funkciám reklamy, pretože zvyšuje informovanosť spotrebiteľov. Informuje ich o produktoch, službách, značkách, ale aj cenách, vysvetľuje aký majú výrobky účel, príp. ako sa používajú, komu sú
určené atď. Spotrebiteľ sa takýmto spôsobom bližšie dozvedá aj o firmách, spoločnostiach, ktoré produkty vyrábajú, takže
informatívna reklama zároveň posilňuje firemný imidž.
Presvedčovacia funkcia reklamy – slúži na to, aby efektívnym spôsobom ovplyvnila spotrebiteľské správanie - dáva spotrebiteľovi určitý dôvod na to, aby si produkt,
službu zakúpil, resp. aby si obľúbil propagovanú značku. Reklama môže presviedčať rôznymi spôsobmi, napr. pomocou poskytnutia všetkých potrebných informácií,
môže presviedčať pomocou rôznych argumentov, presviedča prostredníctvom verejne známych a populárnych osobností, ale
aj odborníkov (lekárov, opravárov, technikov atď.), či bežných laikov a ich osobnej skúsenosti s produktom, službami. Ďalším veľmi účinným prostriedkom presviedčania reklamy sú emócie. Reklamy využívajú na propagáciu značky, produktu rôzne
emócie, od humoru, cez pocit radosti, šťas-
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tia, ale aj nostalgie, až po emócie, pre reklamu netradičné ako napr. strach, hnev, či odpor. Do presviedčania reklamy prostredníctvom emócií spadá aj naša skúmaná oblasť,
oblasť umenia. Dá sa hovoriť o určitom špecifickom estetickom zážitku, ktoré v nás takáto reklama vyvolá. Estetická funkcia reklamy sa však v súčasnej dobe stáva bežným kritériom reklamy, nárokov kladených
na tvorbu reklamných komunikátov. Reklama prostredníctvom vyvolania emócií vytvára intenzívny zážitok vo vedomí a podvedomí recipienta, podobajúci sa, resp. totožný so zážitkom estetickým.
Úlohou pripomínajúcej reklamy je udržiavať propagovaný produkt alebo značku
v spotrebiteľskom povedomí, ale zároveň aj
upevňovať stabilitu firmy na trhu. Pripomínanie pomocou reklamy vedie spotrebiteľov
k tomu, že si vytvárajú hlbší vzťah k produktu, značke a pripomínajúca reklama znižuje spotrebiteľské obavy, ich nedôveru.
V ďalšej časti štúdie sa preto orientujeme
na presné vymedzenie umeleckého jazyka
a jazyka reklamy, prezentujeme ich spoločné vlastnosti, ale aj rozdiely.

Umenie a reklama
O vzťahu medzi umením a reklamou sa
najmä v súčasnosti vedú mnohé polemiky
a nebude to inak ani v nasledujúcich riadkoch. Svet reklamy a svet umenia sa možno na prvý pohľad radikálne odlišujú, no
na druhej strane v oboch skúmaných oblastiach môžeme nájsť aj veľa spoločných bodov.
Prv, než by sme chceli skúmať súčasný
vzťah medzi umením a reklamou, musíme sa na túto problematiku pozrieť z hľadiska jej historického vývoja. Vzťah medzi umením a reklamou sa prelína celou
históriou. Za umelecké artefakty môžeme
považovať už jaskynné maľby, či plastiky
pravekého človeka, ktoré mali nielen estetickú no najmä rituálnu, duchovnú funkciu.
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Vznik reklamy priamo súvisí s postupným
vývojom spoločnosti, od deľby práce, cez
výrobu tovaru, až po výmenu tovaru za tovar, ktorý neskôr nahradili peniaze. Vznik
reklamy však mnohí autori spájajú s obdobím antiky, pretože už z tohto obdobia sa
zachovali konkrétne artefakty dokazujúce existenciu reklamy v podobe vývesných
štítov, obchodných tabúľ, atď. Reklama sa
postupne formovala v súvislosti s rozvojom
obchodu, priemyslu a hospodárstva. Na rozmachu reklamy sa podpísalo aj zefektívnenie komunikácie, zjednodušenie komunikácie a vznik nových médií a komunikačných
prostriedkov. Napriek tomu, že prvoradou
úlohou reklamy bolo vždy informovať spotrebiteľa o výrobkoch, tovaroch a službách,
jej neodmysliteľnou súčasťou bola aj funkcia estetická, ktorá prepája reklamu s umením. Ak by sme sa však z hľadiska histórie usilovali uviesť konkrétnejší prípad spájania umenia a reklamy, nachádzame ho už
napr. v dielach známeho post impresionistu Henriho de Toulousea-Lautreca, ktorý
technikou litografie vytváral reklamné plagáty na rôzne kabaretné predstavenia. Umenie a reklama sa spájajú aj v období Secesie a najmarkantnejšie sa prejavuje kombinácia umeleckých ambícií a komerčnej kultúry v POP – Artovom umení, ktoré z reklamy vytváralo umelecké diela. O týchto
a podobných témach sa mnoho diskutovalo (a stále diskutuje), na ich základe vzniklo množstvo publikácií o umelcoch, ktorí vo
svojich dielach používali reklamné prvky,
preto sú pre verejnosť pomerne známe. Ak
však o probléme spájania umenia s reklamou uvažujeme v iných súvislostiach, zisťujeme, že „komunikácia“ medzi umením
a reklamou je obojsmerný proces - teda používanie znakov umenia a reklamy je kontinuálnym výmenným vzťahom. Nielenže
znaky reklamy sa v kontexte umenia stávajú umeleckými dielami (ako v prípade POPArtu), ale platí to aj naopak, umelecké zna-
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ky sú používané za účelom komerčnej komunikácie. Fenomén spájania znakov umenia v reklame je však z hľadiska súčasnosti málo skúmanou témou. Výskyt umeleckých (ale aj iných) znakov v reklame nám
poskytuje možnosť a zároveň priestor zaoberať sa týmto špecifickým problémom súčasnej reklamy.
Vzťah umenia a reklamy je zaujímavým
fenoménom a z hľadiska reflexie súčasnej
reklamy ho dokonca môžeme považovať za
emblematický. Osobnosti z oboch odvetví
už túto tému analyzovali zo všetkých jej aspektov a niektoré z „artistných“ komentárov, viažucich sa k reklame dnes, už môžeme považovať za prázdne klišé. Ako príklad
stačí uviesť viac slogan ako seriózny záver
notoricky známeho fotografa a reklamného tvorcu Oliviera Toscaniho: „Reklama je
navoňaná zdochlina.“ Prvoplánovo kontroverzný fotograf, trpiaci komplexom neuznaného umelca akoby potreboval ospravedlniť vlastnú tvorbu pre firmu United Colors
of Benetton. Zaujímavé a zreteľne komunikujúce fotografie predávajúce brand, značku Benetton, bez priameho vzťahu s výrobkami tejto firmy sa v jeho interpretácii stali priam umeleckými dielami s ambíciou liečiť svet - akoby reklama potrebovala rehabilitáciu.
Práve obdobie postmoderny je charakteristické tým, že stiera hranice medzi umením a masovou kultúrou. Umenie sa potrebuje vymaniť z dogmatického, kultúrneho
statusu a otvára sa novej pragmatickej skutočnosti na poli masmediálnej a marketingovej komunikácie. Na strane druhej, má
naopak, reklama potrebu oslobodiť sa od
nálepky nízkeho, povrchného, či banálneho a stáva sa umeniu „rovnocenným“ partnerom. V tejto súvislosti si umenie a reklama začínajú navzájom „prepožičiavať“ svoje výrazové znaky, ktoré donedávna výsostne patrili jednej alebo druhej oblasti.
Medzi umením a reklamou nastáva aká-

si komunikačná spätná väzba, ktorou by
sme sa chceli v našej štúdii zaoberať. Podľa
Horňáka sa „reklamný produkt môže stať
umením ak splní základné atribúty umenia. Či ide o slovo, obraz, tvar... Vtedy sa
stáva akýmsi druhom úžitkového umenia.
A aj keď to nemôžeme požadovať od každej reklamnej výpovede, jej hodnotu a často
aj komerčný efekt pre propagovaný produkt
to zvyšuje. Umenie jednoducho pomáha reklame predávať a reklama pomáha predávať
umenie. Takže ich vzájomné prepojenie je
užitočné pre všetky zúčastnené zložky, pričom vonkoncom nemusí ísť len o komerčný
efekt (HORŇÁK, 2003, s. 75).
Dokazovať však, že reklamné komunikáty sú svojou kvalitou schopné konkurovať umeleckým dielam, alebo ich nahradiť,
by však bolo nanajvýš odvážne, ba dokonca až naivné tvrdenie (v zásade sa odlišujú
už pri ich funkcii, cieľoch a úlohách) - i keď
vytvoriť kvalitný a hlavne účinný reklamný komunikát je svojím spôsobom umenie.
Štruktúra reklamných komunikátov však
v mnohých prípadoch kopíruje, paroduje,
variuje umelecký výraz, či jeho špecifický
jazyk, alebo aluzívne odkazuje na určité,
konkrétne umelecké diela.
Predmetom nášho výskumu bude už
etablovaný a svojbytný žáner reklamy
a jeho pragmatický dosah na spoločnosť,
ale aj jednotlivca. Ako sme naznačili, reklamu a umenie nebudeme vnímať izolovane, ani ich nebudeme deliť po akejsi pomyselnej vertikálnej osi na vysoké (umelecké) a nízke, profánne (komerčné). Práve naopak, v súvislosti s výskumom reklamy ich budeme analyzovať ako dve rovnocenné oblasti, ktoré sa často dopĺňajú a využívajú aj podobné, niekedy aj rovnaké výrazové a vyjadrovacie prostriedky. Nazdávame sa, že časy, keď sa reklama potrebovala vymedziť voči tzv. vysokému umeniu
sú minulosťou. Súčasné printové i televízne reklamné kampane, reklamné šoty, spo-
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ty a vôbec celá reklamná komunikácia už
čosi podobné nepotrebuje, vystačí si sama.
Mnohé z reklamných kampaní nevnímame ako umelecké koncepty a performance
len preto, že sa v nich objaví brand, značka,
či výrobok. „Reklama – jako nejzřetelnější
komunikační projev – začala být zadavateli
a realizátory, reklamními agenturami, více
chápána jako umění s intenzivní tendencí
sledovat především estetické kvality komunikace, akcentovat vytváření libých vjemů.
Méně pak byla posuzována z hlediska svého nejvlastnějšího poslání – tj. účelové komerční komunikace, vytvářené s cílem nabídnout a prodat zboží jako formu uspokojení lidské potřeby“ (PAVLŮ, 2005, s. 5).
Paralely medzi jazykom reklamy a jazykom umenia sú najmä v súčasnosti veľmi
markantné. V súvislosti s reklamou tvorbou
môžeme hovoriť o originálnom, autorskom
štýle. Reklamné spoty sú tvorené ako krátky film s ambíciou vytvorenia estetického,
resp. umeleckého zážitku. Reklamné spoty majú už desaťročie aj svojich programových tvorcov, predovšetkým režisérov, ktorí sa tešia statusu umelcov aj mimo reklamný kontext (napr. Spike Jonze, Michael Gondry, Chris Cunningham), na strane druhej
renomované režisérske hviezdy, komerčné
i umelecké, dávajú svoj talent do služieb reklamy a vôbec to nevnímajú ako handicap
(napr. David Lynch, Tony Scott, Wim Wenders). Preto pri výklade jednotlivých významov reklamy môžeme vychádzať z interpretácie umeleckého diela, ako základnej
kostry pri interpretácii reklamy. Zohľadňovať budeme hlavne estetické (umelecké)
kritériá na oblasť reklamy.
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Komunikačný proces
– jeho význam v kontexte
umeleckej a komerčnej
komunikácie
Komunikačný proces z pohľadu umenia,
reklamy, alebo bežnej každodennej praxe pozostáva z viacerých zložiek, vytvárajúcich určitý transfer informácií (predstáv,
myšlienok, nápadov, poznatkov, skúseností, zážitkov) medzi autorom (vysielačom)
a príjemcom (recipientom). Celý svet funguje pomocou kódov a ak uvažujeme v semiotických súvislostiach môžeme povedať, že
naše okolie, všetko, čo sa dotýka našej osoby, ale aj čo stojí mimo nás má podobu znakovej štruktúry, ktorú sme schopní viac, či
menej dekódovať. Preto sa v tejto časti budeme zaoberať komunikačným procesom
a jeho jednotlivými zložkami, ktoré sa dopĺňajú, nadväzujú na seba a tým vytvárajú
určitý systém - komunikačný systém.
Komunikovať znamená, v jednoduchosti povedané, vymieňať si informácie. Tento proces je však oveľa komplikovanejší
a skladá sa z viacerých vrstiev. Už len slovo komunikovať nám ponúka množstvo významov ako napr. dorozumievať sa, spájať sa, vytvárať väzby, prepájať súvislosti, sprostredkovať správy, interaktívne pôsobiť, hovoriť s niekým o niečom atď. Komunikácia je dôležitou súčasťou nášho života, pretože vytvára prostredie pre výmenu
našich názorov, myšlienok, úvah, predstáv
a tým zvyšuje porozumenie, znižuje neinformovanosť, zapája ľudí do sociálneho procesu, dáva nám priestor realizovať sa, vyjadriť náš názor. Mali by sme si uvedomiť,
že komunikácia je vzájomný výmenný proces medzi tvorcom informácie, samotnou
informáciou a jej príjemcom (vysielač - kanál - príjemca). Komunikovať môžeme viacerými spôsobmi a na mnohých úrovniach.
Či už hovoríme o priamej, alebo nepriamej
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(sprostredkovanej) komunikácii, odzrkadľujúcej sa v mnohých sférach našej spoločnosti. Komunikácia preto môže byť aj intrapersonálna (odohráva sa v našom vnútri
- ide o dialóg, ktorý vedieme sami so sebou
a riešime ním naše problémy v rámci nášho
psychického systému), interpersonálna (ide
o komunikáciu dvoch, alebo malého počtu ľudí, ktorí komunikujú „tvárou v tvár“
s priamou spätnou väzbou), skupinová (ide
o určitú spoločnú názorovú, hodnotovú,
alebo postojovú zhodu, ktorá skupinu spája), davová (zoskupenie veľkého počtu ľudí,
rôznych názorov, v konkrétnom priestore
a čase, na základe určitého externého vplyvu, impulzu resp. signálu), alebo masová
(veľký, premenlivý počet rôznych ľudí, bez
uvedomenia si príslušnosti ku kolektívu,
bez akejkoľvek vnútornej väzby, alebo časového, či priestorového trvania, ktoré spájajú iba spoločné sociálne potreby). Príkladov rozličných foriem komunikácie je veľmi veľa a mnoho z nich sa stalo aj súčasťou
marketingovej komunikácie. Vo všeobecnosti komunikáciu delíme na verbálnu 2 (reč
využívaná v rozhovoroch – skladanie viet
atď.) a neverbálnu komunikáciu3 (napr. proxemika, mimika, gestika, haptika, posturika, celkový vzhľad - imidž atď.). Existujú
však aj iné druhy komunikácie, ako napr.
písomná komunikácia (umožňuje nám fixovať slová tak, aby neboli viazané iba na konkrétne miesto a čas, v ktorom sa komunikácia odohráva, ale komunikácia je schopná
sa preniesť aj na veľkú vzdialenosť, alebo
ju môžeme zachovať pre iné obdobie), komunikácia využívajúca rôzne dorozumievacie signály alebo kódy (napr. posunková reč,
ale aj signály v športe, signály, ktorými sa
dorozumievajú potápači, robotníci na stavbe, policajti riadiaci dopravu atď.), komunikácia prostredníctvom médií (masovokomunikačné prostriedky – televízia, rozhlas,
noviny, časopisy, internet atď.), komunikácia prostredníctvom umenia (umenie a jeho

symbolický jazyk). Komunikácia sa využíva vo vede, kultúre, politike, obchode, armáde, zdravotníctve, vyučovacom procese
atď. - má do veľkej miery procesuálny charakter a dochádza v nej aj k zlučovaniu viacerých foriem navzájom. Dobrým príkladom je práve oblasť marketingovej komunikácie, ktorá v sebe môže spájať priamu komunikáciu so zákazníkom, ale aj komunikáciu vo vnútri firmy či spoločnosti, alebo
nepriamu, neosobnú formu komunikácie.
Vo väčšej miere sa v marketingovej komunikácii využíva nepriama komunikácia, nie
však kvôli jej kvalitatívnej výhode, ale skôr
výhode kvantitatívnej (dokáže osloviť väčší
počet spotrebiteľov). Pri tvorbe reklamných
kampaní treba vybrať vhodné médiá (ide
o tzv. mediálny mix), aby dokázali optimálne osloviť vybranú cieľovú skupinu. V reklamných komunikátoch dochádza tiež ku
kombinácií viacerých druhov komunikácií,
v závislosti od druhu a výberu média. Reklamu rozdeľujeme aj v rámci typu komunikácie na: auditívnu (resp. audiálnu), vizuálnu, alebo audiovizuálnu. Reklama tak môže
vo svojom obsahu spájať verbálnu, neverbálnu, písomnú, obrazovú, ale aj symbolickú komunikáciu, či dokonca komunikáciu
prostredníctvom emócií.
Komunikácii a jej zložitému systému
sa preto venovala (a stále venuje) veľká pozornosť v oblasti výskumu. Pre lepšie pochopenie komunikácie vzniklo množstvo
modelov komunikácií, slúžiacich ako zjednodušené schémy, ktoré nám približujú,
znázorňujú celý tento proces. Prvými teoretickými modelmi boli modely Clauda E.
Shannona, Warrena Weavera, alebo Harolda W. Lasswella. Zakladateľ matematickej teórie informácie Claud E. Shannon rozvinul svoju teóriu informácie v publikácii
„Mathematical Theory of Communication“
(„Matematická teória komunikácie“) v roku
1949. Shannon však považoval význam
správy za irelevantný z pohľadu technické-
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ho výskumu komunikácie. Oproti tomu už
jeho kolega Warren Weaver naznačil využitie modelu komunikácie na oblasť humanitných vied. Sociológ a politológ Harold W.
Lasswell uvažoval o komunikácii tak, že sa
snažil zodpovedať päť základných otázok:
kto hovorí čo, ako to hovorí, alebo aký kanál, resp. médium používa na prenos správy, komu to hovorí a s akým efektom. Lasswell patril k zakladateľom výskumu masovej komunikácie a preto sa jeho model komunikácie stal inšpiráciou aj pre iných autorov (často sa používa aj pri charakteristike procesu marketingovej komunikácie) ako
napr. pre amerického výskumníka Georgea
Gerbnera (predstaviteľ tzv. „kultivačnej teórie“ tvrdí, že médiá ovplyvňujú náš pohľad
na svet a televízia má schopnosť nahradiť
našu osobnú skúsenosť), ktorý doplnil lasswelov model o ďalšie časti, ktoré s komunikáciou súvisia (niekto vníma nejakú udalosť a reaguje na ňu v nejakej situácii, pomocou nejakých prostriedkov, aby poskytol
materiály v nejakej podobe, v nejakom kontexte, s nejakým obsahom a s nejakými dôsledkami). Ďalší autori sa podrobnejšie zaoberali rôznymi oblasťami komunikácie
napr. filozof, literárny vedec a najvýznamnejší predstaviteľ Torontskej školy Marshall
McLuhan sa zameriaval hlavne na vplyv
masovej komunikácie na spoločnosť, kultúru, ale aj na jednotlivca. Snažil sa zodpovedať hlavne otázku, ako médiá fungujú, teda
skúmal vyjadrovacie prostriedky médií4.
V rámci výskumu jazykovej komunikácie patrí k najvýznamnejším predstaviteľom
ruský lingvista, štrukturalista, jeden zo zakladateľov Pražského lingvistického krúžku, Roman Jakobson. R. Jakobson uvádza
šesť faktorov jazykovej komunikácie a to:
odosielateľ, kontext, správa, kontakt, kód
a adresát.
Mediálne štúdiá sa začali formovať na základných pilieroch teórie masovej komunikácie, ale aj na výskumoch kultúry a spo-
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ločenských väzieb. Pri zachytení, definovaní rôznych kultúrnych prejavov a ich znakov sa v mnohých prípadoch používala semiotická analýza. Najznámejší predstavitelia boli napr. literárny vedec Raymond Williams a jeden z hlavných predstaviteľov Birminghamskej školy, Stuart Hall.
Raymond Williams inšpiroval mnohých
tvorcov komunikačných modelov, aby v komunikácii zohľadňovali aj kultúrne prostredie tzv. kulturálny model komunikácie.
„Kulturální model komunikace vnímá komunikaci jako konstruování sdíleného prostoru významů, v němž se příslušníci dané
kultury pohybují. Zatímco přenosový model izoluje sdělení a „dopravuje“ je jako dopis od podavatele k příjemci, kulturální model klade důraz na skutečnost, že lidé spolu sdílejí svět společných významů, které
berou jako samozřejmost, dávno předtím,
než k formulaci nějakého sdělení dojde“ (JIRÁK, KŐPPLOVÁ, 2003, s. 50).
Stuart Hall v súvislosti s médiami hovorí
o role interpretačne aktívneho publika. Jeho
teória kódovania a dekódovania je charakteristická tým, že publikum pristupuje k interpretácii mediálnych textov tvorivo, invenčne a preto odoslaný význam automaticky nemusí byť totožný s významom prijatým. Tento fakt je dôležitý aj pre reklamu
a treba ho zohľadniť aj pri tvorbe reklamných komunikátov.
Predchádzajúce riadky nám dokumentujú stručný prehľad teórie komunikácie
z rôznych oblastí a vedných odborov, ktoré ovplyvnili súčasný pohľad na skúmaný problém. Stávajú sa pre nás inšpiráciou
a kľúčovým východiskom pre ďalší výskum
teórie komunikácie. Preto sa v nasledujúcich riadkoch budeme snažiť popísať a porovnať proces komunikácie na základe všeobecnej schémy komunikačného procesu
z pohľadu umenia a reklamy (viď. schéma
č. 1). Chceme ním zistiť, aké sú rozdiely medzi umeleckou a reklamnou komunikáciou,
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ale aj to, čo majú oba procesy komunikácie
spoločné.

tora (resp. autorov), ktorý reklamu vytvoril.
Súvisí to aj s časovým a hodnotovým kó-

schéma č. 1
Všeobecná schéma komunikačného procesu.
Vysielač (zdroj informácie): Vysielač je
zdrojom informácie, on dáva základný (prvotný) impulz smerujúci k príjemcovi, resp.
skupine príjemcov. V súvislosti s umením
môžeme za vysielač informácie považovať
samotného autora, expedienta správy (maliar, sochár, hudobný skladateľ, spisovateľ
atď.). V oblasti reklamy je to autor (alebo
autorský kolektív) vytvárajúci reklamný komunikát. Za vysielač môžeme však považovať aj zadávateľa (investor – firma, spoločnosť) reklamy, pretože aj on môže do značnej miery ovplyvniť výslednú podobu komunikácie. Rozdiel medzi umením a reklamou, v súvislosti s autorom je ten, že autor
umeleckého diela ovplyvňuje hodnotu umeleckých diel svojou popularitou, alebo presnejšie povedané kvalitami (talent, umelecký
prínos, revolučné názory, svojské vnímanie
a zobrazovanie reality atď.), ktoré mu pripisujú história, dejiny umenia, aj naša kultúra. V oblasti reklamy však toto pravidlo neplatí, alebo ak, tak iba v minimálnej miere. Súvisí to aj s faktom, že autor reklamy
zostáva pre väčšinu ľudí anonymný. Samotná reklama je viac autonómna, či presnejšie
povedané, z hľadiska pragmatického využitia reklamy je dôležitejší jej účinok na cieľovú skupinu spotrebiteľov, než meno au-

dom, pretože umelecké diela sa postupom
času môžu stať známymi a každé umelecké dielo je jedinečným originálom, na rozdiel od reklamných komunikátov, ktoré postupom času strácajú svoju aktuálnosť a sú
produkované masovo.
Kódovanie (kódovací základ): Pod termínom kódovací základ rozumieme všetky
prostriedky, pomocou ktorých autor vyjadruje svoje myšlienky, pocity a názory. V oblasti umenia súvisí kódovací základ s danou
umeleckou oblasťou. Pre výtvarné umenie
sú kódovacím základom línie, čiary, farby
atď. Pre spisovateľa sú kódovacím základom jednotlivé písmená, slová, z ktorých
vytvára vety – konkrétne dielo. Pre hudobného skladateľa sú kódovacím základom
noty. V súvislosti so semiotikou môžeme
hovoriť o syntaxe (skladbe), predmetom jej
skúmania je, z akých znakov sa dielo skladá
a ako sa tie znaky navzájom dopĺňajú.
Reklama má tiež svoj kódovací základ,
ktorý je v mnohých prípadoch podobný,
resp. rovnaký ako v oblasti umenia. Tu je
potrebné rozdeliť reklamu aspoň na dve časti a to na printovú (statickú) a reklamu audiovizuálnu (dynamickú). Pri skúmaní printovej reklamy si môžeme všímať základné
znaky, ako sú napr. línia, tvar, svetlo, far-
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ba, písmo, priestor (a jeho organizácia - členenie a rozmiestnenie textovej a obrazovej časti), text reklamy (metafora, metonymia, hyperbola, aliterácia, anafora, epifora
atď.), rovnováha a napätie obrazu, kompozícia, rytmus, postava, predmet, resp. produkt, jeho prepojenie s obrazom a textom
reklamy atď.
V súvislosti s audiovizuálnou, resp. televíznou reklamou môžeme hovoriť o filmových znakoch: filmovom zábere (veľký celok, celok, polocelok, polodetail, detail, veľký detail), sklone kamery (podhľad,
nadhľad, odklon od vertikály), pohybe kamery (panoráma, nájazd, odjazd, travelling), hĺbke ostrosti záberu, priestore v reklamnom spote, čase v reklamnom spote, rytme, farbe v reklamnom spote, hudbe,
resp. zvukoch využitých v reklame, montáži, hereckej zložke, kostýmovej zložke, scénografii, psychológii postáv resp. o psychologickom účinku celej reklamy, estetizácii
obrazu (nasvietenie, deformácia priestoru
a pod.).
Podľa uvedených príkladov môžeme povedať, že reklama svoj kódovací základ, ale aj
teoretické poznatky preberá z rôznych druhov umenia. Či už ide o výtvarné umenie
alebo umeleckú fotografiu, divadlo, film,
hudbu, literatúru - reklama ich využíva napríklad pri tvorbe sloganov - alebo rozhlasové umenie, ktorého hlavným umeleckým prostriedkom je herecký hlas. Ak by
sme uvažovali o kódovacom základe nielen v dimenzii reklamného komunikátu,
ale v širšom, mediálnom kontexte, zistili by
sme, že podobné kopírovane znakov umenia sa prejavuje aj v intenciách médií. „Mediálny „text“, teda jeho verbálna stránka, sa
obohacuje – okrem príjemcu – o ďalšie významy, „kódy“. V televízii je to napríklad
farba, hudba, pohyb atď., v rozhlase zvuky, hudba, hlasy hercov a pod. Konkrétny
význam ovplyvňuje aj aspekt intertextuality (vzájomné prestupovanie médií, vstupy
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divadelnej či knižnej literatúry do mediálnej), ktorý v súčasnom, nielen mediálnom
umení znamená porušovanie kedysi striktne vymedzených hraníc medzi jednotlivými druhmi umenia a ich žánrami“ (ŽILKOVÁ, 2004, s. 20).
V reklame dochádza k syntéze jednotlivých druhov umenia, v závislosti od druhu vybraného média a k ich následnej komercializácii v podobe výsledného obrazu
reklamného komunikátu. Reklama však pre
svoj účel nepoužíva iba umelecké prostriedky, ale aj rôzne iné existujúce formy komunikácie (ako napr. verbálnu, neverbálnu komunikáciu atď.). Jednoducho - reklama vo
svojom obsahu kombinuje umelecké, ale aj
neumelecké kódy na komunikáciu so zákazníkom.
Signál: Je to už konkrétny výber znakov
(kódov), ktoré vyberá autor do svojho diela, a tým vytvára informáciu pre príjemcu. V umení je signálom vytvorené, hotové umelecké dielo – umelecký artefakt, v reklame je signálom samotný reklamný komunikát, alebo presnejšie povedané advertfakt5. V oblasti umenia ale aj reklamy môžeme povedať, že si autor volí z jednotlivých
paradigiem a tým vytvára, alebo vyskladá
syntagmu v podobe konkrétneho diela.
Kanál: Prostriedok prenosu správ v podobe konkrétneho (umeleckého alebo reklamného) diela, prostredníctvom určitého média. Samotné médium sa stáva informačným kanálom medzi autorom a príjemcom.
Reklama pomocou moderných technológií dokáže poskytovať komerčné informácie v reálnom, ale aj virtuálnom priestore,
v rôznom časovom trvaní a v rôznych krajinách súčasne. Médiá, ale aj reklama tak prispievajú k neustálemu svetovému globalizačnému procesu. Reklama a jej šírenie má
k dispozícii možnosť výberu z viacerých
možných kanálov - či už je to televízia, rozhlas, internet (v súčasnosti existujú aj experimenty s technológiou hologramu a jeho
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Noviny

VÝHODY

NEVÝHODY

Masovokomunikačný prostriedok, nákup

Sú preplnené inzerátmi a reklamnými texta-

novín za účelom informovať sa, rýchla in-

mi, nízka kvalita reprodukcie (hlavne obrazovej

zercia, flexibilita inzercie, reklamy, dôve-

časti...), rýchla strata aktuálnosti novinových

ryhodnosť média zo strany príjemcov, níz-

výtlačkov (už na ďalší deň sú noviny staré), ob-

ka cena inzercie, aj novinových výtlačkov.

medzená selektívnosť – problematické zameranie sa na určité segmenty, alebo oslovenie cieľových skupín.

Časopisy

Oslovujú cieľovú skupinu, majú vyššiu

Dlhší výrobný čas od zadania reklamy po jej

obrazovú kvalitu a dlhšiu životnosť v po-

vytlačenie, prispôsobovanie sa reklamy štýlu

rovnaní s novinami, možnosť využitia

časopisu, sú preplnené inzerátmi a reklamnými

kontextu s témou, poskytujú podrobnej-

textami, dlhší čas na získanie čitateľov.

šie informácie.

Televízia

Pôsobí na viacero zmyslov zároveň, osob-

Vysoké náklady vložené do tvorby a na vysie-

nejšia komunikácia, má masový dosah, ale

lanie reklamy, dlhý čas na prípravu reklamy,

vďaka rôznych typom programov dokáže

stručnosť reklamy a s tým spojené obmedze-

osloviť aj cieľovú skupinu, možnosť výbe-

né informácie, množstvo reklamných blokov

ru vhodného času pre vysielanie reklamy.

a reklám oslabuje pozornosť a účinok reklamnej informácie, obmedzený čas trvania reklamy, možnosť prepnutia kanálu v čase uvádzania reklamy.

Rozhlas

Vysoká segmentácia cieľových skupín –

Nízka pozornosť zo strany príjemcov, obmedze-

veľký počet rôznych rozhlasových staníc,

ná iba na sluchovú recepciu reklamy, malá za-

rýchlosť a cenová dostupnosť reklamy – či

pamätateľnosť, veľké množstvo rozhlasových

už ide o jej tvorbu, aj jej zaradenie do vy-

reklám, rôzne typy poslucháčov nedovoľujú za-

sielania, osobnejšia forma oslovenia zá-

siahnuť väčší segment a reklamy tak nemajú

kazníkov.

veľký dosah, možnosť preladenia na inú stanicu
v čase trvania reklamy.

Vonkajšia reklama

Rôzne, zaujímavé formy vyžitia reklam-

Krátky účinok reklamy, s obmedzeným množ-

nej plochy, stále sa rozrastajúce, tvorivé,

stvom informácií, dlhý čas prípravy a realizá-

nové a originálne nápady, oslovenie rôz-

cie, neschopnosť osloviť iba cieľovú skupinu,

nych cieľových skupín, veľký počet a do-

rôzne obmedzenia vyhláškami, predpismi týka-

stupnosť miest, kde sa reklama môže na-

júcimi sa outdoorovej – vonkajšej reklamy.

chádzať, menšie náklady v porovnaní
s TV reklamou.

Internet

Interaktívne zapojenie zákazníka priamo

Množstvo informácií a reklám, pri tvorbe rekla-

do reklamnej komunikácie, neobmedzená

my je nutná znalosť reklamnej grafiky a progra-

kapacita siete, rýchle umiestnenie reklamy

mátorskej práce, technické obmedzenia, ako

na internete, cenová dostupnosť.

napr. rýchlosť prístupu, kapacita hardwaru, alebo ochrana serverov pred reklamami, selektívny
výber informácií zo strany návštevníkov webu.

tabuľka; (Spracované podľa: VYSEKALOVÁ, MIKEŠ, 2007, s. 33 - 39)
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využitím na komerčné účely, alebo reklama
sa stáva súčasťou počítačových hier), tlač
(noviny, časopisy), kino, vonkajšie – externé, alebo vnútorné (interiérové) prostredie
(tzv. outdoorová reklama alebo indoorová reklama: megaboardy, bigboardy, billboardy, bannery, city-lighty - svietiace, priesvitné bannery, otáčacie panely, nafukovacie reklamné pútače, back-lighty – svietiace billboardy, reklamy na lavičkách, veľkoplošné obrazovky, reklamy na autobusových zastávkach - abribusy, reklamy na dopravných prostriedkoch, vo výkladoch, plagáty, pútače, letáky, chodiaca reklama atď.).
Každý z kanálov má svoje výhody aj nevýhody a preto treba zvoliť čo najvhodnejší z nich, aby sme dokázali čo najefektívnejšie osloviť vybranú cieľovú skupinu. Pri
plánovaní reklamnej kampane je nutné vybrať a skombinovať rôzne typy médií, aby
boli schopné efektívnym spôsobom šíriť informácie, hovoríme teda o tzv. mediálnom
mixe. Výhody a nevýhody jednotlivých typov médií presnejšie zobrazuje tabuľka na
predchádzajúcej strane.
V súvislosti s umením a reklamou môžeme hovoriť o estetickej informácii, čiže
udalosti, alebo emocionálnom stave, ktoré
dielo vyvolá vo vedomí príjemcu. Prirodzene, v reklame nachádzame najmä iné, neumelecké, pragmatické informácie, súvisiace s hlavným cieľom reklamy – informovať
o produkte a predať výrobok.
Príjemca informácie: Príjemca informácie je ten, ku ktorému správa smeruje. Autor pomocou znakov vytvára komunikačnú
„hru“. Príjemca musí konkrétne znaky interpretovať, priradiť k nim význam. Ak sa
však znaková výbava autora a príjemcu odlišuje, resp. nezhoduje, komunikácia sa stáva problémová, nastáva vzájomné nepochopenie, alebo v horšom prípade ku komunikácii vôbec nedochádza. Tento príklad je
častý najmä v oblasti umenia. Recipient nechápe, nerozumie jazyku autora a jeho die-
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la. Dokazuje to nespočetne veľa príkladov
z histórie umenia. Napriek tomu, že bol
umelec priekopníkom nového umeleckého smeru, alebo hnutia pokrokový, avantgardný, vo svojej dobe sa stretol s nepochopením zo strany okolia a jeho kvality dokázali oceniť až ďalšie generácie. Reklama
si však takýto druh „experimentu“ nemôže dovoliť. Aby mohla ovplyvniť vedomie
recipienta, musí byť jej význam, aj jej výpovedná hodnota ľahko dekódovateľné, a to
nielen u niektorých jednotlivcov, ale musí
osloviť čo najväčší počet ľudí rôznych vekových skupín, intelektuálnej úrovne, sociálnej skupiny, životného štýlu, pohlavia,
vierovyznania a pod. Pre oblasť reklamy
je prioritou skôr kvantita príjemcov, umenie akcentuje viac kvalitatívnu stránku príjemcov. Pod príjemcom reklamného komunikátu teda rozumieme masu, alebo vybranú cieľovú skupinu v závislosti od určitých
trhových segmentov.
Dekódovanie: Ide o výsledný efekt, keď
príjemca prisudzuje význam jednotlivým
znakom, nachádzajúcich sa v konkrétnom
diele. V súvislosti s dekódovaním môžeme
hovoriť aj o viacerých zložkách, ktoré proces dekódovania ovplyvňujú, resp. dopĺňajú.
Skúsenostný potenciál autora a príjemcu – to sú názory, postoje, životné skúsenosti, intelektuálna úroveň, jednoducho povedané všetko, čo vytvára osobnosť autora
a príjemcu. „Jednota tvorby a recepcie sa realizuje cez spoločnú časť znakového repertoáru autora a príjemcu a cez korešpondenciu ich kódov. Dôležitou stránkou komunikačného procesu je obojstrannosť tohto procesu, ktorá umožňuje dialóg medzi autorom
a príjemcom“ (GERO, 1992, s. 67).
Ak sú rozdiely príliš veľké nastáva informačný šum, zabraňujúci správne pochopiť
a interpretovať dielo. Tento šum môže byť
napr. na mentálnej úrovni – každý jedinec
je individualita, naše vedomie je iné, nezho-
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dujeme sa s autorom diela, alebo nedokážeme pochopiť jeho komunikačný zámer. Často dochádza aj ku kultúrnemu šumu – každá kultúra má svojský, vlastný systém kódov, ktorý sa nemusí zhodovať s našou kultúrou. Informačný šum vzniká aj na základe uplynutia dlhšieho časového úseku. Ide o
tzv. historický šum – zmysel, pochopenie
diela sa mení aj v závislosti od kontextu určitého obdobia. Pri tvorbe reklamy musíme
mať na pamäti hlavne kultúrne, skupinové a osobnostné rozdiely. Dochádzať však
môže aj k technickému šumu, ktorý vzniká
poruchou informačného kanála, alebo média (napr. zlý signál pri prenose informácií).
Redundancia je nadbytočná, opakovaná
informácia. „Umelecké dielo osciluje medzi praktickou redundanciou (čo znamená
mieru pre zrozumiteľnosť, t. j. schopnosť
rozlišovať tvary) – perfektnou originalitou
a medzi totálnou redundanciou – perfektnou „banalitou“ (umelecké dielo neprináša
nič nové pre príjemcu, je príliš ľahko zrozumiteľné)“ (GERO, 1992, s. 64).
Redundancia môže byť na jednej strane užitočná – opakovaním znakov (farebných škvŕn, hudobných tónov, architektonických prvkov atď.) vzniká estetický účinok. Redundancia je v súvislosti s výskumom reklamy hodnotená pozitívne, ale je
vnímaná aj ako negatívny jav. Opakovanie
reklamy má na jednej strane dôležitú funkciu – pripomína produkt, firmu, značku; zákazník si ju lepšie zapamätá, no na druhej
strane opakovanie reklamy pôsobí na recipienta aj rušivo, vtieravo. O opakovaní reklamnej informácie podobne uvažuje aj Tellis: „Proč opakování vede k oblibě? Nejvěrohodnější vysvětlení poskytuje kombinace dvou faktorů, zvyku a únavy. Toto vysvětlení je označováno jako teorie dvou faktorů. Když subjekty spatří poprvé neobvyklý podnět, vede tato novost k nejistotě a napětí. Opakované působení nejistotu, napětí snižuje a vede k obeznámenosti a oblibě.

Tomuto procesu říkáme přivykání. Zároveň
opakované působení stejného podnětu vede
ke vzrůstajícímu znudění a ke klesající oblibě, tj. k únavě. Přivykání je silné v počátcích, zatímco únava zesiluje s opakováním“
(TELLIS, 2000, s. 147).
V reklame však býva redundancia často
vnímaná aj ako rušivá. Máme na mysli časté vysielanie reklamných spotov v televízii
(v nich časté poukazovanie, upozorňovanie
na produkt), opakovanú inzerciu printovej
reklamy v novinách, časopisoch a pod. Práve častým opakovaním reklamy, alebo jej
prílišnej jednoznačnosti dochádza k situácii, ktorú môžeme označiť termínom „totálna redundancia (perfektná „banalita“)“. Ide
o výsledný stav, keď po vzhliadnutí, alebo
vypočutí reklamy prebehol celý komunikačný proces od autora reklamy až po dekódovanie reklamného komunikátu a spätnú väzbu príjemcu. Opakovanie procesu komunikácie, čiže opakovanie reklamného
komunikátu už príjemcovi nič nové neprináša, pretože posolstvo reklamy už raz dekódoval. V praxi to môže znamenať, že na
prvé vzhliadnutie nás reklama očarí, zabaví, alebo nadchne. Jej neustálym opakovaním sa stane nudnou, vtieravou, vyvolávajúcou averziu. Na druhej strane - opakovanie môže mať aj opačný účinok. Opakovaním reklamných tvrdení im začneme postupne dôverovať, stávajú sa pre nás známymi a to, čo je pre nás známe, to, čo dobre
poznáme, nás dokáže aj ľahšie presvedčiť.
Opakovanie reklamných posolstiev vyvoláva pozornosť, persuazívny tlak na spotrebiteľov sa zvyšuje, čím sa zvyšuje aj šanca na
predaj produktov, alebo služieb.
Najdôležitejšia časť (pre reklamných tvorcov, aj zadávateľov reklamy), nasledujúca po dekódovaní významu diela, je spätná
väzba, ktorou vyjadruje recipient svoj názor
na dielo tak, ako ho pochopil, ako ho vníma
a ako sa odzrkadľuje v jeho vedomí. Hlavne v oblasti reklamnej praxe je spätná väz-
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ba veľmi dôležitá, pretože ideálna a očakávaná spätná väzba znamená predaj výrobku, alebo ponúkaných služieb. Keďže v súvislosti s reklamou môžeme hovoriť často
o nepriamej komunikácii so zákazníkom,
o jej účinnosti sa dozvedáme len sprostredkovane (lepší predaj výrobkov, služieb, alebo prieskum účinnosti reklamného komunikátu). Pri tvorbe reklamného komunikátu
je dôležité zohľadňovať, predvídať reakcie
príjemcu. Môžeme hovoriť o tzv. apriórnej
spätnej väzbe, keď využívame znaky, ktorými dokážeme ovplyvniť príjemcovu reak-

schéma č. 2
Základný model umeleckej komunikácie
ciu ešte pri návrhu, tvorbe reklamy. Oveľa
častejšia v umeleckej, ale aj mimo umeleckej praxi je aposteriórna spätná väzba, založená na zmyslovej skúsenosti každého príjemcu ako individuálnej osobnosti. Takáto spätná väzba sa už nedá jednoznačne a
ľahko predvídať. Technické a prísne vedecké chápanie komunikácie neberie do úvahy
sociálne pôsobenie prostredia v procese komunikácie, alebo, presnejšie povedané, nie
je predmetom jeho výskumu. Preto si vystačí lineárnym zobrazením modelu komunikácie. Ak však uvažujeme v intenciách
umeleckých, reklamných, alebo masovo-
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komunikačných, nemôžeme vnímať model
komunikácie iba lineárne, ale do jeho procesu musíme zapojiť aj sociálne prostredie,
kultúrno-historické kontexty a realitu, ktoré sa priamo podieľajú na výslednom obraze
komunikácie. Presnejšie to popisuje schéma č. 2, pomocou ktorej si charakterizujeme proces komunikácie v umení a reklame
na základnom modeli umeleckej komunikácie, a z toho odvodenom modeli komerčnej komunikácie. (Základný model umeleckej komunikácie spracovaný podľa ŽILKA,
1984, s. 36)

Základný model komerčnej komunikácie
Vo všeobecnosti môžeme povedať, že dominantným prvkom v štruktúre umeleckej
komunikácie je sám autor (tvorca umeleckého diela). Autor má slobodnú možnosť
voľby prejavu a sám určuje obsah, formu,
štruktúru komunikácie zhmotnenej do umeleckého diela. Tu je prvý markantný rozdiel
medzi umeleckou komunikáciou a komunikáciou reklamy s potenciálnym zákazníkom. Zo strany reklamy nie je jednoduché
postaviť komunikáciu so spotrebiteľom pomocou umenia tak, aby sa reklama nestala prvoplánová, klišéovitá a ešte aby splnila svoj účel – predala výrobok. Práve tu je
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zásadný rozdiel medzi reklamou a umením.
Reklama má svojím spôsobom „zviazané
ruky“, pretože prostredníctvom komunikácie musí osloviť čo najviac zákazníkov a nemôže si dovoliť riskovať. Autor umeleckého
diela pracuje skôr so subjektívnymi pocitmi
a so svojskými výrazovými prostriedkami a
autor väčšinou nemusí kalkulovať, či jeho,
alebo jeho umenie okolie prijme alebo nie,
to overí až čas. Jednou z úloh umenia je provokovať, šokovať, polemizovať o veciach,
umenie nedáva jednoznačné, konkrétne odpovede na naše otázky, ako je to u väčšiny
reklám, necháva priestor aj pre nás. V umení rozoberá autor aj kontroverzné, nelichotivé témy, alebo témy, ktoré ho trápia, zaujímajú. Témy, prostredníctvom ktorých chce
s nami umelec viesť dialóg a sú preňho dôležité. Prostredníctvom umenia vyjadruje
autor svoj názor, alebo presnejšie, ukazuje nám svoj pohľad na svet a to, čo sa okolo neho (alebo v ňom) deje. Autor reklamného komunikátu musí naopak, brať ohľad
hlavne na produkt, značku, ktorú propaguje, ale aj cieľovú skupinu i na úkor vlastného názoru, vlastných estetických preferencií, či umeleckých ambícií. V modeli reklamnej komunikácie teda na prvom mieste stojí zákazník (recipient), ku ktorému reklamné posolstvo smeruje a tvorca je nútený
prispôsobiť sa jeho vkusu - je však do veľkej miery ovplyvnený, či limitovaný aj vkusom, alebo zámerom zadávateľa, ktorý tiež
môže do značnej miery ovplyvniť výslednú podobu reklamného komunikátu. V neposlednom rade musí tvorca reklamy včleniť do reklamnej komunikácie aj konkrétny produkt, či službu tak, aby kreatívnym
spôsobom poukázal, či presnejšie povedané
vyzdvihol jeho kvality. Čo sa týka samotného reklamného komunikátu musíme v prvom rade zohľadňovať jeho najdôležitejšiu
funkciu – informovať o výrobku. „Snažíme-li se z reklamního sdělení udělat umění,
uvědomte si, že jste to vy, kdo v něm chce

umění mít, ne váš zákazník, a že tedy nerespektujete jeho zájmy, potřeby a očekávání.
A to je hrubá marketingová chyba“ (KŘÍŽEK, CRHA, 2003, s. 178). Ak uprednostníme umelecké, resp. estetické kritériá na
úkor samotnej informácie o firme, produkte
alebo značke, dochádza k nepochopeniu reklamy u príjemcu a tým sa stáva zbytočnou,
neúčinnou, stráca svoj zmysel. Tvorca reklamného komunikátu teda musí nájsť symbiózu medzi informačnou a estetickou zložkou reklamy.
Spoločným menovateľom oboch skúmaných oblastí (umenia a reklamy) je zážitkovosť 6. Pomocou zážitkovosti sa samotný
príjemca stáva vnímavejším, pretože reklama apeluje na jeho pocity, emócie, psychické
stavy. Reklama sa pomocou využitia zážitkovosti stáva oveľa osobnejšou, intímnejšou
a takýmto spôsobom dokáže ľahšie ovplyvniť vedomie recipienta. „Zážitkovosť býva
v žánri reklamy obvykle vystupňovaná na
najvyššiu možnú mieru, vystupuje vo svojej
najvypuklejšej podobe a necháva sa ostentatívne manifestovať. Reklama sa snaží dať
budúcemu zákazníkovi prísľub maximálneho až absolútneho zážitku (formulácie typu
„To ste ešte nezažili“). Realizuje sa nielen
na úrovni textu..., ale aj v obrazovej rovine:
exkluzívne zábery exteriérov alebo interiérov, mnohofarebné bohaté a pompézne dekorácie, dokonale zvládnuté aranžmán, prítomnosť príťažlivých tvárí ženského alebo mužského pohlavia alebo ich najzaujímavejších častí (často rafinovane poodhalených alebo úplne obnažených), profesionálne zvládnutá technika fotografie, perfekcionisticky prepracovaná kompozícia záberu,
alebo, práve naopak, čo najjednoduchšími
prostriedkami ″zvýraznený“ propagovaný
výrobok“ (ZLATOŠ, 1997, s. 256, 257). Aj
v tomto prípade však autor musí uhádnuť tú
správnu mieru využitia zážitkovosti, operatívnosti, ale aj rôznych umeleckých postupov vkladaných do reklamnej komunikácie.
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Ak autor už dopredu kalkuluje s emocionálnym efektom diela, keď vedome a plánovite
nadbieha vkusu recipienta, dielo býva často označované ako gýč. Gýč môžeme ľahko nájsť v umeleckej aj mimoumeleckej oblasti, no stanoviť presnú hranicu medzi tým,
čo gýč je a čo už gýč nie je, sa z teoretického, ale aj praktického hľadiska presne určiť
nedá. Záleží od mnohých faktorov ovplyvňujúcich výslednú výpovednú hodnotu diela. Ak niečo označíme pojmom gýč, svedčí
to o našom subjektívnom hodnotovom, estetickom rebríčku, našom vkuse, ale gýč podlieha aj historickej, či sociálnej transformácii. Preto je termín gýč relatívne nestabilný.
Znamená to, že po uplynutí určitého časového obdobia sa môže zmeniť aj názor na dielo, presnejšie jeho estetickú, umeleckú hodnotu - hlavne však v súvislosti s komerčnou
kultúrou a reklamou sa slovo gýč používa
dosť frekventovane. Emócie, pocity, zážitky sú v reklame vystupňované na najvyššiu,
maximálnu možnú mieru a tým sa reklama
stáva a priori gýčom. Častým príkladom je
enormná snaha tvorcov reklamných komunikátov o nadbiehanie vkusu cieľovej skupiny, čoho dôsledkom môže byť vznik reklamy, ktorú by sme mohli právom označiť
prívlastkom gýčová.
V základnom modeli umeleckej, ale aj reklamnej komunikácie majú svoje zastúpenie aj realita a tradícia, ktoré ovplyvňujú výslednú podobu komunikácie. Proces
umeleckej a reklamnej komunikácie nemôžeme vnímať iba lineárne, ako napr. pri všeobecnej schéme komunikačného procesu.
Oba komunikačné modely (umelecký a reklamný) sa priamo vzťahujú na spoločenské
prostredie, teda realitu, v ktorej komunikácia prebieha. Realita zastupuje skutočnosť,
o ktorej sa autor vo svojom diele vyjadruje.
Dielo, či už v kontexte reklamy, ale aj umenia odkazuje, alebo vychádza z reality bežného života. Autor umeleckého diela, alebo
tvorca reklamného komunikátu si z reality
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vyberajú rôzne námety a témy, ktoré spracovávajú vo svojich dielach. Recipienti ich
zase interpretujú na základe vlastných skúseností, zážitkov a poznatkov z reality.
Tradícia je zdrojom inšpirácií pre autora,
čiže do tradície patrí naše kultúrne dedičstvo, z ktorého pri tvorbe diela vychádzame. V rámci reklamnej komunikácie sa tradícia využíva pri tvorbe jej jednotlivých
žánrov. Preto má aj reklama možnosť výberu z viacerých možných zobrazení v závislosti od druhu komunikácie, alebo od vzťahu s propagovaným produktom, či značkou,
alebo cieľovou skupinou. V reklame môže
ísť len o informáciu, ale môže mať aj dejovú štruktúru, môže byť kreslená (animovaná), ale aj hraná, môže mať podobu dokumentárneho filmu, ale môže byť založená
aj na vizuálnej metafore, gagoch, častokrát
v nej dochádza k neočakávanému zvratu vrcholiaceho pointou, môže mať nádych romantiky, nostalgie, môže na nás pôsobiť šokujúco, ale aj esteticky, príjemne, či upokojujúco. Príkladov, aké podoby má súčasná reklama je ešte určite omnoho viac. Vychádzajúc z tohto predpokladu usudzujeme,
že reklama vedome buduje svoju komunikáciu využívaním umeleckých a komerčných
žánrov, pretože ich dobre poznáme, patria
do našej kultúrnej tradície a my ich dokážeme ľahšie interpretovať. Čo je však dôležitejšie, tým, že sme schopní jednotlivé znaky
žánrov ukrytých v reklame rozpoznať, stáva
sa pre nás reklama zábavnejšou, ale hlavne
máme pocit, že ju dobre poznáme a odtiaľ je
už iba krôčik k predaju výrobku, či služby.
Tradícia do istej miery v sebe spája reklamu, umenie, ale aj pop kultúru. Ide o ďalší z prípadov, keď sa v reklamných komunikátoch implicitne objavujú znaky umenia (alúzie na známe obrazy, známe literárne diela, umelecké fotografie, divadelné,
alebo odkazy na divadelné hry, či kultové
filmové diela) a znaky komerčných žánrov
(napr. komerčný film, seriál, komiks atď.).
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Súvisí to najmä s tým, že „získať si pozornosť klienta, vzbudiť v ňom emócie možno
iba cez kvalifikované formy práce s vizuálom i kreatívnej práce s textom. Zámery sú
jednoznačné, smerujúce k vyvolaniu záujmu o produkt, avšak spôsob, ako premostiť cestu od nápadu k potrebe recipienta zachytiť tento signál si vyžaduje nielen analýzu potrieb moderného konzumenta ale aj
hľadanie nových foriem a kreatívnych riešení, ako tento cieľ dosiahnuť. Možností a postupov je niekoľko – od čisto pragmatických prezentácií produktu až k mimoriadne sofistikovaným formám a prejavom, využívajúc pritom celú inšpiratívnu škálu literárnych i neliterárnych prameňov, nezriedka aj symbolov, náznakov, sexuálnych narážok a pod. (VOPÁLENSKÁ, 2007, s. 322).
Ak by sme chceli byť konkrétnejší, reklama si v rámci kultúrnej tradície prepožičiava napr. literárne umelecké druhy, či literárne žánre ako napr. lyrika (napr. keď reklama
nepoužíva dejovosť, ale o to viac pracuje s
expresívnym výrazom), epika (ak v reklame
prevláda sukcesívnosť výrazu, dejové motívy majú lineárne, za sebou idúce radenie
a reklama kladie dôraz na fantáziu a vytváranie fiktívneho sveta), dráma (spája v sebe
komédiu a tragédiu - obsahom je jej príbeh,
fabula). V reklame sa komický motív prejavuje napr. v prípadoch, keď obyčajný človek
čelí istému problému, často s komickými situáciami a na záver jeho problémy vyrieši
propagovaný produkt, či služba.
Tragický motív v reklame nachádzame
napr. v reklamných kampaniach Oliviera
Toscaniho pre firmu United Colors of Benetton, alebo v oblasti sociálnej (nekomerčnej) reklamy. Reklamu a epiku spája aj epická postava, ktorá reprezentuje, zovšeobecňuje určitý typ spoločenskej triedy, vrstvy,
alebo sociálnej skupiny, životného štýlu,
vekovej kategórie, čo v rámci reklamy súvisí s konkrétnou cieľovou skupinou, trhovým segmentom, ktorý má reklama osloviť

(napr. reklama na bežný spotrebný tovar sa
líši od reklám propagujúcich luxusné šperky, parfumy, či automobily, inak vyzerá reklama, ktorá má osloviť mladých ľudí, tínedžerov a iná je reklama, ktorá má úlohu zaujať ľudí v strednom veku).
V rámci kultúrnej tradície však reklama
používa nielen znakovú výbavu umenia,
o ktorej sme hovorili, ale aj znaky spoločensky populárnych, komerčných žánrov. Čo sa
komerčných žánrov týka, reklamné žánre sú
tvorené na základe invencie už s existujúcimi žánrami. Ako príklad stačí spomenúť
audiovizuálnu reklamu a jej imitačnú žánrovú rôznorodosť prameniacu z filmových
žánrov (sci-fi, horor, western, dobrodružný
film, kriminálny film, akčný film, komédia,
tragédia, muzikál, telenovela, opera, rozprávka, historický film atď.). Reklama síce
mnohé zo spomenutých filmových žánrov
kopíruje, ale iba do istej miery, pretože primárnym cieľom reklamy je propagovať produkt, značku a filmový žáner sa stáva iba
ozvláštňujúcim, sekundárnym prostriedkom, pomocou ktorého reklama oslovuje
cieľovú skupinu spotrebiteľov. Tým, že reklama prepája filmový žáner s produktom,
dochádza nielen k výraznej kondenzácii
žánrových znakov (reklama si prepožičiava iba hlavnú postavu, krátku scénu, alebo
iný znak filmového žánru), ale aj k výraznému obsahovému a významovému posunu, čím vzniká hybridný reklamno-filmový metažáner (reklama mení celý význam
filmového žánru, napr. prvky hororu dopĺňa o komickú pointu, alebo kombinuje viacero filmových žánrov). V súvislosti s kultúrnym komunikačným modelom reklamy
sme zistili, že môžeme hovoriť nielen o reklamnej tradícii ako takej, ale aj o umeleckej, alebo komerčnej, či popkultúrnej tradícii, ktoré majú v reklame bohaté zastúpenie.
Napriek tomu, že sa neustále snažíme
o podrobný výskum komunikácie, jej jednotlivých znakov, významov, prostried-
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kov, akými sa k nám prihovára, nemôžeme povedať, že sme ju dokázali dostatočne
a podrobne vysvetliť. Súvisí to najmä s tým,
že každý z nás je jedinečná osobnosť, a tak
je jedinečná aj naša komunikácia. Mnohé z
našich komunikačných prostriedkov, o ktorých sme sa už v našom príspevku písali, sú
síce rovnaké, či presnejšie podobné, alebo
jednoznačne definovateľné (môžeme ich teoreticky interpretovať), no v mnohých prípadoch sa nájdu aj také, ktoré sa jednoducho zovšeobecniť nedajú. Pre oblasť výskumu marketingovej komunikácie a reklamy
platí tento fakt dvojnásobne.

Komunikačná
(intertextuálna)
reklama, alebo reklamný
komunikát ako otvorený
dialóg medzi autorom
a spotrebiteľom
Jedným zo základných pravidiel účinnej
reklamy je jej komunikačná schopnosť. Reklama by mala osloviť svojho potenciálneho zákazníka a zaujať ho, vyvolať v ňom
emócie, prípadne ho presvedčiť k akcii, čiže
kúpe propagovaného produktu, resp. služby.
V súvislosti s našim výskumom však máme
pod pojmom komunikačná reklama na mysli reklamu obsahovo a významovo otvorenú, komunikujúcu so zákazníkom na báze
otvoreného dialógu. Záleží na samotnom
recipientovi reklamy, či je ochotný akceptovať, presnejšie povedané odhaliť naznačený
dialóg autora reklamného komunikátu. Sa-

obr. č. 1		
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motný spôsob komunikačnej hry autor - príjemca má v našej postmodernej prítomnosti pevne stanovené miesto, či už v oblasti
umenia alebo reklamy. Jedným z charakteristických rysov postmoderny je multiplikácia, variácia a rôzne parafrázy známych
textov, často s novým kontextom, ukrývajúcich v sebe viacero významových rovín. Taliansky estetik, teoretik umenia semiotického zamerania Eco takýto spôsob komunikácie (keď autor prostredníctvom svojho diela
komunikuje s príjemcom, alebo keď spolu
komunikujú samotné vnútorné obsahy diela medzi sebou) nazýva intertextový dialóg.
I keď termín intertextualita vznikol pôvodne na literárnej pôde, intertextualita
svoje hranice postupne rozšírila aj na iné
umelecké oblasti, či už je to film, divadlo,
výtvarné umenie, hudba atď., čiže nemusí
mať nutne iba textovú podobu, ale aj podobu vizuálnu, auditívnu, či audiovizuálnu.
Teóriu intertextuality nemusíme taktiež
striktne spájať iba s oblasťou umenia a ume-

obr. č. 2

leckých interpretačných postupov, intertextualita je téma, ktorá zasahuje do komerčnej
komunikácie a reklamy, ale aj súčasnej mediálnej, alebo populárnej kultúry.
Pomocou využitia intertextuality sa z reklamného komunikátu stáva komunikačná hra, v ktorej príjemca odhaľuje skryté alúzie na umelecké diela, alebo iné texty. Prostredníctvom intertextuality reklama dostáva hlbší, skrytý význam. Reklamný komunikát tak rozširuje svoje interpretačné možnosti, čoho dôsledkom je proces viacvýznamovej semiózy a viacstupňovej komunikácie. Čiže intertextualitu v reklamne môžeme definovať ako špecifický
druh komunikácie so spotrebiteľom, ktorý využíva nielen primárnu, priamu komunikáciu (značka, produkt – reklama – spotrebiteľ), ale komunikáciu doplnenú o znaky iného diela, textu (značka, produkt – reklama + prototext /architext/7 – spotrebiteľ),
tzv. sekundárnu komunikáciu (reklamnú
metakomunikáciu). V tom je zároveň ukrytá výhoda intertextuality a jej komerčného
využitia. Jedna reklama je schopná osloviť
viacero cieľových skupín súčasne. Oslovuje nielen masových recipientov, ale aj špecifické skupiny recipientov, ktorí dokážu odhaliť skryté, sémantické významy reklamy,
v ktorých sú zakódované znaky umeleckých
diel, či iných kultúrnych symbolov.
Obsahová rovina reklamných komunikátov v súvislosti s intertextuálnou nadväznosťou má tiež množstvo podôb. Reklama
často vnáša do svojho reklamného posolstva
odkazy na iné texty ako napr. náboženské
symboly, odkazy na známe filmy (či už v
kultúrnom vnímaní hodnotené ako umelecké, alebo naopak komerčné), parafrázovanie
znakov filmových žánrov (horor, sci-fi, historický film, dobrodružný film, romantický
film atď.), alúzie na známe románové, filmové, alebo komixové postavy, osobnosti z oblasti showbiznisu (herci, speváci, športovci,
moderátori, umelci atď.), divadelné insce-
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nácie, muzikály, seriály, telenovely, piesne
z vážnej aj populárnej hudby, alebo odkazy
na rôzne mýty, báje, legendy, biblické príbehy a rozprávky, príslovia, porekadlá, pranostiky a citáty známych osobností z histórie, ale aj súčasnosti. Týchto textov nájdeme v reklame veľmi veľa: či už sú to priame, ale najmä nepriame (skryté) odkazy. Ak
by sme však z pozície analýzy vizuálnych
foriem reklamných komunikátov uvažovali o intertextualite ako o nadväzovaní umeleckého diela, alebo jeho častí na reklamu,
zistili by sme, že množstvo reklám odkazuje na rôzne umelecké diela – známe obrazy, alebo ide o kopírovanie autorského umeleckého štýlu či autorského rukopisu. Opakovane tak bývame svedkami intertextuálnej nadväznosti reklamy a umenia. Autori
reklamných komunikátov ťažia z popularity známych umelcov a ich najznámejšie diela prezentujú v reklamnej kampani. Názory na používanie námetov známych umeleckých diel na reklamnom poli sú rôznorodé.
Jedna časť sú radikálni, konzervatívni odporcovia, ktorí tvrdia, že týmto spôsobom
sa „zabíja“ hodnota umeleckých artefaktov a reklamné agentúry sa priživujú na sláve, popularite, originalite umelcov a umeleckých diel. Druhá časť recipientov prelínanie umenia a reklamy nepociťuje ako negatívny jav, ale skôr ako inovatívny proces,
prostredníctvom ktorého dostávajú staré,
známe diela nový kontext a prispôsobujú sa
komercii. Parafrázou umeleckého diela sa
síce vytvára nová skutočnosť (reklama mu
dáva nový význam), ale treba dávať pozor
na to, aby sa nevytratil skutočný, originálny prínos a umelecká hodnota diela. Kombinovanie umeleckých znakov a reklamy
síce do značnej miery ovplyvní celkový výraz a význam pôvodného umeleckého diela, ale aj takéto spojenie má svoj význam.
Ak je reklama dostatočne kreatívna a nápaditá, propaguje nielen produkt, či značku,
ale aj umelecké dielo, ktorým sa jej tvorco-
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via inšpirovali. Existuje však aj opačný prípad, keď sú plagiátorské útržky vykradnuté zo sveta umenia násilne a nevkusne vtlačené do reklamy s úmyslom zisku, ignorujúce hlbšie sémantické významy samotného
umeleckého diela.
V záverečnej časti príspevku sa pokúsime
na konkrétnych reklamných ukážkach popísať princíp spájania znakov umeleckých
diel a ich funkčného využitia v obsahoch
reklamných komunikátov.
Kontroverzná reklamná kampaň siete
športových klubov Equinox (obr. č. 1) zameraných na fitnes so sloganom It´s not Fitness,
It´s Life (To nie je fitnes, to je život) šokovala verejnosť najmä kvôli námetu. V prvom
pláne reklama zobrazuje interiér kláštora
a mníšky kresliace postavu nahého muža.
Práve netradičné spojenie mníšok dívajúcich sa na nahú mužskú postavu vyvolalo značné pohoršenie. Ak sa však na postavu muža zadívame podrobnejšie, zistíme, že
reklama skrýva aj ďalšiu významovú rovi-

obr. č. 3		
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nu. Postava muža svojim postojom a držaním tela pripomína známu, monumentálnu
mramorovú sochu Dávida, ktorú vytvoril
renesančný umelec Michelangelo (obr. č. 2).
Socha zobrazuje sústredeného Dávida pred
súbojom s Goliášom. Táto pravdepodobne
najznámejšia socha dejín umenia sa vyznačuje brilantným spojením klasického antického sochárstva a renesančnej zručnosti, či
podrobnej znalosti anatómie. Socha sa preto stala symbolom dokonalosti ľudského
tela a aj preto sa Michelangelov Dávid používa v mnohých súvislostiach, nevynímajúc ani komerčnú komunikáciu a propagáciu. Z tohto dôvodu je pre recipienta, ktorý
v reklame našiel skrytý odkaz známej sochy, logické aj jej spojenie so sieťou športových klubov Equinox.
V reklame propagujúcej hudobný prehrávač iPod Touch (obr. č. 3) je ukrytá alúzia na
najslávnejší obraz, nachádzajúci sa na klenbe Sixtínskej kaplnky s názvom Stvorenie
Adama, ktorú v roku 1512 dokončil Miche-

langelo (obr. č. 4). Freska symbolicky zobrazuje ako Boh dáva silu práve stvorenému
Adamovi pomocou dotyku prsta. Umelec
zachytáva okamih, keď Boh vystiera ruku
k Adamovi v snahe dotknúť sa ho, čo vnáša
do obrazu silné napätie. Spojenie tejto fresky s propagovaným produktom tiež nie je
náhodné, pretože ovládanie dotykom je charakteristickou črtou prehrávača iPod Touch.
Ďalším zaujímavým prepojením umeleckého diela a reklamného komunikátu je reklama propagujúca antivírový systém Eset
Smart Security (obr. č. 5). Autori reklamy
chceli v rámci propagácie systému upozorniť na jeho najväčší benefit a to, že ide o inteligentný bezpečnostný softvér s integrovaným antivírusom. Práve slovo inteligencia dostalo v reklamnej kampani vizuálnu
podobu. Tvárou kampane sa stal Android,
ktorý sa na človeka nielen podobá, ale jeho
úlohou je aj pracovať a myslieť ako človek.
Myslenie, človeka a Androida (tvár značky)
spája reklama s umeleckým dielom iba v ne-

obr. č. 4
Kapitola: 8. – Milan Banyár: Umenie a reklama - znaky umeleckej a komerčnej ...

139

obr. č. 5		
nápadnom geste, pretože telesný postoj Eset
Androida pripomína známu sochu francúzskeho sochára Rodina s názvom Mysliteľ
z roku 1881 (obr. č. 6).
Reklama môže kombinovať znaky umeleckého diela aj veľmi kontroverzným až
šokujúcim spôsobom, najmä pri využívaní
náboženských symbolov. Na jednej strane
môže takáto reklama vyvolať značný roz-

ruch, čo do istej miery robí firme, spoločnosti službu z hľadiska bezplatnej PR, no na
druhej strane, z etického pohľadu je tu veľké riziko, že reklama poškodí imidž spoločnosti, pretože recipienti takýto druh humoru nemusia prijať a reklama tak môže vyvolať u spotrebiteľov skôr negatívny vzťah
k produktu, či značke. Dobrým príkladom
je posledná zvolená ukážka reklamy propagujúca značku Mortein - v tomto konkrétnom prípade ide o prostriedok na hubenie

obr. č. 7
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učeníkov zamenila za antropomorfizovanú
podobu potkanov sediacich za stolom, čím
významovo spojila produkt so známym príbehom z Biblie. V súvislosti s propagovaným
produktom však v tomto kontexte posledná
večera nadobúda nový význam obr. č. 8).

Záver

obr. č. 6
potkanov (obr. č. 7).
Autori reklamy sa inšpirovali azda najznámejším dielom zobrazujúcim poslednú
večeru, ktoré namaľoval Leonardo v roku
1495 až 1498.
Reklama dodržiava hlavne kompozičnú
podobnosť s jeho Poslednou večerou, ale
na rozdiel od originálu ju prezentovala netradičným spôsobom: postavy Ježiša a jeho

Reklamný priemysel je továrňou na recykláciu a úpravu známych diel, z ktorých vzápätí vytvára nové diela – reklamy. Reklama kombinuje známe diela niekedy efektným, ak nie umeleckým, tak aspoň estetickým spôsobom, inokedy zas veľmi „lacno“ až diletantsky. Kvalitatívnym „seizmografom“ sú práve príjemcovia reklamy, recipienti, spotrebitelia, ktorí nezostávajú iba
na povrchu, ale snažia sa preniknúť do hĺbky významových štruktúr reklamných komunikátov a sú v nich schopní odhaliť aj
skryté odkazy kultúrnych, či umeleckých
symbolov.
V štúdii sme načrtli niektoré príklady z
možností kombinácie umeleckej a komerčnej komunikácie, avšak používanie iných,
najmä veľmi známych umeleckých diel alebo populárnych osobností v reklame, má aj
svoje riziká a to napr. v podobe tzv. upírskeho efektu8, keď sa recipientova pozornosť sústredí len na známe dielo, populár-

obr. č. 8
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nu osobnosť a produkt, značka, či ponúkané služby zostanú bez povšimnutia – spotrebiteľ si ich nezapamätá. O efektívnej reklamnej komunikácii kombinujúcej umelecké, ale aj iné kultúrne texty, podľa nášho
názoru, môžeme hovoriť až v takom prípade, keď je reklama schopná dostatočne invenčne, nápadito a kreatívne spojiť produkt,
značku, alebo firmu s umeleckými, estetickými znakmi. Čisto účelové, vykalkulované spájanie reklamných komunikátov s
umením uberá nielen na kvalite a výpovednej hodnote umeleckých diel, ale zároveň
robí z reklamy iba nosič umeleckých znakov, ktorý v konečnom dôsledku recipientom nič neprináša. Keď kvalita umeleckého
diela zatieni informáciu reklamy, dochádza
k spomínanému upírskemu efektu.
Touto štúdiou sme sa pokúsili naznačiť,
že prítomnosť umeleckých diel nie je v reklame ojedinelým javom. Ich prezentácia
sa v reklame stáva nástrojom, prostredníctvom ktorého dostáva komerčná komunikácia nový význam a ponúka ďalšie možnosti
interpretácie pre jej recipientov. Z toho však
vyplývajú aj ďalšie otázky späté s problémom vzťahu medzi umením a reklamou:
Tým, že sa umelecké diela, ich znaky, použijú v inom (komerčnom) kontexte môžu
stratiť svoje umelecké, estetické hodnoty a kvality? Je teda reklama, používajúca
znaky umeleckých diel estetickejšia, alebo
naopak, umelecké diela objavujúce sa v reklame sa stávajú komerčnými? Má význam
spájať umelecké znaky s reklamnými? Ak
áno, tak s akými? Do akej miery je takáto
forma komunikácie so spotrebiteľom účinná a kde už svoju účinnosť stráca? To je len
niekoľko otázok, na ktoré sme v našej práci
hľadali odpovede - sú však predmetom hlbších, filozoficko-ontologických úvah o reklame.
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Poznámky
• 1 Bližšie pozri KOTLER, P., ARMSTRONG, G.: Marketing. Bratislava :
SPN, 1992. s. 347 ISBN 80-89304-0602.
• 2 Záleží aj na výbere jedného z jazykových štýlov (napr. náučný, administratívny, publicistický, rečnícky, esejistický, hovorový, umelecký), vyznačujúcich sa cieľavedomým výberom jazykových, ale aj mimojazykových prostriedkov. Komunikačný proces má aj svoju
funkciu ako napr. informačná, náučná
- odborná, výchovná, oslavná funkcia
atď. Do procesu verbálnej komunikácie
musíme zaradiť aj také zložky ako napr.
artikulácia, sila hlasu, farba hlasu, hovorové tempo ai., ktoré ju dotvárajú, ale
vo veľkej miere ovplyvňujú aj jej celkový výraz.
• 3 Pojem neverbálna komunikácia v sebe
zahŕňa každú mimoslovnú komunikáciu. Neverbálna komunikácia skúma a analyzuje telesný prejav. Človek
prostredníctvom svojho tela komunikuje so svojím okolím. Neverbálna komunikácia zosilňuje, spresňuje verbálny prejav. Môže však nastať aj opačný
prípad, kedy je neverbálna komunikácia nadradená nad verbálnou komunikáciou, napr. pri pohybovom divadle, alebo pantomíme. Neverbálna komunikácia sa zaoberá šiestimi hlavnými zložkami: 1.) Proxemika – skúma vzdialenosť, resp. blízkosť medzi osobami a
následnou zmenou ich správania. Americký vedec Edward T. Hall charakterizoval štyri proxemické zóny: intímna zóna, osobná zóna, spoločenská zóna
a oficiálna zóna. 2.) Haptika – je odbor zaoberajúci sa prenášaním informácií prostredníctvom dotyku od podania
ruky, cez pohladenie až po jej agresívne
formy ako je napr. úder. Častým prejavom je aj tzv. sebahaptika, ktorá je zna-
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kom stresu, alebo nervozity. 3.) Posturika – veda zaoberajúca sa významom
telesných polôh a držaním tela. Blízko
k nej má aj kinezika, ktorá skúma prejavy tela v dynamickom pohybe. 4.) Mimika – skúma výrazy tváre a ich významy, pretože práve ľudská tvár dokáže
najmarkantnejšie vyjadriť náš vnútorný,
duševný stav. 5.) Gestika – gestá sú jedným z najzákladnejších druhov dorozumievacích, komunikačných prostriedkov neverbálnej komunikácie. Gestá
môžu byť tvorené podvedome, alebo
mimovoľne, paralelne s rečovým prehovorom a my si ich používanie ani neuvedomujeme. Gestá môžu byť tvorené aj uvedomele s cieľom vytvoriť nimi
určitý význam. Z hľadiska ich následnej interpretácie je dôležité rozpoznanie
gesta a potom priradenie jeho významu.
6.) Celkový vzhľad – imidž – náš vonkajší vzhľad, oblečenie, vizáž, tiež komunikuje s naším okolím. Náš vzhľad
a celková úprava sú determinované našim spoločenským postavením, vekom,
životnou filozofiou a i.
• 4 Bližšie pozri McLUHAN, M.: Jak
rozumět médiím. Praha : Odeon, 1991.
348 s. ISBN 80-207-0296-2, alebo
McLUHAN, M.: Člověk, média a elektronická kultura. Brno : Jota, 2000. 424 s.
ISBN 80-7217-128-6.
• 5 Termín advertfakt (reklamné dielo
ako produkt reklamy) definoval literárny historik a mediálny teoretik Miroslav
Zelinský, ktorý sa zaoberá oblasťou teórie komunikácie.
• 6 S termínom zážitkovosť sa stretávame u predstaviteľa bývalého nitrianskeho vedeckovýskumného pracoviska Literárnej komunikácie a experimentálnej
metodiky Františka Mika, ktorý v rámci výrazovej koncepcie textu rozdeľuje
operatívnosť textu podľa funkcie textu
na subjektívnosť textu a sociálnosť tex-

tu, oproti tomu ikonickosť textu podľa funkcie textu na jeho pojmové a zážitkové zobrazenie. Kategória zážitkovosti sa stala jednou z hlavných výrazových kategórií tzv. Nitrianskej školy.
Aj v súčasnej dobe patrí zážitkovosť ku
kľúčovým bodom vedeckovýskumných
aktivít Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie (FF, UKF v Nitre). Bližšie
pozri: PLESNÍK, Ľ.: Zážitková báza recepcie a interpretácie umeleckého textu.
In: Teoreticko-pragmatické otázky recepcie a interpretácie umeleckého diela v spoločenskej komunikácii. Nitra :
Pedagogická fakulta v Nitre, Ústav jazykovej a literárnej komunikácie, 1991.
88 s. Bez ISBN.
• 7 Výskum intertextuality má svoju bohatú tradíciu aj na Univerzite Konštantína
Filozofa v Nitre. V roku 1969 bolo založené nitrianske vedeckovýskumné pracovisko Literárnej komunikácie a experimentálnej metodiky a pod vedením
Františka Mika sa kládol dôraz hlave na
výskum pragmatických otázok semiotiky vo vzťahu ku komunikácii, čiže otázkam vzťahov text – príjemca. V tomto
duchu sa niesol aj výskum intertextuality pod vedením Antona Popoviča, ktorý sa zaoberal teóriou metatatextov a teóriou metakomunikácie. Anton Popovič
po sebe zanechal množstvo termínov,
ktoré proces metakomunikácie spresňujú a analyzujú z jej každej stránky.
Metakomunikácia je podľa neho: „druhotná, odvodená komunikácia; funkciou metakomunikácie je rozvíjanie,
resp. popieranie invariantných vlastností prototextu v druhotnom odvodenom
texte, metatexte“ (POPOVIČ, 1975,
s. 97). V súvislosti s terminológiou A.
Popoviča uvažujeme o troch úrovniach
textu: architext (text, kde nie je možné
určiť autora prototextu, určitá predstava
prototextu v kultúrnom vedomí, ktorá
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sa stáva východiskom pre medzitextové nadväzovanie), prototext (text, ktorý
sa stáva objektom medzitextového nadväzovania) a metatext (text, odvodený,
vychádzajúci z prototextu – model prototextu).
• 8 Termín upírsky efekt všeobecne charakterizuje odpútavanie pozornosti od
produktu, značky (v našom prípade je
to umelecké dielo, „silný“ symbol, známa osobnosť atď.), ale mnohí autori sa
líšia v názore, čo môže odpútavať pozornosť. Napr. J. Vysekalová a J. Mikeš
spájajú upírsky efekt s erotickými motívmi v reklame, F. Kahoun zase upírsky efekt pripisuje celebritám, ktoré sú
schopné fluidom svojej osobnosti zatieniť reklamnú informáciu.
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Pavol Rankov

9 Populárna
kultúra,
masmediálna
komunikácia
a reklama
Abstrakt: Kultúra má kumulatívny charakter, pre jej rozvoj je podstatná medziľudská komunikácia. Masmediálna komunikácia prináša nový typ kultúry, masmediálnu, populárnu kultúru, ktorá zasahuje rovnomerne všetky sociálne vrstvy. Teórie masmediálneho vplyvu sa sústreďujú na
krátkodobý vplyv (Katz – Lazarsfeld, Weimann: dvojstupňový tok informácií a tvorcovia mienky, McCombs – Shaw, Becker:
stanovovanie agendy) alebo dlhodobý vplyv
(Gerbner: kultivačná teória, Eron, Bandura:
sociálne učenie). Existencia reklamy je dôkazom vplyvu masmédií na publikum.
Kľúčové slová: Populárna kultúra, masová kultúra, masová komunikácia, masmédiá, tvorca mienky, stanovovanie agendy,
sociálne učenie, homogenizácia kultúr, reklamná informácia.
Abstract: Culture has cumulative character. Human communication is the most
important factor of its development. Mass
media communication arranges a new type
of popular culture which hits every social
class. Theories of mass media influence are
interested in either short dated effects (Katz
– Lazarsfeld, Weimann: the two-step flow
and the opinion leaders, McCombs – Shaw,
Becker: the agenda setting) or longdated effects (Gerbner: the cultivation theory, Eron,
Bandura: the social learning).
The existence of advertising itself is evi-

dence of mass media influence on audience.
Key words: Popular culture, mass culture,
mass communication, mass media, opinion
leader, agenda setting, social learning, cultural homogenization, advertising information.

Úvod
V súčasnom spoločenskovednom diskurze sa pojem kultúra chápe veľmi široko – od
materiálnych predmetov po duchovné hodnoty, ale všeobecne panuje v tomto chápaní relatívna zhoda. Pojem kultúra označuje všetko, čím sa človek odlišuje od zvieraťa, presnejšie „všetko, čím sa ľudský život
povzniesol nad svoje animálne podmienky
a čím sa líši od života zvierat” (Freud, 1990,
s. 276). Kultúra a človek sú spojené nádoby, ktoré navzájom podmieňujú svoj rozvoj.
Kultúra môže existovať len medzi ľuďmi.
Je dielom celých generácií a veľkých skupín
(resp. celého ľudstva). Jednotlivec ju spravidla vníma prostredníctvom jej jednotlivých
častí (subsystémov).
Kultúra má kumulatívny charakter, pre jej
prenos a rozvoj je dôležité učenie. Človek si
nové poznatky môže osvojovať buď priamo
v styku s prostredím, alebo sprostredkovane
- vďaka informáciám od iných ľudí. Prenos
informácií v priestore a čase je nezastupiteľným poslaním a funkciou komunikácie.
Spolupráca ľudí, ich interakcia a vzájomná
symbolická komunikácia sú základom kultúry. Proces osvojovania si kultúry (enkulturácia) je prakticky zhodný s procesom začleňovania sa do spoločnosti (socializácia).

Masová kultúra ako
masmediálna kultúra
Pojmom masová kultúra sa spravidla
označuje masmediálna kultúra, t. j. kultúra z masmédií, ako “súhrn predmetov, predstáv a činností, ktoré využívajú masovú ko-
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munikáciu a predávajú sa ako tovar” (Slovník spoločenských vied, 1997, s. 142). “Vo
význame, ktorý je prijímaný najvšeobecnejšie, sa pojem masová kultúra vzťahuje na
súčasné komunikovanie identických alebo
podobných obsahov, vychádzajúcich z malého počtu zdrojov, veľkým masám príjemcov, ako aj na jednoliate formy hry a zábavy veľkých más ľudí” (Kloskowska, 1967,
s. 69). Ucelenú kritickú koncepciu masovej kultúry vytvorila skupina tzv. Frankfurtskej školy, Adorno, Horkheim, Marcuse, Benjamin a ďalší. Predstavitelia Frankfurtskej školy považujú masmédiá za jeden
z kľúčových prvkov udržiavania socioekonomických a politických vzťahov modernej kapitalistickej spoločnosti. Masmédiá
sú súčasťou komerčného trhového okruhu
ponuky a dopytu, kultúrne hodnoty prinášajú ako tovar, ako komerčnú kultúru podporovanú reklamou. Termín kultúrny priemysel zaviedli Adorno a Horkheim už v r.
1944 vo svojej knihe Dialektik der Aufklarung (Adorno - Horkheim, 1997). Dnes sa
častejšie používa označenie zábavný priemysel (showbiz). To je však len terminologický posun, ktorý nič nemení na podstate
kritizovaného javu.
Pojem masová kultúra akoby priamo vyžadoval bipolárny vzťah ku kultúre vyššej,
elitnej. Práve tento antagonizmus je východiskom pre kritikov masovej kultúry. Niekedy sa v tejto súvislosti hovorí aj o trojčlenke vysoká - stredná - nízka kultúra. Masová kultúra je samozrejme práve tá nízka.
MacDonald strednú a nízku úroveň ani nepovažuje za kultúru v pravom zmysle slova,
ale len za pseudokultúrne javy, ktoré označuje pojmami midcult a masscult (MacDonald, 1961, 1962). Dvojpólová koncepcia
“masové verzus elitné” zostala východiskom pre uvažovanie niektorých teoretikov
až do súčasnosti. Chomsky ho používa koncom deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia (Chomsky, 1997). Masová kultúra pri-
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chádza spolu s nárastom voľného času a relatívne dobrou životnou úrovňou. Kým neboli zabezpečené tieto jej predpoklady,
kultúrne vyžitie ľudí bolo na veľmi nízkej úrovni. Masová kultúra teda nezabrala
miesto vyššej kultúre, ale nahradila absenciu kultúry. Bola určená pre ľudí, ktorí objektívne nemajú intelektuálne a emocionálne danosti prijímať vysokú kultúru. Masy
nikdy lepšiu kultúru nemali, takže masovú
kultúru nemožno v žiadnom zmysle považovať za úpadok oproti minulosti. Hoci sa
hodnotné diela dostávajú prostredníctvom
masmédií k publiku iba v obmedzenej miere a v devalvujúcom kontexte, je to jediný
spôsob, ako sa vyššie hodnoty k týmto príjemcom dostanú. Nebyť masmédií, vyššia
kultúra k týmto príjemcom nepríde vôbec.
Takéto pôsobenie masmédií obsahuje prvok
demokratizácie, ktorá odstránila kastovníctvo starších spoločností. Hodnotné umelecké a literárne diela využívajú kanály masovej komunikácie, a tým sa vysoká kultúra
dostáva k masovému publiku. Kultúra z masmédií zasahuje rovnomerne všetky sociálne vrstvy. Heterogénne publikum dostáva
homogenizované informácie, čo spätne vyvoláva rovnaké zážitky a môže viesť k rovnakým názorom a hodnotám vo vedomí jednotlivých členov publika. Masmediálna komunikácia tak vyvoláva štandardizáciu vedomia občanov modernej spoločnosti. Táto
štandardizácia pritom vôbec nemusí viesť
k spoločenskej integrácii, ale len k uniformite.
V súčasnosti, v rozvinutom systéme masovej komunikácie existujú aj masmédiá
a programy, ktoré sa cieľavedome a systematicky zameriavajú na kvalitnú kultúru,
ktorá uspokojuje vzdelané a náročné publikum. Dnes aj masmediálna kultúra má svoju elitnú úroveň. Riešením môže byť použitie termínu populárna kultúra. Jeho výhodou v porovnaní s termínom masová kultúra je vyššia hodnotová neutralita. Populárna
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kultúra navyše súvisí s viacerými bežne používanými a zrozumiteľnými slovnými spojeniami, ktoré ju môžu veľmi dobre ilustrovať: populárna hudba, popularita hviezd,
populárno-náučná literatúra, popularizácia vedy a pod. - pritom definície a výklady populárnej kultúry upozorňujú aj na jej
spätosť s masmédiami. Pod populárnou kultúrou Giddens rozumie “ formy zábavy, ktoré sledujú, čítajú alebo sa ich aktívne zúčastňujú státisíce až milióny ľudí.“ Na úplnú spätosť populárnej a masmediálnej kultúry u Giddensa poukazujú aj ním uvádzané „formy populárnej kultúry, ktoré sa často označujú ako masové médiá (hromadné
oznamovacie prostriedky). Patrí k ním nielen televízia a videohry, ale aj noviny a časopisy, filmy, reklama, video a kompaktné
prehrávače” (Giddens, 1999, s. 360). Masová komunikácia a masmédiá, ktoré ju umožňujú, so sebou nepochybne prinášajú nový
typ kultúry, ktorý celkom prirodzene môžeme nazvať masmediálna kultúra. Masmediálna kultúra je vytváraná profesionálne
v špecializovaných inštitúciách a určená pre
veľké skupiny príjemcov.
Masmediálna kultúra je špecifickým tovarom. Ak masmédiá zistia, že istá schéma alebo téma má úspech u publika (dobre sa predáva), tak ju budú opakovať dovtedy, kým tento úspech bude trvať. Opakovateľnosť sa preto stala jednou z vlastností
masmediálnej kultúry. Týka sa mediálnych
produktov (ustálené typy programov a druhy časopisov), obsahov (stereotypné témy,
postavy, zápletky), spôsobov spracovania
(štruktúra periodík a programov, poradie
informácií, grafická úprava) (Burton - Jirák,
2001, s. 159). V konečnom dôsledku sa často opakované prvky a stereotypy stávajú pre
publikum prakticky samozrejmými.

Masová komunikácia
ako masmediálna
komunikácia
Masová komunikácia je špecifický typ
sociálnej komunikácie, ktorý sa naplno rozvinul v dvadsiatom storočí, hoci určité sociálno-komunikačné situácie v predchádzajúcich historických epochách sa svojimi vlastnosťami výrazne približovali k masovej komunikácii. Masová komunikácia je produktom, tvorcom i symbolom ľudskej civilizácie a kultúry v dvadsiatom storočí. “Masová komunikácia je proces, v ktorom profesionálni komunikátori využívajúc technologické zariadenia rozširujú správy na istú
vzdialenosť, aby ovplyvňovali veľké publikum” (Wilson, 1993, s. 14). Masová komunikácia prebieha z hľadiska mediálneho systému ako neustály tok informácií. Z hľadiska jednotlivých masmédií a ich obsahov má
cyklický charakter. Jednotlivci ako pôvodcovia (napr. novinár, režisér, hlásateľ, spevák) sú súčasťou formalizovanej inštitúcie.
Pojem masmédiá označuje inštitúcie
a technológie, ktoré vytvárajú a rozširujú
informácie k masovému publiku. Masmédiá
sú realizátori masovej komunikácie. Masmédium je konštantou masovej komunikácie, nemá nijaký alternatívny variant. Každá informácia, ktorá sa dostane do procesu
masovej komunikácie, musela cezeň prejsť
(Charvát, 1996, s. 4). S istými výhradami za
masovú komunikáciu, nie však za masmédium môžeme považovať aj niektoré formy
populárnej zábavy, ako sú veľké koncerty
či tanečné zábavy. Používanie technických
prostriedkov sprostredkovania ako veľkoplošné obrazovky a komplikovaná zvuková
aparatúra výrazne oslabujú bezprostredný
a interpersonálny charakter týchto populárnych podujatí, čím ich približujú k masmediálnej kultúre.
Pôvodca informácií v masovej komu-
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nikácii je vysoko špecializovaná formálna
organizácia (inštitúcia), čiže masmédium.
Masmédium zamestnáva profesionálnych
komunikátorov. Rôzne profesie komunikátorov sa vytvorili v procese spoločenskej
deľby práce. Mediálni profesionáli majú
vlastné odborné vzdelávanie, pracovné postupy a metódy, profesijnú etiku.
V masovokomunikačných inštitúciách ani
nemá význam detailne odlišovať individuálnych pôvodcov (autorov) od sprostredkovateľov (mediátorov). Moderátori, redaktori, zabávači vystupujú v oboch týchto úlohách. Časť pôvodcov pritom nie je v bezprostrednom vzťahu s masmédiom (režisér
ani nemusí vedieť, ktorá televízia vysiela
jeho film, publicista “na voľnej nohe” môže
prispievať do niekoľkých periodík).
Gatekeeperi, sú osobitnou kategóriou pôvodcov. Sú to riadiaci pracovníci v masmédiách (vlastníci, manažéri, redaktori, dramaturgovia, recenzní posudzovatelia), ktorí rozhodujú, ktoré informácie budú zaradené do komunikačného procesu. Pritom kritériá výberu sú veľmi rôznorodé. Na prvom
mieste je nepochybne snaha osloviť čo najväčšie publikum, ale gatekeeperi myslia aj
na záujmy daného masmédia a jeho vlastníkov, na dodržiavanie platných zákonov,
dobré vzťahy s významnými inzerentmi
a pod. V istých prípadoch možno považovať zákroky gatekeeperov za formu internej cenzúry.
Správy, čiže informácie v masovej komunikácii, sú určené spravidla na krátkodobé použitie a sú šírené periodicky. Masová komunikácia je nepretržitý sociálny jav,
v ktorom jednotlivé - často navzájom izolované - informácie majú krátke, “momentálne” trvanie. Fenomén novosti sa v masovej
komunikácii neustále zdôrazňuje: televízia
je plná aktuálneho spravodajstva, rozhlas
najnovších hitov a kiná filmových noviniek.
Hoci majú jednotlivé správy krátkodobé trvanie, ako množina sa vyznačujú nepretrži-
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tosťou. Masová komunikácia prináša informácie nie ako rad balíčkov, ale ako “súvislý
tok” (Burton - Jirák, 2001, s. 59).
Správy sa zároveň vyznačujú opakovateľnosťou. Masmédiá ponúkajú síce vždy iné
informácie, ale tematicky, žánrovo a obsahovo podobné. Jednotlivé informácie v časovom rade majú nadväzovať na predchádzajúce, prípadne ich nahrádzať. Spravidla
ich obsah tvoria aktuálne spravodajstvo alebo zábava.
Formu a obsah informácie vytvára výhradne pôvodca, príjemca ju nemôže reálne ovplyvniť.
Komunikačné kanály pri prenose informácií v masovej komunikácii sú sprostredkujúce zariadenia a technológie. Informácie sú prenášané na veľké vzdialenosti
a sprostredkovanie je často niekoľkonásobné - pri vysielaní, šírení a príjme sa realizuje vždy inými druhmi zariadení. Vysielacie
zariadenia sú technicky náročné a vyžadujú
kvalifikovanú na obsluhu, takže nie sú voľne prístupné širokej verejnosti. Naopak, prijímače sú čoraz jednoduchšie, ich výrobcovia chcú poskytnúť divákovi či poslucháčovi čo najväčšie pohodlie. Tieto zariadenia sú
neustále inovované a zdokonaľované. V masovej komunikácii dokonca platí na úrovni
zákonitosti, že sú v nej používané najmodernejšie technológie. Len tlačové médiá
nevyžadujú na strane čitateľa žiadne technické zariadenie.
Spätná väzba je v masovej komunikácii
prakticky vylúčená. Informačný tok je jednosmerný, nepredpokladá a zväčša ani neumožňuje spätnú väzbu. Pri tomto type komunikácie platí nemennosť rolí pôvodcu
a príjemcu. Úloha príjemcu (člena publika)
je rolou pasívnou. Divák, poslucháč a čitateľ síce rozhodujú, ktoré masmédium budú
sledovať, kedykoľvek môžu komunikáciu
s ním ukončiť či zmeniť za iné médium, nemôžu však zasiahnuť do procesu komunikácie. Príjemca sa nemôže stať pôvodcom
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informácií, nemôže na masovej komunikácii participovať. Z hľadiska zámerov komunikátora funkciu spätnej väzby plnia hlavne
výskumy sledovanosti programov. Neznamenajú síce zmenu rolí pôvodca - príjemca, ale majú zásadný vplyv na to, aké obsahy a akou formou budú šírené z masmédií, pretože tie podľa výsledkov výskumov
menia svoje programy v snahe zasiahnuť čo
najväčšie publikum. Z hľadiska príjemcu sú
náhradou spätnej väzby rôzne čitateľské ankety, súťaže či živé vstupy divákov a poslucháčov do programu, ktoré sú spravidla iniciované priamo masmédiom, resp. spontánne listy či telefonáty do redakcie.
Regulátori nemôžu zasiahnuť do procesu
vyslania informácie, snažia sa však ovplyvňovať jej percepciu. Po zverejnení informácie realizujú druhostupňovú podpornú alebo protestnú (obmedzujúcu) akciu. K regulátorom patrí napríklad justícia a polícia,
ak vyšetrujú, či nejaká masmediálna informácia nie je v rozpore so zákonom. Občas
niektorá aktívna časť publika vytvorí inštitucionalizovanú skupinu, ktorá chce reprezentovať verejnosť, resp. publikum ako
celok. Takéto nátlakové skupiny majú najčastejšie náboženský, politický či záujmový charakter a ich cieľom je zasahovať do
priebehu komunikácie. Niekedy takéto zásahy môžu dosiahnuť efekt spätnej väzby.
Aj snahy regulátorov bývajú často považované za cenzúru - hoci k ním prichádza až
dodatočne, t. j. po odvysielaní, uverejnení,
publikovaní správy.
Masová komunikácia je typ verejnej komunikácie, teda masmediálne informácie
a posolstvá sú prístupné (hoci možno nie
určené) bez obmedzení pre ktoréhokoľvek
príslušníka príslušnej populácie. Platenie za
príjem masmediálneho vysielania (napr. kódovaná televízia) neznamená v komunikačnom zmysle obmedzenie, pretože ktokoľvek
si môže predplatiť túto formu komunikácie.
Analogicky je to pri tlači - tiež sa za novi-

ny a časopisy platí, ale tento fakt neznamená obmedzovanie prístupu. Potenciálnym
príjemcom masovej komunikácie je každý občan krajiny, v ktorej je šírené vysielanie alebo distribuovaná tlač. Príjemcom
v masovej komunikácii je disperzné publikum, čiže veľký počet navzájom izolovaných osôb, ktoré sú anonymné pre komunikátora aj medzi sebou. Jednotliví členovia
publika sa navzájom nepoznajú. Toto publikum je rozptýlené, nie je homogénne ani
z hľadiska demografického, ani sociologického či psychologického. Členovia publika
nemajú spoločnú charakteristiku okrem tej,
že sledujú rovnaký program, a to ich sociálnopsychologicky zbližuje. Členovia publika
vystupujú vo viacerých ďalších sociálnych
rolách. Sú členmi rôznych formálnych a neformálnych sociálnych skupín (rodina, priatelia, kolegovia, spolužiaci a pod.). Z hľadiska celkovej veľkosti publika sú však tieto skupiny zanedbateľne malé, ich prostredníctvom publikum nikdy nevystupuje ako
celok. Publikum ako sociálna skupina nevie
vyjadriť svoje potreby, takže sa musí prispôsobovať tomu, čo mu masmédiá predkladajú.
Nepretržitý tok masmediálnych informácií prekračuje percepčné možnosti jednotlivca. Príjemca masmediálnych posolstiev
sa preto vyhýba niektorým typom informácií. Najčastejšie je to reklama. Pojmom zapping sa napríklad označuje prepínanie kanálov (diaľkovým ovládačom), keď sa v televíznom vysielaní objaví reklamný blok.
Rýchle “preskočenie” reklám zaznamenaných na videonahrávke sa nazýva zipping.
Neustály nárast typov a predovšetkým
počtu médií má za následok demasifikáciu
publika. Tento trend platí všeobecne pre audiovizuálne médiá. Keďže v súčasnosti je
dostupných čoraz viac televíznych a rozhlasových staníc, počet ľudí, ktorí v danom
momente sledujú jeden konkrétny program,
musí byť nižší ako v minulosti. Celkový po-
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čet divákov síce neklesá, ale publikum televízie je z percepčného hľadiska vnútorne
diferencovanejšie.

Ovplyvňovanie publika
Kľúčovou otázkou výskumu masmédií je
ich vplyv na recipienta, publikum a pôsobenie na život spoločnosti. Médiami sa sociológovia, psychológovia či filozofi zaoberajú práve preto, lebo im pripisujú istý vplyv.
Katz a Lazarsfeld zistili, že mimoriadne
veľký vplyv na postoje človeka má interpersonálna komunikácia, teda styk s inými
ľuďmi, a masmédiá pôsobia len sprostredkovane. Ukázalo sa, že v spoločnosti existujú ľudia s prirodzeným vplyvom na svoje okolie, ktorí viac ako iní sledujú masmédiá, informácie z nich vyhodnocujú, pridávajú vlastnú interpretáciu a ďalej ich šíria vo svojich sociálnych skupinách. Komunikácia medzi masmédiami a verejnosťou
teda prebieha ako dvojstupňový tok informácií (two-step flow), kde sprostredkujúcim
článkom je tvorca mienky (opinion leader).
Masmédium síce dodáva informácie, ale pre
zmenu postojov a správanie sú dôležitejšie
interpersonálne vzťahy (Katz - Lazarsfeld,
1955, Katz, 1957). Existenciu ľudí, ktorí aktívne ovplyvňujú svoje okolie v rámci komunikačného reťazca od masmédia k recipientovi, potvrdili aj výskumy z nasledujúcich desaťročí (Weimann, 1991).
Masmédiá majú lepšiu schopnosť otvárať
dvere pre nové myšlienky než tieto myšlienky naozaj dodávať. Podľa výskumov McCombsa, Shawa a Beckera televízia, rozhlas
a tlač síce usmerňujú ľudí pri výbere problematiky, ktorou sa treba zaoberať, ale ľudia
z nich nepreberajú hotové myšlienky a názory. Masmédiá teda nehovoria, čo si majú
ľudia myslieť, ale stanovujú agendu (agenda setting), ovplyvňujú o čom si majú myslieť. Masmédiá kladú otázky, na ktoré sú ľudia “nútení” odpovedať. Masová komunikácia vytvára agendu najpodstatnejších prob-
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lémov rozsahom a formátom správ, opakovaním informácií či umiestnením v rámci
média (McCombs - Shaw, 1972).
Uvedené teórie sa sústreďovali predovšetkým na skúmanie krátkodobého a bezprostredného vplyvu masmédií na publikum. Sledovali, ako sa konkrétna správa
z televízie, rozhlasu či novín priamo odrazila na postojoch a správaní príjemcov informácií. Okrem takéhoto pôsobenia však môžeme hovoriť aj o dlhodobom a kumulovanom vplyve masmédií, ktorým môžu hlbšie a podstatnejšie meniť život ľudí a zasahovať do vývoja spoločnosti. Celú skupinu
takýchto teórií možno označiť ako stalagmitové teórie, pretože hovoria o zmenách
pomalých, ťažko pozorovateľných a nepriamych, no zásadných a principiálnych (svojím efektom sú podobné pôsobeniu kvapkajúcej vody v jaskyniach). Gerbner vo svojej kultivačnej teórii ukazuje, ako televízia “kultivuje” ľudí. Jeho obsahová analýza programov ukázala, že v televízii je podstatne vyššia frekvencia násilia ako v reálnom živote. Následný výskum publika potvrdil predpoklad, že najviac násilia vo svojom okolí pociťujú práve horliví diváci.
Sledovanie televízneho násilia teda vedie
k tomu, že svet považujú títo ľudia za nebezpečnejší, ako v skutočnosti je. Masmediálny obraz nahrádza osobnú skúsenosť, z hľadiska horlivých divákov však práve on dáva
zmysel svetu (Mean World Syndrom). Dôležitým pojmom v kultivačnej teórii je slovo
frekvencia - frekvencia sledovania zo strany príjemcu či frekvencia vysielania zo strany masmédia rozhodujú o intenzite vplyvu
(Gerbner, 1988, Gerbner - Gross, 1976).
Ľudia v procese sociálneho učenia z masmédií získavajú vzory, osvojujú si postoje
a hodnoty, postupne prijímajú nové spôsoby
správania a emocionálnych reakcií. Klasickou teóriou tejto skupiny je sociálne učenie
Banduru, ktorý skúma predovšetkým vplyv
násilia. Masmédiá sú nenápadný, no aktív-
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ny učiteľ publika. Ich pôsobenie je niekedy pozitívne a inokedy negatívne, podstatné
však je, že naozaj pôsobia. Vďaka nim majú
ľudia postoje a názory aj na veci, s akými sa vo svojom živote vôbec nestretávajú
(Bandura, 1977). Televízne násilie je obľúbenou témou výskumov, ktoré dokazujú dlhodobé (a negatívne) pôsobenie masmédií.
Eron napríklad longitudiálnym výskumom
zistil, že chlapci, ktorí vo veku 8 rokov obľubovali násilnícke programy, mali vo veku
18 rokov častejšie sklon stať sa násilníkmi
a ako 30-roční naozaj mali častejšie za sebou trestné činy násilného charakteru v porovnaní s tými, ktorí takéto programy v detstve nesledovali (Eron, 1982, Eron - Walder
- Lefkowitz, 1971, Murray, 1995).

Reklama v populárnej
kultúre
Reklama je neoddeliteľnou súčasťou trhovej ekonomiky v jej súčasnej podobe - navyše sa stala aj ekonomickou podmienkou
fungovania masovej komunikácie. Financie
z reklamy sú základom pre prevádzkovanie komerčnej televízie, vysielanie súkromného rozhlasu a vydávanie nezávislej tlače.
Tovar, ktorý predávajú masmédiá inzerentom (firmám, ktoré dávajú do nich svoju reklamu), je publikum. Inzerenti de facto neplatia masmédiám za stranu v novinách či
čas v televíznom reklamnom bloku, ale za
ľudí, ktorí reklamné posolstvo uvidia alebo
ho budú počuť. Pozornosť, záujem a dôvera, ktoré čitatelia, poslucháči a diváci venujú masmédiu, je zárukou, že reklamná informácia - ako súčasť vydania či programu
- bude mať svojich recipientov.
Reklama je typickým reprezentantom populárnej kultúry. Je významným nástrojom
homogenizácie kultúr a agentom globalizácie. Reklamné kampane na mnohé výrobky sa (s menšími či väčšími adaptáciami) realizujú v rôznych (rôznorodých) kra-

jinách. Reklama teda využíva univerzálne
príbehy a hodnoty, útočí na “všeľudské” potreby a túžby. Reklama je produktom kultúry, riadi sa existujúcimi spoločenskými
normami a pravidlami, využíva stereotypy
a predsudky. Na druhej strane ich však aj
postupne mení a redefinuje. Reklamná komunikácia je jedinečný fenomén, ktorý sa
viacerými znakmi odlišuje od iných typov
masovej komunikácie. Už na úrovni jednotlivých prvkov reklamnej komunikácie sú
zrejmé viaceré špecifiká.
Kategória pôvodcu sa v reklamnej komunikácií rozkladá na dva samostatné prvky:
iniciátor a realizátor. Iniciátorom je inzerent, zadávateľ reklamy, teda (spravidla komerčná) inštitúcia, ktorá chce, aby bola masovo komunikovaná nejaká konkrétna informácia o nej, jej výrobkoch či službách.
Iniciátor za uskutočnenie komunikačného
aktu platí jednak realizátorovi, jednak masmediálnej inštitúcii. Realizátorom reklamnej komunikácie je profesionálna inštitúcia,
ktorá sa venuje výrobe reklamných kampaní - reklamná agentúra. Reklama je teda vysoko profesionalizovaný (inštitucionalizovaný) spôsob komunikácie medzi výrobcom tovaru alebo prevádzkovateľom služby
na jednej strane a recipientom (ako zákazníkom) na druhej strane.
Správa, čiže reklamná informácia je
špecifickým posolstvom, v ktorom sa spája
racionálna a emocionálna zložka tak intenzívne ako v žiadnom inom type komunikácie. Kreatívny tím reklamnej agentúry musí
zladiť svoju umeleckú tvorivosť s komerčne zacieleným posolstvom, ktoré pre svoju
obchodnú stratégiu potrebuje iniciátor. Estetickú hodnotu reklamnej informácie tvorí spojenie obrazu, hudby a textu v písomnej alebo hovorenej podobe. Táto estetická stránka je striktne podriadená na jednej
strane obsahovým požiadavkám iniciátora,
ale na druhej strane sociálno-psychologickému profilu cieľovej skupiny, teda tej čas-
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ti publika, na ktorú je reklamná kampaň zameraná.
Kanály reklamnej komunikácie zahŕňajú okrem štandardných masmédií (tlač, rozhlas, televízia, kino) aj také nosiče, ktoré nevyužíva žiaden iný subsystém masovej komunikácie. Billboardy, letáky direct marketingu a plagáty (predovšetkým na miestach
predaja) oslovujú početnú skupinu príjemcov, spravidla podstatne väčšiu, ako je publikum niektorých rozhlasových staníc alebo
čitateľstvo časopisov. Reklama však využíva aj ďalšie špecifické nosiče (napr. reklama
na dopravných prostriedkoch, na odevoch či
nákupných taškách). Tie síce nebývajú zaraďované medzi masmédiá, ale svojou formou
a predovšetkým zásahom sú určite súčasťou
masovej komunikácie.
Príjemca reklamnej komunikácie má tiež
špecifické charakteristiky. Iniciátor a realizátor reklamnej komunikácie sa snažia, aby
sa príjemca stal následne užívateľom výrobku alebo služby. Rola príjemcu teda z hľadiska zámeru a efektu komunikácie je len
prechodným štádiom k role používateľa výrobku. V určitých prípadoch príjemca nemusí byť totožný so spotrebiteľom,
resp. kupujúcim. Napríklad reklama určená deťom musí počítať s tým, že v konečnom dôsledku o kúpe rozhoduje rodič, reklama na produkty určené pre zamestnancov sa snaží zároveň pôsobiť na kompetentných manažérov. Ale reklama môže pracovať aj inverzne: presviedčať primárne rodičov o tom, čo je dobré pre ich deti, oslovovať v prvom rade zamestnávateľov, čo majú
kúpiť pre zamestnancov. Príjemca môže byť
aj aktívnym podporovateľom reklamnej komunikácie smerom k ostatným príjemcom.
Môže byť dokonca akýmsi komunikačným
médiom sui generis, keď reklamné posolstvo komunikuje priamo svojím odevom
alebo doplnkami (nápisy na tričkách alebo
taškách, nálepky na autách).
Efekt reklamnej komunikácie dokáže
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iniciátor veľmi presne zhodnotiť podľa výsledkov svojej obchodnej činnosti (zohľadňovať samozrejme musí aj ďalšie faktory,
predovšetkým súbežné reklamné aktivity
konkurencie). Málokde je pôsobenie komunikácie na príjemcu tak dobre kvantifikovateľné ako v reklame.
Reklama (ako celok) je dokonca najlepším
dôkazom efektu masovej komunikácie, potvrdzuje, že masová komunikácia má vplyv
na publikum. Napriek zippingu a zappingu
(t. j. obchádzaniu reklamy divákmi) má tento spôsob informovania o tovaroch a službách ekonomický efekt. Inzerenti tento kanál komunikácie so zákazníkmi využívajú
práve preto, že sa presvedčili o jeho možnostiach.

Záver
Masmediálna kultúra, ako dnešná forma
masovej kultúry, už nie je protikladom vysokej kultúry, naopak vysoká kultúra sa stala integrálnou súčasťou masmediálnej kultúry. Masmédiá demokratizujú vysokú kultúru tým, že ju prinášajú širokým vrstvám
populácie v profesionálne vytváranej forme. Tým aj pre vysokú kultúru začínajú platiť niektoré zákonitosti masmediálnej komunikácie, ako sú napríklad nepretržitosť,
aktuálnosť, opakovateľnosť, nemennosť rolí
pôvodcu a príjemcu. Nevyhnutným prvkom
fungovania systému masmediálnej komunikácie je reklamná komunikácia, ktorá do
systému prináša nielen financie, ale aj formálno-obsahové inovácie.
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Roman Ivantyšyn

10 Lokálne médiá
– verejná
služba, alebo
prostriedky
public relations?
Abstrakt: Mnohé lokálne médiá – lokálne televízie aj lokálna tlač – sú priamo alebo
nepriamo vydávané mestom/obcou. Vplyv
Mestských zastupiteľstiev aj lokálnych politických štruktúr je v takýchto médiách veľmi silný. Preto mnohé z nich sú viac nástrojom PR slúžiacim na presadzovanie skupinových záujmov a v menšej miere sa správajú ako štandardné médiá. Významné podniky, sídliace v regióne, ktoré sú zároveň
dominantnými inzerentmi, tiež môžu mať
veľký vplyv na tieto médiá. Napriek tomu
lokálne médiá sú schopné slúžiť ako médiá
verejné služby.
Kľúčové slová: Lokálne médiá, žurnalistická autonómia, verejná služba, inštrumentalizácia médií.
Abstract: Many of local media – local
TVs and local newspapers – is directly or
indirectly funded by municipalities. The
influence of Municipal Corporation and/or
local political structures is very strong in
these local media. Therefore many of them
are more public relations tools of particular
municipality or mayor himself than standard mass media. Significant business companies with seat in the region who belong
to dominant advertisers can have equally
strong influence on these media. Nevertheless, the local media has ability to serve as
media of the public service.

Keywords: Local media, journalistic autonomy, public service, instrumentalisation
of the media.

Úvod
Všetky regionálne a lokálne médiá majú
spoločné predovšetkým dva znaky. Svojím
obsahom sú príjemcovi veľmi blízke a zároveň majú schopnosť kultivovať recipientovu
regionálnu a lokálnu identitu. Uvedené médiá nie sú odkázané na hon za bulvárnosťami a pikantériami – pre príjemcu sú obvykle
dostatočne príťažlivé svojou spätosťou s lokalitou a regiónom, s prostredím, v ktorom
príjemca žije, pracuje, oddychuje, vzdeláva
sa. Tieto médiá môžu účinne využívať všeobecne známu psychologickú závislosť: čím
je udalosť geograficky bližšia adresátovi,
tým väčší je jeho záujem o správy týkajúce
sa udalosti (Brečka, 2002).
Prednosťou lokálneho média je jeho bezprostrednosť pôsobenia, tesný kontakt a
styk redakcie s príjemcami, možnosť pohotovej reakcie na podnety - kritiku, chválu alebo udalosti.1 Spätná väzba je v tomto prípade bezprostrednejšia, rýchlejšia a
účinnejšia (Tušer, 1995). Pritom orientácia na lokalitu umožňuje lokálnym médiám hlbšie a častejšie rozoberať rôzne javy či
udalosti. Lokálne médium má v zásade univerzálny charakter, pretože jeho obsah je
ohraničený len územne, a nie vecne. Popri
univerzálnych lokálnych médiách tak môžu
vznikať aj médiá so špecializovaným obsahom (ibid).
Špecifikom lokálnych médií je aj ich
schopnosť účinne prispievať k upevňovaniu
lokálpatriotizmu a kultúrnej identity. „Všeobecne platí, že lokálne, etnicky zakotvené
a osobnejšie ladené médiá pomáhajú podporovať pretrvávanie identity a kultúrnej autonómie, zatiaľ čo obsah medzinárodných
médií má väčší dopad na povrchné a krátkodobé kultúrne fenomény, ktorými môžu byť
móda, štýl, vkus.“ (McQuail, 1999, s. 143).

Kapitola: 10. – Roman Ivantyšyn: Lokálne médiá – verejná služba, alebo ...

157

„Regionálne a lokálne médiá sú prejavom
jedného z významných trendov súčasného
mediálneho vývoja – výrazného posunu od
masového publika k individuálnym a (záujmovo) špecializovaným skupinám publika. Ich zrod je súčasťou procesu segmentácie masového publika...“ (Brečka, 2002, s.
115). Geografická segmentácia sa stala najzrejmejšou formou segmentácie.

Lokálne periodiká
Náš tlačový zákon2 vymedzuje periodickú tlač pomerne široko:
„Periodická tlač sú noviny, časopisy, alebo
iná tlač, vydávaná pod rovnaným názvom,
s rovnaným obsahovým zameraním a v jed-
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notnej grafickej úprave, najmenej dvakrát
v kalendárnom roku“ (§ 2 zákona 167/2008
Z.z.).
Zákon sa však nevzťahuje okrem iného na:
„periodickú tlač určenú výlučne na úradné, služobné alebo prevádzkové účely či inú
vnútornú potrebu osoby, ak nie je distribuovaná verejnosti, „periodickú tlač osoby určenú na jej vlastnú propagáciu“ (§ 1 zákona
167/2008 Z.z.).
Zákon teda nereguluje napríklad podnikové noviny, ak sú určené pre vnútornú potrebu organizácie a nie sú distribuované verejnosti.
V zmysle uvedeného zákona lokálne periodiká – obecné spravodaje, „radničné novi-

REKLAMA 09 (Zborník vedeckých štúdií pre otázky histórie a teórie reklamy a PR)

Kapitola: 10. – Roman Ivantyšyn: Lokálne médiá – verejná služba, alebo ...

159

ny“3 a ďalšie - sú periodickou tlačou. Z uvedenej skutočnosti vyplýva pre vydavateľov
– v tomto prípade magistráty, resp. obecné
či miestne úrady – rad povinností, definovaných tlačovým zákonom. A tu dochádza
k problémom. Zrejme najvypuklejšie to vidno na pomerne častom porušovaní povinnosti vydavateľa pri uplatňovaní práva na
opravu a práva na odpoveď4.
Aj podľa stanoviska Syndikátu novinárov ČR dochádza k využívaniu „práva“ vydavateľa na prednostné zaraďovanie správ
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a článkov, ktoré nie sú v rozpore s poslaním,
zámermi a cieľmi jeho organizácie (Osvaldová, 2007, s. 52).
Redaktori zamestnaní v „radničných novinách“ sa stávajú prostredníkmi zvolenej
politickej reprezentácie v regióne (ibid.) alebo samotného primátora či starostu 5. Dnes
takýchto ľudí nazývame hovorcami alebo
pracovníkmi public relations.
„To by samo osebe nevadilo, pokiaľ by recipienti tieto periodiká takto vnímali. Lenže niekedy ich tak nevnímajú. Majú dojem,
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že ide o bežnú tlač v tom najvlastnejšom slova zmysle. V tom je ale práve problém. Sú
to skutočne noviny a pracujú v nich novinári?“ (ibid.).
Komisia pre etiku Syndikátu novinárov
ČR sa „radničnými novinami“ kvôli veľkému množstvu sťažností zaoberala v roku
2006 so záverom: „Syndikát novinárov považuje za nešťastné, pokiaľ radnice obcí
a miest vydávajú svoje informačné tlačoviny pod označením „noviny“ či „spravodajca“. Podľa názoru SNČR to prispieva k zavádzaniu verejnosti a k neprípustnému zamieňaniu propagačných tlačovín so spravodajskými periodikami“ (Stanovisko, 2006).
Proti „primátorskému žurnalizmu“ sa
možno brániť aj tak, ako to urobili nespokojní občania v Zlatých Moravciach: „... založili občianske združenie a nerovnováhu
informácií vyvážili vydávaním veľmi kvalitných, žánrovo pestrých novín NAŠE MORAVCE. Počet čitateľov i inzerentov neustále rastie“ (Nemčeková, 2008, s. 4).
Vo všeobecnosti je však žiaduce „radničné
periodiká“ oddeliť od radníc, ustanoviť pre
ne redakčné rady a vydávať ich vo vydavateľských spoločnostiach, vybraných vo verejnom tendri (Stanovisko, 2007). Významne by pomohlo, keby tlačový zákon spresnil
postavenie týchto médií.

Lokálna televízia ako
verejná služba
V deväťdesiatych rokoch minulého storočia slovenský priemysel káblovej televízie nasadil vysoké tempo rozvoja a Slovensko sa v tejto oblasti veľmi rýchlo v priblížilo k ostatným európskym krajinám. V miere kabelizácie televíznych domácností sa
dokonca podarilo predstihnúť Českú republiku. Dynamický rozvoj odvetvia prebiehal
napriek silnej regulácii a rozsiahlej mnohokrát menenej a neprehľadnej legislatíve.
Paralelne s rozvojom televíznych káblo-

vých rozvodov sa na Slovensku budovali
aj lokálne televízne štúdiá, pretože káblové
rozvody sú ideálnym prostriedkom pre šírenie lokálneho vysielania. Rast lokálneho
vysielania bol povzbudzovaný veľkým záujmom občanov o lokálne informácie, ale
tiež záujmom starostov a primátorov mať
účinné médium pre pravidelné komunikovanie s občanmi.
Lokálne televízne vysielanie napĺňa viaceré znaky verejnej služby. Naznačil to aj
náš prieskum zameraný na zisťovanie funkcií, ktoré podľa názoru samotných pracovníkov štúdií má plniť miestne televízne vysielanie (Ivantyšyn, 2008, s. 71-72). Spomedzi funkcií, ktoré majú plniť médiá (McQuail, 1999, s. 103), v prípade tohoto typu médií výrazne dominuje funkcia informačná – všetci respondenti odpovedali, že túto
funkciu má miestne televízne vysielanie
„rozhodne plniť“. Nasleduje „vťahovanie
občanov do rozhodovania na miestnej úrovni“ – tu však odpoveď „rozhodne áno“ zvolili necelé dve tretiny televízií. Tesne nasleduje „získavanie občanov pre společenské
ciele“. Štvrté miesto v poradí patrí „kontrole spoločenských procesov“. Relatívne nízky status tejto funkcie nie je prekvapením,
ak si pripomenieme, že väčšina miestnych
televízií patrí obciam a že teda tieto televízie riadia tí istí ľudia, ktorí sa podieľajú aj
na riadení lokálnych spoločenských procesov.
Predposledná funkcia bola „vysvetľovanie
a komentovanie udalostí“. Zábavná funkcia celkom logicky skončila na poslednom
mieste.
Nazdávame sa, že uvedené zistenia podporujú názor, že samotní pracovníci lokálnych televízií vnímajú svoje pôsobenie predovšetkým ako verejnú službu.
Zákon číslo 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v paragrafe 3 takto vymedzuje lokálne vysielanie: „lokálne vysielanie je vysielanie, ktorého príjem sa zvyčajne geogra-
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ficky obmedzuje na obec a oblasť príjmu nepresahuje viac ako 100 000 obyvateľov, a ak
ide o mesto, viac ako 200 000 obyvateľov,
vysielané programy sú zamerané na miestne informačné prostredie alebo zdroje alebo
na spoločné záujmy, ktoré vytvárajú a prehlbujú vnútorné väzby akéhokoľvek spoločenstva a vedú k udržiavaniu pocitu identity
so spoločenstvom“ (podčiarkol R.I.).
Zákon teda lokálnym vysielateľom ukladá
povinnosti, ktoré možno charakterizovať
ako verejnú službu. Je pozoruhodné, že túto
povinnosť majú podľa zákona plniť iba lokálne vysielania – na regionálne, multiregionálne, ani na celoplošné vysielania sa táto
povinnosť nevzťahuje. Pritom ide v podstate o osobitné povinnosti, ktoré zákon č.
308/2000 Z.z. na inom mieste ukladá vysielateľovi zo zákona.
Osobitné povinnosti vysielateľa na základe zákona (teda to, čo obvykle nazývame verejnou službou) vymedzuje zákon
č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
v § 18:
(1)„Základným poslaním vysielateľa na
základe zákona je slúžiť veciam verejného alebo iného spoločenského záujmu, prispievať k rozvoju demokratickej spoločnosti, utvárať vo vysielaní priestor pre pluralitu
názorov bez uprednostňovania záujmov len
jednej politickej strany, politického hnutia,
skupiny, alebo časti spoločnosti alebo náboženského vyznania a viery a podporovať
rozvoj umeleckej tvorby, kultúry a vzdelávania.“
Aj napriek pomerne vágnemu zákonnému
vymedzeniu je na prvý pohľad zjavné, že
väčšinu týchto povinností lokálni vysielatelia plnia alebo sa snažia plniť. Lokálne televízie sú ale podľa rovnakého zákona televíziami komerčnými a sú regulované rovnako
tvrdo, ako „veľké“ plnoformátové televízie.
„Zmena štatútu lokálneho vysielateľa financovaného z verejných zdrojov z držiteľa licencie na prevádzkovateľa zo zákona by
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vytvorila stabilnejšie ekonomické prostredie pre vysielanie a zároveň by posunula
programovú skladbu smerom ku službe verejnosti ... Decentralizácia prevádzkovateľa zo zákona by pritom divákov obohatila
o zákonom garantované lokálne informácie
a programy“ (Potočňák, 1999, s. 123).
Takéto verejné lokálne televízie môžu byť
financované z viacerých zdrojov:
„odštepom“ z koncesionárskych poplatkov. Tento spôsob je ešte problematickejší,
než samotné koncesionárske poplatky;
„odštepom“ z abonentských poplatkov.
Tento spôsob spolufinancovania miestneho
vysielania sa už v niektorých obciach uplatňuje:
• z rozpočtu zakladateľa, napríklad z rozpočtu samosprávy. Zakladateľom by
mohla byť akákoľvek verejná inštitúcia, spĺňajúca zákonom stanovené podmienky – napríklad vzdelávacie či mimovládne organizácie;
• príjmy z reklamy;
• príspevky od nadácií a sponzorov;
• iné príjmy (napríklad videotvorba na
zákazku, požičiavanie zariadení štúdia
a i.).
Základné smerovanie týchto verejných
lokálnych televízií by mohli kontrolovať
miestne televízne rady podobné tým, ktoré sa už osvedčili. Mohli by byť zložené z volených zástupcov záujmových skupín pôsobiacich v mieste vysielania. Navrhnutých zástupcov skupín by mohli voliť samosprávne orgány zakladateľa, teda napr.
miestne zastupiteľstvá. „Kompetencie týchto rád by mali byť vymedzené zákonom.
V princípe by mali do vysielania presadzovať verejné záujmy prioritné v oblasti vysielania“ (ibid.).
Možné je však tiež také riešenie, že licencie na vysielanie sa budú udeľovať aj nekomerčným subjektom. „Vo viacerých európskych krajinách je bežné, že oprávnenie na
vysielanie majú aj nekomerčné subjekty a
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tvoria tak tretí pilier systému vysielania.
Napríklad v Rakúsku, Nemecku, Belgicku,
Dánsku, Slovinsku.“6
Po rozšírení kanálovej kapacity káblových i terestrických sietí digitalizáciou sa
vytvorí priestor pre vzájomnú koexistenciu
verejných resp. nekomerčných aj súkromných vysielateľov aj na regionálnej i lokálnej úrovni.
Ďalšou skutočnosťou, ktorá nás oprávňuje hovoriť v súvislosti s lokálnymi televíziami o verejnej službe, je už spomenutý spôsob ich financovania. Väčšina týchto televízií patrí obciam / mestám a je financovaná
z verejných prostriedkov. V niektorých prípadoch býva vysielanie financované z poplatkov, ktoré platia abonenti káblovej televízie. Príjmy z predaja reklamného času pokrývajú len zlomok – v lepších prípadoch do
30 percent, vzácne až do 50 percent – nákladov na vysielanie (Ivantyšyn, 2007, s. 132).
Problém autonómie lokálnych televízií
„V bývalých socialistických krajinách sú
lokálne televízie v hrozivej finančnej tiesni.
Keďže väčšina reklamných príjmov smeruje k celoštátnym televíznym staniciam, ktoré majú pod kontrolou veľkú časť národného publika, lokálne televízie sa dostali pod
kontrolu municipalít alebo sa stali nástrojmi
pre propagáciu záujmov svojich vlastníkov“
(Televízia, 2005, s. 72).
Otázka, kto je vlastníkom miestneho štúdia, je veľmi dôležitá. Žurnalistika – aj na
lokálnej úrovni – plní okrem iných „dôležitú funkciu strážneho psa (watchdog) v službách verejnosti“ (McNair, 2004, s. 56). Médiá sledujú a skúmajú činy mocných, varujú pred vznikajúcimi problémami a nebezpečenstvami, uľahčujú diskusiu o možných
dopadoch a predkladajú politikom názory
verejnosti. Preto majú byť médiá nezávislé.
Na celoslovenskej úrovni to už viac-menej
chápeme ako samozrejmosť. Ale na miestnej úrovni akoby sme stratili túto súvislosť.
Verejnosť bežne nevníma, že ak napríklad

konkrétna miestna stanica patrí mestu a jej
rozpočet schvaľuje mestské zastupiteľstvo,
potom vysielanie takejto televízie nemôže
účinne kontrolovať moc na miestnej úrovni.
Pritom je na Slovensku celkom bežný model
vysielania, ktoré realizuje spoločnosť s ručením obmedzeným so stopercentnou účasťou mesta alebo obce. Existuje viacero konkrétnych prípadov, kedy mestské zastupiteľstvo veľmi razantne zasahuje do slobody šírenia informácií. Napríklad v Lučenci,
keď sa v roku 1998 blížili voľby, „... mestská rada prijala rozhodnutie, že v lokálnom
vysielaní k voľbám ani slovo“ (Kováč, 1999,
s. 141). V inom meste zastupiteľstvo odmietalo pustiť miestnu televíziu na svoje verejné rokovania.
Hoci zistenia z nášho prieskumu z roku
2007 (Ivantyšyn, 2008, s. 75) možno zovšeobecňovať len opatrne, niečo naznačujú. Takmer polovica lokálnych televízií zo
vzorky predstavujúcej asi tretinu lokálnych
televízií vysielajúcich v káblových rozvodoch uviedla, že prinajmenšom občas dochádza zo strany zastupiteľstva alebo starostu/primátora ku kontrole relácií pripravovaných na vysielanie. Na jednej strane
to možno vnímať ako záujem zastupiteľstva o dobré fungovanie vysielania, na druhej strane to možno posudzovať ako široký
priestor pre ovplyvňovanie obsahu vysielania.
Tento problém možného ovplyvňovania a
prípadnej cenzúry by sa mohol stať predmetom zaujímavej samostatnej analýzy. Ostaňme teda pri konštatovaní, že príležitosť tu
je, aj podľa priznania samotných lokálnych
televízií.
Ale aj v tejto oblasti vývoj postupuje pozitívnym smerom. Možno to doložiť napríklad verejnou diskusiou o tom, či bratislavská mestská časť Staré Mesto má založiť lokálnu televíziu. Diskusia prebehla hlavne
na stránkach Bratislavských novín v prvom
polroku 2006. K výhradám - okrem milió-
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nových ročných nákladov, hradených z daní
občanov príslušnej mestskej časti - patrila
aj skutočnosť, že takéto vysielanie zvyčajne
jednostranne propaguje starostu. V rámci
diskusie napríklad jeden z poslancov staromestského zastupiteľstva priamo upozorňoval, že „nie je úlohou samosprávy aby prevádzkovala médiá.“7. Zrejme úplne odlišný
názor zastáva mestské zastupiteľstvo v Považskej Bystrici, ktoré začiatkom septembra 2009 rozhodlo, že bude zo svojich peňazí podporovať dve lokálne televízie8.
Je pozitívne, že o tejto inštrumentalizácii
lokálnych médií sa aspoň verejne diskutuje. Inštrumentalizáciou je mienená „kontrola médií vonkajšími aktérmi – stranami, politikami, sociálnymi skupinami a hnutiami,
alebo ekonomickými aktérmi, ktorí usilujú
o politický vplyv“ (Hallin, Mancini, 2008,
s. 64). Novinári z lokálnych médií teda disponujú len obmedzenou autonómiou a svoju
prácu pre médiá často riadia skôr politickými ako žurnalistickými kritériami a médiá
teda slúžia skôr partikulárnym záujmom, a
ich funkcia „záruky verejnosti“ alebo verejnej služby je významne obmezovaná (ibid.,
s. 65).
Nazdávame sa však, že veľká časť verejnosti si na Slovensku neuvedomuje, že
mestská či obecná televízia, riadená – priamo alebo nepriamo – obecným resp. mestským zastupiteľstvom, prípadne starostom,
je vlastne jedným z nástrojov komunikácie
obecného (mestského) zastupiteľstva a úradu s občanmi a širšou verejnosťou. Čiže je
to veľmi efektívny moderný nástroj public
relations mesta/obce.
Ďalším ohrozením nezávislosti miestneho
vysielania môžu byť podniky, ktoré dominujú v ekonomike príslušného regiónu. Dominantný podnik je obvykle aj životne dôležitým reklamným partnerom miestneho
vysielania. Napríklad: TV NAŠA (vysiela pre Košice a okolie) prinášala pravidelne
v nedeľu týždenník „Magazín VSŽ“, ktorý
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bolo možné považovať za reklamu. O vzťahu, ktorý sa vytvoril medzi redakciou TV
NAŠA a Východoslovenskými železiarňami autorka E. Kuišová uvádza: „...samotní redaktori televízie prijali za svoje, že „by
nemali zneužívať“ fakt, že do objektu spoločnosti majú voľný vstup a nevhodne trvať
na odpovediach na nepríjemné otázky. Bolo
by to totiž neférové k ostatným kolegom,
ktorých (pre istotu) cez vrátnicu ani nepustia“ (Kuišová, 1998, s. 53).

Záver
Lokálne médiá sú predurčené k tomu, aby
sa stali nástrojmi verejnej služby a mnohé
z nich túto službu plnia. Napriek tomu sú na
Slovensku lokálne televízie podľa platného
zákona o vysielaní a retransmisii považované za komerčné stanice a ako obchodné subjekty sú aj veľmi prísne regulované. Podobne chýba v tlačovom zákone odlíšenie lokálnych periodík od ostatných periodík Bolo
by užitočné upraviť legislatívu tak, aby tieto absolútne neziskové médiá, väčšinou financované z verejných peňazí, mohli pôsobiť ako nekomerčné médiá verejnej služby.
Na druhej strane sa prejavujú veľmi silné tendencie smerujúce k inštrumentalizácii lokálnych médií. Autonómiu novinárov
z týchto médií ohrozujú najmä politici z lokálnych samosprávnych inštitúcií, ale tiež
dominantní lokálni a regionálni inzerenti. Je potrebné zákonom precízne definovať
postavenie lokálnych médií financovaných
z obecných rozpočtov a najmä spôsob kontroly týchto médií.
Treba tiež počítať s tým, že takéto médiá
okrem iného plnia aj dôležitú funkciu nástrojov public relations radnice či obecného zastupiteľstva voči verejnosti. Preto úplná autonómia žurnalistov z lokálnych médií
pravdepodobne nie je možná.
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