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Editorial

Publikácia Evy Vopálenskej sa zaoberá reklamným textom/sloganom v kontexte reklamnej komunikácie. Prezentuje historický reklamný text, vývoj reklamnej štylistiky v jej skutočnej názorovej pestrosti, ktorá prináša interesantný pohľad na súčasnosť fenoménu reklamy – reklamného textu/sloganu.
Venuje 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 akcentuje často používané rytmicko-metrické konštrukcie, frazeologizmy, metaforu a neofrazeologizmy.
Osobitnú kapitolu tvoria menej frekventované prostriedky ako sú napr. slovná hra, poetizácia, personifikácia, peralelizmus, epitetá, hyperbola, jazykové hry, slovné rébusy, humor a pod.
Zmyslom práce je – v spore Ogilvy verzus Bernbach – prezentovať, že kreativita, ako odchýlka od normy, prináša v oblasti tvorby reklamného textu/sloganu výrazný kvalitatívny
posun a nové riešenia sú jednoznačným prínosom pre prax. Racionálne členenie publikácie
oživené množstvom konkrétnych reklamných textov/sloganov spolu s erudovaným komentárom autorky vytvárajú súbor poznatkov skutočne potrebných pre oblasť našej teórie i praxe reklamného textu, ale i oblasti reklamy a marketingovej komunikácie vôbec.
Novej knihe (CD) želáme, aby si k profesionálom (i tým, čo sa na túto profesiu pripravujú) našla čo najkratšiu cestu.
Bratislava
September 2009
				
Doc. PhDr. Pavel Horňák, PhD.
Katedra marketingovej komunikácie
FiF UK v Bratislave
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Ogilvy verzus
Bernbach
Reklama tým, že sa stala významnou súčasťou modernej spoločnosti, je súčasne silným impulzom pre mnohorakú vedeckú reflexiu na tému jej fungovania a poslania.
Získať si pozornosť klienta, vzbudiť v ňom
emócie možno iba cez sofistikované formy
práce s vizuálom i premyslenej 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. Ako vidieť, pri
práci s textom - a predovšetkým o ňom by
mala táto práca hovoriť - sa súčasná reklama nebráni ničomu pri kreatívnych riešeniach, i tých, ktorým tento atribút nepatrí. Hľadá nové formy a postupy medzi hodnotami i v úpadkových žánroch, reklamné
agentúry medzi sebou zvádzajú boj o milióny a keďže reklamný koláč má hodnotu niekoľkých miliárd, je to boj niekedy až neetický, balansujúci tesne na hranici práva, etiky a kultúry.
Vráťme sa však k téme:
Marketingová komunikácia, akcentujúca predovšetkým podporu predaja na základe reklamnej komunikácie a uspokojenie potrieb klienta prezentáciou produktov
akoby utvárali celý rozľahlý manévrovací

priestor - dôležité je zaujať, prekvapiť, šokovať. Úmyslom a cieľom našej práce je prezentovať, že kreativita ako odchýlka od normy je užitočná a plodná forma práce s textom, a ak má zjavnú hodnotu, zabezpečuje,
aby myšlienka prospela značke alebo firme.
Nie vždy však odlišnosť znamená tvorivosť.
Odlišnosť môže byť plodná, ale aj škodlivá. Konštruktívna aj deštruktívna. (Somorof, M. podľa Tellis, 2000, str. 123).
Vo všeobecnosti teda môžeme povedať, že
odlišnosť ešte neznamená kreatívny postup.
Kreativita je zrejme v tom, že dokážeme používať symboly a alegórie, vyvolať emócie
bez toho, aby sme sa odvolávali na racionalitu a zdôrazňovali iba vlastnosti produktu.
Kreatívna odlišnosť môže byť humorná, nápaditá až sarkastická, hoci normou je využívať na presviedčanie o výhodách produktu argumenty.
Guilfoord hovorí (podľa Tellis, str. 124125), že kreativita si vyžaduje skôr divergentné (originálne, tvorivé), než logické
myslenie (pri divergentnom myslení myšlienky prúdia všetkými smermi z jedného
počiatočného bodu, kým pri logickom myslení reťazíme aplikácie, než dôjdeme k nepopierateľnému záveru). Young, viceprezident reklamnej agentúry Walter Thompson
považuje (podľa Tellis, str. 124-125) kreativitu za súčasť asociatívneho myslenia (pri asociatívnom myslení dáva jednotlivec do vzájomného vzťahu aj nesúvisiace myšlienky).
Oech, prezident Creative Think nazýva
kreatívne myslenie jemným myslením (akcentuje metaforické, fantazijné a mnohoznačné myslenie). Náročné myslenie je podľa neho exaktné, analytické, logické a sústredené myslenie (podľa Tellis, str. 124125).
Kreativita predpokladá schopnosť tvorcov
predvídať, či odlišnosť, ktorú vytvorili bude
produktívna. Vynaložené úsilie môže zvýšiť šancu na kreatívny výstup, alebo naopak
(Tellis, str. 124).
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obr. č. 1b
obr. č. 1a
Vo svojej knihe O reklame sa Ogilvy vysmieva bláznom z reklamného biznisu, ktorých „zbraňou“ je prezentácia vlastného génia a nie prezentácia výrobku. Kreativita
sa vraj vydala na cestu „boja umenia s vedou“ (podľa Tellis, 2000, str. 124) - možno ako odpoveď frustrovaných umelcov,
ktorí by radšej písali dobré knižky, vydávali básnické zbierky, než pracovali v kreatívnych oddeleniach reklamných agentúr. Tellis zasa naopak hovorí (str. 124), že
predsudky a stereotypy sú plodom duchovného úsilia o zjednodušenie vnímania vonkajšieho prostredia a snahy vyhnúť sa novým predstavám o svete. Aj keď nám podľa
neho - vernosť stereotypom pomáha účinnejšie pracovať, je veľkým nepriateľom kreativity - tej prospieva odlišnosť.
Výskumy v mnohých oblastiach prevádzané po desaťročia nasvedčujú tomu, že odpoveď na otázku – kreativita áno alebo nie,
jednoznačne znie - áno. Výskumy potvrdili, že organizačná štruktúra, ktorá stanovuje pravidlá, obmedzuje kreativitu. Pravidlá
a obmedzenia prispievajú k fungovaniu organizácie, ale potláčajú jednu z podmienok
kreativity – odlišnosť (konformita totiž ruší
odlišnosť). Než organizácia objaví „hit“
môže sa stretnúť s mnohými neúspechmi,
ak chce byť kreatívna, musí riskovať.
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Bernbach a Ogilvy (obr. č. 1a, 1b) poskytli podľa Tellisa pádnejšie argumenty v spore realizácia verzus obsah. Bernbach veril
v kreatívnu reklamu. Povedal, že vymyslieť „čo povedať“, je začiatok komunikačného procesu a spôsob, ako to poviete prinúti ľudí, aby počúvali, pozerali sa a verili.
Známy je jeho citát: - „Pozoruhodná myšlienka nikdy nevyšla na povrch vďaka vzorcu“ (podľa Tellis, 2000, str. 130). Ogilvy
zasa vychádzal z predpokladu, že spotrebiteľ pre svoje rozhodnutia potrebuje kvalitné informácie, nie výnimočné formulácie
(podľa Tellis, 2000, str. 133).
Ogilvy používal rozsiahle texty - rôznofarebné obrázky mali byť návnadou na získanie pozornosti spotrebiteľa a súčasne na vyjadrenie hodnoty značky, ktorú opísal v texte.
Spor obsah verzus kreativita nie je len
otázkou histórie reklamy (Tellis, str. 133).
Tvoriví pracovníci veria dnes skôr Bernbachovi, výskumníci a manažéri Ogilvymu.
Tellis tvrdí, že podľa rozsiahleho výskumu, ktorý zhrnuli Steward David W. a Furse David H. (1986) v knihe Efektívna televízna reklama - úspech prináša jednoznačne špecifické posolstvo, ktoré odlíši značku
od konkurencie.
Vychádzajúc z oboch teórií je pre nás kľúčovou otázkou - či kreativita pôsobí na formu a obsah výpovede reklamného textu/sloganu, či abstrakcia výrazne mení štruktúru
reklamného textu/sloganu. Zámerom našej
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práce bude ukázať aj postup, ako v komunikácii utvárať priestor pre túto kreativitu
a súčasne dokázať, že kreatívny reklamný
text/slogan je z hľadiska percepcie najúčinnejším reklamným komunikátom.
Úvod tvorí krátky pohľad ho histórie reklamy/reklamného textu a reklamnej štylistiky. Keďže reklamný text komunikuje veľkú varietu informácií o produktoch a službách najmä prostredníctvom médií, prezentujeme ho ako komunikačný prostriedok vo
vzťahu k verejnosti.
Pretože reklamný text/slogan funguje (v reklamnej komunikácii) predovšetkým ako
prostriedok reklamnej persuázie (presviedčania), čiastočne sa zaoberáme aj analýzou
a interpretáciou fenoménov spätých s reklamou - skúmaním reklamy ako diania, ako
neustále sa meniaceho procesu, vrstevnatej
sociálnej komunikácie (počnúc interpersonálnou a končiac masovou) - je to koncentrácia na skúmanie jestvujúcich komunikátov (reklamný text/slogan), ktoré pri optimalizácii persuazívnych efektov využívajú znalosti psychológie, sociológie, jazykovedy a pod.
Zaoberáme sa aj problémom myšlienkových procesov, ktoré sú výsledkom kreatívneho myslenia, kreatívnym rozvíjaním jazyka i komunikačnej kompetencie na úrovni produkcie i na úrovni vnímania reklamného textu/sloganu, poukázaním na zvýšenie účinnosti pomocou jazykového i sémantického ozvláštňovania textu. Prezentujeme
aj možnosti priameho vplyvu umeleckého
textu na schopnosť tvorcov reklamných textov/sloganov zvyšovať pôsobivosť reklamnej výpovede, poukazujeme na viazanú reč
ako impulz pre vznik kreatívneho reklamného textu/sloganu, osobitné štylistické
prostriedky – figúry a trópy, rytmicko–metrické konštrukcie v texte/slogane i na ďalšie ozvláštňovacie prostriedky, ktoré súčasná reklama využíva.
Osobitné miesto tu majú spôsoby prepája-

nia ustálených slovných spojení – frazeologizmy a neofrazeologizmy, alúzie, imaginácie, humor, slovná hra, používanie slovných
klišé a napokon aj trendy v slovenskom reklamnom textárstve.
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 sa zaoberáme kreativitou ako tvorivou
schopnosťou, ako „odchýlkou“ od normy.
„Odlišnosť je dôležitá a je to východisko
kreativity“ (Tellis, 2000, str. 123).
Metodicky sme postupovali tak, že v dostupnej literatúre, ktorá sa zaoberá prevažne problematikou reklamného textu/sloganu
sme hľadali teoretické východiská a aplikáciou príkladov z reklamnej praxe sme prezentovali konkrétne kreatívne riešenia. Slogany, ktoré v práci prezentujeme sú výsledkom práce reklamných agentúr.
Časti, týkajúce sa samotnej kreativity sme
koncipovali aj na základe cvičení na hodinách kreatívneho tréningu, kde si poslucháči overujú, do akej miery dokážu napríklad
napísať dobrý historický inzerát, ako vedia
pracovať s literárnym textom, informáciu
z novinovej správy premeniť na reklamný
text, v rovine verbálnej si overujú schopnosti empatie pri premene na produkt, komunikujú na úrovni výrobok s výrobkom, učia sa
vnímať nielen negatívne postoje pri prezentácii reklamného komunikátu, ale utvárať aj
negatívne reklamné posolstvá.
Osobitné štylistické prostriedky sa precvičujú v najrozličnejších podobách tak,
aby poslucháči zavrhli neinvenčný prístup
k tvorbe a komunikovali na úrovni rozvíjania komunikačnej kompetencie, schopnosti
sebareflexie a schopnosti hodnotenia vlastnej i cudzej práce. Inšpiratívne boli pre nás
aj skúsenosti pri tvorbe reklamného textu
na hodinách jazyka a štýlu reklamy, analýzy a interpretácie textu, autorského praktika a ateliéru kreativity.
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Pri uverejňovaní reklamného textu/sloganu neuvádzame vždy výrobcu produktu, čo
z hľadiska kvantity použitých sloganov nebolo možné technicky zvládnuť.
Reklama – populárna kultúra?
Reklama je bytostne taká, aká je podstata
moderného človeka a modernej spoločnosti,
aj keď niet pochýb, že je súčasne silou, ktorá ich obe spoluvytvára. Ciele, forma a obsah reklamy, jej smerovanie a dominujúce
tendencie však nie sú v rozpore s hĺbkovými cieľmi a potrebami človeka nového tisícročia – za nimi sa skrýva demonštrujúca
potreba viery človeka v existenciu reálneho
šťastia. Keďže reklama ako taká je súčasťou
každodenného života človeka, treba sa zamyslieť nad tým, či recipient prijíma tento
spôsob manipulácie, či sa zvyšuje jeho podiel na aktívnej účasti v reklamnej komunikácii. Posledné roky nám dávajú za pravdu: v oblasti reklamy silnie čoraz viac trend
tvorivosti (nie je však pravidlom) a črtá sa
možnosť, že predovšetkým televízna reklama sa vykryštalizuje ako samostatný mediálny dramaticko - zábavný žáner... Preto je
neprirodzené, že komunikovanie s recipientom považujeme za samozrejmé, najmä ak
reklama vťahuje klienta do nebezpečnej hry
priameho konzumu, keď sa mu usiluje priblížiť nekultivovaným výberom lexiky, vulgárnym a primitívnym reklamným posolstvom (nehovoriac o nízkej jazykovej kultúre, na ktorú poukazujú jazykovedci s dôrazným imperatívom nielen v odborných periodikách, ale aj vo verejnoprávnych elektronických médiách).
Súbežne s týmito dynamickými a štrukturálnymi rozpačitosťami reklamnej komunikácie, obsahovo prázdnej z hľadiska estetického pôsobenia, vznikajú otázky metodologického prístupu k reklame, rovnako ako
k riešeniam spracovania textu. Prostriedky
a formy prezentácií riešení spracovania reklamného textu v elektronických a printo-
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vých médiách, v outdoorovej a indoorovej
reklame sú natoľko špecifické, že je potrebné sa tomuto trendu prispôsobiť i z hľadiska utvárania všeobecných, teoretických zovšeobecnení, ale na druhej strane treba naznačiť i možnosti existencie nových kreatívnych riešení. Reklamná komunikácia je
totiž z hľadiska výberu lexiky, použitia nových štylistických postupov taký zaujímavý fenomén, s takými rôznorodými a vzájomne si protirečivými prejavmi, že porozumieť jej nemožno inak, než ju analyzovať – a to od najvšeobecnejšej roviny, až po
rovinu špecifických javov, procesov a vzájomných prepojení. Okrem toho je dôležité
povedať aj to, že analýze a interpretácii reklamného textu sa venuje oveľa menšia pozornosť, než analýze výtvarného riešenia,
pritom sila reklamnej výpovede z hľadiska
textu je v sumáre informácií, ktoré nemôže
nahradiť ani ten najlepší vizuál. Konkrétne
informácie a posolstvá svojím obsahom presahujú záujmy a potreby úzko vymedzenej
skupiny, pretože sú prezentované v priestore, ktorý je viditeľný a relatívne ľahko dešifrovateľný. Môžeme povedať, že špecifické sa stáva všeobecným, záujem skupiny
nie je vždy záujmom verejnosti a pravidlá
a schémy sú často nesprávne a zavádzajúce.
Je tomu tak často aj používaním nesprávnych výrazov v médiách, najmä v outdoorovej reklame, kde opakovaná chyba „utvára“
pravidlo. Médiá sa riadia intenzitou predpokladanej mediálnej zaujímavosti, novosti, tvorcovia nabalia na svoje ospravedlnenia sofistikované a kreatívne riešenia, ktorým vraj podriadili štruktúru textu, najmä
výber lexiky a tak sa často ocitáme v kruhu úpadku jazykovej a štylistickej kultúry,
ktorá spätne ovplyvňuje používanie jazyka
v každodennej praxi s tým, „že sme to už videli v reklame“. Je to skutočná a nielen potenciálna hrozba - ak vychádzame z toho, že
v snahe prezentovať produkt sa neraz používa nie vždy akceptovateľná forma a podpo-
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ra (predaja). Naznačuje to síce možnosť variability, zdôrazňuje význam a funkciu médií, kde sa reklamný komunikát prezentuje, chýba však rozmer toho, čomu hovoríme
priestor pre nové kreatívne riešenia. Za tie
sa vo všeobecnosti považuje šírenie veľkej
variety informácií o produktoch, službách
a ideách, o ich výskyte, dostupnosti, benefitoch, prednostiach, hodnotách atď. Informačná funkcia v súčasnej mediálnej reklame funguje totiž iba ako prostriedok vytvorenia trhovej komunikácie (spojenia medzi
marketérom a potenciálnym konzumentom)
a informačná báza je iba čiastkovou podmienkou vytvorenia reklamného komunikátu - hoci v určitých situáciách môžu byť
aj najdôležitejšie.
Súčasná reklama, ktorá sa síce uberá cestou ozvláštňujúcich postupov a charakterizujú ju nové trendy (budeme sa nimi
podrobne zaoberať najmä z hľadiska kreatívneho riešenia reklamného textu ďalej),
môže priniesť aj komunikačne neefektívne posolstvá, či dokonca - môže byť niekedy kontraproduktívna. Informácia sama
o sebe sa nemusí dostať vôbec - vzhľadom
na celkovú mediálnu komunikačnú situáciu
a podmienky, v ktorých komunikácia prebieha - cez rôznorodé a čoraz väčšmi sa dvíhajúce recepčné prahy. Reklama totiž priamo nepredáva, ale vytvára predpoklady pre
fungovanie špecifických procesov - vyvolanie záujmu recipienta o konkrétny produkt.
V podstate - za istých okolností by recipient
ani nezachytil signál, ktorý vysiela zadávateľ reklamy prostredníctvom komunikovaného výrobku. Možno by uvedený produkt
ani nepotreboval. Jeho potreby sú odvodené, vytvorené a umelo udržiavané predovšetkým prostredníctvom reklamy. Z toho
potom vyplýva, že dominantným cieľom reklamy je dosiahnuť u recipienta akoukoľvek
formou persuazívny efekt, t. j. takú aktiváciu a nastavenie, ktoré by boli zhodné so zameraním posolstva. Práve preto je dôleži-

té, aby tlak, ktorému často recipient neodolá, fungoval na základe istých princípov, nevynímajúc princípy etiky, práva, spoločenských noriem a správneho používania jazyka. Je dôležité si uvedomiť aj to, že v modernej reklamnej komunikácii je potrebná táto persuázia, aby sa prekonala indiferentnosť, až masívny a aktívny odpor k samotnej reklamnej komunikácii aj obsahom
a formou. AIDA je jedna z najstarších formuliek vyjadrujúcich úspešný priebeh pôsobenia reklamy. Výpoveď má vzbudiť:
A – Attention (pozornosť), vyvolať I – Interest (záujem), D – Desire (túžbu) a priviesť
recipienta k činnosti A – Action (Horňák,
2003, str. 117).
Tento model môže fungovať len za istých
okolností - súvisí to s tým, či produkt, služba alebo idea sú v tesnej alebo vzdialenejšej zhode so stabilizovanými návykmi, hodnotovými, ale aj estetickými a kultúrnymi
potrebami cieľových skupín. Súčasne nám
z toto vyplýva, že reklamná komunikácia
je aj sledom rétorických aktov a reklamný
komunikát má štruktúru rétorického textu. Efektívnosť reklamného textu - v najvšeobecnejšej rovine je teda úmerná povahe a forme rétorických prostriedkov. A táto
skutočnosť zase vplýva na reklamnú komunikačnú prax, ale určuje aj všeobecné princípy a mechanizmy pôsobenia reklamy na
jednotlivca a na jeho spoločenské fungovanie. Zjavná, vonkajšia stránka reklamného
komunikátu sú reprezentácie týchto štruktúr, tohto rozmeru reklamy, ktorý prezentuje množstvo techník (vizuálnych, slovných,
textových…). Ich význam poukazuje na to,
že schopnosť odolávať reklame je dôsledok
schopnosti i náročnosti reflektovať rozdiely
medzi skutočnými zámermi a manipuláciou
recipienta. To, čo bolo v minulosti účinné priamy, intenzívny nátlak a otvorený persuazívny zámer - sa v súčasnosti už nedá použiť ani tak, žeby sme zmenili rétoriku reklamy a všetky doteraz účinné mechanizmy.
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Časť konzumentov si nepriamo žiada zjemniť komunikačné nástroje a skultúrniť ich.
Možno by bolo zaujímavé ešte väčšmi zastrieť vzťah medzi zjavným a skrytým posolstvom. Možno by sa tak reklama mohla
stať vďaka svojej ekonomickej sile, masovej
pôsobnosti, integrálnej spätosti s elektronickými médiami i kreatívnej príťažlivosti skutočne populárnou kultúrou. A možno
ňou už dnes je…

Exkurz do
histórie
reklamnej
komunikácie
„História reklamy nás poúča o chybách
v minulosti. Okrem iného je to dobré na to,
aby sme vedeli, že keď ich zopakujeme, neboli sme v uvedenej oblasti jediní hlupáci...“(Horňák, P.: 2003, str. 21).
Počiatky reklamnej komunikácie treba hľadať v čase, keď vznikla potreba dať
spotrebiteľovi informáciu o produkte, ktorý nemohol výrobca spotrebovať a preto ho
musel ponúkať na trhu. Ponuka tovaru je
teda prvým impulzom pre texty reklamného
a propagačného charakteru, ktoré v počiatkoch mali iba veľmi primitívnu formu – boli
to nápisy, vývesné štíty, pečatidlá, odtlačky
pečatí, obchodné značky, ktoré mali popri
obrazných symboloch už aj jazykové vyjadrenie v podobe názvu, alebo pojmu.
Ústne jazykové prostriedky používali najmä vyvolávači, ktorí tak, ako dnešní kolportéri ohlasovali predaj novín, žrebov, služby,
rôzne opravy a pod. Pochopiteľne, že tieto
prejavy reklamnej komunikácie mali najrozličnejšiu podobu - niektoré znázorňovali aj samotné výrobky, ich tvar a použiteľnosť, prednosti...
Z mimojazykových foriem propagácie sa
teda postupne prechádzalo k najrozličnej-
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ším prejavom textovej komunikácie - (konkrétne výrobky označovali remeselnícke
dielne, kľúč označoval zámočnícku dielňu,
topánka obuvnícku dielňu, vinič nad vchodom krčmu, alebo predaj vína a pod.).
Najstaršie písomnosti z oblasti reklamnej komunikácie boli známe už v 3. tisícročí pred. n. l. Pochádzajú z Mezopotámie,
Číny, Indie, Perzie, neskôr Strednej a Južnej
Ameriky, z Orientu, zo starovekého Grécka
a z obdobia Rímskej ríše.
„Z antického Grécka a Ríma sa zachovali prvé zjavné prejavy reklamnej komunikácie, ktoré majú už súvislý text. Sú to do
kameňa vytesané rôzne oznamy, napríklad
pri príležitosti uvedenia divadelného predstavenia, jarmočných slávností a pod.“ (Tvrdoň, 1999, str. 6).
Takéto texty sa objavili pri podobných
príležitostiach aj neskôr, z nich sa vyvinuli jazykové i mimojazykové formy prejavu,
ktoré už prinášali aj isté informácie - napr.
kde možno tovar kúpiť, aký je to druh tovaru, kto je jeho výrobcom. Z nápisových
štítov, kde výrobca a neskôr predajca označujú charakter tovaru sa postupne vyvinulo riešenie vrchných častí dielní a obchodov. Jazykovú formu mali okrem štetcom
maľovaných textov na tabuľkách umiestnených pozdĺž ciest aj nápisy na priečeliach
domov, prostredníctvom ktorých obchodníci vychvaľovali svoj tovar. Nápisy označovali buď výrobcu a predajcu, alebo druh tovaru, prípadne oboje.
Z jazykového hľadiska je významné, že
jednoduchý reklamný text sa postupne stával informáciou, okrem základnej funkcie mal aj funkciu výpovednú. Napríklad
v knižke epigramov Martiala (40-104 pred
n. l.) Posměšky a jízlivosti (v slovenčine
kniha nevyšla) autor prostredníctvom krátkych epigramov propaguje produkty a služby ako na „martialovskej hostine“. Už na
prvý pohľad zaujmú vtipné poetické texty
o pažítke, víne, hríbikoch, rímskej paroch-
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ni z vlasov germánskej otrokyne, klobúku,
činkách, o prášku na čistenie zubov, farbe
na vlasy, husacej pečienke - Řekneš nad
těmihle kusy/Tohle že jsou játra z husy?/
Kde to rostlo, tisíc láter/vždyť i pulka
těchto jater/je moc na jedinou husu/A otevřeš nad tím pusu (Martialis, 1965, str. 34).
Paralelne s vývojom reklamného a propagačného textu, ktorý bol určený na propagáciu tovaru alebo služby, vyvíjal sa aj
text inzertný. Aj v Pompejách (79 n. l.) ponúkali svoje služby pisári, prenajímatelia
izieb, výrobcovia vína a pod. Predchodcom
dnešných firemných tabúľ boli rôzne štíty,
televízne a rozhlasové reklamné spravodajstvo má svoju historickú paralelu v časoch
miestnych vyvolávačov, ochranné známky
a značky, ako ich poznáme dnes zasa nadväzujú na výtvarné riešenia nápisov a priečelí domov, rôzne označenia neraz pripomínali šľachtické erby.
Vznik inzerátov, ako textových informácií
a plagátov ako informácií obrazových a textových súvisí s vynálezom kníhtlače v polovici 15. storočia. Prvé textové útvary boli
ponukové zoznamy a oznámenia, ktoré sa
umiestňovali zvyčajne vo výkladoch obchodu. So vznikom tlačených informačných
prostriedkov sa aj tento druh inzercie presunul do oblasti periodickej a neperiodickej tlače.
Osobitnú formu textovej komunikácie tvorili monotematické a reklamné letáky, inzertné a reklamné noviny a časopisy. Boli
určené priamo adresátovi, teda tomu, kto
o daný ponúkaný produkt alebo službu mal
záujem. Tieto textové informácie prijímali
a upravovali neskôr aj prvé inzertné kancelárie - ponúkali sa tu okrem tovaru aj voľné pracovné miesta, inzerovali sa nové knihy, medzi platené služby patrilo napríklad aj
sprostredkovanie budúceho partnera.
V 17. a v 18. storočí vychádzalo v Európe
niekoľko známych inzertných periodík,
v ktorých sa neustále rozširoval okruh záuj-

mu inzerentov aj záujemcov o drobnú inzerciu. Na našom území poznáme z tých čias
napríklad časopis Nova posoniensia (17211722), ktorý vydával Matej Bel v latinčine
a Prešpurské noviny (1783-1787), ktoré tiež
uverejňovali textové oznamy - vydavateľ totiž potreboval predplatiteľov a tí sa získavali predovšetkým medzi inzerentmi (Tvrdoň,
1999, str. 11).
Dôležitým medzníkom vo vývoji reklamy po vynáleze kníhtlače boli aj nové objavy a vynálezy, ktoré mali vplyv na rozvoj
reklamy - boli to telegraf, telefón, elektrická žiarovka, fotografia, film, televízia, počítačová technika...Začali sa vydávať reklamné poštové známky, letáky, obaly, katalógy, kalendáre, prospekty, reklamné časopisy atď. (Tvrdoň, 1999, str. 15).
Tým, že sa na reklamu postupne vydávali značné finančné čiastky, príjmy vydavateľov novín narastali tak, že sa postupne vydavatelia periodík dostali do úplnej závislosti od objemu prijatej a uverejnenej inzercie. Zmena objemu nesúvisela však iba s potrebou vydavateľa získať čo najviac peňazí, nepriamo ju ovplyvňoval preplnený trh,
neustále narastajúci objem tovaru, rozšírený
sortiment služieb, ktoré bolo treba na trhu
uplatniť. Neraz ani nestačila kapacita novín,
preto vznikali rôzne reklamné prílohy. Začali sa dávať do novín letáky, s inzertným
textom sa narábalo „šetrnejšie“. Expanzia
produktov a služieb rozsiahlejší priestor ani
nepotrebovala, keď v ňom potenciálni záujemcovia nachádzali všetky informácie,
ktoré potrebovali. Obmedzenie malo aj stimulujúci účinok - nútilo inzerentov vyjadrovať sa úsporne, dokonca často aj vtipne.
Stručný text v periodikách pomaly uvoľnil miesto reklamnému sloganu - ako novému komunikátu a to pochopiteľne ovplyvnilo aj vývoj reklamného textu ako takého.
„Popri kratších textoch sa objavujú aj rozsiahlejšie, popri dlhšom vecnom texte sa začína používať aj dlhší emocionálno-expre-
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sívny text a spolu s ním aj minimálne texty – heslo, slogan, ktoré nadobudli v jazykovo-štylistickom vyjadrení nové kvality“
(Tvrdoň, 1999, str. 16).
Aj keď sa reklama a podpora predaja stali na celom svete symbolom amerického kapitalizmu, existovali, ako vidieť, oveľa skôr,
než vznikli Spojené štáty americké. Reklamy na otrokov a potreby pre domácnosť sa
objavujú už v prvých zmienkach na úsvite
civilizácií, typická forma reklamy, ako ju
poznáme dnes sa však vyvinula spolu s trhom v Spojených štátoch.
Tento vývoj môžeme rozdeliť zhruba na
štyri etapy, a to podľa najväčších vojnových
konfliktov. Prvá etapa sa začína vojnou za
nezávislosť a končí občianskou vojnou, druhá začína občianskou vojnou a končí prvou
svetovou vojnou, tretia etapa začína prvou
svetovou vojnou a končí druhou svetovou
vojnou a štvrtá pokračuje dodnes“ (Tellis,
2000, str. 29).
Prvý platený inzerát sa objavil v druhom čísle novín severoamerických kolónií
Boston-News-Letter (Bostonské noviny)
v roku 1704 (Tvrdoň, 1999, str. 11). Popri
oznamoch o sluhoch a učňoch inzercia obsahovala ponuku černochov, Indiánov, rovnako ako predmetov dennej potreby. Išlo
o drobnú riadkovú inzerciu, ktorej najdôležitejším znakom bola stručnosť.
Napr: Čierni muži sú na predaj aj na
splátky, alebo - Peter Johns predáva pekných negrov a pod.
Bolo tu aj viac tovaru a peňazí. Už v polovici 18. storočia uverejňovali periodiká texty, ktoré možno publikovať aj dnes - sú to
textové inzeráty informatívnej, ale aj argumentačnej hodnoty. Prvé inzeráty boli obsažné, mali úvod, jadro a záver, takmer celý
príbeh - napríklad: Žiaľ, je medzi nami
veľa takých ľudí, čo sa ocitli v núdzi, náhodou, alebo svojou nezodpovednosťou.
Tu je naša odpoveď na tento problém. Požičiame vám peniaze a vy si za ne posta-
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víte svoj dom. Úctivo, Váš Jack Herrman
z Chicaga.
Postupne sa informácia skracovala a napokon vyzerala asi takto:
Zajtra už môže byť váš. Kľúč k vašim
želaniam - od vášho nového bytu! Jack
Herrman, Chicago. A neskôr - Máme
kľúč - od vášho nového bytu! Herrman!
Pri opakovanom inzeráte sa už totiž zmenil
jeho obsah. Bolo zrejmé, že čitatelia si zapamätali výtvarné riešenie inzerátu, ktoré
sa zachovávalo aj pri opakovaní, obmedzený priestor sa preto využil tak, že sa zmenil text inzerátu. Jeho informatívna hodnota však zostala rovnako obsažná. Uvedieme aj iný príklad: Zajtra už môže byť neskoro, preto si umyte zuby dnes! Pastou
Goldschmit! Skrátene - Používajte pastu Goldschmit! (študentské práce, voľne
interpretované na základe textu: Tvrdoň,
1999, str. 11-13).
Inzercia sa postupne v periodickej tlači stabilizovala, vytvorili sa stále inzertné
rubriky tak, aby sa čitateľ dokázal orientovať v časopise a inzerciu si našiel bez väčšej
námahy. V periodikách sa však čoraz častejšie popri klasickej riadkovej inzercii objavovala aj inzercia plošná, ktorá textovú
zložku, resp. jazykovo-štylistické prostriedky využívala podobne, ako je tomu dnes.
Vizualizáciou predstáv, ktoré evokoval
text vznikali nielen textovo-obrazové inzeráty, ale nové reklamné informácie, kde sa
dynamizoval obraz, kde obraz spätne vplýval na výklad textovej informácie. Príklady:
Ideálne mozgové tonikum. Vynikajúci nápoj na leto a zimu. Na bolenie hlavy a vyčerpanie (Coca-Cola)/Zrná sú zrelé
a pripravené na jedlo. Quakerové pšeničné zrná. Veľké balenie za 10 centov/Fotoaparát Kodak. 100 fotografií na počkanie. Môže ho používať ktokoľvek. Cena
25 dolárov/Kúpte si fľaštičku Listerinu
už dnes. Je neoceniteľný ako ústna voda
i ako prvá pomoc pri rôznych nehodách/
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obr. č. 2
Milióny a milióny kúskov mydla Ivory
opúšťajú Ivorydale (Údolie slonoviny)
každý deň. Kam smerujú? Do Európy,
Ázie, na Kubu, Filipíny, Havaj, do Panamy. Ale najväčšia časť zostáva doma. Alebo - ...Nechce žiadnych predavačov, ktorí
by jej povedali, čo si má kúpiť. Nový celonárodný smer v nakupovaní, ktorý ponechá žene voľnosť, vybrať si čo chce - sloboda v nakupovaní/Matka vystupuje z tieňa. Keď nakupuje potraviny, chce si vybrať, sama si urobiť úsudok o tom, aké
potraviny a za akú cenu obstará pre svoju rodinu – obraz ženy súčasnej Ameriky/Piggly Wiggly čakajú, kým si ich prehliadnete/Piggly Wiggly. Farebné ovocie
a zelenia (Tellis, 2000, str. 29-40).
Ale vráťme sa do Európy:
Na vzniku reklamy, ktorú môžeme považovať za kreatívnu a inšpiratívnu sa podieľali v minulosti aj mnohí výtvarní umelci.
Vo Francúzsku to bol napríklad známy im-

presionista - Henri Toulouse-Lautrec. Namaľoval množstvo plagátov, na ktorých propagoval tanečnice v Moulin Rouge, divadelné predstavenia i bežné spotrebné predmety. Lautrec vždy túžil robiť veľké dekorácie a tak zobrazil na plátne napríklad hostinec vo Viliers-sur-Morin, jarmočnú búdu
na trhovisku Trône, či salón na ulici Amboise. K reklamným plagátom písal texty
výrazne informatívnej hodnoty: Lire Dans
au Pied de L´Echafand mémoires de L´Abbé Fawre/Ambassadeus Aristide Bruant
dans son cabaret/Divan Japonais/Moulin
Rouge. Concert Bal Tous Les soirs La Goulue - najslávnejší plagát v dejinách umenia (obr. č. 2).
Tento plagát preslávil Toulouse-Lautreca
doslova cez noc. Celý Paríž bol ním oblepený. Vtedy svojej matke napísal, že jeho plagát visí po celom Paríži a on je odhodlaný
maľovať ďalšie. Toulouse-Lautrec mal pravdu, plagát strhol lavínu nadšenia. Maliar
v plagátovej tvorbe pokračoval - pri temnom svetle zachytil atmosféru predaja v obchodoch, mladé predavačky, rozprávkové
látky a tkaniny. Najväčšmi ho však očarili tanečnice v Moulin Rouge. Pierre Lazaref, niekdajší parížsky umelec si spomína:
V roku 1915 Moulin Rouge vyhorel. La Goulue, hviezda z plagátu, známa parížska tanečnica, ktorú Toulouse-Lautrec maľoval,
sa tu občas zastavila a pozerala na múry, kde
prežila najkrajšiu časť svojho života. V roku
1925 účinkovala preto už iba na jarmokoch.
Pila lacné víno a tancovala zvyčajne v starej búde, ktorá pripomínala niekdajšie javisko v Moulin Rouge iba oponou. Na sklonku
života žila v biednej maringotke so svojím
psom Rigolom, jediným blízkym stvorením a zomrela ako šesťdesiatročná. Čo však
po nej zostalo okrem čipky z jednej dráždivej spodničky, boli reklamné panely, ktoré pre ňu Henri Toulouse-Lautrec namaľoval. V tom istom roku ako umrela, ich vzali do Luxemburského múzea. Tie, ktoré pre-
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obr. č. 3
dala skôr, niekedy okolo roku 1900 istému
zberateľovi, doktorovi Viauovi v roku 1907
ocenili na 5 200 frankov. Dnes sú súčasťou
zbierky diel Henri Toulouse-Lautreca v Louvri v sieni Jeu de Paume a majú nevyčísliteľnú hodnotu“ (Bouret, 1963, str. 88).
Vo Francúzsku si získal uznanie aj maliar českého pôvodu Alfons Mucha. Zaradil
sa medzi popredných secesných umelcov
– v Paríži mal dokonca taký úspech, že sa
secesný sloh nazýval „štýl Mucha“. Životný príbeh Alfonza Muchu poznačilo výrazne umenie plagátu. Vďaka náhodnej objednávke Sarah Bernhardtovej ho vynieslo na
vrchol slávy. Plagát Gismonda, vytvorený
k Sardouovej divadelnej hre, si získal celý
Paríž. So Sarah Bernhardtovou uzavrel Mucha šesťročnú zmluvu na tvorbu cyklu divadelných plagátov (Dáma s kaméliami, Lorezaccio, Samaritánka, Medea a ďalšie). Robil reklamné plagáty na cigaretový papier
Job a La plume, na šampanské, pivo, detskú
výživu, pohyblivé stroje, mydlo, vinety, nábytok, koberce či kalendáre. Rovnako ako
Toulouse-Lautrec, aj Alfons Mucha používal iba minimálne texty, ktoré mali predovšetkým informačnú hodnotu (obr. č. 3).
Americký dizajnér Andy Warhol sa sústredil tiež viac na výtvarnú stránku reklamy ako na text. Text tvorili zvyčajne iba
značky alebo názvy produktov - Coca-Cola, Campbell´soup. Jeho práce v časopisoch (Glamour, Harper´s Bazaar) mali svoj-

14

ský štýl, vyznačovali sa jemnou eleganciou
a ich autor sa stal vo svete reklamy významným umelcom. Avšak do reklamného textu výrazne nezasiahol – v jeho tvorbe dominovali predovšetkým značky. Až neskôr
k nim tvorcovia reklamy pridávali (na základe prieskumu u spotrebiteľov) aj benefity produktu, prípadne návod na použitie. Podobne sa prezentovali aj ďalší autori reklamných komunikátov: V reklame na
virgínsku turistiku sa prezentuje modelka
Debbie Sheltonová bežiaca po pláži v tričku, text tvoria len štyri slová: Virgínia je
pre milencov. Táto kampaň bola vynikajúcim príkladom účinnej kombinácie výstižného textu a príťažlivého vizuálu. Realizovala ju reklamná agentúra Martin a Woltz.
Agentúra začala výskumom lákadiel štátu
Virgínia a reklamných kampaní iných štátov. Výskum naznačil, že špecifickým bohatstvom Virgínie sú jej prírodné krásy, pohoria a pláže a jej bohatá história. Tvoriví
pracovníci pretavili tieto turistické atrakcie
do kreatívnych sloganov, scén a deja. Kľúčom k úspechu kampane bol okrem celebrity Sheltonovej aj dobrý reklamný text/slogan. Reklamný text jednoznačne smeroval
k tvorbe titulku a sloganu.
Tento krátky pohľad do histórie reklamy (reklamného textu/sloganu) vrhá svetlo
na niektoré kontroverzie, ktoré sprevádzali reklamu v minulosti a dnes. Ide spravidla
o fakt, že kým sa v minulosti reklamný text
sústredil na informáciu a podporu značky,
v minulom a tomto storočí sa „presunul“ dôraz aj na spôsob, ako informáciu o produkte spracovať. Súvisí to s uplatňovaním moderných nástrojov marketingu, ale aj so situáciou na trhu, keď informácia o produkte, službe, benefitoch už nestačí. Nestačí ani
vytvoriť identitu značky firemných produktov. Jednak preto, že reklama sa postupne
stáva vedou (Tellis, 2000, str. 39) a že zisťovaním účinku reklamy na rast tržieb sa
potvrdzuje skutočnosť, že mnoho výrob-
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kov sa etablovalo a udržalo na trhu vďaka
neobvyklej reklamnej realizácii. A práve na
ňu by sme sa chceli v ďalších kapitolách sústrediť.

Exkurz do
histórie štylistiky
V starom Grécku mala z vied, ktoré
predchádzali štylistike najväčší praktický význam práve rétorika – zjednodušene - ústna slovesná tvorba. Istý čas sa v školách považovala dokonca za jeden z najdôležitejších predmetov. V čase vlády Perikla sa vydávali aj praktické učebnice rétoriky – téchnái rhétorikái, ktoré boli návodmi
na brilantnú komunikáciu, efektný a pútavý
rozhovor.
Politické, justičné a slávnostné vystúpenia boli naskutku prehliadkou dobrej rétoriky a kompetentných rečníkov. Dnes schopnostiam, ktoré mali starí Gréci už niekedy
v 5. storočí pred n. l. hovoríme komunikačná kompetencia.
V starom Grécku vznikla aj poetika – písomná slovesná tvorba. Za prvého teoretika,
ktorý sa ňou zaoberal považujeme Aristotela – je aj autorom prvej Poetiky (z tejto dvojdielnej práce sa zachoval iba jej prvý diel).
Treťou disciplínou, ktorá bola v antickej
dobe na mieste našej poetiky bola dialogika - (náuka o rozhovore, o spôsoboch vedenia dialógu a pod.“(Mistrík, 1985, str. 8).
U starých Rimanov sa štylistika vyvíjala
podobne ako u Grékov – v okruhoch rétorika, poetika a dialogika. Stretávame sa aj
s pojmami viazaná reč (básnická tvorba)
a neviazaná reč (pohrebné reči, zmluvy, zákony). Napr. Caesar patril k analogistom,
pretože pri výbere slov uprednostňoval vecnosť, stručnosť, pravidelnosť a Cicero ako
anomalista zasa „ornate dicere“ – exkluzívne, nevšedné a „kvetnaté“ výrazy, ktorých používanie neskôr priviedlo jazykovedu a literárnu teóriu na difereciáciu štýlov

(vysoký stredný a nízky).
Najvýznamnejšími prácami antiky boli
však predovšetkým Aristotelove diela Rétorika a Poetika už aj preto, že z odstupu času
vidieť, čo sa z antickej vedy o štýle a štylistike uplatnilo neskôr v jazykovede a literárnej vede a teórii.
Aristotelove názory na estetiku výrazu – metaforu, rytmus, syntaktické a iné
prostriedky sú metafyzické. „Ich klasifikácia je postavená na princípe autonómnosti
štylistickej hodnoty prvkov, s ktorou vstupujú do výpovede. Podľa neho už slová
samy o sebe, od prírody majú isté estetické
kvality“ (Mistrík, 1985, str. 9).
Stredovek rozvoju štylistiky zaiste nepomohol, pretože hegemónnym jazykom stredoveku bola predovšetkým latinčina, ale
kvalita rečového prejavu sa premostila do
novoveku formou esteticky príťažlivých
prejavov a najmä rozvojom individuálnych
štýlov.
„Jazyk vedy, kultúry a administratívy bol
iný ako dorozumievací jazyk ľudu. Avšak
tieto dva jazyky nemožno hodnotiť ako štýly, hoci je jasné, že každý z nich v podstate suploval niektorý štýl. Ten prvý, jazyk
vedy, kultúry a administratívy sa členil na
vedecký, poetický, rétorický a administratívny, ale ani toto členenie nebolo členením
na štýly, lebo v podstate to bola vždy tá istá
podoba formulí stereotypnej knižnej latinčiny“ (Mistrík, 1985, str. 10).
Novovek, ako sme už hovorili, zachováva istú kontinuitu s Cicerónovými, či Aristotelovými štylistickými princípmi, ale súčasne otvára cestu štylistike ako samostatnej vedeckej disciplíne (ktorej predmetom
bola pôvodne iba písaná reč, čo vyplýva
i z jej názvu, kým ústna reč bola predmetom rétoriky) – ktorá už hovorí o troch štýloch – vysokom, strednom a nízkom – stylus altus, stylus mediocris a stylus humilis
- sú vyberané pre „lepšiu“, horšiu“ a „nižšiu“ spoločnosť.
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Tak či onak - kým klasicizmus kládol na
najnižší stupeň nízky štýl (jazyk obyčajného človeka), v romantizme sa tieto tendencie
obrátili. Romantici vyzdvihli jazyk ľudu na
piedestál a na najnižší stupeň zaradili knižný jazyk. Vo vývine štylistiky ako vedy to
však nebol pozitívny krok, pretože „nebol
príspevkom k bohatšej štylistickej diferenciácii prostriedkov, iba podnetom na výmenu funkcií štýlov“ (Mistrík, 1985, str. 12).
Až s rozvojom estetiky, jazykovedy a literárnej vedy sa rozvíja štylistika ako veda
v jej názorovej a metodologickej pestrosti.
Pre reklamu je však dôležitý smer, ktorý
je známy v histórii jazykovedy a literárnej
vedy ako ruský formalizmus. V diele Teória prózy rozpracoval Viktor Šklovskij metódu tvorby literárneho diela svojich predchodcov: „Umenie je myslenie v obrazoch.
Tento spôsob umožňuje úsporu rozumových
síl a vyvoláva pocit, akoby tento proces bol
pomerne ľahký. Umeleckosť, vzťah danej
veci vyplýva zo spôsobu nášho vnímania,
no umeleckými v úzkom význame nazvime
veci, ktoré nevznikli osobitnými postupmi
a ktorých cieľom bolo, aby sa tieto veci celkom iste chápali ako umelecké“ (Šklovskij,
1971, str. 12 - 13).
Formalisti vychádzali z futuristickej teórie „zaumu“ (umelec sa môže vyjadrovať
aj individuálnym, subjektívnym jazykom,
ktorý nie vždy má konkrétny zmysel) a vystupovali ako skupina Opojaz (Obščestvo
po izučeniu poetičeskogo jazyka). Okrem V.
Šklovského v nej pôsobili aj J. N. Tynjanov
a R. O. Jakobson, neskôr aj revizionistický
V. M. Žirmunskij a ďalší. Formálna metóda v jazykovede a v literárnej vede, vychádza podľa V. Šklovského z analytického pohľadu na formu literárneho diela - jeho obsah sa rovná sumáru použitých štylistických
metód. Formálna stránka diela sa tak stavia
proti jeho obsahu. Táto metóda vznikla ako
opozícia proti teórii symbolistov, ktorí tvrdili, že forma ako taká sa už opotrebovala
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a stráca svoju emotívnosť. „Od syntézy sa
teda ide k analýze, vzniká tlak na formu, na
materiál, remeslo a pozornosť sa obracia ku
kompozícii, k vete, k slovu a najmä k zvuku. Metódy jazykovej analýzy sa prenášajú
do poetiky a do teórie literatúry“ (Mistrík,
1985, str. 16).
Formalisti sa usilovali prísne oddeliť poetický jazyk od praktického jazyka, štylisticky diferencovali pojem praktického jazyka na základe jeho funkcií a štylisticky oddelili praktický jazyk od básnického jazyka
na základe metód ich výskumu. „Verš pokladali za zvláštnu formu reči s osobitnými
vlastnosťami – syntaktickými, lexikálnymi
a sémantickými. Materiál pokladali za prvok konštituujúci konštrukciu diela“ (Mistrík, 1985, str. 16).
Aj keď škola formalistov zanikla asi desať
rokov po vstupe skupiny na literárnu scénu, mnohé z jej názorov sa včlenili do teórie štrukturalizmu, preformulovali sa a modifikovali. Do jazykovej a literárnej vedy
vniesli ruskí formalisti tézy odlišujúce estetickú funkciu básnickej reči od funkcie dorozumievacej - v štrukturalisticky orientovanej literárnej vede a jazykovede sa vychádza z téz, že „jazyk je štruktúra, nadčasová
a nadpriestorová, daná inherentne (je vnútorne spojená) a že literárne dielo je samostatná štruktúra, ktorá súvisí so situáciou
jeho vzniku. Zložky jazykovej štruktúry
i štruktúry literárneho diela sa chápu vždy
so zreteľom na celú štruktúru“ (Mistrík,
1985, str. 17). Formalizmus a štrukturalizmus výrazne poznačili aj teóriu reklamnej
štylistiky a podnietili „reklamný diskurz“
stáť sa „najmasovejším a najneodbytnejším
diskurzom“ dvadsiateho a tohto storočia.
Súčasný ruch v štylistickom bádaní je zárukou, že štylistika ako veda si udrží svoj
trend. „V budúcnosti sa dá očakávať najmä rozpracovaním ďalších faktorov, ktoré sa popri jazyku uplatňujú ako sprievodné komunikatívne momenty prudký rozvoj
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štylistiky...“ (Mistrík, 1985, str. 30).
Dejiny štýlov v reklamnej komunikácii
môžeme rozdeliť do určitých na seba nadväzujúcich (a prekrývajúcich sa) etáp, ktoré
charakterizovali prevládajúce (dominantné)
súbory princípov. Nachádzame ich ako implicitné, čiže tie, ktoré môžeme odvodzovať
z dobových reklamných komunikátov, alebo
explicitné, ktoré sformulovali mágovia svetového reklamného biznisu v populárnych
príručkách, memoároch a ktoré pre nastupujúce generácie reklamných tvorcov spĺňali (a aj spĺňajú) funkciu reklamných biblií (Ogilvy, Burnett)...
Z obidvoch zdrojov historici i teoretici reklamnej komunikácie vytvorili obraz o prostriedkoch reklamného pôsobenia
- o vizuálnom, textovom a zvukovom spracovaní a odhalili aj ich skryté vrstvy: vývojovo - kultúrne konštanty, mechanizmy vnímania, sociálne hodnoty a estetické preferencie, na ktorých boli tieto komunikácie
postavené. Poskytujú teda veľa impulzov
pre vedu i teóriu, ktoré nateraz vychádzajú z premisy, že reklamní tvorcovia pracujú síce intuitívnymi metódami, ale že nápady, ktoré neraz prekvapia, bývajú zvyčajne
utvárané na základe intelektuálneho a vedomostného potenciálu. Reklamní profesionáli sú svojim spôsobom praktickí autori, jazykovedci, sociológovia či psychológovia,
odkrývajúci stále nepoznané formy spracovania, prostredníctvom ktorých dosahujú
stanovené komunikačné ciele. Vzhľadom na
diferencovanosť marketingovej komunikácie je to pre nich nielen možnosť, ale priam
existenčná nevyhnutnosť už aj
preto, že z hľadiska vývoja výberu štylistických prostriedkov a postupov v reklamnej praxi eviduje teória ustavičné premeny
a posuny. Netýka sa to však iba reklamy, ale
i marketingu a marketingovej komunikácie
ako celku...Opäť sa teda pozrime do histórie:
Na prahu modernej reklamnej komuniká-

cie vznikali predovšetkým informačné textové oznamy (letáky, noviny), ktorých úlohou bolo upozorniť na nový produkt alebo
službu. Komunikačné štýly dobovej novinovej, letákovej inzercie (oznamov) môžeme
posudzovať jednak z hľadiska výrazových
prostriedkov (typografických foriem, kompozície atď.), použitých jazykových nástrojov (slovných druhov, jazykových štylistických prostriedkov ovplyvňujúcich prijatie
komunikačného posolstva), ale i z hľadiska
typického umiestnenia na novinovej stránke, čo istým spôsobom umocňovalo alebo
oslabovalo reklamné posolstvo.
Súčasne by sme mali prihliadať aj na geografické, ekonomické a kultúrne odlišnosti,
v ktorých reklamná komunikácia prebiehala
a ktoré najmä z hľadiska rešpektovania kultúrnych a teritoriálnych kontextov priniesli do nej nové podnety s využitím starých
a zaužívaných postupov (viď využitie frazeologizmov v reklamnej praxi).
Informačno - persuazívne stratégie boli
zasa založené na všeobecnej potrebe človeka iracionálne veriť, že jestvuje produkt
neobyčajných, zázračných vlastností riešiacich v realite neriešiteľný (alebo ťažko riešiteľný) problém, resp. produkt, ktorý prevyšuje konkurenčný výrobok vo všetkých
ohľadoch.
Zázračné patentové lieky, hojivé masti,
nápoje, bylinky...patrili k najhojnejšie sa vyskytujúcim komunikátom v dobových novinách.
Čitatelia akceptovali bombastické claimy a vetné spojenia okrem toho aj preto,
že podliehali ilúzii všeobecne akceptovanej
zásady vo verejnej komunikácii, ktorá podľa nich neobsahuje zámerne vytvorenú nepravdu.
Samotná táto iracionálna viera je aj dnes
významný fenomén, ktorý je permanentne
prítomný bez ohľadu na typ kultúry, vzdelanostnú úroveň, poznanie, dobu. Je prítomný
a prejavuje sa niekedy výraznejšie, inokedy
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menej - avšak v reklame patrí k základnému, čo možno úspešne využiť na presviedčanie - spolu s túžbou uspokojiť potrebu
jednoduchým a rýchlym spôsobom.
Z toho vyplýva, že moderná reklamná
komunikácia nezačala technickým rozvojom médií, ale potrebou využívania nových,
často až magických reklamných prostriedkov, čo možno považovať za prvý „obrat“
v dejinách reklamy. Bol to odklon od „pioneering advertising“ (komunikovanie
prostredníctvom vecných informácií), keď
sa predpokladalo, že argumenty pre rozhodovanie o kúpe si cieľové publikum vytvorí
samo na základe svojich osobných dispozícií, schopností, potrieb a hodnôt.
Za najvýznamnejší akceleračný moment
pre reklamnú komunikáciu a jej rozšírenie
sa považujú zmeny v spôsobe vydávania (financovania) tlače, zmeny v technológii tlače, ale aj v novinových formátoch. Je to určitý konglomerát faktorov, ktoré sú navzájom prepojené (a odohrávajúce sa na pozadí rýchlych spoločenských, ekonomických
a priemyselných premien).
Želaním bolo dosiahnutie konceptu všeobecnej dostupnosti novín, ich obsahovej
príťažlivosti a súčasne záujem najširšieho (málo gramotného a kultúrneho) masového publika. Historicky túto éru poznáme ako nástup formátu „šestákovej tlače“
(penny press) - New York Sun (1833) zakladateľa a vydavateľa Benjamina H. Daya
(1810-1889) - ale aj konkurenčných novín
New York Herald (1835). Práve jeho vydavateľ James Gordon Bennet (1795-1872) stanovil magickú cenu, nižšiu, než boli ich výrobné náklady, čím dosiahol, že náklad New
York Herald prevýšil Dayov New York Sun
(Šefčák, 1998, str. 299-306).
Obľuba u čitateľov sa bezprostredne premietla do záujmu inzerentov a následnom
poklese ceny za reklamnú plochu. Noviny
sa stali prakticky reklamným médiom, nosičom komerčnej komunikácie (inzeráty
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pokrývali väčšinu plochy). Kvantita sa premietla do komunikačnej „kvality“ - dôležité bolo inzerát rýchlo uverejniť, navyše, keď
boli stanovené veľmi obmedzené časové limity - 1 deň).
Táto tendencia zasiahnuť masu za každú cenu sa musela prejaviť v kvalite médií.
Plošná záplava inzertných textov (fakticky
identických ale aj propagujúcich ťažko odlíšiteľné produkty) na ploche jednej stránky i v celých novinách spôsobila útlm, nasýtenie, splývanie. Tento problém sa stal jedným z najkritickejších a bolo ho treba rýchlo
riešiť. Jediná možná cesta bolo upútanie čitateľa neobvyklými, výnimočnými obsahovými prostriedkami.
„Preteky“ o upútanie pozornosti priniesli do reklamy aj nové štylistické prvky. Spočiatku fungovali síce iba obmedzene, po nejakom čase takéto podnety opätovne nasýtili recipienta a vytvorili špirálu eskalujúcej sa intenzity. Teda nápaditosť, ktorá pútala záujem čitateľa o kúpu novín a túžbu
byť „šokovaný“, pomáhala orientovať čitateľa na inzertné texty. Prospievala tomu aj
novinová grafika a výber úderných titulkov
a medzititulkov. Aj propagované produkty
harmonizovali s obsahom novín – poukazovali na mimoriadne účinky jednotlivých
produktov (zázračné liečebné prostriedky)
až krikľavou rétorikou.
V tomto období sa intenzita komunikačných účinkov dosahovala predovšetkým
obsahom textu. Vizuál mal iba doplnkovú
funkciu. Tlačiarenská technika nedovoľovala, aby sa obraz produktu kreativizoval,
ale dovoľovala to obratnosť v oblasti reklamného štýlu. Vizuálna stránka produktu
(obal, dizajn) vo všeobecnosti nezohrávali
v tejto etape významnú rolu - najdôležitejšia
bola základná utilitarita, benefity produktu
a asociačné schopnosti tvorcu textu. Bol to
teda spôsob, ako zlepšiť komunikáciu, ako
odlíšiť výrobok od konkurenčného produktu. V tomto zmysle vizuálny a grafický znak
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bol iba novou formou, kontinualizáciou obchodných značiek cechových spoločenstiev,
hoci prevažne s iným poslaním. Kým minulé značky boli zárukou kvality, v tejto novej (obchodno - výrobnej) situácii spĺňali
predovšetkým komunikačné, označovacie
funkcie. Iba ochranné známky, teda značky prežívajúce na dynamicky sa rozvíjajúcom sa trhu mohli poskytovať záruky kvality. Reklamná komunikácia bola z tohto uhla
pohľadu „jednokanálová“ - sprostredkujúca
vnímanie a spracovanie slovných textových
informácií, čo zodpovedalo lineárnym textovo - rečovým štruktúram.
Priemyselná revolúcia, technické objavy a ich zavedenie do praxe boli začiatkom
nástupu nového fenoménu - civilizačného
zrýchľovania: javu, ktorý vytvoril výraznú hranicu medzi predmodernou (vybudovanou na báze renesančnej kultúry) a modernou, definovanou ako kultúra technologická. Tieto prvé globálne sa prejavujúce
premeny vytvorili novú platformu pre fungovanie trhu - prepojenie medzi produkciou
a jej odberateľmi. Keďže sa zvyšovala produkcia, komunikácia sa stala základom pre
trhové rozširovanie a vznikol aj tlak na vytváranie nových presviedčacích a informačných prostriedkov.
Nárastom producentov rovnakých produktov sa postupne strácala ich exkluzivita a pre konzumenta aj jednoduchosť voľby a rozhodovania. Atribúty výnimočnosti, odlišnosti strácali neustálym používaním
adjektív superlatívnosti magickú moc a prirodzene, nemohli už slúžiť ako lákadlo pre
rozhodovanie.
Zadávatelia reklamy, ktorým sa zväčšoval trhový priestor riešili základný problém - producent bol čoraz väčšmi „zatlačený“ do „anonymity“ a súčasne obmedzovaný možnými produktovými atribútmi, ktoré mohol komunikačne použiť, aby produkt
odlíšil - čiže strácal komunikačnú (a tým aj
obchodnú) výhodu.

Takto sa začal uplatňovať princíp, že zvyšujúca sa produkcia (ovplyvnená mechanizáciou výroby) bola čoraz závislejšia od mimoprodukčných aspektov - komunikačnej
prepojenosti - teda komunikačnej, čiže „dopravnej“ infraštruktúry.
Schopnosť efektívne spojiť čoraz väčší geografický „gap“ (priamy kontakt - tento termín sa využíva dnes najmä v mobilnej komunikácii, pozn. autora) sa stal najvýznamnejšou podmienkou ďalšieho ekonomického rozvoja systému a jeho distribučnej homogenizácie. Táto podmienka
bola tým zásadovejšia, čím rozsiahlejšie
územia bolo treba prepojiť a čím rozsiahlejšie boli medzi nimi sociálno - ekonomické,
demografické a iné rozdiely a teda odlišnejší aj jazyk a jeho štrukturácia.
Distribučná homogenizácia trhu ako dôsledok komunikačnej prepojenosti nemohla
zostať oddelená od zmien v hľadaní a vytvorení nových prostriedkov informačnej
siete o produktoch, preto aj printové médiá,
ktorých významnou funkciou (okrem nosiča reklamy, bol aj podiel na rozvoji informovanosti) hľadali nové formy jazyka, ktoré by boli adekvátne pre tento spôsob komunikácie. Tie zasa významným spôsobom
ovplyvnili potenciálnu komunikáciu medzi
producentmi a odberateľmi.
Nové štýlotvorné postupy reklamnej komunikácie poznačili, ako sme už spomínali,
aj rozvoj tlače a tlačiarenskej techniky. Do
popredia sa dostal produkt samotný, jeho
vonkajšie kvality tvarové a text mohol kreovať nové potreby zákazníkov.
Zvyšovanie počtu značiek porovnateľnej
kvality na trhu, počtu reklamných komunikátov, znamenalo aj silnú konkurenciu a súčasne znižovalo pravdepodobnosť, že daný
komunikát zaujme a postúpi ďalej, ako za
prah neúmyselného záujmu.
V tejto situácii sa dôraz na komunikáciu prostredníctvom textu stal východiskom
s mnohorakými neskoršími dôsledkami pre
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reklamno - komunikačné trendy. Kombináciou text - obraz sa dosiahol kombinovaný
efekt - medzi vizuálom a textom sa utvárala komunikačná niť, ktorá bola o to pevnejšia, o čo nevšednejšie bolo reklamné posolstvo (už v dvadsiatych rokoch 20. storočia
reklamný agent Claude Hopkins v Scientific Advertising tvrdil, že text je tým najvýznamnejším „vihiklom“ obchodného
efektu reklamy).
Mal mnohoraké podoby, ktoré sa historicky rozvíjali a variovali.
Bol v zásade postavený na princípe asociácie, prepojenia významnej ľudskej schopnosti empatie s produktom alebo značkou.
Najvýznamnejšou hodnotou bol však vždy
samotný ľudský život. Je to hodnota abstraktná, ktorá však, aby mohla byť komunikovateľná, musí byť nejakým spôsobom
skonkrétnená. Reklamní tvorcovia siahli po tom najsprávnejšom spôsobe - prirodzene to nebol ich vynález. Dejiny literatúry sú dejinami premeny veci všedných
na veci nevšedné (Šklovskij, 1971 , str. 11).
vo všetkých možných variáciách a podporenom atribútmi, signalizujúcimi, že tieto hodnoty boli naplnené (šťastný úsmev,
spokojnosť, láskyplné vzťahy atď.). V oblasti tvorby textu dosahovali čoraz výraznejšie úspechy - túto skutočnosť nemožno
prehliadnuť, pretože spĺňa prvý predpoklad
akejkoľvek komunikačnej účinnosti - zachytiť pozornosť, vyvolať emócie a na základe toho motivovať k nákupu. Paralelne
s výraznými posunmi v reklamnej komunikácii (od dvadsiatych rokov minulého storočia) práve tejto oblasti venovali reklamní tvorcovia, ale aj výskumníci mimoriadny
záujem. Výskumy sa zameriavali na proces
vnímania, emocionálneho pôsobenia propagačných prostriedkov na jednotlivca aj na
meranie vplyvu propagačných prostriedkov
na nákup propagovaných výrobkov. V tom
období vyšla napr. práca H. F. J. Kropffa
Psychológia v reklame (1934), ktorá sa za-
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oberá propagačnými apelmi a riešením propagácie z hľadiska vzbudenia väčšieho záujmu o produkt (Vysekalová, Komárková,
2002, str. 36). Súčasne sa však uplatňoval
aj princíp spomínanej asociatívnosti, princíp, ktorý bol explicitne sformulovaný už
v antike a rozpracovaný mnohými teoretikmi aj v minulom a tomto storočí. Je to princíp, ktorý potvrdzuje, že vnímanie, každé vnímanie má podobu štrukturálnu, že je
to tvar (celok) t. j., že je celostné. Na základe toho - prvky vytvárajú jeden celok a vzájomne sa ovplyvňujú, vzájomne preberajú
na seba svoje kvality a my celý tento proces
premietneme do textu: jeden prvok s príťažlivými atribútmi (predovšetkým tými, ktoré sú všeobecne akceptované) sa automaticky prenáša, asociuje na iný prvok (produkt, značku) a takýmto nepriamym spôsobom budujeme pozitívny imidž produktu. Je
to vlastne v istom zmysle oživovanie výrobku, priraďovanie pozitívnych vlastností na
základe pozitívnych emócií z jeho vnímania
a zdôraznenia kvalít prostredníctvom textu. Obrovskou výhodou je tu, na rozdiel od
vizuálu (ktorý je významovo labilnejší), obmedzená variabilita možných konkrétnych
výkladov pri súčasnom ohraničení témy,
čím sa umocňuje potreba utvorenia spomínanej komunikačnej nite s vizuálom a bráni
sa tak tzv. nasýtenosti pri vnímaní.
Tento typ reklamnej komunikácie s veľkou variabilitou a diferenciáciou umožňuje fakticky nekonečné tematické varianty
v kombinácii so zobrazovacími technikami a spôsobmi zobrazenia. Stáva sa - z hľadiska špecifík vnímania najvýznamnejším
prostriedkom oslovenia čoraz širšieho trhového segmentu. Treba poznamenať, že
tento štýl významným spôsobom ovplyvnil aj filozofiu tvorby reklamných komunikátov a je považovaný za veľmi významný
prostriedok komunikácie a podpory predaja
aj na mieste odbytu (Tellis, 2000, str. 127).
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Konformita verzus kreativita
Asociatívnosť pri tvorbe reklamného textu je jedným z najdôležitejších aspektov
spracovania reklamného textu/sloganu (budeme sa jej venovať ďalej). Schopnosť empatie je pre tvorcu reklamy veľmi dôležitý
postup, ktorý predpokladá, že pozná jeho
základné parametre, avšak pri značnej a čoraz výraznejšej rôznorodosti jeho skladby, je to postup dosť náročný a predpokladá aj iné schopnosti, než empatiu – predovšetkým máme na mysli výrazný intelektuálny potenciál tvorcu textu a rešpektovanie
vzdelanostnej úrovne recipienta.
Tento problém vystúpil do popredia paralelne s výskumom trhu, keď sa ústrednou témou reklamy stalo nielen spracovanie
textu, ale najmä spoznávanie a diferenciácia publika. Dynamika veľkých sociálnych
a ekonomických premien (geografická mobilita predovšetkým medzi Európu a Amerikou) vytvorila požiadavku hlbšieho poznania, k akým premenám vlastne dochádza. Imperatív „poznaj svoju verejnosť“ sa
považoval za magický prostriedok pôsobenia, teda toho, ako a čo najlepšie splniť očakávania svojho adresáta. Vysekalová a Komárková hovoria o psychografickej segmentácii, alebo typológii životného štýlu. Tento prístup pozná aj história - už v hlave Rubicama (1892-1978) sa kedysi zrodil nápad
- spojiť tvorbu reklamnej komunikácie so
zisťovaním, kto je vlastne typický prijímateľ vysielaného komunikátu. Teda - aký je
konzument produktu, aké sú jeho sociologické parametre, z čoho by bolo možné odvodiť i to, akým spôsobom (a či vôbec) bude
vnímať a akceptovať reklamné posolstvo.
Na základe toho by sa mohol organicky prepojiť výskum trhu s prostriedkami na jeho
ovplyvňovanie. „Bol to uznávaný reklamný textár, ale rešpektoval aj výskum, urobil z neho súčasť kreatívneho procesu a tak
utvoril pravidlá tvorby najčítanejších inzerátov, ktoré sa stali vzorom pre iné agentú-

ry.“ (Horňák, 2003, str. 234).
Myšlienkou odborného prístupu k trhu
sa v praxi zaoberal aj Gallup, ktorý si pomocou Rubicama vytvoril vedecký inštitút
na výskum reklamy. Zaoberal sa aj takými
otázkami, akou je napríklad komunikácia
literárna, kultúrna, ale aj politická, kde sa
vytvorila úporná snaha politika priblížiť sa
čo najviac svojim voličom. Ale aj v marketingu - orientácia na konzumenta bez jeho
poznania by bolo iba triafanie do neznámeho terča, na neznámu vzdialenosť, neznámym smerom... Treba podotknúť, že hľadanie nových a nových kritérií, ktoré by boli
mustrom pre prácu na reklamnom komunikáte a spresnili by aj profil cieľovej skupiny patrí aj dnes k marketingovo - mytologickým štandardom...
Naopak, Ogilvy (1911-1999) vychádzal
z predpokladu, že spotrebiteľ je inteligentný a chce informácie, aby sa správne rozhodol. Domnieval sa, že zadávateľ reklamy musí byť presvedčený o tom, že predáva
produkt, ktorý je lepší, než ten konkurenčný
- preto nemal pochopenie (ako sme uviedli
v predslove) pre ozvláštňovanie reklamného textu a pre kreativitu: „Dnes každý hovorí o kreativite a to ma skutočne znepokojuje. Obávam sa všetkých hriechov, ktoré by
sme mohli v mene kreativity spáchať.“ Na
výskum mal rovnaký názor ako Rubicam
a Gallup - vedel, že dobrá reklama musí mať
základy vo výskume, aby bolo možné určiť
platformu, podľa ktorej sa bude značka predávať. Ogilvyho filozofia bola podobná názorom Rossera Reevesa (rovnaký názov má
137 karátový rubín, umiestnený v Smithsonian múzeu - USA). Aj on odsudzoval tzv.
kreatívne texty – „vyšpekulované formulácie“. Tellis jeho slová tlmočí takto: „Řeknete, že jste výrobce. Vaše reklama nefunguje. Tržby klesají. Závisí na tom budoucnost vaše, vaši rodiny i jiných lidí. Co budete chtít po mne? Vybranou mluvu? Mistrovské dílo? Zářicí věcičky, které sa dají
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zarámovat? Anebo chcete vidět, jak křivka tržeb přestane klesat a začne stoupat?“
(Tellis, 2000, str. 133). Reeves zaviedol pojem špecifická ponuka predaja (unique sellin proposition - USP), ktorá využíva dominantné vlastnosti značky a odlišuje ju od
konkurencie.
„Spor konformita verzus kreativita nie je
výlučne historickou záležitosťou. Prebieha
i v súčasnosti. Tvoriví pracovníci veria dnes
skôr Bernbachovej filozofii tvorivej realizácie. Naopak – výskumní pracovníci, manažéri zákaziek veria Ogilvyho filozofii reklamy založenej na obsahu. Otázka znie: je nevyhnutné, aby tieto dva princípy boli navzájom oddelené? Jestvuje nejaká stredná cesta?“ (Tellis, 2000, str. 133).
Tellis uvádza, že najúspešnejšie reklamy
sú tie, ktoré prinášajú špecifické posolstvá.
Takže ani obsah, ani realizácia sa nezdajú
byť jediným základom pre utváranie výnimočných reklamných komunikátov. Dôležitým predpokladom, je podľa neho kombinácia obsahu vychádzajúceho z výskumu a tvorivej realizácie. Reklama môže napríklad zaujať úsudkom, emóciami... Vplyv,
založený na úsudku môže vyvolať podporné, popierajúce alebo obranné argumenty, pôsobenie založené na emóciách môže
vzbudiť pocit lásky, pobavenia, strachu lojality a pod. (Tellis, 2000, str. 134).
Akým spôsobom však (a do akej miery)
tento prístup vtlačil pečať štýlu reklamného textu, výrazovým prostriedkom a novým mechanizmom, ukáže až čas. Treba však uviesť, že to bol impulz veľmi významný, pretože profilovanie - v súčasnosti
veľmi sofistikovaného postupu, pri ktorom
sa uplatňujú všetky možné poznatky z oblasti štylistiky a kreatívneho využívania jazyka umožňujú nájsť také spoločné znaky,
ktoré sú špecifické aj pre veľmi úzky trhový segment. K tomu „stačí“ patričným spôsobom zhmotniť, previesť dominantné hodnoty, predstavy, očakávania a potreby da-
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ného segmentu do reklamnej „reči“. Umenie - a tým aj komunikačná účinnosť, spočíva potom v tom, aká je výstižnosť tohto prepojenia, ale najmä v tom, aká je motivačná
sila dominantného konceptu pre daný profil.
História svetových značiek ukazuje, že
asociácie, ktoré predchádzali tvorbe reklamných komunikátov boli použité s veľkou motivačnou silou. Azda ako najtypickejší príklad sa uvádza Volvo= bezpečnosť.

Reklamný text –
integrálna súčasť
reklamy
„Reklamný text je jedným zo základných
prostriedkov reklamy, je jeho dôležitou súčasťou, pretože sa prostredníctvom neho
uskutočňuje náš zámer – utvoriť súbor myšlienok, ktoré budú tvoriť reklamný obsah.
Formálnemu usporiadaniu týchto slov hovoríme jazykovo-tematická štruktúra“ (Tvrdoň, 1999, str. 27).
Keď je reklamný komunikát výlučne jazykovým prejavom hovoríme o reklamnom texte. Reklamný text ako súčasť reklamného prejavu je teda súbor jazykových prostriedkov reklamy, slovných väzieb
koncipovaný tak, aby celok tvoril uzavretý
komplex myšlienok (reklamný obsah). Jazykové prostriedky sa tu využívajú osobitným spôsobom - z hláskoslovnej, gramatickej a lexikálnej roviny jazyka sa uskutoční
„výber“ a usporiadaním, teda kompozíciou
vzniká reklamný text. Neraz však nevystupuje samostatne, ale vo väzbách s mimojazykovými prostriedkami, obrazom a pod.
Skutočný komunikačný vzťah sa vytvorí rešpektovaním špecifických jazykových
a štylistických prostriedkov, ktoré sú vlastné iba reklame, pretože akýkoľvek text bez
týchto atribútov by bol informáciou bez reklamného účinku. Možno však účinne pôsobiť iba textovým reklamným prejavom?
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Má reklamný text tak silnú výpovednú hodnotu, že nahradí vizuál? Nevyskytujú sa
v reklamnom texte často aj frázy a klišé?
Má idea obsiahnutá v slogane vždy vzťah
k obrazu? Nepôsobí výzva na spotrebiteľa
násilne?
Na každú z týchto otázok môžeme dať zakaždým inú odpoveď a každá odpoveď vychádza z konkrétnej analýzy a konkrétnej
interpretácie reklamného textu. Muster teda
neexistuje. Predsa však sú isté zovšeobecnenia, ktoré stále platia:
Súčasné tendencie v reklame smerujú
k využívaniu textu i obrazu, priestor pre
verbálne komunikačné prejavy sa však zužuje. Avšak aj napriek tomu treba zdôrazniť, že kým obraz vytvára atmosféru, text
je zvyčajne nositeľom základnej informácie. Azda práve preto, že narastajúci počet
nadnárodných spoločností útočí na náš reklamný trh prepracovanými a cielenými
prostriedkami, ktorým dominuje najmä obraz, textovej stránke reklamy treba venovať
zvýšenú pozornosť. Čo je to teda reklamný
text?
Reklamný text je takou integrálnou súčasťou modernej postindustriálnej (informatickej) spoločnosti, že položiť si obligátnu rečnícku otázku - Čo je to reklamný text? možno mnohí považujú za viac ako diletantské. Osobná skúsenosť recipienta, jeho denné strety v touto novodobou kultúrou a permanentné intenzívne zážitky masového mediálneho konzumenta si definíciu reklamy
posunuli na perifériu záujmu a skúmanie
mechanizmov a účinkov reklamy považujú zrejme za nevedecký problém. Reklamná
komunikácia je však psychologicky, filozoficky, sociologicky, ekonomicky, lingvisticky a kultúrne taký fenomén, že porozumieť
jej nemožno inak, než sa ňou zaoberať – od
najvšeobecnejšej roviny, až po rovinu špecifických procesov a vzájomných prepojení.
Za nesmierne dôležité treba považovať aj to,
že reklamná skúsenosť a všeobecná pocho-

piteľnosť spôsobujú, že analýza a interpretácia reklamného textu nie je takpovediac
„na pretrase“ a z pohľadu laika to ani nie je
problém. Možno práve preto sa reklamnému textu venuje málo pozornosti (z hľadiska
využívania mytológie, frazeologizmov, neofrazeologizmov, bonmotov, slovných hier
a hračiek) a využívajú sa najmä adjektíva,
stavajúce produkt a službu na piedestál nekonečných benefitov.
Možno práve tento fenomén znižuje latku tvorivosti na najnižšiu mieru prijateľnosti a prezentácie v médiách. Zo stavu nezvyčajnosti, sviatočnosti nás tvorcovia „presúvajú“ do všednosti a banality. Ale nech je to
akokoľvek - i keď sa v tomto odbore uživí
popri kreativite aj zarytá arogancia, sila reklamy (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.
Démonickosť reklamného textu
Ak sa dnes zaoberáme reklamným textom
z hľadiska pôsobenia na recipienta, tak najmä preto, že sa stal významnou súčasťou
modernej spoločnosti aj z hľadiska používania jazyka, aby recipient podľahol týmto
manipuláciám. Ak teda aj jestvuje v spoločnosti akýsi mýtus o racionálnom vylúčení
presvedčovacieho tlaku, v myslení jednotlivca, v jeho iracionálnom konaní zostáva
stopa - ako odraz pôsobenia reklamného komunikátu prostredníctvom média, na základe čoho recipient mení svoje postoje a návyky. Reklamná komunikácia vytvára prostredie k deštrukcii hodnôt, avšak jej sofistikované formy a kreatívne variácie, tvorivé riešenia sa nezriedka v kultúre fixujú na seba
potreby a hodnoty, utvárajú nové impulzy aj
v iných než mediálnych kontextoch. Dokazuje to, že jednotlivé prvky reklamy (rovna-
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ko, ako v celej mediálnej komunikácii) – napríklad erotický podtón textu a jeho stimulačné funkcie, nie sú v tejto oblasti zriedkavým fenoménom, ale niečím, čo tvorí súčasť osobnosti jednotlivca, súčasť jeho jazykovej prezentácie, hodnotovej orientácie,
rétoriky i praktickej verbálnej komunikácie. Rovnako je tomu aj v prípade reklamného využitia
rytmicko-metrických konštrukcií, mytologických textov, frazeologizmov, humoru, satiry, politických kontextov, rôznych
ozvláštňujúcich prostriedkov, ako sú napr.
figúry a trópy a pod. Ignorovanie tejto skutočnosti vytvára vážne rozpory v posudzovaní reklamy ako celku i niektorých čiastkových javov. Etické a estetické kritériá
i snahy chápať reklamu ako spornú, znásilňujúcu, či deformujúcu, a z toho vyplývajúce tendencie ju obmedziť, potlačiť atď. rôznymi typmi zákonných i iných opatrení, sú
výrazom zjavného neporozumenia reklamy,
ako sociálno-psychologického nástroja pôsobenia marketingu v mediálnom rprostredí.
Z tohto hľadiska aj teóriu reklamného
textu treba chápať ako potrebu reflektovať
všetky súčasné vplyvy, vrátane kultúrneho
prostredia, ideológie, politickej klímy, treba ju očistiť od nánosov čisto komerčného
charakteru a pozdvihnúť na úroveň kultivovanej či kultúrnej prezentácie produktu alebo služby, vrátane využitia všetkých
prostriedkov, ktoré slúžia na toto pozdvihnutie. Inak bude smietkou v intelektuálskom oku poznania, odpadom v kontajneri všednosti, prostotou na periférii kultúrnosti. A rovnako bude mať len podobu kritiky vedenej v mene vedy. Nemožno byť len
etický a ignorovať estetiku. Nemožno si zamieňať právnu reguláciu reklamy s jej negatívne alebo primitívne ladenými prezentáciami, jednoduchosť s hlúposťou, skratku s obyčajnosťou, lineárnosť s kreativitou,
vulgárnosť s erotikou, alebo nevšednosťou
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výpovede, prisudzujúc im démonickú účinnosť. Démonickosť reklamného textu nie je
v zjavnosti, ale práve v nevšednosti. Všednosť je cesta slepá a málo produktívna, pretože nevytvára priestor pre koncepciu kritického nadhľadu nad mechanizmami mediálnej komunikácie, ktoré vytvárajú prirodzené spôsoby reflektovaného odstupu
od médií. Mediálna vzdelanosť je teda tým
prostriedkom, ktorou je reklamná komunita motivovaná k sofistikovanejším formám
prejavu, k zložitejším výpovediam, alebo skratkovitým ale tvorivým posolstvám,
k reflexii vonkajšieho sveta ale aj vnútorných podnetov, k akceptácii celého kultúrneho a intelektuálneho posolstva minulosti.
Nie však bezvýhradne, ale chápajúco a súčasne reálne. Je to výpoveď, ktorú recipient
reklamného (mediálneho) posolstva prijíma, na ktorej sa aktívne spolupodieľa, dotvára ho, čím sa výrazne zvyšuje jeho odolnosť voči mediálnym manipuláciám. Tým
sa tiež zvyšuje jeho podiel prispievať k samotnej kultivácii reklamnej komunikácie.
Dôkazom tejto potreby kultivovanej a kultúrnej prezentácie je aj skutočnosť, že v oblasti mediálnej reklamy v posledných rokoch silnie čoraz väčšmi trend spomínanej
kreativizácie často aj z toho dôvodu, že zadávateľ reklamného komunikátu i pracovníci reklamných agentúr považujú za naliehavé utvárať nové dynamické štrukturácie,
nové, nezvyčajné zoskupenia slov do celkov/sloganov, pretože si uvedomujú opotrebovanosť postupov lineárneho reflektovania reality i bonusov, ktoré produkt prináša a smerujú k zásadnej premene v prospech estetizácie reklamy. Popri všedných
reklamných textoch/sloganoch sa objavujú
aj také, čo prinášajú výrazné kreatívne riešenia a črtá sa možnosť, že reklamná tvorba,
ako sme už spomínali v úvode, stane popri
ostatných druhoch umenia skutočnou súčasťou kultúry (v prípade reklamného textu – kultúry jazyka).
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Z týchto dôvodov pôsobí početná produkcia, zdôrazňujúca neetické, dehumanizačné a neprirodzené stránky reklamného textu do značnej miery anachronicky, podobne, ako by vyznela analýza súčasnej spoločnosti a kultúry postindustriálnej (informatickej) z pohľadu stredoveku.
Reklamný text – nový štýlotvorný
prostriedok
Súbežne s dynamickými a štrukturálnymi
premenami mediálnej reklamnej komunikácie, (ktorá sa výrazne posúva a najmä v oblasti textuálnej tvorby a obsahovo obohacuje v prospech globálneho estetického pôsobenia), vznikajú otázky metodologického prístupu k reklamnej tvorbe, reklamnému textu/sloganu. Prostriedky a formy reklamy v elektronických a printových médiách, outdoorovej a indoorovej reklame sú
natoľko špecifické, že je potrebné sa tomuto trendu prispôsobiť i z hľadiska utvárania
teoretických zovšeobecnení, stanovenia istých kritérií, vymedzení zásad, ako princípov pre východiská a spôsoby spracovania
a ozvláštňovania reklamného textu/sloganu. Reklamný text je totiž nový štýlotvorný
prostriedok ako integrálna súčasť modernej štylistiky. Osobná skúsenosť recipienta,
jeho denné strety v touto novodobou kultúrou (mysli tým reklamu ako takú) a permanentné intenzívne zážitky masového mediálneho konzumenta si definíciu reklamného
textu ako nového štýlotvorného prvku posunuli na perifériu záujmu a skúmanie mechanizmov a účinkov reklamy považujú zrejme
za zbytočné. O to dôležitejšia je pre modernú štylistiku a jej príbuzné disciplíny.
Reklamná skúsenosť a všeobecná pochopiteľnosť spôsobujú, že analýza a interpretácia reklamného textu/sloganu nie je takpovediac „na pretrase“ a z pohľadu laika to ani
nie je problém, ale aj v teórii reklamy sa reklamnému textu venuje ďaleko menšia pozornosť, než produkovaniu mýtov, frazeo-

logizmov, neofrazeologizmov, bonmo- tov,
slovných hier a hračiek, ale aj adjektív, stavajúcich produkt a službu na piedestál nekonečných benefitov. Možno práve tento nedostatočný záujem posúva latku tvorivosti na
najnižšiu priečku prijateľnosti a prezentácie
v médiách. Zo stavu nezvyčajnosti a sviatočnosti nás neraz presúva do stavu všednosti a banality.
Nech je to už akokoľvek – i keď sa v tomto
odbore uživí popri kreativite aj zarytá arogancia, sila reklamy (reklamného textu/sloganu) je taká veľká, že dokáže ovplyvňovať
nielen modernú jazykovedu a literatúru, ale
aj samotnú kultúru médií, psychiku jednotlivca, skupiny, davu, masy - pretože je založená na báze ekonomickej prosperity, a napokon aj primeranej (hoci vo väčšine prípadov iba intuitívnej) znalosti recipienta ako
konzumenta tejto kultúry.
Reklamný text a záujmy médií
Pri vymedzení základných charakteristík reklamy si musíme uvedomiť niekoľko
problémov. Prvým je, že reklama je dvojdomá (ba vari viacdomá), to znamená, že
ju musíme posudzovať ako jeden z marketingových nástrojov, ako akúkoľvek platenú formu neosobnej prezentácie a podpory ideí, tovarov a služieb identifikovateľným sponzorom. Reklama je teda druh ekonomickej transakcie, pri ktorej (obvykle)
prostredníctvom špecializovanej agentúry
si neanonymný sponzor prenajme za úhradu mediálny priestor (čas, plochu), aby oslovil osobitným posolstvom určitú časť verejnosti.
Transparentná ekonomická transaktívnosť je tým prvkom, čo reklamu odlišuje
od toho, čo označujeme termínom publicita (šírenie informácií a posolstiev médiami na bezúplatnej báze). Tieto informácie
a posolstvá sú šírené ako súčasť spravodajských alebo zábavných formátov a svojím
obsahom presahujú záujmy a potreby úzko

Eva Vopálenská: REKLAMný text (Kreativita, alebo trivialita?)

25

vymedzenej skupiny. Záujem médií sa riadi intenzitou predpokladanej mediálnej zaujímavosti, novosti, resp. v prípade negatívnej publicity, jej skutočnou alebo potenciálnou sociálnou, či politickou brizantnosťou (udalosť a jej znaky). Jestvuje aj ďalšia
forma oslovenia, ktorá je pre verejnosť netransparentná (platby za poskytnutie mediálneho priestoru sú skryté), pričom ostatné
prvky z uvedenej definície sú zachované (aj
keď nehovoríme o sponzorovi, ale poskytovateľovi informácie, či jasnej pozitívnej
prezentácii). Túto formu predstavujú komunikáty PR, ktoré sú typické predovšetkým
pre printovú mediálnu komunikáciu.
Rétorika reklamného textu
Ak vychádzame z uvedeného vymedzenia reklamy a aplikujeme tieto poznatky
na oblasť reklamného textu, mali by sme si
všimnúť, že v snahe pomenovať reklamu čo
najpresnejšie - akákoľvek forma a akákoľvek podpora, znevažujú význam a funkciu médií, mediálneho nosiča, ktorý môže
mať aj vysoké merateľné hodnoty (v píplmetroch). Chýba tu však bližšia zmienka
o tom, čo tvorí základné znaky reklamného
textu. Za tie sa vo všeobecnosti považuje to,
že reklamný text komunikuje veľkú varietu informácií o produktoch, službách a ideách, o ich výskyte, dostupnosti, benefitoch,
prednostiach, hodnotách atď.. Informačná báza je však iba čiastkovou podmienkou
vytvorenia uvedenej relácie, hoci v určitých
etapách vývinu reklamy môže byť aj najdôležitejšou.
V súčasnom reklamnom texte, ktorý charakterizujú špecifické trendy (budeme sa
nimi podrobne zaoberať ďalej), je evidentné úsilie zadávateľa i reklamného pracovníka poskytnúť čo najviac relevantných informácií.
Aj táto komunikácia však môže byť neefektívna, či kontraproduktívna. Informácia
sama o sebe jednoducho nezaberá, pretože
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vôbec nemusí – vzhľadom na celkovú mediálnu komunikačnú situáciu a podmienky,
v ktorých komunikácia prebieha, dostať sa
cez rôznorodé a čoraz vyššie postavené recepčné prahy.
V modernej reklamnej komunikácii ide
skôr o potrebu dosiahnuť mnohoraké efekty, než izolovaný, jednotlivý účinok, pretože reklama musí pôsobiť najprv na to, aby
sa prekonala indiferentnosť k samotnej reklamnej komunikácii a až po zaujatí obsahom (alebo formou), v našom prípade reklamným textom, vznikne predpoklad pre
vlastný reklamný tlak. Úspešnosť presviedčania závisí od toho, či text o produkte,
službe je v tesnej alebo vzdialenejšej kongruencii (zhode) so stabilizovanými potrebami, návykmi alebo hodnotovými, ale aj
estetickými a kultúrnymi vzorcami cieľových skupín. Pretože - súčasná reklama sa
nielen vydáva za kultúru, ale je skutočnou
populárnou kultúrou - je schopná (a súčasne
i nútená) absorbovať kultúrne a umelecké
artefakty. Používa pri tom stereotypy, konvencie - odvoláva sa na ne a recipient ich má
identifikovať - proces presviedčania má rétorickú štruktúru - pôsobí multikanálovo vytvára harmonický, globálny celok.
Rétorika je teória umenia a techník multidimenzionálnej (jazykovej, vizuálnej a audiálnej) komunikácie. Obraz a text sú spojené rétorickými prostriedkami do jedného
organického celku. Reklamný komunikát je
multikódová štruktúra s dvomi vrstvami zrakovou a slovnou, nie audiálnou (hudba).
Rétorické figúry môžu byť vytvorené vo
forme vizuálnych metafor i verbálne.
Preto, ak sa vrátime k základným cieľom
reklamnej komunikácie, mali by sme si uvedomiť, že medzi nimi nie je rozpor. Ide skôr
o integráciu, a to v tom zmysle, že reklamná informácia je vtedy informáciou, ak aktivizuje príjemcu, čiže, ak má presvedčovací
potenciál. Alebo inak: informácia (reklamný text má vtedy potenciál, ak jej zložky sú
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založené na princípoch slovno – zvukových
rétorických figúr, ktoré konvenujú jednotlivcovi/mase a ktoré mu/jej evokujú aj zakotvenie v jeho/jej kultúre.
Reklamný text ako prostriedok
komunikácie
Reklamné pôsobenie „žije“ a funguje v mnohorakých sociálnych a kultúrnych
kontextoch. Aj modely, ktoré reklama vytvára majú skôr heuristickú (objaviteľskú),
než praktickú hodnotu, keďže je veľmi ťažké vytvoriť takú metódu, ktorou by sa dali
jednotlivé zložky či etapy postihnúť v ich
celistvosti. Preto sa v reklamnej praxi uplatňujú jednoduchšie postupy, dostatočne zdôrazňujúce pôsobenie reklamného komunikátu na cieľovú skupinu. Sú to postupy, akcentujúce poznávacie aspekty, ako je pozornosť a zapamätanie si, v tomto prípade textu - značky, sloganu, copy textu, atď. Frekvencia použitia vychádza predovšetkým
z jednoduchosti aplikácie, jednoznačnosti
a prehľadnosti výsledkov - aj keď niekedy
výsledky treba podrobiť určitým korekciám. Napríklad rôzne cieľové skupiny sa vyznačujú rôznou mierou schopnosti a pohotovosti kognitívneho spracovania reklamných textov, resp. ich zložiek, ale aj prepojenia medzi poznaním (rozpoznaním) a nákupnou motiváciou. Sú však silné indície, že
zapamätanie si textu je tým činiteľom, ktorý hrá dôležitú úlohu pri nákupnom rozhodovaní sa.
Rovnako frekventovane sa využíva zisťovanie postojov a vzťahov členov cieľovej
skupiny v priebehu reklamnej kampane na
základe zapamätania si textu po časovom
odstupe – dôraz sa kladie na emocionálnu
a racionálnu stránku postoja (ide tu o vzťah
textu k značke, o stupeň preferencií značky), rovnako, ako o testovanie možných
prepojení na nákupné rozhodovanie sa a nákupné správanie sa na základe postoja k textu - Zdravie pristane aj pokožke – Vichy

(slogan v tomto prípade prispieva k identifikácii značky).
Treba povedať, že zisťovanie postojov
a vzťahov je po teoretickej a metodologickej stránke dobre prepracované, ale správanie sa zákazníka na základe pôsobenia textu
a ani marketingovo - komunikačný výskum
z tejto oblasti nie sú zvlášť známe. Na jednej strane je výhodou, že je zachovaná proporcionalita medzi komplexnosťou nástroja, ktorý postihuje rôzne zložky osobnosti a možnosťami konštruovania, spracovania a interpretácie získaných dát, na druhej
strane tvoria dominantný trend len výskumy, ktoré sú založené na modeloch postojovo - hodnotových.
Snaha jasne a jednoznačne vymedziť
efekty reklamy vznikla z výsostne pragmatických dôvodov - predovšetkým v reklamných agentúrach, ktoré potrebovali zachytiť pre marketéra tú stránku úspešnosti reklamného pôsobenia, ktorá sa nedala bezprostredne vyčísliť ekonomicky (zvýšeným
odbytom). V uplynulých rokoch sa preto vytvorila tendencia vypracovať také postupy,
pri ktorých sa plánovanie cieľov reklamnej kampane sformulovalo v intenciách určitých, hierarchicky usporiadaných sekvencií vnútorných a vonkajších (zjavných) prejavov správania sa. To znamená, že plánovanie sa „rozložilo“ na rad čiastkových cieľov
a nie iba jeden konečný (nákup a konzumácia). Predpokladalo sa, že konečný efekt je
závislý od toho, ako sa podarí podnietiť potencionálneho konzumenta, aby prechádzal
od jednej sekvencie k druhej, až ku konečnému stavu konania (nákupu).
Treba povedať, že oblasť skúmania účinkov reklamného textu na recipientov je v súčasnosti organicky prepojená predovšetkým
na výskum nákupného správania sa, pretože účinnosť reklamnej komunikácie je závislá nielen od dispozícií a procesov, ktoré
možno stimulovať štrukturovaním reklamného textu, ale tiež od celého komplexu či-
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niteľov z mimomediálneho komunikačného
kontextu. Modely účinkov využívané v oblasti reklamy sú súčasne modelom pre skúmanie podnecovania nákupu, formovania
postojov k značke či produktu atď. V ňom
sa prezentuje produkt v konkrétnom vizuálnom stvárnení (obale) a vo forme podávaných informácií o benefitoch a produktových charakteristikách, ktoré predpokladajú prácu s reklamným textom.
Poznáme však aj modely, ktoré odmietajú princíp hierarchie spracovávania reklamného komunikátu. Reklamu chápu ako súčasť brand totality - značke treba prisudzovať také znaky, ktoré majú zodpovedať reálnemu svetu konzumenta. Tieto modely sa
pohybujú viac v rovine globálneho než analytického pohľadu. Za mieru pôsobenia reklamy považujú zážitok, ktorý je holistický
(celistvý), než aby sa dal zmerať nejakými
jednoduchými nástrojmi. Značku (brand)
považujú za čosi ako mýtus a reklamný
text je potom spôsob, ako ju mytologizovať.
Ide o druh mýtotvorby, o nadväzovanie na
štrukturalistické tradície v semiotike (veda,
zaoberajúca sa skúmaním znakov a znakových systémov). V týchto modeloch je mnoho špekulatívnosti, čo nevyhovuje pragmatikom, ktorí sa nazdávajú, že skúmanie
účinkov a pôsobenia reklamy by malo byť
orientované tak, aby tí, ktorí tvoria reklamný text dostali do rúk aj určité konkrétne návody, ako zvýšiť účinnosť svojho reklamného oslovenia. Lenže absolútny efekt neexistuje...
Reklamná komunikácia – „vec
verejná“
Reklama je zo štrukturálneho i procesného hľadiska špecifickým typom komunikácie. Z tohto hľadiska ju možno skúmať, analyzovať a interpretovať v rámci teoretických a praktických poznatkov o marketingovej a mediálnej komunikácii. Všeobecné
modely marketingovej a mediálnej komuni-
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kácie môžu byť vhodným rámcom skúmania reklamy, pretože v súčasnosti podstatne
prekračuje úzky rámec toho, čo nazývame
marketing tovarov a služieb. Politika, kultúra, náboženstvo, atď. sa stávajú súčasťou
marketingovo – komunikačno – mediálneho komplexu a úspešnosť ich existencie je
priamo závislá od schopností a znalostí prezentovať idey, názory a informácie spôsobom, ktorý zodpovedá užšiemu alebo širšiemu cieľovému publiku.
Z modelového hľadiska reklamná komunikácia, rovnako, ako každá mediálna komunikácia, má predovšetkým charakter verejný, nie vždy je možná spätná väzba, a aj
keď ide tok informácií, publikum je zvyčajne anonymné a heterogénne.
Avšak, na rozdiel klasického šírenia informácií s jeho základnými spoločenskými funkciami (televízne, rozhlasové, printové správy) a špecificky žánrovými funkciami (zábava), má reklamná komunikácia
isté odlišnosti.
Pojem „verejnosti“ je treba chápať s určitými obmedzeniami. Toto obmedzenie sa
týka toho, že informácie obsiahnuté v reklamnom komunikáte sú v menšej alebo
väčšej miere určené iba verejnosti s celkom presne určenými, definovanými charakteristikami a tomu zodpovedá i plánovanie reklamy. Z komunikácie sa prirodzeným
spôsobom (nezáujmom, inými preferenciami a pod.) vyradí časť publika. Z tohto hľadiska je jeho anonymnosť viac ako sporná:
marketér prostredníctvom celého radu postupov oslovuje blízke a známe publikum,
s ním komunikuje. Možno povedať, že reklamná komunikácia sa v tomto ohľade intimizuje a približuje sa typu privátnej komunikácie. Samozrejme - typ produktu určuje
mieru „verejnosti“ komunikátu.
Špecifickým momentom je typ spätnej
väzby. Zatiaľ, čo v mediálnej komunikácii
sa zosilňuje moment interaktívnosti, ktorou
sa mediálna komunikácia približuje k reál-
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nej sociálnej komunikácii (priamosť komunikácie, zmena komunikačných rol v reálnom čase), v reklamnej komunikácii takýto dialóg nevzniká. Existuje tu len komunikácia mnohostranne sprostredkovaná. Cieľom marketéra je síce urýchliť ju a zintenzívniť a predovšetkým zjednodušiť (kúpa),
ale v skutočnosti dostáva iba minimálny
feedback (spätná väzba). V oblasti reklamy nejestvuje jednotný názor na efektivitu vynaložených prostriedkov ani na „muster“ pri spracovaní reklamného textu, ktorý by bol vždy a za každých okolností použiteľný a najmä efektívny. Nie je možné ho
ani podoprieť priamymi odozvami, spätnou väzbou s výnimkou cenových stimulov. Naopak, marketér často ráta s tým, že
spätno-väzbový efekt sa dosiahne až po dlhom pôsobení (takúto komunikačnú stratégiu má spoločnosť IKEA pri vydávaní obchodného katalógu). Na druhej strane sa
spätná väzba v oblasti reklamy často vracia
inými kanálmi – čo je tiež rozdiel v porovnaní so všeobecnou mediálne – komunikačnou situáciou. Sú to kanály multimediálne
a prostredníctvom nich i reklamné repetície
(opakovania). Ten istý reklamný komunikát
(s modifikáciami vyplývajúcimi z charakteru kanálu) je emitovaný (vysielaný) v rovnakom čase a priestore a opakovane v relatívne dlhom období v rovnakej podobe v médiách s cieľom zosilniť komunikačný efekt.
Bežným mediálnym komunikátom tento znak chýba, ak opomenieme moment šírenia tej istej informácie rôznymi kanálmi
v tom istom čase (správy o spoločenských
udalostiach, resp. reprízy obľúbených formátov). Multimediálnosť reklamy spôsobuje často atak na cieľové publikum – konkrétny kanál, sleduje určitá skupina ľudí, u ktorej sa predpokladá, že je to práve spomínané
cieľové publikum. Iné skupiny sa nedostávajú do styku s vybraným médiom, pretože
programová rôznorodosť (prvky komercionality, prípadne opačné tendencie) vyme-

dzuje (ohraničuje) publikum na základe záujmu o program/obsah média a nie na základe záujmu o reklamu prezentovanú v danom
čase. Ďalší moment – nemenej významný,
je hodnota média a periodicita reklamnej
informácie. Jej intenzita a extenzita o postavení, moci, finančnej stabilite značke vo
vzťahu ku konkurencii nie sú v tejto chvíli dôležité. Tento fenomén sa často označuje
ako zástupný, t.j. že spotrebiteľ dostáva na
reklamnom trhu iba sekundárne informácie.
Reklama v tomto zmysle nie je významná,
ale je neprehliadnuteľná, pretože sprostredkuje taký objem (vizuálnych i textuálnych)
výpovedí, že spolu so základnou zložkou
(programom, článkom...) pôsobí komplexne až invazívne a sama o sebe je osobitným
druhom posolstva. Subjekt, firma, ktorá sa
multimediálne a opakovane prezentuje, vytvára u verejnosti imidž predstihujúci konkurenčné značky.
Osobnosť komunikátora (môže byť
aj symbolický)
Ďalší znak, ktorý treba považovať pre reklamnú komunikáciu za príznakový sa týka
komunikátora. V definícii reklamy sa vymedzuje, že komunikátor je neosobný, t. j.
že informovanie a presvedčovanie sa uskutočňuje zastúpením - mediovaným komunikátom (na rozdiel od osobnej podpory).
Je však marketér komunikátorom? Marketér spĺňa predovšetkým úlohu producenta a „gate keepera“ (osoba, ktorá kontroluje a preveruje), pretože nevstupuje do komunikačného procesu významne, ale len
sprostredkovane, avšak zásadným spôsobom rozhoduje o forme i obsahu komunikátu. Vo väčšine prípadov zostáva táto osoba
v anonymite (priamo oslovuje vo výnimočných situáciách – napríklad v prípade krízy, čo možno považovať tiež za druh promočného prostriedku, hoci celkom špecifického).
Sú komunikátormi tvorcovia reklamné-
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ho textu - t. j. tvorivý tím copywriterov?
Ak áno, tak iba nepriamo, prostredníctvom
reklamného artefaktu. Väčšinou zostávajú v anonymite – ich totožnosť a teda komunikačná funkcia je zjavná iba v prípade,
keď komunikujú so skutočným publikom –
akým je napríklad profesionálne publikum
pri tvorivých prezentáciách.
Kto je teda v tomto prípade komunikátor?
Je ním ten, resp. to, kto alebo čo vizuálne alebo v inej materiálnej podobe vstupuje do priameho kontaktu s vnímateľom. Pritom to môže byť osoba, živočích alebo aj
neživá vec a to aj v prípade, že to nie je ľudská figúra! Pretože napriek svojej neživosti
má vlastnosti a podoby, ktoré evokujú určité
projekcie (t. j., že recipienti do nich premietajú určité túžby, potreby atď.). Táto skutočnosť umožňuje obrovskú (fakticky nekonečnú) variabilitu komunikačných situácií
(kontextov) a posolstiev.
Jazyková variabilita tiež aktivizuje recipientov a vytvára silné emocionálne podnety. Komunikátor môže byť aj symbolický a v reklame nemusí byť v žiadnom integrálnom (priamom) vzťahu ku komunikovanému produktu. Je iba asociovaný a toto
spojenie sa deje na základe všeobecne ľudských (biologických a kultúrnych) hodnôt
a významov. Najzjavnejšie je to pri reklamných textoch, v ktorých má centrálnu pozíciu opis ľudskej figúry, ale aj prírody, jednanie zvierat a vecí, ktoré sú prostriedkami
na navodzovanie predstáv o vlastnostiach
komunikovaných produktov. Veci a javy sú
v reklamnom texte neraz povýšené na symboly. Príroda nie je iba obrazom skutočnosti, ale aj symbolom čistoty, života a jeho kolobehu, majestátu, sily, večnosti... Juxtapozíciou (ich priradením k produktu) dochádza k prenosu týchto vlastností v predstavách recipientov. V mnohých prípadoch sa
produkt symbolicky očisťuje od evidentne
škodlivých vlastností – značka cigariet je
propagovaná témou panenskej stredoame-
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rickej prírody a poetickým textom, značka
automobilu je umiestnená na morskom pobreží bez akýchkoľvek náznakov typických
situácií používania a v texte využíva metaforu: Fantázia v pohybe – Citroen. Produkt
kozmetiky navodzuje textom naliehavé používanie zo zdravotného hľadiska - Zdravie pristane aj pokožke, a pod. Propagované značky sa antropomorfizujú (poľudšťujú), stávajú sa ľudskými hrdinami v ľudskom príbehu, oslovujú recipienta, ponúkajú mu priestor na identifikáciu, pretože získavajú mimoriadne schopnosti.
Najjasnejšiu definíciu nájdeme v Novej
abecede reklamy: „Podľa spôsobu spojenia rozoznávame aj v oblasti reklamy predovšetkým interpersonálnu komunikáciu
s výhodou názornosti a okamžitej spätnej
väzby a masovú komunikáciu s možnosťou zasiahnutia najširších cieľových skupín prostredníctvom prostriedkov masovej
komunikácie. V procese komunikácie komunikátor vypracuje (kóduje) resp. odosiela komunikát (napr. reklamnú výpoveď),
ktorý sa prostredníctvom média (komunikačného kanála) dostáva k recipientovi, komunikantovi, ktorý ho dekóduje“ (Horňák,
2003, str. 178).
Reklamná „figúra“- komunikačná
persona
Prenos vlastností na propagovaný produkt
sa môže uskutočniť aj prostredníctvom celebritných výpožičiek, ktoré priamo nadväzujú napríklad aj na tvar produktu, jeho
dizajnové prevedenie, ale prezentujú aj obchodný názov prostredníctvom haedlinu,
sloganu, claimu atď.
Z uvedeného vyplýva, že pre súčasnú reklamu sú vytvorenie komunikačnej persony,
reklamnej „figúry“, pre tematizáciu a kontextualizáciu mimoriadne významné. Treba
však dodať, že aj v komunikácii prostredníctvom elektronických médií je personalizácia tým prostriedkom, ktorým sa mediál-
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na komunikácia presúva do roviny medziosobnej komunikácie. Komunikačný prezentátor je tým skutočným, primárnym komunikátorom a kontextuálne prvky nadobúdajú mimoriadnu významnosť pre nadviazanie vzťahu, ktorý je pre šírenie a prijatie
mediálnych obsahov kľúčový. Presviedčací efekt je úmerný schopnosti prezentátora
produktové atribúty propagovať v takej prijateľnej podobe, aby v recipientoch indukovala (z dvoch alebo niekoľkých poznatkov)
určité zovšeobecnenia.
V reklamnej komunikácii je reklamná „figúra“ konštituovaná ad hoc pre aktuálne komunikačné ciele a pre rôzne typy produktov. Reklama veľmi často, a treba povedať,
že i veľmi úspešne ťaží z person, ktoré „vytvorili“ iné oblasti (médiá, šport, kultúra,
umenie, veda) a do tohto kontextu rámcuje
aj text o propagovanom produkte.
Teda, ak efektívne fungovanie elektronických médií je bytostne závislé od kreovania a dlhodobého fungovania vlastných mediálnych person, fungovanie reklamnej komunikácie pomocou reklamných „person“
je od tohto procesu podstatne menej závislé. Pôsobivosť reklamného komunikátu
môže byť totiž vybudovaná nielen na princípe celebritných „výpožičiek“, ale aj na takých prvkoch, ako sú asociačné texty, teda
také, ktoré využívajú širokú škálu ozvláštňovacích prostriedkov, figúr, rytmicko-metrických konštrukcií, frazeologizmov a ktoré sú pre mediálnu prax vítané. Uplatňuje sa
tu ohromná varieta alúzií (narážok), slovná
hra, slovná „ekvilibristika“, jednoduché repetície riešení a postupov najmä v magazínových komunikátoch. V bežnej reklamnej
komunikácii sa síce komunikačná persona
viaže na ľudskú figúru, skutočne kreatívnym komunikátom však môže byť iba ten,
ktorý premostí charakter reklamnej „figúry“ s produktom, pričom akceptuje princípy virtuózneho a sofistikovaného reklamného textu ako odrazu tohto premostenia. Re-

klamná „persona“ sama o sebe nemôže byť
nositeľom dobrého reklamného posolstva.
Ak si teda kladieme otázky týkajúce sa
spracovania reklamného textu ako osobitného typu mediálnej/reklamnej komunikácie, mali by sme si všimnúť aj špecifiká pôsobenia reklamného textu. Je vhodné osobitne preskúmať aj proces reklamnej recepcie ako súboru aktov na základe všetkých
komponentov, ktoré tvoria jeden konkrétny
výpovedný celok a napokon - aj postoje recipienta, teda prijímateľa takto vytvoreného komunikátu.
V prvom prípade si položíme otázku - kto
je konzument reklamy (reklamného textu/
sloganu)? V druhom sa naše otázky budú
týkať toho, ako vlastne prebieha pôsobenie
reklamného komunikátu - obsahovej a formálnej stránky textu a za akých podmienok
(okolností) sa tento proces uskutočňuje.
Byť informovaný
je súčasť biologického „drajvu“
V základnom štukturálnom modeli mediálnej komunikácie je recipient jasne vymedzený ako jeho základná zložka (jedna
z troch). Tento model chápe príjemcu ako
jednotlivca, ktorý na rôznej úrovni aktivácie (ktorá je v rôznom čase rôzna), rozhoduje o tom, ktoré mediálne informácie (z ktorých kanálov), akým spôsobom bude vyberať (selektovať). Na rôznej úrovni (v závislosti od osobných dispozícií, individuálnych
skúseností) ich bude spracovávať (vnímať
a ukladať do pamäti).
Všeobecne sa v teórii masovej komunikácie predpokladá, že v modernej spoločnosti patrí konzumácia mediálnych informácií
už k základným individuálnym potrebám
a motiváciám jej členov. Byť informovaný
v súčasnosti nadobúda intenzitu, rozsah biologického „drajvu“ so všetkými sprievodnými znakmi pri možnosti prístupu k médiám. Informovanosť sa vysoko oceňuje a informovaným sa prisudzuje vysoká sociálna
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a kultúrna hodnota, osobitný status a prestíž.
Vzťahujú sa tieto skutočnosti aj na reklamnú komunikáciu, zvlášť na oblasť vnímania reklamného textu?
Pokúsme sa krok za krokom tieto osobitosti sledovať a charakterizovať:
V prvom rade si treba uvedomiť, že ak
chceme reklamnú komunikáciu, jej zložky a fungovanie popísať - musíme model
(zdroj – správa – prijímateľ), s ktorým sa
bežne v teórii masovej komunikácie pracuje, trochu skomplikovať a rozšíriť.
V bežnej situácii konzumu mediálnej informácie (správy, film, zábava atď.) jestvuje publikum, ktoré by sme mohli charakterizovať ako „priemerné“. Napriek individuálnym a iným odlišnostiam je pri mediálnej konzumácii určitým spôsobom „zuniformované“, zjednotené spoločným záujmom (záujmami), ktoré sú istým spôsobom
už predtým sformované. Médium (elektronické a printové) je však z hľadiska obsahu a žánrov vnútorne diferencované a miera
intencií i reálneho konzumu vykazuje značné výkyvy. Preto treba hovoriť všeobecne
o mediálnom publiku. Za každých okolností
sa bude konzument snažiť získať čo najviac
poznatkov o produktových atribútoch - čo je
podmienené určitými schopnosťami s týmito informáciami narábať, ale i možnosťami
ich spracovávať (tlak zo strany objednávateľa, zlý preklad a pod.).
Aby recipient mohol identifikovať komunikované „jedinečné“ benefity a tvrdenia,
musí ich vnímať ako špecifické a súčasne
porovnávať s tým, čo pretrváva v jeho pamäti z minulosti (príslovia, porekadlá, citáty, mytologické texty a pod.). Pamäť totiž
slúži ako kritérium - či atribút je taký jedinečný, ako sa prezentuje (resp. recipient ho
môže porovnávať s atribútmi iných produktov). Pri hodnotení výrobkov sa však môže
použiť aj externé kritérium. Tento spôsob sa
veľmi často využíva – bielizeň, sporák, po-
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dlahu si predstavíme pred použitím a po použití čistiaceho produktu a v mysli sa nám
vybavujú súbežné kontrastné efekty pri
aplikácii.
Problémom reklamnej komunikácie je, že
reklama vstupuje do média v podstate ako
„cudzorodý“ prvok. Je jednak žánrovo i obsahovo nejednotná (divák/čitateľ ju očakáva
iba na určitom mieste alebo v určitom čase
- vopred vymedzené plochy v printoch resp.
pomerne presne určené bloky reklamných
vstupov), čo je však podstatnejšie – narúša
kontinuitu vnímania iných kontextov – filmového príbehu, divadelného predstavenia, koncertu, reálneho sveta, prúdu myšlienok. V tomto zmysle sa reklamný komunikát, presnejšie reklamný text stáva cudzorodým prvkom v reálnom čase, reálnych myšlienkach, reálnom prostredí...Čím je v tejto
chvíli? Narušiteľom, alebo dobrým informátorom?
Možno jedným i druhým. Reklama totiž nemá publikum v tom klasickom zmysle slova. Iba veľmi malá časť má prirodzenú toleranciu vnímať ponúkaný obsah, podľahnúť emóciám z neho a presunúť sa do
inej kontextuálnej roviny. Preto východiskom pre médium je predať už sformované
publikum inzerentovi, teda vsunúť reklamný komunikát medzi komunikáty žiadané
a očakávané, resp. zjednotiť obsah reklamy
s obsahovým zameraním média. Táto druhá
možnosť je v širšej miere prakticky uskutočniteľná v printoch s určitou a celkom jasnou tematickou orientáciou. Tam už môžeme hovoriť aj o skutočnom vnímateľovi reklamy/reklamného textu, reklamnej informácie.
V tomto prípade sa problém „cudzorodosti“ reklamných „vložiek“ a problém prekonávania odporu mediálneho publika rieši spôsobom, ktorý takmer vždy spätne
ovplyvňuje mediálne formáty (po obsahovej i formálnej stránke). Týka sa to predovšetkým komerčných elektronických médií
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(najmä televízie). Zadávatelia reklamy vyžadujú, aby žáner, „prilepený“ na reklamu,
obsahoval čo najviac „ľahko stráviteľných“,
zábavných textov, aby v ňom boli prvky odľahčenosti, komediálnosti, príbehovosti,
ľahkých narážok, erotického zamerania, ale
aj napätia, zvukových a vizuálnych efektov, atď. Sú to vlastne akési mostíky, ktorými sa dá reklamný brejk (protiútok) prekonať bez toho, aby sa zásadne narušili intencie zadávateľov reklamy a súčasne udržalo publikum v potrebnom naladení. Je to
skrytý a nenápadný spôsob „výchovy“ divákov a ich postupnej transformácie zo „všeobecne mediálneho“ na „reklamno – mediálne“ publikum. Dosahuje sa tak akceptácia
reklamy ako regulárneho mediálneho žánru, a z hľadiska zadávateľa reklamy vedie
k potláčaniu nežiaducich foriem správania
sa (vyhýbanie sa reklame).
Takéto sformovanie je však iba prvý krok,
aj keď veľmi významný. Druhým je pretvorenie publika v množinu potenciálnych konzumentov, teda tých, ktorí dekódujú „správnym spôsobom“ reklamné posolstvo, a u
ktorých sa vytvorí presvedčenie, že ponúkané benefity (prednosti produktu, vyjadrené a zdôraznené v reklamnom texte) sú pre
nich významné a hodnotné.
Toto je základný rozdiel medzi mediálne
všeobecným a špecificky mediálne reklamným publikom. V prvom prípade jestvuje
a ľahko sa vytvára motivácia konzumu médií (ako sme už uviedli - má podobu a silu
základných a prirodzených ľudských potrieb), presviedčanie, aby recipienti vstúpili
do komunikačného procesu osobitným spôsobom, prostredníctvom reklamného textu.
V druhom je potrebné dešifrovať reklamné
komunikáty, naučiť sa ich „čítať“, aby jednotlivec mal potrebu konzumovať reklamu
ako takú a vnímal predovšetkým jej textuálny obsah, nielen vizuálne posolstvo.
Podľa motivácie by sme mohli rozdeliť konzumentov reklamy na všeobecných

a špecifických. Všeobecný reklamný konzument je pre reklamný trh ideálom, pretože väčšina jeho nákupných rozhodnutí sa orientuje podľa reklamných informácií. Z hľadiska typológie nákupného správania sa sem patria cieľové skupiny, ktoré sa
vyznačujú intenzívnou konzumáciou médií
a potrebami rýchlo reagovať na inovácie.
Patria sem aj jednotlivci so zníženou schopnosťou kritického rozvažovania, ale zvýšenou tendenciou „veriť“ verejne (mediálne)
šíreným informáciám. V oblasti reklamnej
komunikácie táto skupina spĺňa veľmi dôležitú funkciu –reklamné posolstvá ďalej
šíri vo svojom blízkom (intímnom) prostredí, čím reklamu legitimizuje, udeľuje jej dôveryhodnosť atď. Nastáva to, čo nazývame
masový efekt, čo spätne posilňuje legitimitu a dôveryhodnosť reklamného komunikátu a tým rozširuje rady potenciálnych recipientov čoraz väčšmi podliehajúcich tlaku reklamného posolstva (napr. pri používaní neofrazeologizmov adresovaných mladým ľuďom: Ty kokso – to se ti tak bezva
esemeskuje a pod.). Miera rezistencie a kritického odstupu mladých ľudí klesá v tomto prípade práve mierou rastu masy úspešných užívateľov „benefitov.“ Dosiahnutý
efekt závisí od viacerých činiteľov: intenzity a šírky vedenej reklamnej kampane, od
ponúkaných benefitov, od ich typu atď. Najčastejšie je to v oblasti finančných služieb
a peňažných hier, kde miera rizika, predovšetkým jeho subjektívne hodnotenie je nepriamo úmerné veľkosti benefitov.
Skupina špecificky motivovaných (v našom prípade mladých ľudí) je pozitívne naladená na reklamu a reaguje na ňu selektívne v závislosti od výskytu potreby, plánovania nákupu atď., pričom hlavný impulz
k nákupu môže, ale nemusí pochádzať z reklamy (overovanie skúseností u iných konzumentov). Dnes sa už reklamné posolstvá
väčšmi podrobujú kritickej reflexii. Špecificky motivovaní jednotlivci totiž vedia roz-
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líšiť reklamu klamlivú a nerealistickú, tú
ktorá má vnímateľa „oklamať,“ od tej, ktorá
mu má pomôcť riešiť nejaký jeho problém.
Reklamný text ako taký vníma recipient
často rôzne, niekedy až protichodne. Deklarované postoje k nemu (reklamnému textu)
sa pri vyhodnotení výskumov ukázali byť
negatívne, až veľmi negatívne, ale v skutočnosti je reklama sledovaná a čítaná, informácie z nej získané sa prakticky využívajú, presviedčanie zaberá, konzumenti nakupujú značky podľa reklamných odporúčaní,
nákup masívne propagovaných „in značiek“
im dáva pocit vlastnej hodnoty, zvyšuje ich
sebavedomie atď. V extrémnych prípadoch
- nemožnosť mať to, čo je práve hitom a na
čo poukazuje reklamný text/slogan, informačný leták, plagát a pod., vyvoláva neraz
aj silnú osobnú traumu, pocit životnej neistoty a straty sebadôvery práve poukázaním
na benefity, ktoré človek chce a nemôže získať.
Treba uviesť, že „podliehanie“ reklamnému presviedčaniu nemusí byť úmerné miere
zaujatia reklamou. Väčšinu reklamných textov, najmä sloganov zachytáva recipient mimovoľne, bez vynakladania osobitnej energie - je to nešpecifický druh učenia, ukladania informácií do pamäti, ktoré sa za príhodných okolností aktualizujú (ak potreba
dosahuje kritickú hodnotu) a to aj pomocou
iných komunikátov – napríklad pútačmi na
mieste predaja (POS materiály).
Tento mechanizmus môžeme považovať
za fenomén, ktorý sa v teórii médií nazýva
„sleeper effect“ a voľne by sme ho mohli nazvať podvedomé vnímanie textu.
Je tu ešte jeden prípad „podliehania“. Reklamu, ktorá propaguje produkty určené deťom sledujú rodičia veľmi málo, ale podliehajú tlaku svojich detí na kúpu produktu,
pretože deťom ho televízna obrazovka, reklamný letáčik, katalóg, či iné sprostredkované reklamné komunikáty odprezentovali
ako produkt výnimočný a oni ho za každú
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cenu chcú poznať.
Problémom pri vyhodnocovaní účinnosti reklamnej kampane je teda to, čo sa nazýva „čistota“ účinku, teda efekt očistený
od pôsobenia iných činiteľov, žiaducich, či
nežiaducich. Táto požiadavka je metodologicky nekorektná, pretože v reálnom živote
(ale ani vo výskumnom laboratóriu) nemožno nejaký jav izolovať od ostatných, vylúčiť ich spolupôsobenie. Preto sa ekonomické efekty, resp. vplyvy na nákupné správanie sa, rozsah nákupov a ich kvalitatívne parametre a pod., dajú sledovať iba v obmedzenej miere.
Reklamný text ako prostriedok
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
prvok efektu, persuazívne intencie sú pre
oblasť reklamy konštitutívne, pretože v pozadí reklamnej informácie, je riadenie,
usmerňovanie, vykonávanie nátlaku na
konzumenta, aby v situácií mnohonásobných možností výberu fakticky (vo väčšine prípadov) produktov a služieb rovnakých
kvalitatívnych atribútov, sa rozhodol pre
určitý konkrétny. Persuazívna je aj samotná reklamná informácia – napríklad o cene,
otváracích hodinách atď., pretože poukazuje na výhody, ktoré sú lepšie pre potreby konzumenta.
Z tohto hľadiska sa reklama sama definu-
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je a navonok prezentuje, v našom prípade
prostredníctvom reklamného textu 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 – mediálneho diskurzu, sám sa rozhodne sledovať/počúvať reklamný spot, čítať pozornejšie nielen reklamný slogan, ale aj copy text,
atď. Ide teda o prekonanie recepčného prahu ako prvého predpokladu ďalšej komunikácie, zaujatie obsahovými a formálnymi
zložkami.
Druhým predpokladom pre dosiahnutie
komunikácie je oslovenie, posolstvo, ktorému je schopné cieľové publikum porozumieť. Je dôležité, aby komunikačné posolstvo bolo významovo zrejmé a malo pre cieľové publikum určitú hodnotu. V prípade
reklamného textu sa to týka sumáru ponú-

kaných benefitov, technologických postupov, charakteristík produktu a pod.
Ďalšie kroky predstavuje akceptácia dôvodov, argumentov uvedených a zdôraznených prostredníctvom reklamného textu a ich začlenenie do jestvujúceho systému
postojov, hodnôt a presvedčení. Je to proces
vnútornej aktivity, zdôvodňovania prijateľnosti reklamnej výpovede, akceptácie formy a spôsobov použitých v komunikáte.
Posledným krokom je samotný nákup.
Ak by sme zhrnuli celý postup persuazívne úspešnej reklamy/reklamného textu musia byť prísľuby, tvrdenia a argumenty v zhode s istými princípmi: Mali by byť
v zhode:
• s jazykovými princípmi,
• so štylistickými postupmi,
• s hodnotami cieľovej skupiny,
• s názormi cieľovej skupiny na formu
spracovania a obsah,
• s dominantnými túžbami a potrebami
adresáta
• ľahko, jednoducho a rýchlo identifikovateľné.
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...“ pretože, ako uvádza ďalej Tellis, „väčšina ľudí sa rozhoduje o produktivite reklamy až vtedy, keď sú známe výsledky.“ Na
druhej strane - ak by mali všetci textári kľúč
ku kreatívnym riešeniam, všetci by použí-
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vali rovnaké alebo podobné riešenia – aj
keď na prvý pohľad rovnako kreatívne.
„Podstatou kreativity je predvídať, 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. Naopak, - pre túto oblasť je charakteristické, že výsledky skúmaní sú veľmi protichodné - čo je výsledok komplikovaných
podmienok, okolností, špecifických situácií, kontextov, atď., ktoré bránia zjavnému
zjednodušovaniu. Pokúsme sa persuazívny proces vnímať aj ako proces formovania mienky, názoru, spočiatku individuálneho, neskôr skupinového, ktorý pozostáva
z dvoch základných etáp, či fáz. Je to utváranie všeobecného názoru a jeho pretváranie.
V prvom prípade ide o výsledok reflexie na vonkajšie podnety, posolstvá, ktoré
si vyžadujú pri ich spracovaní určitú mieru
úsilia, energie a schopností. Za všeobecne
známe sa považuje pravidlo, že čím menej
komplikovaný je reklamný text/slogan, tým
je posolstvo výpovednejšie a súčasne zapamätateľnejšie.
To, či a ako budú tieto posolstvá akceptované závisí od recipienta (napr. od miery zaujatia, od jeho aktuálnych potrieb atď.), ale
aj od samotného reklamného komunikátu
(vizuálu, spracovania textu, dobrého titulku, sloganu, použitia ozvláštňovacích jazykových prostriedkov, dobrej hudobnej zložky, atď), od jeho celkovej charakteristiky
a kontextuálnych zložiek známej a podporovanej značky.
Výnimočnú úlohu tu môže zohrávať napr.
zapamätanie si známeho sloganu v súvislosti s produktom alebo značkou až do takej
miery, že pri realizácii nákupu sa nám vy-
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baví samotný slogan. Tlak na recipienta sa
utvára pomocou apelov.

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 formou, ale s rovnakým, alebo podobným významom. Vo svete reklamy totiž na nás pô-
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sobí 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. Reklamný apel má niekedy humornú polohu.
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 pôsobenia (persuazívnemu tlaku), v odbornej literatúre sa typológii apelov venuje vo vše-

obecnosti 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 pokračovať vo vymenúvaní ďalej – telesné, statusové, sekuritné,
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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, subjektívne sú významy identifikované prezentovanými benefitmi, kvantifikujú sa 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. Objektivizované kvality (užitočnosť,
faktickosť a pod.), však 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
dotyk, vôňa, zdravie a pod. Produkty Vi-
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chy 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 persuazívneho účinku. Produktová kategória je
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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 argumentov. Príkladom je protifajčiarska re-
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klama, 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 reklame. Emotívne posolstvá sa lepšie ucho-
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vávajú 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 stanovisko použitia tohto interdisciplinárneho prístupu ako metodologického rámca, nástroja analýzy konkrétnych artefaktov, komu-
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nikačných 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
emocionálnych apelov
Emocionálne 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 i mechanizmy spracovania komunikátu a formy pôsobenia na recipienta. Do popredia sa dostáva intenzita zážitku, kontinuita pôsobenia, presah do selektívnosti potrieb - a pre-
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to 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 dramatickým 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.
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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 pôsobiť 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 (vzťa-
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hu 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.
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
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,

Eva Vopálenská: REKLAMný text (Kreativita, alebo trivialita?)

43

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.
Kreatívna reklama je účinná
reklama
Účinnosť reklamy závisí od mnohých faktorov a funguje v mnohorakých sociálnych
a kultúrnych kontextoch. Keďže je veľmi
ťažké vytvoriť takú metódu, ktorou by sa
dali jednotlivé zložky či etapy postihnúť
v ich celistvosti, konkrétne modely majú
skôr heuristickú, než praktickú hodnotu. 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). Frekvencia
použitia týchto postupov vychádza predovšetkým z jednoduchosti aplikácie, jednoznačnosti a prehľadnosti výsledkov - aj keď
niekedy výsledky treba podrobiť určitým
korekciám. Napríklad rôzne cieľové skupiny sa vyznačujú rôznou mierou schopnosti a pohotovosti kognitívneho spracovania
reklamných komunikátov resp. ich zložiek
(extrémne – seniori verzus detská populácia), ale aj prepojenia medzi poznaním (rozpoznaním) a nákupnou motiváciou. Rovnako sa využíva aj zisťovanie postojov a vzťahov členov cieľovej skupiny v priebehu reklamnej kampane a po časovom odstupe od
nej (dôraz sa kladie na emocionálnu a racionálnu stránku postoja obzvlášť na imidž
značky, úroveň preferencií značky, záujem
o produkt atď.), testovanie možných prepojení na nákupné rozhodovanie a nákupné
správanie sa.
Treba povedať, že zisťovanie postojov
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a vzťahov je po teoretickej a metodologickej stránke dobre prepracované (v psychologickej a sociologickej literatúre a v marketingovej komunikácii nájdeme o tom nespočetné dôkazy (Horňák, Vysekalová, Mikeš,
Hradiská) a marketingovo - komunikačný
výskum i reklamná prax tento moment bohato využíva. Výhodou je, že je tu zachovaná proporcionalita medzi komplexnosťou
nástroja, ktorý postihuje rôzne zložky osobnosti a možnosťami konštruovania, spracovania a interpretácie získaných dát, i prepojenie vnútorného, subjektívneho nastavenia
jednotlivca na jeho bezprostredné a dlhodobejšie (nákupné) správanie sa a preferencie.
Dominantný trend tvoria výskumy, ktoré sú
založené na modeloch postojovo – hodnotových. Snaha jasne a jednoznačne vymedziť
efekty reklamy vyplynula z výsostne pragmatických dôvodov. Predovšetkým u reklamných agentúr, ktoré potrebovali zachytiť pre marketéra tú stránku úspešnosti reklamného pôsobenia, ktorá sa nedala bezprostredne vyčísliť ekonomicky (zvýšeným
odbytom). V 60. rokoch sa preto vytvorila
tendencia vypracovať také postupy, pri ktorých sa plánovanie cieľov reklamnej kampane sformulovalo v intenciách určitých,
hierarchicky usporiadaných sekvencií vnútorných (psychických) a vonkajších (zjavných) prejavov správania sa. To znamená,
že plánovanie sa „rozložilo“ na rad čiastkových cieľov a nie iba jeden konečný (nákup
a konzumácia). Predpokladalo sa, že konečný efekt je závislý od toho, ako sa podarí
podnietiť potenciálneho konzumenta, aby
prechádzal od jednej sekvencie k druhej, až
ku konečnému stavu konania (nákupu).
Treba povedať, že oblasť skúmania účinkov reklamného textu na recipientov je v súčasnosti organicky prepojená predovšetkým
na výskum nákupného správania sa, pretože
účinnosť reklamnej komunikácie je závislá
nielen od procesov, ktoré možno stimulovať
štrukturovaním reklamného textu, ale tiež
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od celého komplexu činiteľov z mimomediálneho komunikačného kontextu. Modely účinkov využívané v oblasti reklamy sú
súčasne modelmi pre skúmanie podnecovania nákupu, formovania postojov k značke
či produktu atď. V nich namiesto reklamného komunikátu sa dosadzuje produkt v jeho
konkrétnom vizuálnom stvárnení (obale),
forme podávaných informácií o benefitoch
a produktových charakteristikách, atď.

Jazyk reklamy
„Jazyk v reklame je súbor vyjadrovacích
prostriedkov slúžiaci na dorozumenie medzi zadávateľom informácií a spotrebiteľom. Jazykový prejav by nemal obsahovať odborné termíny, ktoré možno nahradiť opisom, ale ani cudzie slová, či neznáme skratky. V žiadnom prípade nesmie obsahovať frázy, zbytočné slová, či abstraktné
neidentifikovateľné výrazy“ (Horňák, 2003,
str. 172).
Základnou kvalitou reklamného textu
(máme na mysli významovú štruktúru, obsahujúcu predovšetkým jedinečné komunikačné posolstvo) sú jeho prozodicko – poetické dimenzie. Majú však jednu významnú črtu: nemajú absolútnu váhu (ako v poézii) ale váhu relatívnu. Reklamný diskurz
má rozmery prozodické, ale súčasne smeruje mimo seba samého, je zacielený na komunikovanie skutočnosti, ale súčasne ju
„prekračuje“. „Reklamný diskurz ašpiruje
na to, aby sa stal najmasovejším a najneodbytnejším diskurzom dvadsiateho storočia,
pred ktorým takmer niet úniku“ (Čmejrková, 2000, str. 9).
Táto klenutosť reklamného diskurzu (ktorý je sám o sebe multimodálny, teda jazyk
je len jedna zložka komplexnej štruktúry reklamného komunikátu) - spôsobuje problémy pri vymedzení funkcií jazyka reklamy.
V zásade treba konštatovať, že táto problematika (rovnako ako celá oblasť reklamy)
leží na križovatke záujmu mnohých dis-

ciplín, má teda interdisciplinárnu rozmernosť: otázky jazyka reklamy môžeme skúmať metódami lingvistiky, marketingu,
psychológie, kulturológie, rétoriky, ekonómie... Rovnako je to významná oblasť z hľadiska teórie, ale i reklamnej praxe.
Napriek pomerne veľkému záujmu o jazykové vrstvy reklamného textu jestvuje rozpor medzi úsilím a výsledkom. Jednou z príčin je, že mnohí teoretici pristupovali k reklamnému textu ako k materiálu,
na ktorom bolo možné dokazovať platnosť
téz určitej všeobecnej teoretickej koncepcie
(formalismus, štrukturalistické školy atď.),
resp. aplikovateľnosť určitého metodologického prístupu. Pre väčšinu týchto prístupov
nie je reklamný text v centre záujmu, ale je
iba doplnkom „niečoho iného“.
Až v posledných rokoch sa objavili teórie
v ktorých sa reklamnému textu pripisuje dôležitý význam (Levinski, Tokarski, Sawicka, Lichański a ďalší), ale aj autorov sociolingvistickej orientácie (Čmejrková, 2000,
str. 31 – 33).
Každý z uvedených prístupov obsahuje
celý rad dôležitých podnetov, ktoré pomáhajú preskúmať, analyzovať a interpretovať
tento problém v čoraz väčšej komplexnosti
a predovšetkým v nadväznosti na konkrétnu reklamnú prax.
Samotný jazyk hrá v reklamnej praxi mimoriadne dôležitú úlohu, avšak rovnako závažné je z hľadiska textu aj jeho usporiadanie.
Piktografizácia vnáša do textovej tvorby
nový rozmer intertextuality (prepojenosť
jednotlivých textov), prelínania grafického
a konvenčného textového jazyka. Toto prelínanie má samozrejme svoju tradíciu v typografickej tvorbe, ale bolo obmedzené na
riešenie písmových typov, resp. na riešenia
komunikačnej pôsobivosti písmenovej grafiky v ploche alebo zosúladenie vizuálnych
a textových zložiek komunikátu. Tradičnou oblasťou je veľkostné a farebné riešenie
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grafiky písmen, slov a ich kombinácie. V súčasnosti je vypracovaný celý systém grafických riešení – praktických návodov i teoretických rozpracovaní.
Veľkosť i ďalšie kvantitatívne znaky grafiky písma v primárnej funkcii sú pútače
pozornosti, avšak nemenej dôležitý je obsah – ako prenášač posolstva. Tvary navodzujú špecifické procesy „zvýznamňovania“, obsah prehlbuje asociácie. Napriek nedôvere k takýmto prostriedkom kreativizácie sa s nimi v teórii reklamy a reklamnej
praxi pracuje ako s „imidžom,“ ktorý nie
je ničím iným ako vyjadrením celého komplexu predstáv, zážitkov a reflexií (odrazov), vytvorených určitými podnetmi, ktoré
samé o sebe nie sú až tak významné. Takto
sa celkom jednoznačne „zvýznamňujú“máme na mysli ich všeobecné identifikovanie ako určitého, viac menej ohraničeného
významu – aspoň v rámci určitého kultúrneho okruhu. Tento synkretický faktor (tendencia k zjednocovaniu), „imidž“ textu/jazyka je reálne fungujúca entita, reálna skutočnosť, hoci ich nemožno presne vysvetliť
a ani popísať. Napriek tomu môžeme konkrétne mechanizmy tohto fenoménu celkom
jednoznačne identifikovať a jeho komunikačné účinky merať.
Obsah – ale aj forma
Jednou z hlavným funkcií reklamného
textu je teda upútať aj na základe grafického
stvárnenia obsahu. Zakladá sa v ňom zmysel jeho existencie, funkčnosť, čiže referenčný účel, vzťah k určitým normám. Nie
je to však jediná funkcia pri prezentácii reklamného textu.
Reklamný text (v zmysle jeho hlavných
funkcií, teda apelatívnej a presviedčacej) je
k normám jazykovým, estetickým, kultúrnym sociálnym, hodnotovým, atď. v ambivalentnej (nejednoznačnej, rozpornej) situácii: vychádza z týchto noriem, ale súčasne ich narúša, je konvenčný, ale speje k ne-
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konvenčnosti, potvrdzuje ich a súčasne popiera... V prekračovaní je zakomponovaný
účinok, imperatívom je zaujať. Taký je každý umelecký (mysli literárny) text. Reklamný text je však viazaný potrebou transcendencie (presahovania), ale súčasne je ukotvený účelovosťou. Prekračovanie je limitované - produktom, značkou, požiadavkami
zadávateľa, sponzora a pod.
Ak zostaneme v oblasti jazykových noriem (úzu) toto prekračovanie sa týka interpunkcie (členenia textu interpunkčnými
znamienkami), používania veľkých písmen,
deformácií slov, vynechávania písmen, slov,
atď. Zmyslom je nápaditá odlišnosť, vzbudzujúca dojem nezáväzných jazykových
hier, navodzujúcich špecifické zážitky.
Moderná reklama je vlastne akýmsi jazykovým laboratóriom, v ktorom sa pracuje
s rôznymi jazykovými ale i grafickými nástrojmi, pomocou ktorých sa dosahujú potrebné efekty. Pritom v tomto laboratóriu sa
stierajú mnohé hranice – napríklad v rámci „hier“ s písaným jazykom sa uplatňujú
nielen deformácie a modifikácie jeho zložiek, ale i prenosy „interkanálové“- napríklad forma písaná má navodzovať zážitky
audiálne, kombinuje rysy hovorovosti a  písanosti. „Reklama sa hrá s hláskami, písmenami, slabikami, slovami i celými konštrukciami, aby dosiahla zvukové i zrakové efekty. Vytvára rôzne jazykové vzorce fónické
i grafické. Využíva možnosti, ktoré jej poskytuje písmo, keď ide o typ písma, veľkosť
písma, priestorové usporiadanie a pod. Prevádza do písanej podoby znaky verbálneho
prejavu, čo sa prejavuje grafickým zdôraznením časti textu a vysokou frekvenciou interpunkčných znamienok, zvlášť výkričníkov a otáznikov“ (Čmejrková, 2000, str.77).
Typmi slovných modifikácií môže byť aj
akronym, rôzne ikony, grafické zdôraznenie slabík, častí slov, ktoré sú súčasťou loga,
kvantitatívne znaky grafiky, porušenie gramatických noriem, vynechanie samohlások,
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dosahovanie fónických (zvukových) efektov v písanom texte a pod.
V týchto jazykových prejavoch však nejde o slobodný kreatívny akt, ale o to, aby
v jazykovo-grafickom vyjadrení bola čo
najvýstižnejšie, najčitateľnejšie, ale predovšetkým najunikátnejšie vyjadrená jedinečná kvalitatívna, ale aj účelová dimenzia produktu - „unique selling proposition“ (jedinečný predajný návrh). Tým sa líši nezáväzné experimentovanie umelca od práce reklamného tvorcu. Jedinečnosť, unikátnosť,
nemajú byť iba prostriedkom na upútanie
pozornosti, ale tiež – a možno v súčasnosti
predovšetkým osobitným nástrojom na vnímanie kvality produktu. Teda „unique advertising proposition“ (jedinečný reklamný návrh) je vlastne zrkadlom, symbolom,
znakom USP. Tento mechanizmus prenosu je základným mechanizmom v reklamnej komunikácii a možno ho považovať za
všeobecnú zákonitosť. Môžeme ním vysvetliť účinnosť reklamy, ktorá je vybudovaná
predovšetkým na princípe spájania rozličných prvkov, nachádzajúcich sa v recepčnom poli – napriek tomu, že tieto prvky sú
v realite bez funkčného vzťahu, ich spoločná existencia (v ploche, priestore, čase) vytvára novú jednotu. Kvalita jedného prvku
sa prenáša na prvok druhý (ideálny model –
žena, muž atď. na automobil, deodorant...).
V danom prípade – jazykovej unikátnosti je
to slovo, slovný zvrat, ktorý má spätný pozitívny dopad na reklamné posolstvo.
Modely systému jazykových
funkcií
Manipulácia s jazykovou formou je jedným z najproduktívnejších nástrojov tvorby
reklamných textových komunikátov, pretože to vyplýva z podstaty a bohatstva jazyka,
jeho prepojenia na kultúru, a z jeho sociálneho významu.
V súčasnosti „používa“ jazyk reklamy stále nové a nové výrazové prostriedky. Re-

klamné texty sú také rozmanité, že môžeme vytvárať určité všeobecnejšie kategórie,
ktoré smerujú k tomu, aby sa v budúcnosti
utvorili nové reklamné komunikačné žánre
alebo typy. Reklamný text je nielen mnohotvárny, ale aj multifunkčný, pričom prítomnosť určitých funkcií resp. stupeň dominancie niektorej z nich, je závislá od komunikačných cieľov, cieľových skupín, atď.
Základným rámcom pre vymedzenie
funkcií reklamného textu
(reklamného komunikátu ako celku) sa
prijíma Buehlerovsko-Jakobsonovský model systému jazykových funkcií (Čmejrková, 2000, str. 47), ktorý odpovedá na otázku - akú funkciu má vo všeobecnosti jazyk
reklamy?
Podľa Romana Jakobsona - referenčnú,
ktorá sa vzťahuje k predmetu reči, expresívnu, ktorá vystihuje vzťah výpovede k nositeľovi informácie, apelovú, ktorá prezentuje vzťah k adresátovi, fatickú, ktorá slúži na nadviazanie komunikácie a uistenie,
že kanál normálne pracuje – haló, počujete ma? Piatou funkciou je funkcia metajazyková, ktorá obsahuje informácie o význame slov. Ten chlap vybuchol. Ale čo je to
vybuchol? Vybuchol, znamená, že neurobil
skúšku. Šiestou funkciou je funkcia poetická, alebo básnická.
Jakobson nadviazal na model Buehlerov,
kde je vzťah znaku ku skutočnosti označený nemeckým Darstellung (znázornenie,
zobrazenie). Jakobson tento výraz označil
termínom emotive, ktorý sa neskôr zmenil na výraz expresívny a emotívny. Buehlerov výraz appel označil Jakobson termínom conative, čo vyvolalo reťazec ekvivalentov apelová, výzvová (Čmejrková, 2000,
str. 42 - 43).
Kým teda v básnickom texte dominuje
funkcia poetická, v reklame dominuje funkcia konatívna (apelová). Najvýznamnejším
a najčastejším výrazovým prostriedkom
tejto funkcie je oslovenie a pokyn adresá-
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tovi. Poetická funkcia vystupuje v reklame
ako funkcia prídavná, často však práve táto
funkcia je nezastupiteľná a nezameniteľná
a reklamnému textu dáva osobitný rozmer.
Tento model rozpracoval aj princíp ekvivalencie (rovnocennosti): Opäť Roman Jakobson:
„Ekvivalencia je povýšená na základný
prostriedok - v poézii vystupuje jedna slabika ako ekvivalentná s ktoroukoľvek inou
slabikou, prozodicky je dlhá slabika porovnateľná s dlhou, krátka s krátkou“ (Čmejrková, 2000, str. 44).
Jakobson sa zmieňuje v tomto kontexte
i o vzťahu poetickej funkcie a reklamy. Na
Hopkinsovu otázku - je každý verš poéziou?
- odpovedá: „Dá sa jednoznačne odpovedať,
kedy básnická funkcia prestane byť svojvoľne obmedzovaná na básnictvo...
Pretože je výber hlások, hláskových skupín, slabík, prízvuku, slov i ďalších jednotiek vo verši podriadený princípu vzájomnej
ekvivalencie a tieto jednotky sú kombinované tak, aby sa princíp ekvivalencie dodržal,
definuje Jakobson poetickú funkciu formuláciou, ktorá sa stala pre pochopenie jeho
štrukturalistického chápania básnického
textu kľúčovou“ (Čmejrková, 2000, str. 46).
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 expresívnos-
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ťou, 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 účelom predaja výrobku:
„Pôsobnosť poetickej funkcie Jakobson
neobmedzoval na dielo básnické, ale navrhoval ho skúmať i v iných slovesných výtvoroch, v ktorých je táto funkcia podriadená
iným funkciám“ (Čmejrková, 2000, str. 44).
Na otázku – ako poetickú funkciu využíva reklama odpovedá: „Reklamný text
má často veľmi vysokú mieru aktualizácie
a ozvláštnenia, často vyššiu, než je to zvyčajné v poézii, odchýlky od noriem bežného
jazyka sú zámernou stratégiou reklamného textu, opakovania a paralelizmy sú jeho
hlavnou zbraňou a napriek tomu je umelecká hodnota reklamného textu neistá a sporná“ (Čmejrková, 2000, str. 47).
Prečo teda tvorca reklamného komunikátu využíva metaforu ako impulz k tvorbe
dobrého reklamného textu? Prečo ho práve
metafora a poetický text inšpirujú k tomu,
aby skrátil komunikačný most, aby sa rýchlo a bez zbytočných okolkov dostal priamo
k výzve spotrebiteľa na nákup? Reklama to-
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tiž, podobne ako literatúra, vytvára inú realitu – je to svojim spôsobom imaginácia,
fiktívny svet, ktorý je so skutočným svetom prepojený iba v záverečnej fáze, vtedy,
keď spotrebiteľ, oslovený reklamným komunikátom príde do obchodu a propagovaný výrobok si kúpi. Až do tej chvíle môže
žiť v túžbe, v ilúzii, že konkrétny produkt
ho vynesie z reálneho života do spomínanej fikcie (viď ilúzia pokojného domova pri
propagácii domáceho kina). Teda – zatiaľ,
čo svet fiktívny je protipólom reálneho sveta, je na spotrebiteľovi, ako tieto dva svety
vo svojom vedomí prepojí, z akého uhla ich
dokáže vnímať, ako sa zo sveta fikcie dostáva do sveta reality a naopak. Ak tieto dva
svety adresát dokázal prepojiť, tvorca reklamy dosiahol to, čo si predsavzal a reklamný
text splnil svoje poslanie. Reklama testuje aj
našu inteligenciu: Čakáte na Godota? Český príklad – Hraje si Kolja se Svěrákem?
Napriek tomu, alebo azda preto, by sme
nemali zabúdať, že najdôležitejšou funkciou
reklamy je jej funkcia spojená s ponukou
a predajom. Lenže, keď povieme, že reklama „ponúka a predáva“, mali by sme myslieť aj na to, ako spotrebiteľ vníma kreatívny text tvorcu. Ak je funkciou reklamy iba
predávať, prečo má reklamný text svoje väzby na literatúru a umenie? Ako sa spotrebiteľ stavia k fikciám a imagináciám, ktoré
reklama používa a ktoré jej pomáhajú zvýšiť účinnosť a osloviť cieľovú skupinu? Do
akej miery sa spotrebiteľ dokáže identifikovať s „celebritnými výpožičkami“, ktoré
sú súčasťou reklamy? Je teda reklama predovšetkým obchodom, alebo tento obchod
závisí aj od toho, akým spôsobom obchodník prezentuje prostredníctvom reklamnej
agentúry svoj produkt?
„Za kreatívne považujeme to, čo sa odchyľuje od normy alebo sa líši od toho, čo
sa bežne robí alebo čo je bežným názorom.
Kreatívna reklama musí byť iná ako bežná
reklama. Odlišnosť je dôležitá a je výcho-

diskom kreativity“ (Tellis, 2000, str. 123).
Pojmy ako umelecké, fiktívne, imaginárne, samoúčelné, manipulatívne, vedecké
a pod. utvárajú akýsi súbor hodnotiacich
kritérií reklamného textu, adekvátnych zámerom kreatívneho tvorcu. Je to paleta pohľadov, ale aj impulzov z rôznych oblastí
(literatúra a umenie k nim nepochybne patria), ktoré ovplyvňujú reklamný text do takej miery, ako je schopný reklamný tvorca s týmito impulzmi narábať, resp. do akej
miery je schopný ich kreatívne spracovať
(Spomeňme si na „básnikov“ reklamy – K.
Peteraja, P. Janíka, J. Urbana…).
Avšak i napriek tomu, že reklamný text
má vysokú mieru aktualizácie, často vyššiu
než je to v poézii, odchýlka od bežného jazyka, najmä vo viazanej reči, je často stratégiou, zbraňou, aj keď umelecká hodnota
reklamného textu, ako hovorí S. Čmejrková, je neraz sporná a diskutabilná (v odseku Viazaná reč ako impulz pre vznik kreatívneho textu).
Vetné formy reklamnej výpovede
Jazykové textové výpovede rozdeľujeme predovšetkým podľa počtu výpovedí.
„Popri minimálnych textoch, základom ktorých je jedna výpoveď - výzva, povel, zákaz, príkaz, príslovie, porekadlo, pranostika, slogan, nápis...) existujú texty s viacerými výpoveďami. Môžu stáť vedľa seba, ale
aj ako navzájom celkom cudzie jednotky,
pričom ich môžeme integrovať na základe
kontextu alebo situácie“ (Mistrík, 1985, str.
282).
Jednovýpoveďové jazykové formy sa tvoria najčastejšie jednou, dvomi a zriedkakedy viacerými vetnými celkami. Z hľadiska štruktúry môžu obsahovať jedno až niekoľko plnovýznamových slov. Sú to útvary,
ktorých dominantným znakom je úspornosť
vyjadrenia a maximálna významová koncentratívnosť. Označujú sa tiež ako „heslovité jazykové útvary“ a tvoria ich reklam-
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né slogany, heslá a titulky, názvy, minitexty a pod.
Medzi texty konštruované viacvetne a súčasne obsahujúce viaceré výpovede zaraďujeme hlavný reklamný text (body copy)
a doplnkový informačný text.
„Pri tvorbe titulkov, sloganov i názvov
možno viacmenej aplikovať aj zásady, ktoré platia pre tvorbu reklamného textu vôbec.
K hlavným patrí prístupnosť a pôsobivosť.
Dosahujeme ich predovšetkým vhodným
výberom slov, zrozumiteľnosťou, ale aj vecnou správnosťou, či zacielením na emocionálnu, resp. racionálnu zložku osobnosti recipienta. Propagačný text by teda nemal obsahovať odborné termíny, ktoré možno nahradiť opisom, ale ani cudzie slová, či neznáme skratky. V žiadnom prípade nesmie
obsahovať frázy, zbytočné slová, abstraktné, prípadne neidentifikovateľné výrazy.
Prednosť majú všeobecne známe a frekventované, často používané slová. Živosť textu dosiahneme len použitím prirodzených,
avšak originálnych myšlienok a spojení. Vo
väčšine prípadov nemajú opodstatnenie ani
slangové, či nespisovné výrazy, resp. vulgarizmy“ (Horňák, 2006, str. ).
Heslovité útvary majú niektoré hlavné
spoločné a niekoľko rozlišovacích znakov.
Spoločnými znakmi sú konštrukčné charakteristiky, recepčná významnosť a komunikačné funkcie. Všetky tri typy znakov sú
vzájomne prepojené.
Štrukturálne sú heslovité útvary založené
na imperatíve maximálnej sémantickej nasýtenosti pri minimálnom slovnom rozsahu. Tomuto imperatívu sa veľmi dôsledne
podriaďuje lexika, gramatické formy i štylistické postupy. Aj keď sa heslovité útvary javia ako jednoduché, vo svojej vnútornej štruktúre sú usporiadané členito. Sú budované na rytmickom pláne, obsahujú obraznú rovinu, využívajú emocionálne kvality slov a slovných útvarov. Sú utvárané tak,
aby v čo najväčšom rozsahu aktivizovali re-
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cipienta, vyvolávali v ňom otázky, vytvárali
tlak na skúmanie možných konotácií (odraz
hodnotiaceho postoja) komunikátu.
Z akéhokoľvek hľadiska sú heslovité útvary najdôležitejšími nástrojmi pre spustenie komunikačného procesu, pre prekonanie recepčných bariér, i nedostatku komunikačnej motivácie. Od ich formy a obsahu
závisí, či recipient zachytí a predpokladaným smerom interpretuje komunikačné posolstvo (či sa komunikát bude v nejakej podobe fixovať v pamäti, zanechá pamäťovú
stopu), či vznikne tento proces, ktorý je základom predpokladu pre prepojenie reklamnej komunikácie, voľbu a konzumáciu propagovaného produktu).
Z tejto polohy sa teda odvíja celková komunikačná účinnosť reklamy. Stručnosť
a významová koncentratívnosť heslovitých
útvarov je vlastne jediným spôsobom ako
riešiť najväčší problém súčasnej reklamnej
komunikácie – enormné množstvo vzájomne sa prekrývajúcich a potláčajúcich sa reklamných výpovedí.
Čím sa však tieto útvary medzi sebou líšia? Je to iba zdanlivo ľahká otázka. Ak
by sme vychádzali len z izolovanej analýzy konkrétnej realizácie vetnej formy, voľby jazykových prostriedkov atď., nedokázali by sme označiť, o aký druh výpovede ide.
Jediným spôsobom ako dospieť k jasnému
stanovisku je analyzovať tieto útvary v kontexte ich funkcie, komunikačného zámeru
a v kontexte pozície vo vizuálnom texte.
Každý heslovitý útvar môže byť umiestnený (ako sme už naznačili v úvode) na
jednej zo štyroch hlavných pozícii (AIDA
– vznikla koncom 19. storočia v USA ako
základ pre propagačnú prácu) a plniť funkcie z toho vyplývajúce: ako pútač pozornosti (attention), vyvolávač záujmu o tému
(interest), túžbu vlastniť propagovaný tovar (desire) a priviesť recipienta k činnosti, akcii (action). Pritom heslo môže spĺňať
funkciu titulku, titulok sloganu, slogan hes-
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la a vice versa (naopak). Navyše, vo funkcii
titulku môže vystupovať aj obchodné meno
produktu či textová alebo ikonická podoba
značky. A túto pozíciu môžeme identifikovať - iba ak budeme brať do úvahy kompozíciu (vizuálneho) komunikátu, priestorové
a významové vzťahy k tematickým zložkám
- môžu to byť ľudské telá a ich fragmenty
alebo môžu byť použité obchodné názvy
produktov. Napriek tomu však v niektorých
prípadoch nie je možné danú výpoveď typovo lokalizovať.
Ďalším kritériom je časové a pragmatické hľadisko, teda časový a utilitárny kontext. Text, ktorý spĺňa iba krátkodobé ciele a má upozorniť na nejaký benefit produktu, je celkom odlišný od toho, ktorý je nositeľom identity značky, filozofie marketéra.
Titulok (headline)
„Titulok – nadpis, názov, konkrétneho novinárskeho, umeleckého, vedeckého propagačného a pod. materiálu, oboznamuje čitateľa s obsahom materiálu a rozhoduje
v hlavnej miere o tom, či bude ďalší text pre
čitateľa zaujímavý. Preto preň platia dôležité zásady, najmä v reklame. Má byť stručný, jasný zrozumiteľný. Dôležitejší ako počet slov je vtipný nápad, príťažlivosť a logika informácie, napr. obmedzený rozsah,
oslovenie adresáta reklamnej výpovede,
uvedenie propagovanej skutočnosti. Podobný význam majú aj nadtitulky, podtitulky,
či medzititulky“ (Horňák, 2006, str. 10).
Ogilvy uvádza, že titulky by mali ľudia čítať pozornejšie. Vraj si ich ľudia pamätajú
väčšmi, najmä ak titulok hovorí o výhodách
produktu. Vysekalová a Komárková uvádzajú, že ak je titulok výrazný, jasný a kontrastný, často je to jediné, čo ľudia z reklamy prečítajú.
Pre ideálny headline sa odporúčajú tieto
pravidlá:
• Má byť krátky, ale je dôležité, aby sme
v ňom vyjadrili základnú myšlienku re-

klamného posolstva.
• Má obsahovať čo najviac substantív,
pretože substantíva lepšie vyjadrujú obsah reklamného posolstva.
• Nemá byť formulovaný pasívne a obsahovať negácie.
• Má smerovať k adresátovi, k cieľovej skupine, poskytnúť mu/jej radu, zameranú na odstránenie jeho/jej problémov (Vysekalová, Komárková, 2002,
str. 134).
Podľa Ogilvyho - propagačné materiály
by mali mať v každom prípade titulok, ktorý by mal sľúbiť určitú výhodu spotrebiteľovi (belšie prádlo, nižšiu spotrebu...), mali
by uviesť užitočné informácie (ako si získať priateľa, zapôsobiť na ľudí...), propagovať novinku (o novom výrobku, resp. o jeho
vlastnostiach, inovácii...).
Autori publikácie Tajomstvo reklamného
textu zdôrazňujú (podľa Horňák 2006, str
11), že z celkového času na tvorbu reklamného článku treba venovať tvorbe titulku
80% a len 20% ostatnému textu. V zhode
s Ogilvym tiež odporúčajú sľúbiť výhodu,
vzbudiť zvedavosť. Okrem toho zdôrazňujú, že pri titulkoch, sloganoch a názvoch nemáme zdôrazňovať svoje ego, ale naopak,
máme sa vžiť do úlohy čitateľa, ktorého
máme osloviť slovami: Vy, Váš! Pri tvorbe
odporúčajú rozmýšľať nad motiváciou zákazníkov a počkať aspoň deň, kým vyberieme najlepší. V rámci pretestingu radia ukázať ich aspoň svojim známym (Godefroy,
Glocheux, 1997).
Křížek tiež uvádza že v titulkoch byť
nemali byť abstraktné, nič nehovoriace
pojmy, ale konkrétna informácia o produkte. A dobré je, ak je navyše aj vtipná a nápaditá.
„Z hľadiska obsahu a formy (jazykovej,
nie grafickej) možno preto zhrnúť pre tvorbu titulkov v reklame tieto najdôležitejšie
zásady:
• V každom reklamnom článku či inzerá-
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te treba titulok uviesť. Aj ten najhorší je
lepší, než žiadny. Ako hovoria Angličania o sexe: Aj zlý sex je dobrý!
• Tvorbe musíme venovať viac času, lebo
reklamy sa čítajú menej ako ostatné
články, ale predovšetkým tvorbe titulku, lebo bez titulku si článok neprečíta takmer nikto a bez dobrého málokto.
• Poznať treba dokonale propagovaný
predmet, cieľ reklamy a cieľovú skupinu, na základe čoho zvolíme obsah
i formu materiálu, ale aj titulku.
• Dobrý titulok nemá byť klišé, nezaujímavý, šedý, nezrozumiteľný, bez pevnej väzby k textu, neobsahuje neznáme
skratky, cudzie slová, nefunkčné slangové výrazy, zbytočné zápory, superlatívy, imperatív“ (Horňák, 2006, str. 12).
Reklamné heslo (slogan)
Tento jazykový útvar má v reklamných komunikátoch najvyššiu frekvenciu výskytu.
Objavuje sa ako solitér, alebo môže pozostávať z viacerých na seba nadväzujúcich, teda
formou i významom rôznych komplementárnych (dopnkových) častí.
Reklamné heslo je komunikačným nositeľom pozitívnych kvalitatívnych atribútov, reprezentujúce portfólio benefitov produktu, ktoré sú sprostredkované daným reklamným komunikátom. Životný cyklus reklamného hesla je viazaný na nový produkt
alebo jeho inováciu, aktuálne akcie, výhodné ponuky a pod. Je teda časovo obmedzený a utilitárne podmienený. Časová platnosť
reklamného hesla nevyplýva iba zo zmien
produktových atribútov - obmieňanie reklamných hesiel je motivované aj širokou
paletou možností. Dosahuje sa tým potlačenie nasýtenia a zisk zážitku neustáleho inovovania produktu, (prispieva to tiež k imidžu značky). Je to známy spôsob, ako s malými nákladmi dosiahnuť dojem, že produkt
je permanentne reštrukturovaný.
Definíciou sa reklamné heslo vymedzuje
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ako „stručný, výstižný, dobre vysloviteľný
a ľahko zapamätateľný slovný obrat vzťahujúci sa k predmetu propagácie“ (Häckl, podľa Křížek, 1998, str. 89).
Iní autori (pri charakterizácii hesla v politickej propagačnej komunikácii) okrem
stručnosti vyzdvihujú aktuálnosť a pozitívne atribúty myšlienky, výzvy alebo zásady
(Obert, 1972 str. 282).
Syntetickú definíciu prináša Tvrdoň (1996,
str.44): „Propagačné heslo je samostatný
minimálny text, stručná výpoveď, ktorou
sa v zmysle aktuálnosti, pojmovej presnosti a účinku na adresáta pohotovo a výstižne podáva pozitívny hodnotiaci názor o propagovanej skutočnosti (tovar, služba, akcia);
vyslovuje sa ňou výzva na naplnenie propagačného cieľa percipientom pomocou primeraných jazykových prostriedkov.“
Reklamné heslo môže vystupovať vo
funkcii titulku, nadtitulku resp. podtitulku,
temporálneho sloganu, oznámenia (informácie). Ako sme uviedli, reklamné heslo sa
môže nachádzať na pozícii centrálneho (dominantného) titulku (headlinu), teda mieste, pomocou ktorého sa vyvoláva u recipienta neúmyselná pozornosť, záujem o tému,
motiváciu prejsť na ostatné zložky komunikátu. Titulok sa svojimi vizuálnymi kvalitami stáva automaticky dominantou a v závislosti od celého komplexu podmienok je
často i jedinou informáciou, ktorú recipient
zachytí.
Identifikačným znakom tejto pozície je, že
sa propagačné heslo nachádza vo vrchných
pásmach vizuálneho poľa (je to tradičný
postup), čím sa má dosiahnuť, že text upúta na prvý pohľad. Jasné by mali byť aj ďalšie zložky: komunikačná niť medzi ikonou
produktu alebo iným nositeľom komunikačného posolstva a medzi reklamným textom,
obsahová súvislosť s vizuálom, a pod.
Napr: Zaostrené na TCHIBO/ Vyhrajte si! (heslo na produkty Baťa). Uplatňuje sa
tu slovná hračka, kreatívna modifikácia tra-
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dičnej výzvy doplnením zvratného tvaru.
KENVELO (slovný tvar značky s výraznou veľkosťou písma vo funkcii titulku)/
Móda na splátky/Otevřete dveře k lepšímu bydlení (Modrá pyramída KB).
V niektorých prípadoch sa heslo na pozícii
titulku dopĺňa o nadtitulok (ktorý má uvádzaciu funkciu) a podtitulok (ktorý prináša
dodatkovú informáciu, spresňuje myšlienku
vyjadrenú heslom atď.) - a to najmä vtedy,
ak je titulkom názov značky alebo obchodné meno produktu. Heslo na pozícii titulku
môže byť konštruované ako: výzva - Rozprávajme sa o AVON!/Zaplať málo, bav
se hodně! - Twist T. mobile, imperatív - Nakupujte chytře! - Cetelem, konštatovanie
- Krásné poprsí bez hormonu a bez silikonu.
V teórii reklamnej komunikácie sa heslu
vo funkcii titulku venuje najväčší priestor
lexikálnym a syntaktickým problémom
(voľbe účinných slov a slovných spojení,
optimálnemu slovnému rozsahu a pod.), sémantike slov a spôsobom vizuálnej figurácie. A to predovšetkým normatívnym spôsobom. Zdôrazňujú sa najmä tri „naj“ (heslo
by malo byť najstručnejšie, najvýstižnejšie
a najpútavejšie), z ktorých je možné „ukuchtiť“ zaručene účinný obraz o produkte. Teda
sú to problémy totožné s tými, s ktorými sa
stretávame pri sloganoch (viď ďalej).
Môžeme si však položiť i otázku, či pri
heslách v pozícii titulku môžeme – z hľadiska konštrukcie a pôsobivosti jednotlivých zložiek reklamného komunikátu nájsť
(okrem tých, ktoré sme uviedli) i nejaké
ďalšie špecifiká. Tu sa môžeme opierať predovšetkým o žurnalistické výskumy a čiastočne o práce z oblasti reklamnej komunikácie a teórie vizuálnej kompozície.
Z hľadiska grafického stvárnenia je heslo umiestnené spravidla vo vizuálnom poli
vo vzťahu k rámu, kompozičným osám a tematickým zložkám komunikátu. Najčastejšie môžeme vyčleniť tieto koordinácie: - ko-

ordináciu osovú (postavenie textu na určitom kvadrante definovanom systémom vertikálno-horizontálnej osi), koordináciu textovú (postavenie hesla vo vzťahu k iným
textovým prvkom reklamného komunikátu - nadtitulku, podtitulku, hlavnému textu,
sloganu, logu), koordináciu vizuálovú – postavenie textu vo vzťahu k vizuálu ako celku a koordináciu figurálnu – postavenie textu vo vzťahu k dominantej téme (figúre).
Osová koordinácia, pozícia textu v určitých kvadrantoch tvorených osami vertikálnymi a horizontálnymi je z hľadiska účinkov, ktoré má heslo – titulok rozhodujúca.
Rozdelenie vizuálneho poľa na štyri kvadranty je základné, ale poznáme i delenie iné.
Okrem toho sa do úvahy berie dominancia
polohy textu (na osi vertikálnej alebo horizontálnej). Umiestnením textu do určitých
kvadrantov môžeme dosiahnuť nielen rýchlu zmyslovú odozvu titulku, ale aj dynamiku, väčšiu alebo menšiu rytmizáciu, napätie
a uvoľnenie. Samozrejme v súlade s inými
kvantitatívnymi a kvalitatívnymi znakmi
textových typov (typ písma, farebné zvýraznenie atď.).
Celkove môžeme povedať, že tento typ
koordinácie vo vizuálnom poli a v spojitosti s osobitosťami textových typov je základným rozlišovacím znakom pre rozlíšenie hesla v pozícii titulku od sloganu. Pre
slogan je naopak príznačná typová striedmosť, vizuálna nenápadnosť, umiestnenie
na pozíciách, ktoré sú recepčne marginálne
(hraničné). Obrazne povedané: heslo - titulok sa má ozývať hlasno, slogan iba intímne našepkávať...
Frekventovanosť pozícií hesla – titulku
však neznamená, že sa nevyužívajú aj iné
riešenia. Sú určené koordináciou text – vizuál, postavenie vizuálu vo vzťahu k textu, i kompozičným riešením dominantných
zložiek vizuálu vo vizuálnom poli.
Konštrukčné (kompozičné) varianty heslo – titulok sú však nevyhnutné aj preto, aby
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sa tvorcovia vyhli stereotypom, klišéovitosti a teda aj recepčnej nasýtenosti.
Máme tu na mysli komponovanie hesla –
titulku k iným textovým celkom reklamného komunikátu – hlavnému textu (obsahujúcemu informácie), iným heslovitým útvarom, textovému logu a sloganu. Formy koordinácie závisia od toho, či komunikát obsahuje vizuálny kód a v akom rozsahu, alebo komunikát je plošného textového typu.
V druhom prípade (o prvom viď vyššie) jasne dominuje kompozičný postup „zhora –
dolu“, kopírujúc tradičný printový komunikát. Tvorba posolstva postupuje akcentmi textových typov – zvýrazňuje sa istý počet významov, ktoré vytvárajú sekundárnu
figúru. Jej význam je úmerný hustote textových zložiek. Čím je hustota vyššia, tým
sa potreba sekundárneho členenia (figurácie) zvyšuje.
Relatívne nízky stupeň koordinácie
jestvuje medzi heslom – titulkom a sloganom (väčšinou priestorovo viazaným na
logo). Napriek tomu, že umiestnenie útvaru logo-slogan je kompozične vo vizuálnom
poli variabilné (ako sme už uviedli, umiestňuje sa v marginálnych nedominantných
pásmach – predovšetkým na základni vizuálu, alebo na rohových pozíciách), jestvuje
tu určitá koordinácia. Mohli by sme uviesť
dva typy: typ ortodiagonálny (pravo-ľavá
os v jednoklonnej sústave) a typ diagonálny (šikmý). Ortodiagonálny typ sa vyznačuje rytmickým akordom (postupom) vertikálnym – titulok – vizuál (figúra) – slogan
(logo). Tento bežný spôsob sa kreatívne variuje inverziou (narušením), najmä ak logo
alebo názov značky vystupuje vo funkcii
dominantného titulku.
Diagonálne sa koordinujú prvky dynamicky tak, aby vnímanie bolo vedené po osi
klesajúcej (tzv. ženský typ diagonály), alebo
stúpajúcej (tzv. mužský typ diagonály). Titulok a slogan tvoria obvykle vonkajšie členy, jadro je obvykle vizuálna figúra. Ak slo-
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gan je umiestnený vpravo hore (vo vzťahu
k titulku a vizuálu stúpavo) komunikátom
sa vyvoláva pocit dynamiky, stúpania atď.,
čo môže byť podvedome vnímané a asociované ako rad pozitívnych atribútov. Tým,
že slogan tvorí koncovku (vrchol stúpania),
prispieva to tomu, že sa asociácie recipienta
viažu práve k tomuto objektu.
Koordinácia po klesajúcej osi navodzuje
uvoľnenie, prirodzený odpočinok. V koncovke je opätovne slogan – logo a efektom
sú zasa pozitívne emotívne akcenty a pamäťové posilňovanie. Koordinácia týchto prvkov môže byť veľmi variabilná, najmä ak figúru netvorí produkt (automobil, kopírovací stroj atď.), ale ikona, ktorá iba v symbolickej podobe zastupuje produkt, alebo jeho
tvarové alebo funkčné atribúty.
Pri reklamných komunikátoch netradičných formátov (banerovitých foriem – predovšetkým horizontálnych) sa táto koordinácia prirodzene nemôže uplatňovať. Tam
prevláda triáda horizontálne usporiadaná
tak, aby vnímanie bolo vedené sprava doľava s koncovkou logo – slogan.
Kompozíciu týchto kódov môžeme považovať za príznakovú pre odlíšenie pozície
hesla – titulku a pozíciu hesla v inej situácii.
Keď analyzujeme reklamné komunikáty
z tohto pohľadu, zisťujeme, že sa nám núkajú ako dominantné tieto tri koordinačné
princípy:
• princíp paralelného priraďovania,
• princíp celistvého usporiadania,
• princíp podriadenosti.
Princíp paralelného priraďovania vyjadruje postup, pri ktorom heslo – titulok je jasne oddelený od vizuálnej časti komunikátu.
Je to predovšetkým v tých prípadoch, keď
ikony produktu tvoria iba menšiu jeho časť,
a prevahu majú heslo a iné textové výpovede a aj samotný komunikát je plošne menší
(ale to nie je podmienka) než formát printu.
Teda väčší význam sa kladie na informačnú
hodnotu komunikácie, na oslovovanie po-
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mocou faktov a racionálnej argumentácie.
Princíp celistvého usporiadania znamená, že text nemôže narušiť celistvosť obrazu, ale mal by sa integrovať do obrazu. Niekedy však pôsobí neorganicky, pretože prekrýva figúry (najmä ľudské) a to v mnohých
prípadoch razantným spôsobom.
Vyplýva to zo špecifickosti reklamnej vizuálnej komunikácie a z „dvojdomosti“ reklamného vizuálu. Ľudská (ale aj iná) figúra
je estetický objekt, ktorý pôsobí na vnímateľa silou svojich kvalít, dokonalou harmóniou tvarov a línií, ktoré sú umocnené detailom (ktorým sa figúra recipientovi približuje, intimizuje, atď.). Ikona však nie je
komunikovaná pre prezentáciu seba samej,
ale je iba nositeľom reklamného posolstva.
Recipient komunikačne tieto kódy očakáva,
snaží sa zistiť, aký zmysel má ikona v kontexte printového médiá - text teda vizuál
kompletizuje a dáva mu interpretačný kľúč.
Toto prelínanie je obojsmerné. Text nielen
vysvetľuje zmysel vizuálu, ale tiež priame integrovanie textu do obrazu („textový
implantát“), silne sugeruje recipientovi, že
kvality figúry (zdravie, mladosť, krása, vyžarovanie šťastia, sympatií atď.) sú výsledkom účinku alebo vlastnenia propagovanej
značky. Integrované atribúty produktu sa
z obrazu prirodzene „vynárajú“, sú jeho neoddeliteľnou súčasťou - na rozdiel od paralelného priraďovania. Celý tento proces sa
završuje tým, že prostredníctvom textu sa
produkt subjektívne pozicionuje komunikovanými atribútmi figúry. Pod princípom
subordinácie (podriadenosti) chápeme typ
kvantitatívnych pomerov medzi ikonou alebo celým komunikátom (ak absentuje ikonický materiál) a textovou zložkou. Môže
ísť o dominanciu, submisiu, alebo vyrovnanie zastúpenia.
V prvom prípade sa heslo – titulok stáva
jednoznačne dominujúcou štruktúrou, potláča ostatné prvky a tým zasúva do pozadia vizuálnu figúru, pritom samotná veľ-

kosť nemusí byť rozhodujúca - dominancia textu sa posilňuje kvalitatívnmi znakmi
textových typov aj graficko – dizajnovými
prostriedkami.
V prípade uplatnenia princípu podriadenosti, heslo – titulok je potlačený až na hranicu recepčnej identifikovateľnosti a figúra
sa stáva dominantnou (môže ňou byť persona, celebrita ale aj pozadie...). Identifikácia
textu si v tomto prípade vyžaduje od recipienta aby si osvojil nové “poznávacie“ kľúče
a pomocou nich dešifroval posolstvo (text/
slogan).
Rovnovážny postup je komponovaním
textových zložiek na ploche komunikátu pomocou ich harmonizácie, uplatnenia kvantitatívnej a kvalitatívnej súčinnosti.
Pri analýze heslovitých jazykových útvarov, najmä sloganu sme postavení predovšetkým pred otázku, podľa akých kritérií vytvárať klasifikačný systém takých významných reklamných textových útvarov.
Jediným východiskom prirodzene môže
byť iba reklamná komunikačná prax, z ktorej môžeme odvodiť určité všeobecnejšie
tendencie a dobovú, produktovú a mediálnu špecifickosť.
Slogany klasifikujeme zvyčajne: podľa jazykových (syntaktických, morfologických)
figúr, mnemotechnických prostriedkov
(verš ako významová, rytmická a intonačná jednotka), prozódie (využitie obrazných
pomenovaní a pod.), apelácie (podľa zastúpenia druhov apelov), modálnosti výpovede (podľa spôsobu, ako komunikát oslovuje
vnímateľa), frazeológie (používanie ustálených slovných spojení...), emotívnosti výpovede (ako pôsobí na emocionalitu samotný
text komunikátu), provokatívnosti, zábavnosti. (Môžeme tu použiť známy Jakobsonov systém jazykových funkcií).
Hodnotíme ich aj z hľadiska dodržiavania jazykovej normy (normatívny, v nesúlade s normou), podľa počtu slovných a vetných jednotiek (jednočlenný, dvojčlenný,
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trojčlenný, jednovetný – dvojvetný), podľa intenzity presviedčacieho tlaku (neutrálny a príznakový), podľa pozície v reklamnom komunikáte a pod. V každom prípade
ich hodnotíme v symbióze použitých výrazových prostriedkov – ako kreatívne a netvorivé.

Kreativita
– významný
fenomén pri
ovplyvňovaní
kvality
reklamného
textu/sloganu
Rytmicko–metrické konštrukcie
Od čias, keď homo sapiens urobil prvé tanečné kroky sa rytmus stal súčasťou nášho
každodenného života. Dokonca tu bol včaššie, už vtedy, keď človek začal dýchať
a chodiť. Rytmus ako taký je od nepamäti súčasťou našej vnútornej harmónie, lebo
ako hovorí vo svojej knihe Reklama v češtine Čmejrková (str. 37), „rytmicky dýchame, rytmicky nám bije srdce, pulzuje krv
v žilách, rytmicky sa vlní potok a valí morský príboj“…Rytmus nás teda sprevádza na
každom kroku. Najviac ho však vnímame
v poézii.
Aj Roman Jakobson nadväzuje vo svojich
prácach na diela z oblasti teórie básnického
jazyka, najmä na Gerharda Marleya Hopkinsa, teoretika básnického jazyka, ktorý
definuje verš ako reč plne alebo čiastočne
opakujúcu tú istú zvukovú figúru.
„V poézii sa opakujú hlásky, skupiny hlások, slabiky, slová, gramatické tvary a kon-
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štrukcie, verše, strofy… Opakuje sa rytmus a vytvára metrum ako opakujúca sa
abstraktná schéma konkrétneho rytmu. Na
konci veršov sa môžu opakovať rovnaké slabiky alebo hláskové skupiny, ktoré súznejú
do rýmu. V tomto prípade hovoríme o reči
viazanej…“ (Čmejrková, 2000, str. 39).
Pred podobnými úlohami ako básnici
a prekladatelia stoja aj tvorcovia reklamného textu. „Akokoľvek je porovnanie tak neúčelového diskurzu ako je poézia a tak účelového a utilitárneho ako je reklama prekvapivé, práve Jacobsonov pohľad na poetický
text dáva interpretácii reklamnej prozódie
na pozadí prozódie poetickej oprávnenie“
(Čmejrková, 2000, str. 41).
Teda – nie žeby reklama bola poéziou,
ale používa tie isté, prípadne podobné postupy pri kreatívnych riešeniach, zameriava
sa na výber a kombináciu tých istých alebo
podobných prvkov ako poézia. A pri tomto spoločnom „exkurze“ používajú básnici
i reklamní tvorcovia to isté - rytmus.
Rytmus nás harmonizuje, oslovuje naše
duchovné štruktúry pevným, viazaným
systémom, ktorý je súčasťou našej vnútornej pohody tak, ako je disharmónia podnetom pre našu nepohodu.
Pochopiteľne, že rytmus, ktorý nás sprevádza na každom kroku sa musel dostať aj
do reklamy. Prenikol do nej tak, že ju zosúladil, obohatil, spevnil, v určitom zmysle ju „usporiadal“ a „vniesol“ do nej systém. I napriek tomu, že reklamné texty disponujú rôznou mierou prozodickosti (náuka o rytmickej stavbe), t.j. zvukovej štrukturácie (pevnosti rytmického usporiadania),
rôznou mierou ich zložitosti, (prispôsobenia
sa schémam a zaužívaným formám), rytmus
je ich súčasťou, zakomponovanou výzvou.
Poetické formy, ktoré v sebe nesú náboj rytmizácie sú totiž v reklamnom texte nástrojom ozvláštňovania a zvyšovania účinnosti. Nie sú svojbytným cieľom - ten je zakotvený v potrebe zachytiť presne určené vý-
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obr. č. 4
znamy a súčasne rešpektovať, aby tvarovo
- zvuková stránka mala aj svoju osobitosť
a estetické kvality.
Slovo a jeho sémantická rovina (významovosť) sú v reklamnom texte v súlade. Významové zacielenie a „literárnosť“ textu sú
skryté a viazané na kontext, t. j. na vizuálno – textovú štruktúru reklamného komunikátu a komunikačnú situáciu v jej priestorovosti a časovosti. Iba v tomto kontexte je
reklamný text dotvorený, plnovýznamový,
a jeho dôležitým, aj keď nie nevyhnutným
znakom (predovšetkým sloganu, ale i titulku a podtitulku), prostriedkom účinnosti je
práve jeho rytmická stavba. Na rozdiel od
obsahu výrazu je rovina rytmickej štrukturácie skrytá, nevystupuje na povrch, vo väčšine prípadov si ju recipienti ani neuvedomujú. Rytmus ako harmonická, pravidelná časová štruktúra prvkov, vyvoláva v recipientovi osobitný druh zážitkov, uspokojenia, uvoľnenia, pozitívneho emocionálneho naladenia. Preto tendencia tvoriť takého
vyvážené formy je lákavá, takmer zákonitá, potrebná, chaotickým zoskupeniam vtlá-

ča určitý ráz, pevný charakter.
V texte sa rytmus vytvára zvukovým
usporiadaním jazykových prvkov a predovšetkým ich opakovaním, čím vznikajú
zvukové figúry. Tieto figúry majú výrazný
významový efekt. Ako takýto proces funguje, čo prináša?
Pre pochopenie nutkavosti vtlačiť reklamnému textu pečať zvukovo pevne usporiadaných štruktúr sa pokúsime načrtnúť, ako
takýto proces prebieha:
Opakujeme napríklad hláskové figúry. Navodzujeme zvukovú podobu hlásky, ktorá
sa opakuje. Vyvoláme pozornosť a neskôr aj
záujem o produkt, pretože vznikne rytmický impulz, rytmický automatizmus, navodzujúci zážitok stúpania - klesania, napätia
– uvoľnenia. Tento proces, resp. „komunikačná niť“ sa vytvára z automatizmu, ktorý,
ako zdôrazňuje Čmejrková, má svoje korene vo fyziológii pohybu i fyziologicko-anatomického usporiadania človeka (obr. č. 4).
Pre reklamnú komunikáciu je významná táto plynulosť, ale súčasne je významný i emotívny charakter tohto procesu. Na-
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obr. č. 5
chádza sa v kontexte produktu alebo značky, čím sa prenáša pozitívny emotívny náboj. Rytmická štruktúra, podporovaná
„emocionálnym zvukom“ sa fixuje rýchlejšie a dlhšie pretrváva, čím sa rytmizovaný
text vynára vo vedomí automaticky a ako
celok vplyvom určitého impulzu (fragmentu textu, kľúčového slova, hudobnej melódie a pod.) podporuje zapamätateľnosť situácie (obr. č. 5).
V extrémnej podobe môže mať táto situácia charakter prieniku do opakovaných zvukových „predstáv“, ktoré sa vynárajú hocikedy a za akýchkoľvek okolností.
Dosahovanie tohto efektu sa dostavuje,
ako sme uviedli vyššie, zvukovými, fonetickými figúrami, t.j. pravidelným opakovaním jazykových prvkov. Z konfigurácie prozodicky (zvuková stránka prejavu), zvýraznených slabík, vychádza základné rytmické
vlnenie jazykového prejavu - pohyb od slabiky k taktu. Rozumieme tým fonetickorytmickú jednotku, nadradenú slabike. Takty sa zoskupujú do taktových skupín, oddelených pauzami (obr. č. 6).
Pohyb od slabiky k taktu vytvára rytmický prúd, ktorý charakterizuje predovšetkým viazaný verš. Veľmi jednoducho si
to môžeme predstaviť, keď vnímame hudbu, jej vnútorné štruktúry, takty, ktoré nám
utvárajú systém, vnášajú do celku poriadok,
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ale súčasne delia jednotlivé etapy na harmonické zoskupenia, blízke našim duševným
i telesným štruktúram (chôdza, dýchanie…)
Cítime tu harmóniu, ktorá sa pretavuje do
veľmi príjemnej monotónnej podoby, práve takej, akú si vytvárame napr. na koncerte
klasickej hudby (obr. č. 7).
Najmarkantnejšie sa základné rytmické vlnenie prejaví v slogane. Rytmický pohyb je tu prítomný a dobre identifikovateľný. Z tohto hľadiska má slogan veľmi blízko k veršu. Má viazanú alebo voľnú podobu, významový celok je umiestnený v jed-

obr. č. 6
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obr. č. 7
nom priestore (riadku), je zvukovo symetrický a usporiadaný rytmicky.
Verš je – na rozdiel od iných typov textu usporiadaný vertikálne. Slogan je však
v tejto dimenzii v rozpačitej pozícii. Niekedy je dominantnou zvuková štruktúra, inokedy zasa jazyková podoba textu.
Pozrime sa na rytmickú podobu sloganu,
ktorý sa prezentuje v reklamnej komunikácii s neobyčajnou frekvenciou: Budúcnosť
je istá, budúcnosť je ORANGE. Ďalšie
príklady: Upravíme ti vlásky, z lásky - kaderníctvo/Práčke Bosh neunikne ani voš
-Bosh/Už môžeš na kopec bez masky Aski
- športový obchod/Chceš mať toto? Tak
hraj Lotto! - Lotto.
Všetky tieto slogany majú takmer rovnaký počet slabík i rovnaké umiestnenie akcentov.
Priamym nástrojom rytmizácie, zvukovej
štrukturácie, gradácie a melodizácie je však

rým. Je to vhodný prostriedok na zapamätanie si textu, ktorý rytmické štruktúry ešte
väčšmi upevňuje.
Text je konfigurovaný do veršov, ktorých
usporiadanie nesie prvky istej zákonitosti. V tejto podobe „forma“ je akoby nadradená významu, a význam sa jej podriaďuje
s tým, že konkrétny výber slov túto schému
napĺňa, pretože musí rešpektovať isté zvukové konštrukcie textu.
Imperatív dokonalej štruktúry (v prípade
uplatnenia rýmu), opakovania koncových
hlások slov a hláskových skupín ale i väčších celkov (slov alebo slovných skupín na
konci rytmických zoskupení) vtláčajú sloganu – veršu/veršom rôzne významy, želané i neželané. Sú prítomné súbežne, záleží
od vnímania, hodnotenia a ich prijatia cieľovou skupinou. Rým ako zvuková zhoda
na konci veršov sa v reklame používa ako
vnútorná zvuková zhoda v rámci vety. Jeho
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znakom je aj opakovaná rytmická štruktúra.
Podľa V. Turčányho (Mistrík, 1985, str.
138) je rým vertikálnou metaforou - spájajú sa v ňom totiž slová, ktoré sa v inom kontexte obvykle nestretávajú a ich významy sa
konfrontujú. Rým teda stojí na hranici medzi trópami a figúrami, využíva oba princípy. Je vhodným prostriedkom pre zapamätateľnosť reklamného sloganu, avšak v reklame často pripomína zaužívané postupy
z minulosti. Je často „kontaminovaný“ nevhodnými výrazmi s povinnou zhodou na
konci verša. V reklamnej praxi sa rým používa často nevhodne: Modafen - už bez
chrípky len! alebo Paralen, o ktorom vieš,
už je tu pre deti tiež. Zaujímavý rým však
dovolí reklamnému posolstvu vyniknúť:
Sólo pre Polo/Dream. S ním sním alebo Už si čet Mladý svět? (slogan prostý, jednoduchý a zapamätateľný). Najjednoduchšie znie: Jednota - obchod plný života.
Sú aj iné príklady: Samé uši pre hlasy vo
vašej duši - Linka dôvery (príklad je uvedený pri hyperbolizácii), alebo - Záveje, pred
ktorými sa zachveješ - súťaž v lyžovaní,
prípadne - Priestory, v ktorých sa rozhoríš - tanečný klub. Vo všeobecnosti rým využívajú menej známe značky:
Línia mi ladí, hoci sladím - Sugar Light
- umelé sladidlo/Na snehu i na vode, s Verbenou vždy v pohode - Verbena - cukríky/
Vianočné ceny z Tatrachemy/Vonku tuhá
zima, u nás ceny príma - Decodom /Nie je
auto ako Alto - Suzuki/HP ťa chápe - HP/
Chceš toto, hraj Lotto – Lotto/Daj si pivo,
bude živo – Zlatý Bažant.
Rýmové echo - vzniká tak, že jedno z rýmujúcich slov sa vyskytuje na konci toho
druhého, čím sa vytvára dojem zvukovej
ozveny. Možno ho využiť napríklad v takýchto prípadoch: Kniha až íha -nový román/Čia bude Dacia? - súťaž o automobil/
Mlieko liekom - mliečne bielkoviny v tabletke/Pour la femme - parfém/Kalendár
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ako dar - predajná akcia/Najzdravšia voda
ako sa dá - minerálna voda/Každý piatok
Avon na von.
Veršovaný slogan celkom jednoznačne vychádza z pevných konštrukcií, ale
nechtiac odhaľuje aj svoju podstatu, svoje
zdroje i úmysly. Dotýka sa ľudovej a poetickej tvorby, literárnych prameňov, odkazov a pod.
Jeho funkčnosť v reklamnej komunikácii
spočíva v jednoduchosti, ľahkej čitateľnosti, nízkej poznávacej náročnosti, čo nemusí
byť vždy pravidlom, keďže sila veršovanej
reklamnej výpovede do značnej miery závisí od invencie tvorcu. Subjektívne vnímanie
jednotlivca je čiastočne ovplyvnené objektívnou skutočnosťou, pretože zvyčajne zodpovedá mentalite a kultúre konkrétnej skupiny, čo limituje možnosti používania viazanej reči v rôznych komunikačných kontextoch u rôznych cieľových skupín.
V reklame nachádzajú uplatnenie rôznorodé prostriedky rytmicko – metrických konštrukcií. Sú to niekedy jednoduché, ale pomerne vynaliezavé spôsoby, ako je to v prípade: Modrá je dobrá. Je tu gramatická zhoda so zvukovou zhodou skoro celého slova s obmenou dvoch párov spoluhlások. Napriek tomu je zvuková zhoda nedokonalá.
Vo všeobecnosti sa spojenie gramatických figúr s figúrami fónickými (zvukovými) považuje za menej vynaliezavé, pretože sa viaže na rovnakú gramatickú kategóriu a preto aj menšie možnosti. Tento postup
sa môže využívať pre navodenie irónie, ironického odstupu, moderných významových
prvkov, vyžaduje si však schopnosť bravúrnej práce s viazaných veršom. V opačnom
prípade mnohé reklamné texty/slogany pripomínajú naliehavé „zívačky“ – A čo ešte?
Do predajne bežte!/ Ťažko je žiť senzačne
z osemtisíc mesačne!
Preto je dnes rým málo produktívnym
nástrojom, keďže zvuková zhoda sa utvá-
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ra opakovaním totožného slovného tvaru
v jednej časti a na konci druhej časti výpovede - opakovať sa môžu koncové hlásky
alebo celé slová. Malý posun vytvára zaujímavý výsledok so zreteľným kultúrnym
kontextom - Byt či nebyť. Menej kreatívne sú jednoduché repetície typu - MOL. To
je gól! Opakovať sa môžu tiež hlásky alebo hláskové skupiny na začiatku vedľa stojacich slov alebo i oddelených od seba inými slovami (počiatočné a konečné slovo).
Niektoré zvukové konštrukcie pôsobia nečakane. Napríklad, keď sa uplatňuje princíp mnohonásobnej repetície - TVAR tvaruje vašu tvár. A na tvári záleží... Týmto
spôsobom sa dosahuje istá kvalita zvukovej
štruktúry, zdôrazňuje sa melodickosť, niekedy bez výrazných, inokedy s výraznými
významovými posunmi. Najmä, ak samotné slovo obsahuje polysémický (viacvýznamový) potenciál. Napríklad: Keď musíš,
tak musíš!
Druhé slovo nepovyšuje hodnotu produktu priamo, ale iba implicitne (obsiahnutý v niečom). Ak sa chce jeho skutočný
význam identifikovať, je potrebné ho odvodiť, dosadiť do skúsenosťou overeného rámca. A to si už vyžaduje určitú mentálnu aktivitu i kultúrnu úroveň. Tento spôsob je
označovaný ako tautologický (to isté sa vysvetľuje tým istým). Je poznamenaný malou
dávkou kreativity, najmä, ak sa siaha iba po
riešeniach, ktoré sú naporúdzi.
Variantom tautologického verša, je verš
tautologicko – homofónny (melódiu vedie
jeden hlas), ktorý má písaný tvar neidentický a jeho fonický (hláskový, zvukový) tvar
je identický - ...OMO. Vyperie dočista do
čista! /Viva LaViva - Martini.
Tautologicko - homofónny verš nemusí byť úplný. Zvukovo je identická iba časť
opakovaného slovného tvaru. Tým sa však
opätovne pre tvorcov črtajú možnosti nájsť
ďalšie formy významového ozvláštnenia,
pretože sa oslobodzujú od viazanosti na

konštrukcie typu: Bramac. Povrch, ktorý
má navrch /Wer ist ab Mai beim Euro dabei? /Realax Ace to je parádní relaxace /
Kubík z ovocia, Kubík hravý, kto ho pije
ten je zdravý/Každý večer, každý deň iná
a zároveň príťažlivá /Je tu pre vás nová
hračka, vaša Tento guľovačka /Čistotě
svědčí, když špína brečí /Za Slovensko, za
Tatry voľte číslo 23!
Sú tu síce zachované rytmické štruktúry, rým však nepôsobí násilne. Reklamné rýmovačky sa vďaka svojej nereflektovanej naivite stali objektom sekundárneho
spracovania a mnohé z nich, ak sa zadávatelia reklamy usilujú, aby v slogane bol zakomponovaný názov firmy, alebo zaužívaná
skratka, pôsobia takto: CEM – M. Proti nemocem všem. Slogan na rýmovom pôdoryse má vniesť do komunikátu určité rytmické napätie, ktorým sa vytvára kontrast medzi bežným a teda ľahko prehliadnuteľným
a neočakávaným, pútajúcim – aspoň na určitý čas, pozornosť. Navyše, rytmická figúra sa výrazne lepšie pamätá, pričom svoju
rolu hrá aj to, že zjavná naivita, neumelosť
rýmu, mnoho alúzii (narážok) a konotácií (mimojazykových skutočností) sa stávajú objektom sekundárneho spracovania, intenzívnej medziosobnej komunikácie. Zjavná je teda zámerná provokatívnosť komunikačnej „naivity“.
Veršovačky sú vhodné a vďačne prijímané
najmä pre detské cieľové skupiny, pre ktoré je táto forma veľmi prirodzená, pretože
akákoľvek „naivita“ sa akceptuje, vyvoláva
veľmi pozitívnu odozvu. V detskej skupine sa slogany tohto typu rýchlo udomácnia
a transformujú sa do frazeologizmov, ktoré sú uspôsobené veku dieťaťa. Ak sa tieto dva druhy komunikácie prestúpia, potom
táto forma svoje poslanie splnila.
Osobitnú pozornosť si zasluhuje exkurz
do reklamy vo viazanej reči - ako hovorí
Světla Čmejrková – ktorá svoju kapitolu na
túto tému otvára citátom Romana Jakobso-
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na: „Hranica, ktorá delí básnické dielo od
toho, čo básnickým dielom nie je, je labilnejšia, než hranica čínskych štátnych útvarov“ (Čmejrková, 2000, str. 38).
V exkurze ide táto teoretička reklamy ďalej – prozódia (rytmus) dáva podľa nej textu rozmer, ktorý sa len ťažko interpretuje.
Prozodické vzorce sa dajú ľahko určiť, ale
ich pôsobenie zostáva záhadou a témou teoretického záujmu. Osobitne sa venuje rytmu –...“rytmicky sa vlní potok a valí morský príboj“. Práve z morského príboja odvodil vraj Homér rytmický hexameter pre
svojho Odyssea. Viazaný je aj rytmus tanca a magických rituálov, ktoré sú sprostredkovateľom medzi ľuďmi a Bohom (str. 37).
V knihe F. X. Šaldu O poézii nájdeme aj
tento text – „nech ide o novú poéziu, alebo o novú architektúru, obe si hľadajú svoj
nový tvarový a výrazový jazyk, hľadajú
si svoj štýl, pretože ho nikde nenachádzajú hotový. Skutočne nová poézia si svoj výraz a štýl kuje v ohni najvnútornejšej bolesti a túžby z krehkej, tekutej oblačnej hmoty. Tvorí ju intuíciou, vždy zvnútra a toto
premietnutie je práve štýl. Štýl teda nie je
nič iné len organizovaná túžba, vychádzajúca zvnútra, riadiaca sa logikou, rytmom,
sumou života a jeho hĺbkou. Pretože každá nová krása a každé nové umenie má neobyčajne živý cit celku a nekonečnosti, cíti
a ctí si rytmus života a sveta, prispôsobuje
sa mu, splýva s ním“ (str. 21).
Pri empirickom sondovaní problému vidíme, že špecifickosť využívania rymicko-metických konštrukcií v reklame sa dá
pochopiť len na pozadí využívania rytmu a rýmu v literatúre, pretože všetky texty – literárne i neliterárne majú určité prvky
spoločné. „Vedľa teórie literárnych textov
musí jestvovať i teória neliterárnych textov
a nad nimi teória textu vôbec“ (Miko, 1973,
str. 14).
Vráťme sa však k úvahám Světly Čmejrkovej a nadviažme na jej úvahy o rytme:
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„Čo je pre zvuk básne, alebo iného poetického útvaru charakteristické, to je opakovanie. Opakuje sa rytmus a vytvára metrum,
na konci veršov sa môžu opakovať rovnaké slabiky, alebo hláskové skupiny, ktoré
súzvučia do rýmu. Je to viazaná reč.“ Ale
okrem toho na nás zvukovo pôsobí aj striedanie samohlások a spoluhlások. Môžeme
si to ilustrovať na preklade knihy Edgara
Allana Poea Havran. Never more preložil
napr. Vrchlický ako nikdy viac, Taufer ako
nikdy už a iní prekladatelia ako nikdy nie.
Dostál-Lutinov dokonca never more nechal
v českom texte nepreložený. Najznámejšie
je Nezvalove pretlmočenie Havranovho textu ako viackrát nie. Práve toto opakovanie
refrénu vytvára tú vzrušujúcu osnovu básne (str. 40).
Základnou kvalitou reklamného textu
(máme na mysli najmä slogan) sú jeho prozodicko – poetické dimenzie. Majú však
jednu významnú črtu: nemajú absolútnu
váhu (ako v poézii) ale váhu relatívnu. Reklamný diskurz má rozmery prozodické, ale
súčasne smeruje mimo seba samého, je zacielený na komunikovanie skutočnosti, ale
súčasne ju prekračuje. „Nie žeby reklama
bola poéziou, ale zdieľa s poéziou istú zameranosť na výber a kombináciu v správe,
a ešte presnejšie zameranie na správu pre ňu
samotnú“ (Čmejrková, 2000, str. 41).
Nástrojom, ako kontextuálne spojiť zdanlivo nesúvisiace predmety či javy, ktoré
vsunieme do neuvedomenej, najlepšie prekvapivej súvislosti, sú trópy.
Práve kvôli momentu ozvláštnenia výpovede sa trópy využívajú aj v reklamnej štylistike, v ktorej je „novosť“ výrazu, významu - novosť vo všeobecnosti - mimoriadne žiaducim atribútom. Trópy vďaka mnohoznačnosti výrazov môžu aktivizovať určitý významový odtieň do konečného výrazu výpovede.
V reklame nachádzame trópy pre potrebu
zvýšenia emotívnosti a poetickosti komu-
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nikácie. Zároveň výpoveď žiaducim spôsobom „znepresňujú“, vyvádzajú z bežných referenčných rámcov, pričom sa však
darí vystihnúť vlastnosti a benefity produktu. Napomáha tomu aj stimulované vytvorenie prúdu asociácií a predstáv. Trópické prostriedky zvyšujú účinnosť formou,
nie obsahom komunikátu a pôsobia svojou originalitou. Vnímanie reklamnej komunikácie sa nimi spomaľuje a skvalitňuje,
ak sú jedinečné, zaujmú skôr ako priamočiare a konvenčné apely. Zároveň recipient
prostredníctvom nich nevníma natoľko tlak
presviedčania.
Ako trópy poznáme metaforu, personifikáciu, metonymiu, symbol, synekdochu,
epiteton a prirovnanie. Najfrekventovanejšia je v reklamnom texte metafora:
Metafora – kreatívna reflexia
„Metafora nie je nič viac a nič menej ako
vyslať s fantastickou presnosťou na obežné dráhy dve vzdialené hviezdy tak, aby sa
v čase a na mieste presne vymedzenom zrazili a pri jave, ktorý sa z tejto zrážky vytvorí bolo na okamih vidieť všetko: nebo i peklo vecí. Metafora je stavebný princíp básne,
je básnikovou klasifikáciou, okom, ktorým
sa díva a vidí. Niekedy je z jedného slova,
niekedy z celej básne, na tom vôbec nezáleží. Je práve tak vecou poetiky ako etiky. V
sploštenej interpretácii, v básňach na každý
deň odtŕha sa od svojho noetického korelátu a stáva sa ohňostrojom slepých. Automatizuje sa, stáva sa malou inštitúciou, na ktorej sa podávajú oficiálne prihlášky k pobytu
na územie každodennej básne.“
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.
Quintilianus (35 – 96 n. l.) ju považu-

je len za prostriedok rétoriky a oveľa neskôr, v 18. st. Chemeau Du Marsais hovorí o trópoch ako o figúrach, ktoré dodávajú slovu význam jemu nie vlastný (požičaný, nie pôvodný, neprirodzený).
Moderná teória chápe metaforu ako jav
sémantický, založený na významovej interakcii komponentov metaforického výrazu. Podľa básnika Jozefa Urbana je metafora kráľovnou poézie, vrcholným štylistickým prostriedkom, nepriamym prirovnaním, bez použitia slova ako. „Ako nahrádza
práve vzťah medzi metaforickými komponentmi.”
George Lakoff a Marc Johnson vo svojej knihe Metafory, ktorými žijeme hovoria dokonca o strachu z metafory: „Na to,
aby vedľa seba mohli jestvovať objektivizmus a subjektivizmus, musí byť medzi
nimi vzťah. Objektivizmus si berie za svojho spojenca vedeckú pravdu, racionálnost,
presnosť, nezaujatosť a nestrannost. Subjektivizmus emócie, intuíciu, fantáziu, umenie
a vyššiu pravdu. Každý z nich je pánom vo
svojej oblasti, ale koexistujú spolu. Strach
z metafory v empirickej tradícii je strachom
zo subjektivizmu, z emócií a fantázie.“
Podľa Lakoffa a Johnsona mýtus objektivizmu „hovorí“, že svet sa skladá z predmetov. Tie majú vlastnosti, ktoré sú nezávislé
od ľudí alebo iných bytostí. Tak napríklad
kameň je samostatný predmet a je tvrdý. I
keby vo vesmíre nejestvovali nijakí ľudia,
bol by tvrdý.
Predmety nášho sveta vnímame na základe kategórií a 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 sku-
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obr. č. 8
točnosť potrebujeme ich dostať do súladu s touto skutočnosťou.
• Mýtus subjektivizmu zasa „hovorí,“ že
pri väčšine našich každodenných praktických činností sa spoliehame na svoje zmysly a utvárame si intuície, ktorým
dôverujeme. Najdôležitejšie v našom
živote sú - estetická senzibilita, morálna prax a duchovné vedomie. Výtvarné
umenie a básnictvo transcendujú (presahujú) racionálnosť a objektivitu a privádzajú nás do styku s dôležitou skutočnosťou našich citov a intuície. Toto vedomie získavame skôr obraznou fantáziou než rozumom. Jazyk obraznej fantázie, zvlášť
• metafora, je nevyhnutný pre vyjadrenie jedinečných a z hľadiska jednotlivca
najvýznamnejších aspektov našej skutočnosti.
Nazdávame sa, že práve tento princíp
je modelom pre porovnávanie lineárneho
a kreatívneho myslenia, ktoré sú navonok
odlišné, v samej podstate však späté.
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Výhodou takejto tvorivej techniky je, že
ak čitateľ venuje 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. Bez celkového kontextu (v spolupráci s vizuálnou stránkou inzerátu - vlasy
v spojení s morskou vlnou) vyznieva slogan
More krásnych vlasov tradične. Lesk mu
dodáva práve použitie rozšírenej metafory.
Podľa Tvrdoňa sa „metafora využíva na
zaujatie pozornosti recipienta, pretože vysúva produkt a výpoveď z bežných logických súvislostí, akcentuje benefity produktu, ponuku robí pôsobivou a nezvyčajnou
(obr. č. 8).
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obr. č. 9
Metafora preniká do reklamy čoraz naliehavejšie. Využívaním obrazu v jeho jazykovej i ikonickej vrstve je vyjadrením zásadných zmien pri tvorbe reklamného textu.
Reklamný text/slogan si čoraz väčšmi obhajuje svoje dôstojné miesto medzi v súčasnej
populárnej kultúre (reklame) a zároveň ukazuje, akým smerom sa reklamná komunikácia uberá, ako oslovuje svoje stále náročnejšie publikum.
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 (obr. č. 9).
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 kon-

tinuálnom napätí tvorby, používania a ustaľovania jazykových prostriedkov a utvárania nekonvenčných štýlových postupov. V
tomto zmysle možno povedať, že reklamný text ako nový štýlotvorný prostriedok
reflektuje (rovnako ako literárna tvorba)
podnety z vonkajšieho sveta, ktoré spracuje cez schopnosť empatie do konkrétneho tvaru použitím tých istých štylistických
prostriedkov a postupov, ktoré využíva básnik, prozaik a všeobecne umelec. Obrazné
myslenie totiž v ľudskej psychike zohráva
vždy dôležitú úlohu. V raných fázach jeho
kultúrneho a sociálneho formovania sa rozvíjalo predovšetkým v procese poznávania,
malo funkciu gnozeologickú, keďže slúžilo ako forma interpretácie prírodných javov,
ale i javov vnútorných (psychických). Bol to
dôležitý spôsob interpretácie zložitosti sveta, formou približovania sa k nemu ale i potrebou jeho poľudšťovania. Svet prírody, živočíchov, javov a procesov sa reflektoval vo
svete človeka, pretože človek sa jeho poznávaním k nemu vlastne približoval.
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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 naplni-

la, 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.
Metaforické spojenia sú teda prostriedkom reťazenia vnemov, vnútorného navrstvovania nových významov a slovných spojení.
Z hľadiska komunikačného ide o prostriedok vyvolania a udržiavania pozornosti
a záujmu, k čomu prispieva aj emocionálna, zážitková zložka, vyplývajúca z poznania prekvapujúcich súvislostí (obr. č. 10).
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). Vyjad-

obr. č. 10
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rené 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. Použitie
kreatívnej metafory v reklamnom texte je
vždy odrazom tvorivého myslenia, avšak aby mohla byť táto metafora účinná, musí
sa nachádzať na pozadí určitého referenčného rámca. Toto napätie je bytostne obsiahnuté i v samotnej reklamnej komunikácii, ktorá je neosobná i osobná (šírená pre
anonymné publikum, anonymným vysielateľom, ale súčasne sprostredkovaná prítomným mediátorom osobne oslovujúcim recipienta), jedinečná i konvenčná (v zmysle prezentácie nového i opakovania známeho), informačná i interpretačná. Reklamná
komunikácia súčasníka ovplyvňuje, ale ho
i pretvára a formuje.
Metaforický spôsob reklamnej komunikácie - to nie sú iba nové významové spojenia,
ale i zásahy do komunikácie ako celku – do
lexiky, štylistiky, emocionality... Recipient
nachádza nielen skryté významy, ale učí sa
vnímať aj nové súvislosti.

„Metafora, v užšom zmysle slova, je prenesenie pomenovania jedného javu na iný
jav na základe ich podobností. Keď sa slovo hlava používa v primárnom význame,
máme na mysli časť tela. Sekundárne tak
môžeme označiť i iné predmety pripomínajúce hlavu - hlava kĺbu. Slovo hlava takto sekundárne označuje jednak guľaté predmety, jednak zásadné javy, dôležité, postavené hierarchicky najvyššie a pod. a s krížením týchto možností slova pracuje aj reklama…“(Čmejrková, 2000, str. 118).
Základom metafory je teda „významová interakcia jej komponentov, je to stavebný princíp, ktorý reprezentuje autorovu klasifikáciu, spôsob videnia sveta“ ( Mistrík,
1985, str.135).
Príbuznosť pojmov môže byť v metafore funkčná alebo formálna. Existujú metafory, ktorých význam už nepociťujeme ako
príznakový, pretože sa v našom jazykovom
kóde ustálili ako slovné spojenia. „Takéto
metafory sa nazývajú lexikalizované“ (Mistrík, 1985, str. 136).
Originalita metafory vyplýva často zo spájania nezvyčajných súvislostí, z konštrukcií, ktoré sú zdanlivo nemožné, pretože výklad významu býva často nejasný. Ich interpretácia býva nejednoznačná, ale práve tento druh obrazného vyjadrenia skrýva v sebe
mimoriadne kreatívny potenciál. Široko
kontextuálna metafora (rozšírená), môže
obsiahnuť tému básne či prozaického diela
na pozadí referenčného rámca jediného reklamného textu/sloganu.
Tento princíp možno popísať ako prácu
s jednotnou výstižnou charakteristikou produktu, ktorý lákavým spôsobom približuje
produkt v celom rozsahu textu. Výhodou takejto tvorivej techniky je, že ak čitateľ venuje celej metafore dostatočnú pozornosť,
a ona zasa obsahuje kvalitný zámer (pointu,
vyústenie), možno očakávať vysokú účinnosť výpovede.
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Príklady: Fantázia v pohybe - Citroen/Prenasledovanie dokonalosti - Lexus/Dove láka davy/Dotknite sa zvuku Sharp/Aral - sila v harmónii/Daewoo Espero. Čaro osobnosti/ Opel Vectra - harmónia tvarov.
Prenikanie metafory do reklamného komunikátu a využívaním asociácií, smerujúcich k novým kreatívnym posolstvám,
teda využívaním obrazu v jeho jazykovej
i ikonickej vrstve je vyjadrením zásadných
zmien pri tvorbe reklamného textu.
Tento jav súčasne naznačuje, že reklamný komunikát si čoraz väčšmi obhajuje svoje dôstojné miesto medzi komunikátmi súčasnej populárnej kultúry a zároveň naznačuje, akým smerom sa reklamná komunikácia uberá, ako oslovuje svoje stále náročnejšie publikum.
Fenomén metafory, v širšom slova zmysle
ako obrazného pomenovania, sa teda stáva
fenoménom reklamy, ako niečo medzi konkrétnym a abstraktným, expresívnym a impresívnym, pričom balansuje v rozpätí tvorivého potenciálu kreatívca v menšej či rozsiahlejšej forme jej mnohodimenzionálneho
využitia.
Metafora (na tomto mieste sa zaoberáme
metaforou jazykovou) vzniká v podstate
ako intímna reflexia vonkajšieho ale aj vnútorného sveta človeka.
Z hľadiska lingvistického - metafora znamená priestor živého a tvorivého rozvíjania
reči a jazyka, v kontinuálnom napätí tvorby, používania a ustaľovania jazykových
prostriedkov a utvárania nekonvenčných
štýlových postupov.
V tomto zmysle možno povedať, že reklamný text ako nový štýlotvorný prostriedok reflektuje rovnako ako literárna tvorba
podnety z vonkajšieho sveta, ktoré spracuje
cez schopnosť empatie do konkrétneho tvaru použitím tých istých osobitných štylistických prostriedkov a postupov, ktoré využíva básnik, prozaik a všeobecne umelec.
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Obrazné myslenie totiž v ľudskej psychike
zohrávalo vždy dôležitú úlohu.
V raných fázach jeho kultúrneho a sociálneho formovania sa rozvíjalo predovšetkým
v procese poznávania, malo funkciu gnozeologickú, keďže slúžilo ako forma interpretácie prírodných javov, ale i  javov vnútorných (psychických). Bol to dôležitý spôsob
interpretácie zložitosti sveta, formou približovania sa k nemu ale i potrebou jeho poľudšťovania. Svet prírody, živočíchov, javov
a procesov sa reflektoval vo svete človeka,
pretože človek sa jeho poznávaním k nemu
vlastne približoval.
Obrazné myslenie je teda druhom atavizmu, ktorý postupne stratil svoj prvotný význam (gnozeologický), nestratil však
- ba naopak, inicioval ďalšie vrstvy na ceste k zdokonaleniu človeka ako inteligentnej bytosti v rovine emocionality. 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.
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 recepčnom 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.
Z hľadiska komunikačného ide o prostriedok vyvolania a udržiavania pozornosti
a záujmu, k čomu prispieva aj emocionálna, zážitková zložka, vyplývajúca z poznania prekvapujúcich súvislostí.
Ak by sme zostali na pôde reklamnej komunikácie, zaujíma nás, aké je postavenie
reklamných jazykových výpovedí na báze
metaforickom vo vzťahu k iným prostriedkom, aký je vzťah medzi metaforami ako
obraznými pomenovaniami a metaforami
živo, aktuálne utváranými, resp. či možno
vymedziť určité typy reklamných metaforických výpovedí.
V širšom ponímaní je metafora „všeobecná kategória súhrnne označujúca rozsiahlu
skupinu obrazných foriem“.
Určujúci slovný druh je významný komunikačne, pretože pôsobí na vnímanie reklamného komunikátu, určuje celkové jeho
vyznenie. Spojenie substantív dáva sloganu akcent vážnosti, serióznosti, pevnosti,
vyjadruje základnú charakteristiku javu.
Mnohé spojenia sa lexikalizovali - jeseň
života, koreň úspechu, výbuch radosti...
a v reklame sa využívajú práve pre túto svoju významovú ustálenosť a hodnoty s týmto obrazným pomenovaním spojeným. Tieto hodnoty prechádzajú na produkt a tým ho
recepčne povyšujú:
Jeseň vášho života je vo vašich rukách, /
Peugeot. Jazda Vášho života.
Substantívne metafory, objavujúce sa v reklame sú veľmi často originálnymi výtvormi: Tissot. Gentleman medzi hodinkami/
Jacobs Café. Kráľovna arómy/Radosť
mať smäd - Zlatý Bažant/Perkins. Kráľovstvo majonézovej chuti /Hellmans.
Kráľ majonézy/Zepter Cosmetics. Tichá
výrečnosť/ Radegast. Chuť víťazstva/
Biely Gambrinus -vitalita z Plzne/Gamrinus - zákon príťažlivosti.

Použitie adjektíva /príd. mena/, ako kľúčového slova predstavuje zasa častejší
prostriedok konštrukcie metafory, než použitie substantív. Adjektívum vyjadruje
vlastnosti produktu alebo značky, ale súčasne pridáva výpovedi aj fónické a rytmické
kvality, ktoré jej dávajú určitý emocionálny akcent. Reklamná prax ukazuje, že je to
veľmi dôležitá voľba. Adjektívum nespresňuje významy výpovede, ale skôr orientuje prúd a množstvo asociácií, ktoré sú viac
príjemné, než konkrétne. Aj keď je komunikačné posolstvo zakotvené v substantíve,
adjektívum zdôrazňuje vlastnosti produktu (nový, tekutý, granulovaný, kvalitný, lahodný atď.): Nová adresa úspechu/Najlepší idú za nami.
Niekedy je časť výpovede vynechaná, nedokončená a dopĺňa sa informáciou vizuálnou:...ten pravý (vizuál - obraz nádhernej
pláže navodzujúcej predstavu pozemského
raja).
V reklame sa využívajú nielen ustálené (lexikalizované) obraty, ale aj nové originálne spojenia: Orion. Vaša čokoládová hviezda /Voda z kráľovského prameňa - minerálna voda/Lind - čokoládové tajomstvo.
Kým adjektívne metafory zdôrazňujú vlastnosti produktu, slovesné vyjadrujú rôznorodé významy, týkajúce sa činnosti. Sloveso môže mať podobu emocionálne
neutrálnu (niečo sa s produktom deje, nejako funguje), čím sa upozorňuje na pozitívne
výsledky, či dôsledky, ktoré môžu vzniknúť
konzumovaním produktu.
Odomyká dvere do dvanástej komnaty
úspechu /Dáva istotu na plavbe za vašimi
cieľmi alebo sa sloveso viaže na marketéra a má najčastejšie podobu 1. osoby plurálu. Výrok je vyjadrením snahy, potreby konať, poskytovať služby pre komfort konzumenta.
Navodzovať sa tu tiež môže predstava spoločných cieľov alebo prostriedkov:
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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 akcii, porozumeniu, chápaniu atď.: Osedlajte
si svoju legendu /Vychutnaj si svoj smäd.
Posledným typom metafory, vymedzenej určitým slovným druhom je metafora,
v ktorej sa prenesený význam tvorí slovesno-substantívnym spojením. Táto konštrukcia je v reklame zriedkavá, predovšetkým
pre jej zjavnú umelosť a poetickú anachronickosť.
„Metaforický paralelizmus je jav, keď medzi ponúkaným výrobkom a javom, ku ktorému je prirovnávaný, prípadne medzi ponúkaným výrobkom a kvalitou, vzniká paralelizmus“ (Čmejrková, 2000, str. 96).
Reklama nám teda predostiera dvojčlennú
štruktúru, kde na jednej strane je názov výrobku a na druhej strane metaforický výrok:
Gambrinus - zákon príťažlivosti/Lumene
- čistá krása severu, /Daevo Espero - čaro
osobnosti, /Magnesia - dokonalá rovnováha človeka…konaniu, činnosti.
Frazeologizmy
a neofrazeologizmy
(v reklamnom texte/slogane)
Frazeológia ako osobitná lingvistická disciplína si čoraz väčšmi hľadá uplatnenie nielen vo verbálnej komunikácii, ale
v ostatnom čase aj v reklame. V posledných
dvoch desaťročiach je signifikantný (príznačný) jej nástup najmä z dôvodu hľadania
nových riešení, odlíšenia kvalitatívnej zložky reklamného komunikátu, produktívnych
postupov v uvedenom smere potenciálnymi
možnosťami prekonania zaužívaných postupov, najmä reklamných klišé.
Hneď na začiatku takto postavenej premisy treba povedať, že s výnimkou niektorých skutočne kreatívnych riešení pri opi-
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soch a rozboroch súčasných reklamných
textov/sloganov sa tu stretávame skôr s neprítomnosťou funkčných tvorivých riešení,
ako s prezentáciou celej škály frazém, využívajúc ich vlastnosti, podstatné znaky a jazykové princípy. Okrem princípu jazykovej
úspornosti (reklamný text má byť výstižný
a podľa možností čo najkratší) sa uplatňujú
aj princíp motivácie a synkretizmu (spájania), funkčnej separácie (odlúčenia) a analógie (zhody). Nie vždy s dostatočne vysvetľovacou silou, často s vnímaním prítomnosti početných paralelných frazém, vychádzajúcich síce zo spoločného prameňa, pôsobiacich však formou meravých konštrukcií.
V uvedených koncepciách sa na jednej strane výrazne prejavuje platnosť konkrétneho
príznaku, ale v každom z týchto prístupov
sa súčasne počíta aj s ďalšími znakmi frazém. Preto je zrejme, že „jednotky frazeológie nemožno celkom vystihnúť jedinou
vlastnosťou, keďže ide o jednotky, pre ktoré
je typická viacdimenzionálnosť“ (Mlacek,
1999, str. 117).
Suma – sumárum - frazeologizmy sú ustálené slovné spojenia, ktoré napriek tomu, že
sa vytvárajú z viacerých známych slovných
spojení, tvoria nový a jediný významový
celok - frazeologický celok. Patria sem úslovia, príslovia, porekadlá, ale i frazeologické zvraty, kde slová nestratili svoj pôvodný
význam, ale vyskytujú sa iba v istých, obmedzených spojeniach.
Frazeologizmy sú „formálne a významovo ustálené spojenia so syntaktickou, vetnou
alebo súvetnou stavbou, napr. - mucha mu
sadla na nos, hádzať hrach na stenu, vysoko
rúbať, vyvaľovať oči, kto sa bojí, nesmie do
lesa a pod…“ (Tvrdoň, 1999, str. 216).
„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).
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obr. č. 11
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.
„Frazeologická lexika je veľmi široký pojem – zahŕňa predovšetkým viacslovné nevetné pomenovania. Iba voľne sa k nej pričleňujú vetné výrazy vtedy, keď sa hodnotia zo štylistického aspektu. Možno totiž
povedať, že jedny i druhé sú zvláštne výrazy príznačné už tým, že hoci sú sémanticky uzavreté, ucelené, formálne sú zložené, členené, pričom ich sémantickými komponentmi, zložkami, sú také jazykové jednotky, ktoré inde fungujú aj ako samostatné

slová. Frazeologická lexika je tak či tak štylisticky vždy príznaková“ (Mistrík, 1985,
str. 97-98).
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 (obr. č. 11).
Pre reklamný text je dôležité a kreatívne práve to, že frazeologizmus si uchováva svoju pôvodnú ustálenú významovosť,
ale pridaním názvu produktu, značky dotvárame reklamný text tak, aby na základe pôvodného, známeho textu mohol vzniknúť nový reklamný komunikát. Recipient
tak identifikuje pôvodnú štruktúru, pôvodný význam a na základe známeho textu sa
dostáva priamo k vysloveniu posolstva. Je
zjavné, že reklamní textári neraz načiera-
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obr. č. 12
jú do studnice poznania minulosti a bohato využívajú rôzne slovné spojenia, ktoré
im pomáhajú tvoriť osobitný štýl textovej
reklamnej tvorby – pravda, ak pod reklamným textom máme na mysli slogan. Rovnako sa využívajú aj známe výroky, prípadne
názvy diel filmov a pod: Niekto to nerád
horúce /S Tebou ma baví smäd /Hraje si
Kolja se svěrákem a pod.
Voľne by sme mohli hovoriť o využívaní
frazeologizmov ako hodnôt minulosti. Pre
reklamu táto hodnota spočíva v :
• ich expresívnosti, výrazovosti (príloha H),
• pevnej súvzťažnosti medzi jednotlivými
stavebnými prvkami,
• bohatom lexikálnom materiále (príslovia, porekadlá),
• figuratívnej bohatosti (výrazovo sú bohaté),
• prozodických kvalitách frazém (využitie rytmu a rýmu),
• v úspornosti, priamosti, zrozumiteľnos-
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ti a tvarovej koncíznosti.
Podľa doteraz teoreticky i prakticky prezentovaných poznatkov z oblasti využívania frazeologizmov v reklamnom texte,
zvlášť v slogane, možno načrtnúť niekoľko spôsobov, ako ustálené slovné spojenia
zakomponovať do reklamného textu: Sú to:
Substitučný (nahradzovací) spôsob - je to
druh frazeologickej kontaminácie, pri ktorej sa „kríži formálna alebo významová výstavba frazémy“ s určitým odlišným kontextom/slovom/významom. V tomto prípade ide o skríženie určitej frazémy s iným
kľúčovým slovom. Dochádza k významovému obohateniu novovzniknutého výrazu
- Počítač, ktorému to páli - iBook/ Hudba
jedna radosť - X Rádio Expres/Go vlastní cestou - mobilný operátor /Čas pre vaše
zlaté časy - denník Čas/Pekelné zdravie
s čertíkmi – multivitamíny pre deti/Dovolenka ako v raji - Neckerman /Kolesá dostávajú krídla - BMW.
V zdravom tele zdravý duch meníme na-
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príklad na: V zdravom tele zdravý vzduch,
Čo rok to pokrok na: Čo krok to pokrok…
Aký pán, taký krám na: Aký pán, taký národ (obr. č. 12).
Dosadzovací spôsob - frazéma neprechádza zmenou štruktúry, ale do reklamného
komunikátu sa včleňuje vo svojej pôvodnej
forme - Toto si niekto vypije!
Citačný spôsob - ide o doslovné, alebo mierne upravené citácie, ktoré doplníme alebo zmeníme podľa potreby, využijúc
značku, produkt a pod. Citácie tu vychádzajú zo základu frazeologizmov, ktoré sú známe doma, poznáme ich z histórie, prípadne z literatúry. Tento spôsob používame aj
vtedy, ak produkt alebo značka majú vysoký medzinárodný kredit: Triezvy pohľad
na svet - Pravda, /Vsadili ste na správneho koňa - Silva Trade /Práca šľachtí človeka - denník Práca.
Fragmentačný spôsob - v tomto prípade sa použije iba časť frazémy a prira-

dí sa k nej značka, produkt, alebo iný prvok. Efekt spočíva v tom, že aktivizujeme vnímateľa a nabádame ho, aby spozornel: Čo znesie papier...farby nechajte na
nás - Maxium /Kto mlčí, ten... je spokojný s našimi službami/...a máte to na dosah ruky - Produkt x y /Hlas volajúceho...
MATTONI!
Parafrazačný spôsob - pri tomto spôsobe
využívania frazeologizmov dochádza často k zmenám, modifikáciám alebo úpravám.
Na rozdiel od aluzívneho, narážkového spôsobu, je tu zjavný práve frazeologický základ: Na aké nohy chceš postaviť Slovensko - Smer, politická reklamná kampaň/
Leto k nahryznutiu - Prima Tv /Nie som
taký bohatý, aby som mohol splácať cudzie auto - OB leasing/Somár to má ťažké – uč sa!!! (obr. č. 13).
Aluzívny spôsob ( s použitím narážky)
- v tomto type ustálených slovných spojení sa používajú najmä vzdialenejšie zvuko-

obr. č. 13
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vé a významové podobnosti, prípadne sa
využíva podobnosť rytmická alebo zvuková. Tá môže byť homonymická (slová, ktoré
majú rovnakú hláskovú podobu, ale odlišný význam) - čelo, čelo, alebo antonymická (slová vyjadrujúce protikladný význam)
- deň, noc. Príklady: Smrteľne dobré fazule - Heinz/Váha inzercie v našej sieti zlomí takmer každého - Petit press.
Krížne - referenčný spôsob - „Ide o uplatnenie dvojplánovosti frazémy, keď „kľúčové slovo, ktoré v tomto kontexte stratilo samostatný význam, ho znovu nadobudne tým, že sa uvedie do nového kontextu“
(Čmejrková, 2000, str. 124).
Vo frazeologizme „Roztočiť niečo“ znamená začať si poriadne užívať, rozhadzovať peniaze, hýriť atď. V kontexte reklamy na kameru Canon sa to však vysvetľuje ako impulz začať sa venovať videonakrúcaniu a súčasne i venovať sa tomu na vyššej
úrovni.
Ďalšie príklady - K Cero. A ste vo svojej koži /Kohút na streche, nie je vždy ko-

hút na streche - poistenie proti požiaru/Je
dobre mať poriadne okno – výrobca plastových okien.
Neofrazeologický spôsob - používanie
neofrazeologizmov sa v súčasnej reklame
rozšírilo najmä pre efektívne oslovenie 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

obr. č. 14
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obr. č. 15
na displeji! A ty?/Aký požičaj, taký vráť!
(obr. č. 14).
Neofrazeologizmy sú potenciálne kreatívne a ich využitie v reklame je pre konštrukciu reklamného sloganu produktívne. Treba
mať však na mysli, komu je konkrétny text

obr. č. 16

určený, čo ním chceme povedať, s kým komunikujeme a kedy akékoľvek narážky, sa
minú účinkom. Ak nie sme si istí, či recipient disponuje potenciálom týmto novým
výrazom rozumieť, použijeme radšej frazeologické celky, t. j. také zvraty, v ktorých jednotlivé zložky sú prepojené voľnejšie a ktoré nestrácajú svoje pôvodné, zrozumiteľné lexikálne významy: Nalejme si čistého vína /Mať sladké reči /Hrať dvojakú
hru /Jedným uchom dnu a druhým von /
Hrať všetkými farbami...Kto bez peňazí
chodí, toho...(obr. č. 15).
Ak pri tvorbe reklamného komunikátu
s použitím frazeologizmu zároveň uplatňujeme kritérium sémantické, návrat k pôvodnej významnosti je pre nás prostriedkom vrstvenia významov. Avšak nie všetky môžu byť pre recipienta dešifrovateľné,
takže v konečnom dôsledku nám tento spôsob nemusí priniesť produktívne riešenia
(obr. č. 16).
Inak je to v prípade, že máme pred sebou cieľovú skupinu, pre ktorú je významový pohyb, spôsobený pulzovaním akcentov
medzi doslovnosťou a obraznosťou zdrojom
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osobitného recepčného tlaku a pochopiteľne, aj posunu ku kreatívnym riešeniam. V
tom prípade možno využiť aj morfologické
a syntaktické prvky bez toho, aby sa oslabila spätosť s pôvodným ustáleným spojením
(obr. č. 17).
Na podobnom produktovom stupni stojí v reklame i frazeologické spojenie. Je to
ustálený zvrat, obyčajne dvojslovný, v ktorom členy frazémy sú späté rozličným významom. „Jeden sa nachádza na pozícii pôvodného lexikálneho a druhý člen na pozícii frazeologicky viazaného významu“
(Mlacek 1984, str. 71).
Napríklad: jablko sváru, bublina spľasla,
nespustiť oči, ťažko pri srdci, medové reči,
maslo na hlave a pod.
Výhodou frazeologického spojenia je jeho
ustálenosť, tvarová koncíznosť a pritom
jednoduchosť a hovorová živosť. Nevýhodou – problém výberu z hľadiska určenia
konkrétnej cieľovej skupine.
Aj frazeologické zrasty ako súčasť nominatívnych frazeologických jednotiek pred-

stavujú pre reklamnú tvorbu istý kreatívny
potenciál, avšak nie väčší, ako je schopnosť
použiť ich „rozpustené“ v sémantike celého
výrazu. Slovné komponenty sú stavebnými
článkami frazémy, ale celok, celý zvrat má
celkom iný význam.
Napríklad: - vešať (nevešať) niekomu
(niečo) na nos - výraz nevyjadruje konkrétny úkon umiestnenia niečoho na časť tváre, odhalenie, resp. zatajenie určitej skutočnosti, spadnúť z mesiaca, strach má veľké
oči, hádzať hrach na stenu a pod. Výhodou
je naopak, významová nepresnosť, zakotvená však vo výklade veľmi presne - tváriť sa
hlúpo, znamená byť hlúpy, alebo len predstierať hlúposť.
Obmedzujúcim momentom pre uplatnenie v reklame je aj ich viazanosť na znalosť
rôznych kontextov a v neposlednej miere
ich lexikálna osobitosť čo spôsobuje komunikačné ťažkosti pri prenose do iného kultúrneho prostredia, dokonca aj v rámci regiónu (v jednotlivých regiónoch sa vyskytujú veľmi výrazne odlišnosti meniace zmy-

obr. č. 17
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sel a význam toho istého slovného spojenia).
Osobitným druhom frazeologických jednotiek sú súslovia. Sú to pevne spojené
slovné páry, slovné dvojice, charakteristické svojím jednoduchým duplicitným prepojením, v texte vystupujúce ako samostatné jednotky. Sú si blízke slovno-druhovo i zvukovo. Súslovia vzniknuté reduplikáciou (zdvojovaním) sú napríklad: - isto
- iste, dňom a nocou, zoči - voči, sväto - sväte a pod. Súslovia, ktoré vznikli spájaním
synoným sú napr. pekne - krásne, skrz -naskrz, pekne - rúče, sčista - jasna, silou - mocou. Najväčšiu skupinu tvoria také súslovia,
ktoré vznikli antonymickým spojením: hory
- doly, hlava - nehlava, chtiac - nechtiac, vo
dne - v noci, v zime - v lete a pod.
Prekážkou, ako vidíme, je ich tvar, pre širšie využívanie v reklamnej komunikácii sú
nevhodné aj pre prílišnú expresivitu a lexikálnu archaickosť. Reklamná textová tvorba
je však taká dynamická, že limity sa ľahko
môžu pretvoriť na prekvapenia, napríklad
aj v prípade, že súslovie je iba súčasť frazeologizmu iného typu, zrastu, a jedna zložka súslovia sa môže nahradiť slovom z iného kontextu, označujúcom produkt, značku,
benefit - napr. fifty - lifty, pečený - zľavnený, pekne - Kras, dávno - Prazdroj a pod.
Druhý člen súvetia môže byť vyčlenený,
variovaný rozličným spôsobom, výsledný
tvar je však niekedy iba nejasnou narážkou
na konkrétne súslovie.
Príklady: Menej vložky, viac ochrany Always – modifikácia súslovia viac-menej,
/Krása a starostlivosť deň čo deň - Nivea - hair care /Relaxácia pre telo i dušu Dove - narážka na frazému ...byť jedno telo,
jedna duša/Najlepšia a najlacnejšia dovolenka široko ďaleko /Každý večer, každý
deň iná a zároveň príťažlivá /Čo na srdci,
to na hrnčeku - rozčlenené súslovie čo-to.
Variabilné typy slovných spojení a vetnej stavby využívame často na mimoriadne
koncíznom pôdoryse - rytmickom, význa-

movom, morfologickom. Jednoduchá veta je
pre frazémy najpríznačnejšia - čo zodpovedá prirodzenej konštrukcii sloganu. Preto sa
môže k tejto forme pridávať, ale z nej i uberať bez toho aby sa narušila spojitosť s pôvodným výrazom. Ustálenosť dovoľuje tiež
„odseknutie“ frazémy.
Slovesné väzby, zložitejšie alebo jednoduchšie, dávajú reklamnému komunikátu, postavenému na báze frazeologického
zvratu osobitnú dynamiku, údernosť, apelatívnosť: Urobte aj vy dieru do mobilnej
komunikácie! /Kto má v banke /Hráme
s otvorenými úvermi.
Ak pre frazeologický zvrat je príznačná
slovesnosť, je pre frazeologický výraz príznačná úplná absencia slovesnej zložky.
Jeho jadro tvoria menné a príslovkové výrazy, a preto je aj jeho reklamné využitie minimálne. Centrálna pozícia substantív, adjektív resp. zámien a prísloviek a fragmentárnosť výrazu dáva možnosť začleniť ho
veľmi variabilne a efektne do sloganu. Slovesné tvary sa „dodávajú“ podľa komunikačného a významového zámeru apelatívnou zložkou, zatiaľ čo významovým jadrom
sa stáva substantívum: Vyčistíme všetko.
Zn.: Aj Augiášov chliev!/Spí ako drevo...
nedostane na drevo/Kolesá dejín nechajte
osudu. Ale nie kolesá auta...
Podobné možnosti poskytujú aj minimálne frazeologické útvary. Pretože majú tvar
jediného plnovýznamového slova, v reklamnom texte sú nenápadné. Za určitých
okolností je ich ustálenosť úplne nezreteľná, avšak kreatívnym, tvarovým posunom
môžu reklamnú komunikáciu mimoriadne
ozvláštniť:
Do zjedenia, priatelia! - McDonalds/
Keď do chlapa tak do chlapa! /Máte toho
až po krk? Máme niečo na krk!
Frazeologizmy môžeme uplatniť aj na základe ich funkcie, teda podľa rôznej funkčnosti uplatňovania. Delia sa na frazeologické jednotky s funkciou: nominatívnou (po-
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menúvacou), komunikatívnou (výpovednou), nominatívno - komunikatívnou.
Frazeologizmy cudzieho pôvodu, pri ktorých používame zvyčajne etymologické kritériá sú tiež produktívnym prostriedkom
komunikačného a významového obohacovania reklamného sloganu najmä preto, že
sa tu prezentujú kultúry, kde sa tieto frazeologizmy používajú. Zvyčajne sú zo skupiny
textov starovekej gréckej a rímskej literatúry – z literárnych zdrojov známych dramatikov - Shakespeara a Schillera, z absurdnej
drámy a pod.
Transformačné možnosti spočívajú v pevnom kultúrnom zakotvení, všeobecnom povedomí, vymedzenej a ľahko identifikovateľnej významovosti. Aj samotné citáty historických osobností sú veľmi využiteľné,
sú zakotvené v konkrétnej kultúre, často sú
všeobecne známe a používané.
Na rozdiel od frazeologizmov, pochádzajúcich z biblie, sú aj variabilné z hľadiska použitia a spracovania. Napr: Kosky sú
vrhnuté - Koskenkorva/Hic Sunt Lrones Delvita /Citius, Altius, Fortius - iMac.
Svet literatúry, umenia, filozofie a kultúry
poskytuje naozaj široké možnosti pre transformáciu do reklamného komunikátu. Sú to
nielen klasické výroky známych osobností,
ale aj aforizmy slávnych autorov či názvy
ich diel. Sú to texty, ktoré v sebe nesú prvky
humoru, nadsázky a absurdity.
Napr: Buď nejakú cestu nájdeme, alebo si ju vytvoríme - J. Walker /Škola základ života a jedna banka - Slovenská sporiteľňa /Do zjedenia priatelia - McDonalds
/Mať či nemať?...vlastné auto na splátky/
Rómeo a Julian - gay reklama /Nemocnica
na okraji záujmu /To chce kľud - Popradská káva /Ostro sledované noviny - Hospodárske noviny /Hyper výber - Aupark
– alúzia na pesničku skupiny ABBA /S méďou mě baví svět - plyšový medvedík/Neznesiteľná ľahkosť pitia - alkoholický nápoj.
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Reklama využíva nielen ustálené spojenia
typu úsloví, prísloví atď., ktoré sú zakomponované v jazykových kultúrach, ale i tie,
ktoré sú neznáme, pochádzajú z inej kultúry, resp. vznikajú spontánne a aktuálne
v umeleckých skupinách, tvoria sa v rámci
politického diskurzu a pod. Sú to bonmoty,
vtipné výroky, sentencie, myšlienky, aforizmy, múdrosti, ľudové prekáračky, atď. Do
reklamy vstupujú v mierne modifikovanej
forme, tvoria pre reklamu nevyhnutné pozadie. Ich význam spočíva aj v tom, že v priebehu času si udržiavajú svoju kreatívnu, intelektuálnu a emotívnu pôsobivosť, postihujú javy, ktorých sa dotýkajú v ich hĺbke, s vtipom, nadhľadom, ale pritom sa vyznačujú úspornosťou výrazu. To sú všetko
atribúty, pre ktoré sú tieto výpovede pre reklamu absolútne využiteľné. Sú dotvorené,
všeobecne prístupné, nie sú autorsky chránené - sú jednoducho pripravené pre reklamné použitie. Pozitívom je, že nejde len
o doslovné využívanie tohto kultúrneho bohatstva, bez spätného obohacovania pôvodnej výpovede. Mnohé sa prenášajú z reklamy aj do hovorovej reči, obohacujú ju a svojím spôsobom udržujú jazyk v dimenzii prijateľnej jazykovej kultúry. Niektoré z nich
dosahujú v istom období mimoriadnu popularitu a fungujú ako jazykové ikony.
Napr: Komu sa nelení, tomu sa červení /
Láska na prvé stlačenie /Myslíte, teda ste/
Všetci za jedného, Corgoň pre všetkých Corgoň/Obujte sa do toho - Botas/Kto sa
smeje naposledy, ten má najlepšiu zubnú
kefku/Život na vysokej nohe – zoo.
Z jazykového hľadiska je neprehliadnuteľná aj gnóma. Rozumieme ňou príslovia, úslovia, porekadlá, ale i pranostiky. Je
to druh výpovede, ktorý je osobitnou skupinou frazeologizmov, obsahujúci určitú životnú pravdu, múdrosť, ktorá je vyjadrená
pomocou metafory, obrazne. Je to lexikálny arzenál ľudovej skúsenosti, ktorá sa tradovala ústnym podaním a má tiež rozmer
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imperatívu. Je apelom na zdravý „sedliacky rozum,“ upozornením na možné dôsledky pri nedodržaní konkrétnych etických noriem. Je to útvar živý a expresívny. Expresivita je sýtená z mnohých prameňov napriek
tomu, že gnóma je ustálená a výber jazykových prostriedkov veľmi pestrý. Príznačné je, ako sme už naznačili používanie originálnej lexiky a osobitej obraznosti. Gnóma má v sebe potenciál oživujúcich postupov - animalizáciu, personifikáciu. Vzdialený svet abstrakcií sa tu pretvára na svet
blízky a intímny. Pochopiteľne, že hlboký etický rozmer vytvára z gnóm komunikačne účinný prostriedok. Svojou precíznou
syntaktickou výstavbou, rytmicko - metrickými štruktúrami, všeobecnou zrozumiteľnosťou, presným pomenovaním podstaty javu, a pritom častým vtipným odľahčením, predstavuje rétorickú figúru, ktorá
má všetky základné charakteristiky sloganu. Preto reklamná prax využíva túto výnimočnú recepčnú životnosť, výpovednú hodnotu a pretavuje gnómy do živých reklamných textov/sloganov. Obyčajne sa kľúčové
slovo (jadro), v prvej alebo druhej časti nahrádza (alebo upravuje) názvom produktu,
alebo slovom, ktoré je fixované ako identifikačný znak (symbol, farba a pod.) značky či
korporácie a pod.
Napr: Všade dobre, doma BOSCH/
Komu sa nelení, tomu sa červení – Nescafé /Lož má krátke uzávery - Stock Fernet/Kde sa Bažant pije, tam sa dobre žije
- Zlatý Bažant.
Sila tejto výpovede spočíva v pričlenení
hodnoty, ktorá tvorí významové jadro gnómickej výpovede k produktu alebo značke. Gnómická výpoveď je primárna, a hodnotovo silnejšia, a preto je tu úsilie, aby
sa reklamná zložka s ňou spojila čo možno najlepšie. Žiadaný efekt sa dostaví predovšetkým vtedy, ak samotná značka, alebo produkt v určitom recepčnom povedomí funguje. Ale súčasne by mala mať znač-

ka (produkt) určitú celkom čitateľnú vnútornú súvislosť, významovú väzbu s pointou príslovia. Pri prísloviach je to ich presná
a nemenná forma a významovosť, ktorá automaticky navodzuje určité predstavy. Nemennosť je súčasne výhodou aj nevýhodou.
Výhoda je v tom, že výmena jadra za iné
kľúčové slovo je čitateľná a ľahko identifikovateľná. Nevýhodou je určitá strnulosť,
čo v istom kontexte môže pôsobiť násilne.
Pri porekadlách je výhodou ich variabilita,
a tým aj možnosť prispôsobiť ustálený výraz pôdorysu reklamného textu - zámenou
čísla, rodu, času slovies, a pod.
Okrem jednoduchého včleňovania, bez
významnej transformácie a úprav základného tvaru poznáme aj iné postupy. Líšia
sa mierou nahrádzania pôvodnej štruktúry a sú často tak prepracované, že iba „narážajú“ na pôvodný text a dajú sa identifikovať iba analýzou ich rytmických, metrických a intonačných kvalít. Napr: Kde
sa žije, tam je Mattoni/Kto rýchlo dáva,
dvakrát berie - hypotekárny úver. Gnóma sa tu použije bez akejkoľvek jazykovej
mutácie a transformačný efekt sa dosahuje v kontexte vizuálnom. Vtedy nastáva sémantický posun. Z významu doslovného sa
stáva význam prenesený: K Cero. A si vo
svojej koži.
„Pre svoju rozšírenosť a všeobecnú známosť sú frazeologizmy v reklamných textoch vhodným výstavbovým materiálom,
a to jednako v pôvodnej podobe, a jednak
ako aktualizované reklamné výpovede s novým obsahom“ (Tvrdoň, 1999, str. 220).
Preberanie slov, slovných zvratov
v pôvodnej forme
Globalizačné tendencie v marketingu, prekračovanie trhu, ale i nastupujúca dominancia anglického jazyka vo všetkým možných
oblastiach prenikli i do textovej reklamnej
tvorby. Veľmi silným podnetom bol i vstup
nadnárodných korporácií (obchodných, vý-
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robných, bankových), globálnych značiek
na náš trh, ktoré vytvorili priestor pre nové
jazykové úzy. Anglická terminológia sa dostáva do našej písomnej i rečovej komunikácie v pôvodnej lexike, ale často i v deformovanej podobe. Tieto tendencie sa neprijímajú jednoznačne a určite nie bez obáv o ďalší osud našej jazykovej kultúry. Napriek
tomu sa stali súčasťou komunikačnej reality, postmodernistickým ozvláštňovaním jazyka, konvenujúcim najmä určitým sociálnym skupinám. Slová, slovné zvraty, frázy,
sa nielen bežne užívajú, ale niektoré z nich
získavajú status jazykovej ikony, symbolizujúcej životný pocit, názor, postoj ale i generačný výraz. Reklama tieto momenty využíva pre oslovenie určitých cieľových skupín, ale súčasne sama sa aktívne podieľa
na ich formovaní. V sloganoch sa jazykové prelínanie prejavuje v rôznych podobách.
Jedným z prostriedkov je začlenenie určitého inojazyčného lexému do domáceho
slova, ako jeho súčasť. Napr.: BESTarostne
- nápoj BEST, zdôrazňujú konotáciu vrcholnej kvality i pôvodný význam slova (vyjadrujúceho kvalitný životný stav).
Iný príklad: Zámena slov využitie zvukovej podoby cudzieho slova s iným významom: Aby Váš motor skvěle Shell - Shell.
A to buď v celej alebo čiastočnej zhode:
Nech se WEST. Tento druh práce s inojazyčnými slovami si vyžaduje aj znalosti
cudzieho jazyka. Ako sme už uviedli, preberanie slov a ďalších slovných útvarov
v nezmenenej podobe má v oblasti reklamy mnohoraké príčiny. Nastupujúce generácie sú jazykovo vybavenejšie, otvorenejšie, s podstatne širšími inokultúrnymi kontaktmi. Angličtina nadobúda podobu kódu
univerzálneho, ale i jej používanie kultúrne
a sociálne stratifikuje užívateľa, čím sa tieto
prieniky sekundárne uľahčujú.
Z hľadiska samotnej reklamnej praxe je to
podmienené ekonomickými činiteľmi - preberanie jazykovo-vizuálneho stvárnenia
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v pôvodnej podobe nie je len ekonomicky
výhodné, ale súčasne zabezpečuje značke
globálnu identitu, čo je veľmi dôležité z hľadiska pôsobenia na globálnych trhoch, ale
i pre pozicionovanie značky ako medzinárodne významnej.
Benefity sa týkajú predovšetkým individuálnej recepcie statusu angličtiny – jej starobylosti a súčasne modernosti, kultúrnej zakotvenosti atď. Tento akcent recepčne funguje nielen v prostredí vzdelanejšom, ale i u
publika s malým alebo minimálnym dotykom s týmto jazykom: tam nadobúdajú významnosť okrajové momenty – cudzokrajnosť sa podvedome spája s výnimočnosťou,
mimoriadnou príťažlivosťou, ktoré môžu
byť sýtené individuálnymi ale i kolektívnymi frustráciami vyplývajúcimi z historickopolitického kontextu. V tejto komplexnej situácii, ktorá mimochodom nie je príznačná
iba pre nás, sú reklamné komunikáty v cudzojazyčnom prevedení prezentované predovšetkým v zahraničných magazínoch,
ktoré vychádzajú v slovenskej mutácii, ale
nie sú výnimočné ani na outdoorových reklamných nosičoch. Zdôrazňujú spätosť recipienta (recipientskej komunity) s inými
než domácimi väzbami. Magazíny domácej
produkcie sú v podstate klonmi týchto printov – nielen v layoute, v celkovej obsahovej
koncepcii (Miau, Gold Man) ale i stvárnení vizuálov (dizajnu, estetiky a poetiky, výberu figúr atď.).Príklad: Let´s make things
better - Philips. Variantom je aj kombinácia
slovenských a cudzojazyčných častí v snahe dať textu väčší rozmer zrozumiteľnosti,
prípadne originality: Keď chceš viac - Ask
for more.
Tieto kombinácie nezvyšujú komunikačný účinok svojou multiplikáciou, ale sú skôr
akýmsi symbolickým gestom smerom k recipientovi. V niektorých prípadoch - v snahe o korektnosť jazykovej normy značne zaostávajú za pôsobivosťou originálu.
Avšak i to patrí k súčasným trendom re-
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klamnej jazykovej komunikácie.
„Využitie cudzích slov je jedným z princípov aktualizácie jazykovej hry, ktorá „núti
jazyk robiť veci, ktoré normálne nerobí“. So
snahou o takéto vyjadrenie súvisí narušenie jazykovej normy, ktorá je príznačná pre
bežné používanie jazyka (Čmejrková, 2000,
str. 87).
Hra slov
Kreativita reklamného textu vzniká nielen
pomocou prostriedkov, ktorými sme sa zaoberali vyššie, ale aj samotným zasahovaním
do slovnej formy, do modifikácie jestvujúcich slov (slovných zvratov), utváraním nových slovných spojení, ktoré vytvárajú prekvapujúce významové posuny. Ak v básnickom texte tieto zásahy vyvolávajú pozitívne
či negatívne emócie, vždy však iba na základe estetickosti, v reklamnom texte je cieľom a nástrojom slovnej hry vzbudiť okamžitú pozornosť a dosiahnuť, aby v recipientovi vyvolal (posolstvom, výpoveďou), pozitívne emócie. Básnik pri tvorbe poetického textu svojím „egoistickým“ postojom
k téme nemá na mysli vnímateľa, pretože
jeho ego potrebuje v konkrétnej chvíli prejaviť svoj konkrétny duševný stav. Vyvolaná emocionalita v prípade reklamného textu
je nástrojom na manipuláciu recipienta, na
jeho ovládnutie v danej chvíli, daným, konkrétnym komunikátom.
Tento imperatív kreativizácie reklamného textu ako zvoleného prostriedku zvýšenia účinnosti vytvára z hry slov v súčasnej
reklame veľmi produktívny nástroj. A nielen v samotnom systéme reklamnej komunikácie. Bez zveličenia možno povedať aj
to, že slovná hra v reklame utvára priestor
pre jazykovú kultiváciu reklamného textu
a je mechanizmom, ktorý ovláda aj jazykový prejav, jeho nástroje a slohové postupy.
Používanie slovných hier v reklame zaujme najmä preto, že okrem kultivácie jazyka znamená tento fenomén modernej rekla-

my 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! Aj myši by radšej
jedli Wiscas!
Paralelizmus
Tento spôsob ozvláštňovania reklamného
textu znamená vytváranie slovných štruktúr opakovaním ekvivalentných slov (ale aj
hlások, hláskových skupín slabík a prízvukov), ktoré majú podobné kvantitatívne charakteristiky (počet slabík, určitých spoluhlások, samohlások, opakovanie podobných
rytmických vzorcov, ich postupnosti atď.).
Paralelizmom sa vytvárajú nové podnety
pre vnímanie reklamného textu, zvukovovizuálne kvality nadobúdajú určitú dominanciu, potláča sa jeho utilitárnosť, u recipienta sa navodzujú špecifické emotívne stavy (spôsobené osobitnosťou slov a slovných
konštrukcií). Jacobson razí termín dezautomatizácie recepcie reklamného textu, postaveného na poetických princípoch (na rozdiel
od automatizácie recepcie rýdzo informačných textov).
Doménou textov s prevahou poetických
konštrukcií sú produkty, pri ktorých sa má
zmierniť vnímanie tlaku, ale i vtedy, ak poetizácia je prostriedkom ako zaujať recipienta. Napríklad: Vaše predstavy. Naša budúcnosť - Olympus/Keď hovoria najlepší,
hovoria cez Eurotel/Cena, ktorá vás poteší, kvalita, ktorá vás nadchne - HP/Čas
na pivo, čas na Kozel/Len Konstrukt dobre chráni. Len Konstruk vám zabezpečí
auto.
Prirovnanie
V tomto prípade ide o opakovanie totožných sntaktických konštrukcií. Obvykle ide
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o rovnaký opakovaný druh súvetia, v ktorom sa jednotlivé elementy iba nahrádzajú,
čím sa vytvára významová paralela.
Z hľadiska kreatívnosti, je básnický prímer tradičným nástrojom ozvláštňovania
textu. Vo svojej najjednoduchšej podobe
sa značka (produkt, služba) spája s určitou
vecou, udalosťou, situáciou, ktorá je kultúrne, sociálne, hodnotovo fixovaná a ktorá má pevné a jednoznačné pozitívne prijímanie v danom kultúrno-sociálnom okruhu
(cieľovou skupinou). Tento spôsob reklamnej komunikácie si vyžaduje, aby sa tu prezentovala určitá spoločná skúsenosť. „Hodnota“ by mala byť ľahko identifikovateľná a súčasne i významná. Iba v tom prípade produkt môže získať vlastnosti a kvality
z tohto prímeru.
Kreatívnosť tohto komunikačného nástroja spočíva v nájdení asociácie, ktorá bolo
dosiaľ neobjavená, netušená, ktorá vytvorí „estetický“ výboj, sprevádzaný prekvapením, príjemným zážitkom - podporuje to
prijatie posolstva, vierohodnosť, že tvrdenie
je naozaj také, ako sa prezentuje.
Prirovnanie v textoch má rozličnú podobu, uvádza sa:
- príslovkou „ ako“ – celkom explicitne
(jednoznačne) sa poukazuje na určitú identitu produktu (značky) a určitý jav. Vo výbere javu je dôležité, aby to bol v daných (rôznorodých) kontextoch významný.
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.
Juxtapoziciovanie (dva texty vedľa seba)
je modernejšia forma, ktorej chýba doslovný „návod“ pripájania (ako), teda akéhosi
vedenia. Absenciou stredného, spájajúceho
článku sa vytvára väčší priestor pre aktivitu
cieľovej skupiny.
Dva objekty sa k sebe jednoducho priraďujú v jednom priestore, čo je vlastne vý-
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zva, aby recipient objavil skryté súvislosti. Tým sa čiastočne redukuje dĺžka textu
a súčasne sa presúvajú významy do vizuálu,
čím sa komunikácia vrství, dochádza k vzájomnému dopovedaniu významov. Komunikát sa stáva príťažlivejší, ale aj strohejší,
čo je významný súčasný trend: Opel Vectra
- sila v harmónii/Luxusný ako šaty z najlepšej návrhárskej dielne - Givenchy/Škoda - úspešná a dobrá ako vy/Tento parfum pohládza kožu ako zvláštna kvetina - Givenchy.
Prirovnanie
vytvára
neobmedzený
priestor pre porovnávanie. Prekračujú sa
hranice zjavných súvislostí a podobností, t.j.
takých, ktoré sa ponúkajú veľmi rýchlo a sú
všedné. Definovať napr. ladné krivky dizajnu nového modelu auta atribútmi ladnosti (i
podobnými významovými znakmi) je prekonaný spôsob a myšlienkovo vyčerpaný.
Preto sa využívajú vzdialené asociácie, rafinované obrazné súvislosti, ktoré nevyplývajú z nejakého znaku produktu. Úlohou nie je
informovať, ale pôsobiť silou vzletnosti, neobvyklej obraznosti, príjemnej zvukovosti.
Výroky sú vlastne podnety pre snívanie, generovanie príjemných predstáv, oddávanie
sa aktuálnym príjemným pocitom, túžbam.
Takto sa kanonizujú reklamné mýty, potrhuje sa mnohovýznamovosť reklamou zobrazovanej reality, pritom obsah posolstva
je dokonale spätý s realitou. Je to druh hypervirtuality: povzbudzuje k reálnej potrebe produktu s jeho primárnymi funkčnými
charakteristikami ale i dodatkovými kvalitami obsiahnutými v reklamnom posolstve.
Tento reklamný kánon tvorí dominantný
trend súčasnej reklamnej komunikácie preto neraz ohromuje chorálom jazykovej štylizácie: Lietam v tom tiež, lietam v tom rád
- Slovenské aerolínie.
Poetizácia reklamnej výpovede
Poetické obrazové uvoľňovanie v reklamnej komunikácii smeruje tiež ku kreativi-
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obr. č. 18
zácii používania jazykových prostriedkov
– málo frekventovaných slov, využívania
neobvyklých vetných konštrukcií alebo ich
začlenenie do kontrastných, či nezvyklých
kontextov, vynechávanie niektorých slov
v spojovacej funkcii atď.
Imperatívom pre používanie jazykových
prostriedkov je koncentrácia na podstatu,
preto i reklamná komunikácia je umením
skratky. Je to paradoxný vzťah medzi rozsahom textu a jeho významovou saturáciou.
Poetizácia výpovede sa prejavuje na jednej
strane jej dekonkretizáciou, vyprázdnením,
ale na druhej strane nasýtením obrazovým
významom – ten je v konkrétnom komunikačnom akte tým, čo vplýva na dve funkcie
reklamného textu: na jeho fixáciu a na spôsob jeho spracovania (obr. č. 18).
Poetickosť reklamného textu má ešte jednu komunikačnú funkciu. Je to funkcia
skrytá, málo zreteľná, ale napriek tomu pomerne významná.
Pri pričleňovaní atribútov sa nielen asociujú s produktom, ozvláštňujú ho, ale sú-

časne vzniká i silný – emotívno-obrazný
impulz (jeho slovné stvárnenie), ktoré sa
prenáša na produkt, tiež vo forme pozitívnej
asociácie. Je to určitý synergický efekt, ktorý sa vzťahuje aj k utváraniu postojov k samotnej reklame ako druhu mediálnej komunikácie. Poetizácia reklamného textu vnáša
do komunikácie hravosť, ľahkosť, uvoľnenosť, ktoré potláčajú kritickosť a racionálne hodnotenie reklamných posolstiev:Fantázia v pohybe - Citroen/Symfónia vašej
investície - bankové produkty/, v angličtine: Emotions in motion – Adidas. Je neskoro, keď slza steká po líci, je neskoro, keď
v parku umierajú básnici – Skôr než bude
neskoro! (obr. č. 19).
Sila textu vychádzajúceho zo Shakespeara ovanie nádychom histórie a tradície
Přál bych si, aby medzi Shakespearovými
nejsvětěnejšími verši byly jednou červeně
vyznačeny té, zas které vděčíme sklence
vína vypitého ve šťastnou chvíli - Cabernet (obr. č. 20). Noc čaká v pohári zasa vyjadruje očakávania a harmóniu (obr. č. 21).
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obr. č. 19
Opakovanie
Keď hovoríme o opakovaní na úrovni reklamného textu (či už v slogane alebo v copy texte), máme na mysli repetíciu
identických alebo obsahovo, resp. tvarovo
podobných slov, vetných konštrukcií (ich

obr. č. 20
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častí). Tento typ výpovede je konštruovaný opačne, t. j. vedie k tendencii maximálnej úspornosti.
Z hľadiska informácie, je opakovanie toho
istého obmedzujúce, pretože sa tým nezvyšuje informačná nasýtenosť textu, avšak
v reklamnom texte je opakovanie dôležitým
prostriedkom silnejšej účinnosti komunikátu. V prvom rade preto, že ak má reklamný text rozmery blízke obrazovo - metaforickému vyjadreniu, repetícia nemá funkciu
vecno-odkazovaciu, ale slúži na zdôraznenie expresivity - metra, rytmu, a pod.
„Opakovanie je nielen mechanické pričlenenie, ktoré zdôrazní význam slova, ale je
to impulz, ktorý dáva do pohybu - spätne
celý priestor, v ktorom sa slovo opakovalo
(Čmejrková, 2000, str. 101).
Druhá príčina spočíva v tom, že reklamný text je súčasne povahou textom rétorickým, ktorého primárna funkcia je persuazívna, a preto sa tu zvýrazňuje úloha rétorických figúr a postupov na zvýšenie účinnosti odovzdávaného posolstva. Vo všeobecnosti opakovanie slov a fráz v texte je
založené na princípe automatického vyvolávania istých rytmicko - významových zvratov, ktoré môžu mať až podobu zvukového
vynucovania. Tie sa vracajú bez účasti vôle
(niekedy aj proti nej) aj napriek tomu, že tieto slovné spojenia nám pôvodne evokovali
vizuálnu podobu textu, neskôr sa nám pripamätávajú audiálne a v tejto podobe sa prejavuje naliehavejšie aj samovoľné „spúšťanie.“
Tretí dôvod je potrebné hľadať v špecifickosti komunikačnej, totiž že opakovanie určitých častí textu (slov) je spôsobom, ako
dané výrazy zvýrazniť, ako ich povýšiť na
vizuálnu figúru, ktorá sa s vyššou pravdepodobnosťou zachytí v pamäti. Okrem toho
sa opakované slovo viaže na odlišné kontexty, čím dochádza k významovým posunom
a rozvojom.
Opakované slovo sa stáva významo-
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obr. č. 21
vým jadrom výpovede, ktoré je obyčajne
aj jadrom reklamného posolstva: FORD Správni ľudia. Správne súčiastky. Správne ceny/Riadne kone, riadne ženy, riadne leto. riadne ako Radegast/Nový Opel
Vectra Caravan. Umenie v priestore.
Umenie v pohybe.
Okrem toho - opakovanie implikuje významnosť tvrdenia, povyšuje ho na dôkaz
relevantnosti a pravdivosti. Opakuje sa predovšetkým to, čo je vo všeobecnom povedomí považované za sociálne či kultúrne, resp.
aby sa obsah upevnil vo všeobecnom povedomí ako správny.
Jednoduché a identické repetície sú často koncipované ako rečové gestá v písomnom zachytení (New! New! New!) - výkriky, ktoré majú silu atavistického impulzu,
vyvolávajúceho automatické reakcie. Pretože princípy výstavby reklamného textu
sú vlastne mixom rétorických a poetických
funkcií, početne sa tu kombinujú prostriedky z obidvoch sfér.
V textovej reklamnej tvorbe sa využíva-

jú efektívne všetky dostupné básnické figúry založené na opakovaní.
Podľa polohy opakujúceho sa slova sa rozlišuje poloha:
- na začiatku alebo na koncoch dvoch alebo viacerých významových celkov v rôznych kombináciách (začiatok - začiatok,
koniec - koniec, koniec - začiatok atď.),
na inom mieste vo významovom celku
(uprostred, ľubovoľne).
Každý typ umiestnenia prináša osobitnú
významovosť, ktorá sa vytvára kombináciou významov slova, jeho hodnotou (výnimočnosť, dokonalosť, prvý atď.), slovného
a vetného rytmu. Výpoveď tým získava formu pevnej a prehľadnej štruktúry a pomáha tak jej ľahkej identifikácii, zapamätaniu
a širšiemu použitiu v rôznych médiách a to
bez toho aby sa použil dosť násilne pôsobiaci rýmový pôdorys.
Opakovaním sa dosahujú aj osobitné účinky - udržiava sa pozornosť tým, že napríklad slovo, uzatvárajúce jednu časť výrazu sa objavuje na začiatku druhého (je to
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„otvorená“ figúra, ktorá automaticky navodzuje potrebu dokončenia).
Iným recepčným efektom je zážitok gradácie, stupňovania, zosilňovania významu
kumulovaním slov a fráz. Zosilňovanie sa
dosahuje pridaním novej kvality (vlastnosti) produktu.
Vždy čisto, vždy sucho, vždy isto - Always/Sila ostrosti, sila kontrastu, sila
rýchlosti - Canon/Aral - sila v harmónii.
Dôležitým momentom pri textoch, ktoré
sú založené na princípe opakovania je voľba slova na začiatku každého segmentu.
Sú tu prezentované slová, ktoré sú schopné
vyvolať pozornosť vnímateľa a „prinútiť“
ho zaujímať sa o text. Sú to napríklad: ste
(budete, budeš), vždy, vidieť, cítiť, milovať,
najlepší, chuť, sila, viac, špičkový, a pod.
Hyperbolizácia
Tento rétoricko – poetický prostriedok
ozvláštňovania výpovede v modernej reklame – najmä v jej etape prudkého rozvoja, patril k štýlotvorným, určoval jej celkovú podobu, odrážal dominantné reklamné ciele, charakterizoval jej pragmatickosť,
dravosť, nekompromisnú snahu o dosiahnutie ekonomických cieľov za akúkoľvek cenu
a akýmikoľvek prostriedkami.
Bola to etapa, kde každý produkt, značka
sa prezentovali v rovine superlatívnej, exkluzívnej. Superlatív, jeho komunikatívne
deklarovanie, je automatickým spúšťačom
klientských aktivít (vzbudenie pozornosti určitým smerom, vzbudenie zvedavosti atď.), pretože jav, ktorý je takto označený, vyvoláva hlboko (kultúrne) zakorenenú
potrebu vlastniť vec, ktorá má mimoriadne
kvality. Jej konzumácia, vlastnenie sa stáva
potom sekundárnym prostriedkom superlatívneho pozicionovania samotného vlastníka, konzumenta.
Teda superlatív je pridaná hodnota produktu, ktorou sa vymedzuje sociálny status jednotlivca v jeho sociálnom alebo kul-
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túrnom prostredí. Pohnútky získať superprodukt sú také silné, že potláčajú kritickú
reflexiu, odhaľujúcu manipulatívne praktiky zveličovania. Je príznačné, že hyperbolizácia sa v takom rozsahu používala v období prudkého rozvoja kapitalistickej ekonomiky (predovšetkým v Spojených štátoch).
Technologický pokrok, zvyšovanie príjmov
vytváralo vieru v hodnotu pokroku. Všetko
nové bolo dokonalejšie, a túžby vlastniť dokonalosť boli späté s „byť in.“
Hyperbolizácia je založená na ešte jednom
mechanizme. Je ním viera v pravdivosť verejne deklarovanej výpovede. Čo je verejné (v písomnej, obraznej alebo ústnej forme) samo o sebe automaticky vyvoláva imidž pravdivosti. Nemôže predsa niekto vedome deklarovať to, čo sa nezakladá na pravde! Je to druh mediálneho (reklamného)
mýtu, ktorý vyplýva z uvedeného, ale i zo
špecifík mediálnej komunikácie - odvodzovanie dôveryhodnosti výpovede mediálnej
persony z určitých vizuálnych kľúčov, nemožnosť bezprostrednej verifikácie faktov
atď. To však sú už iné otázky, aj keď s používaním týchto jazykových prostriedkov
úzko súvisia.
Napriek tomu, že zveličovanie sa veľmi
rýchle vyčerpalo – jednak pre zjemnenie reklamnej rétoriky, ale toto vyčerpanie malo
aj celkom jednoduchú príčinu: „Naj“ - deklarovali masy značiek a produktov (pretože platí: čo je komunikačne efektívne dynamicky preberá konkurencia, parazitujúc na objavenom princípe), a tak výnimočnosť prestala byť výnimočnosťou, zo zdôraznenia sa stalo bezvýrazné pozadie. Navyše - absolutizácia produktu či značky je
už v mnohých krajinách určitým spôsobom
(zákonne alebo regulačne) obmedzená.
Neznamená to však, že zveličovanie (hyperbolizácia) z reklamnej komunikácie vymizlo. Naopak, je pevne včlenené medzi
jej rétorické nástroje. Má iba mnoho tvárí
a menej explicitnosti (navršovania infor-
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mácií). Princípy a mechanizmy, ktoré sme
uviedli vyššie, však zostávajú.
V modernej reklame sa vyskytuje jazykové zveličovanie najčastejšie v podobe
komparatívu (lacnejší, jemnejší, chutnejší,
atď.) a spája sa s konkrétnou konkurenčnou
značkou, v inom prípade sa od konkrétnosti upúšťa a nahrádza sa vymedzením voči
množine konkurujúcich značiek alebo iným
neurčitým spôsobom.
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.
Zveličovanie môže byť i v tvare základného tvaru adjektíva (malý, veľký, pravý,
vysoký, nízky, zlý, nepokojný, nový atď.).
Ak superlatívom i komparatívom sa produkt vyzdvihuje väčšinou vo vzťahu k vonkajšiemu kritériu (inému produktu, konkurenčnej značke, triede značiek), v nominálnej podobe sa vytvára kontrast voči „vnútornému“ kritériu. Pod tým rozumieme použitie slova, výrazu, ktorý má prirodzené
významové opozitum (nový - starý), ktorým sa určitá charakteristika vydvihuje, povyšuje, prikladá sa jej významovosť. O „nesmrteľnom“ atribúte „nový“ sme už hovorili. Pri zveličovaní hodnoty produktu bipolárnou opozitnou charakterizáciou sa však
„gestickosť“ a deklaratívnosť výrazu oslabuje. Lexéma nový pri tomto použití sa nevzťahuje k produktovej inovácii, ale napríklad k časovému kontextu – histórii, tradícii, funkčnému kontextu atď.
Veľkou prednosťou tohto použitia je nepriamosť vyjadrenia reklamného posolstva,
prostredníctvom opozita (antonyma). Napríklad slovo „starý“ je v reklame kontaminované možnými negatívnymi asociáciami (preto tá hyperfrekvencia druhého člena), avšak táto „stigma“ sa ruší antonýmnym skontrastnením: Starý za nový. Sú aj

iné príklady, využívajúce adjektíva typu:
taký malý, ale taký výkonný, tradičný obsah
- nová forma, vysoký výkon - nízka spotreba a pod.
Opozitný nástroj tu obohacuje lexiku reklamnej komunikácie ale dáva jej aj nový
kreatívny náboj.
Opozitné konštrukcie nepracujú iba s adjektívami. Uplatnenie nachádzajú i iné slovné druhy....Keď ťažká práca je iba hrou/
Dívajte sa dopredu, my stojíme za vami/...
za menej viac/...dva v jednom/Štyri čísla
na jeden paušál.
Iným prvkom, ktorým sa reklamná komunikácia výrazovo obohacuje je aktivovanie
pomocou nových kontrastných väzieb, to
znamená, že sa využívajú síce všedné bipolárne dvojice (predovšetkým najfrekventovanejšie adjektíva), tie sa však priradia
k významom, ktoré nie sú asociačne ustálené, pričom jeden bipolárny člen nie je explicitne uvedený, ale jeho prítomnosť a významy sa odvodzujú z danej konštrukcie:
Vaše odpady sa stanú vaším čistým svedomím - Celio.
Personifikácia
Špecifikom pri tvorbe reklamného textu je
tiež úsilie vtlačiť produktu celý rad znakov,
ktoré ho majú novým spôsobom orámcovať,
kontextualizovať, významovo ho presunúť a tým mu priradiť nevšednosť, vyznačiť nové osobitné benefity - tie sú fakticky
iba virtuálne a vyplývajú z jazykových resp.
obrazovo - jazykových manipulácií.
Jedným z takýchto nástrojov je personifikácia produktu. Môže mať podobu skrytú
alebo zjavnú.
V skrytej podobe sú jednotlivé prvky tematického plánu textu - produkt, figúra protagonistu, rozprávača, prostredie atď. metaforami vzťahov, konfliktov a ich riešení. Modelovo je tu dramatická triáda: hlavný protagonista, ktorý má ťažkosti a problémy (mastné vlasy, poruchy erekcie), kto-
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ré mu niekto alebo niečo spôsobí (stres, nevedomosť, staroba, neadekvátna strava,
podmienky, životné prostredie a osloboditeľ (ochranca), ktorý hlavného protagonistu zbaví jeho základného existenciálneho
problému, dôkladne, jednoducho a navždy
(krém, prací prášok, aviváž, šampón proti
lupinám, výživové doplnky a pod.).
V explicitnej podobe sa personifikácia produktu uskutočňuje tak, že sa vyjadrí slovne. Používané postupy sú veľmi rôznorodé:
Produktu, ktorý má povahu veci, sa pridávajú atribúty, ktoré sú vlastné živým bytostiam. Teda ide vlastne o animáciu (oživovanie). V takom prípade je niekoľko možností: Napr. že budúcnosť má radostný
dych, alebo nevšedná túžba šepká, hodinky Tissot môžu byť gentlemanom - Tissot
- gentleman medzi hodinkami.
Produkt je pozicionovaný ako priateľ (chápajúci, dôverný, milujúci, nežný, verný, spoľahlivý...), partner, po ktorom túžite, radca
v ťažkých chvíľach života, ochranca pred
nebezpečenstvom, bytosť, ktorá vám pomôže získať, čo sami získať nedokážete. Produktu sa prisudzujú osobnostné charakteristiky: inteligencia, charakter, vzdelanie,
elegancia, dokonalé vystupovanie, suverenita, sebavedomie, bohatstvo, vznešenosť,
kráľovský pôvod: Hellmans - kráľ majonéz/Perkins - kráľovstvo omáčok a majonéz/ Budiš - božská chuť minerálky/
Orion - čokoládova hviezda.
Animalizácia produktu
Je to stotožnenie produktu s fyzickými
znakmi a prejavmi zvierat a ľudí - tie nadobúdajú črty psychické, majú vlastnosti, schopnosti, zvyky a prejavy žijúcich bytostí. Často sú takéto texty spojené s prvkami humoru a irónie.
Transformácia produktu na bytosť mužskú, ženskú alebo detskú, sa uskutočňuje
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atribúciou (prisudzovaním) fyzických znakov postavy (krivky tela, pokožka, vlasy)
a emocionálnych prejavov (sila, dynamika,
temperament) samotnému produktu. Animalizácia predpokladá: pripísať produktu
vlastnosti a schopnosti živých bytostí, charakterizovať produkt typickými znakmi,
ktoré sú sprievodné u príslušníkov určitých
národov, kultúr a pod., správaním, temperamentom: Seat Cordoba. Pravý južanský
temperament.
Do tejto kategórie môžeme priradiť i tendenciu, ktorú by sme mohli pomenovať ako
naturalizačnú a kulturalizačnú, to znamená, že produktu sa priradia pozitívne atribúty prírody ako celku alebo jej častí (ovocie, strom, sviežosť zelene). V inom prípade
sa zasa vyberajú atribúty zo sféry výtvarného umenia, divadla, hudby, opery, baletu, architektúry. A opätovne na úrovni všeobecnej alebo konkrétnej: ...harmónia vašej chuti.
Personalizácia produktu
Centrálny koncept skonštruovaný na základe určitej potreby a rešpektovaním predstáv má tú komunikačnú výhodu, že produkt (značka) sa stáva sám o sebe „osobnosťou“ (s osobitnými vonkajšími i vnútornými
vlastnosťami), teda môže účinne oslovovať
prostredníctvom seba samého, prezentovaním sa prostredníctvom textu.
Personalizácia v obraze znamená predovšetkým skonkrétnenie značky pomocou
všeobecne známeho znaku (persony), a je
to teda „pridanie“ určitých vlastností bez
vzťahu k reálnym kvalitám produktu.
V tomto prípade ide o cieľavedomé vytvorenie takého produktu, (a jeho vlastností), ktorý zodpovedá predstavám a potrebám cieľovej skupiny, lebo tento centrálny
koncept je prezentovaný určitou personou.
Vzniká tu komunikačný hybrid, pri ktorom
základné prvky obrazu personálnej ikony ( u cieľovej skupiny) nie sú vždy iden-
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tické so základnými vlastnosťami, hodnotami produktu. Tieto rozdiely fungovania môžeme vidieť v tom, či značka komunikuje
prostredníctvom personálnej ikony dlhodobo, alebo sa využíva iba mediálna známosť,
publicita a populárnosť.
V prípade vizuálu je účinnosť viazaná na
osobu, v prípade textu je výpoveď zreteľnejšia, jasnejšia výpovednejšia a teda - konceptuálnejšia.
Z tohto pohľadu i tesmimoniálny štýl (využívanie celebrít v reklame) je vlastne z hľadiska mechanizmov fungovania podpory
značky diferencovaný.
Prejavuje sa to napríklad v tom, či odporúčanie je vnímané iba ako druh mediálnej roly, na ktorú je celebrita - „hviezda na
jedno použitie“ angažovaná. Komunikačný
účinok sa dosahuje predovšetkým na úrovni vzbudenia pozornosti (známosť figúry), prostredníctvom ktorej je prezentovaná samotná značka. Má sa vytvoriť asociácia medzi figúrou a komunikovaným produktom/značkou. V tomto prípade dochádza k vedomému alebo nevedomému spojeniu - integrácii značka - celebrita. V tomto prípade sa posilňuje moment personálnej
identifikácie, dôveryhodnosti, hoci v konečnom dôsledku ide o prezentáciu produktu,
značky, služby.
Iná je situácia, keď sa komunikácia o produkte spája s prezentáciou osobnosti a známym sloganom. Nastavenie na figúru sa automaticky spája s reklamným textom a dôveryhodnosť produktu sa posilňuje. Je to
najlepší spôsob, ako premostiť obraz a text,
pričom sa usporadúva a spracúva slovný materiál a oveľa väčšmi záleží na tomto usporiadaní, ako na samotnom vytvorení obrazu (príkladom sú modelky prezentujúce kozmetické výrobky svojich i cudzích
značiek - Celine Dion, Gabriela Sabbatini, Alain Delon...

Jazykové alternácie
Najjednoduchším prostriedkom jazykového experimentovania sú jazykové alternácie
- synonymá, homonymá, homofonymá a antonymá.
V prvej kategórii, v prípade synoným v rovnako alebo približne rovnako významových slovách s rozdielnym slovným tvarom je ich použitie prostriedkom obmeny,
potláčania momentu nasýtenia ale aj rozširovania kreatívnej tvorby - aj keď to nie je
celkom presné, pretože každá slovná forma
znamená i významový posun. Synonymá
zosilňujú silu výpovede tým, že veľmi hutne (napríklad priraďovaním) rozširujú škálu
atribútov produktu.
Je to významný a zaujímavý moment,
hoci synonymá majú spoločné významové jadro, a teda produkt iba čiastkovo nanovo definujú a charakterizujú, ich priraďovaním vzniká subjektívny dojem oveľa väčšej
šírky, než aká jestvuje v skutočnosti. Synonymá významovo vzletné, vznešené ale pritom vágne, slúžia neraz práve k poetizácii
produktu.
Synonymá sú teda nepoužiteľné na zachytenie objektívnych kvalít, ale slúžia na navodenie impulzov pre asociatívny a teda
i značne neurčitý proces. Najmä málo frekventované a neobvyklé slová spolu s neobvyklými spojeniami vtláčajú výpovedi
a produktu typickú príznakovosť:
• hladký - nežný, hodvábny, jemný, vláčny,
• umývať - osviežovať, očisťovať,
• chutný - znamenitý, výborný.
Pri hromadení synoným (enumerácii) nie
je dôležitý iba výber účinných atribútov,
ale aj formálna schéma – predovšetkým počet. Za optimum sa v teórii reklamnej komunikácie považuje triadické usporiadanie,
ale poznáme i iné formy - diadické a multiadické.
Triáda je pojem nielen z oblasti jazyka, je
to aj kulturologicky a filozoficky zaujímavý
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fenomén. Triády majú magickú účinnosť.
Pôsobivá je napríklad komunikácia
prostredníctvom trojzložkovosti produktu
(zubné pasty, trojstupňový proces účinku,
trojnásobná ochrana vkladov, tri ochranné
vrstvy).
Kým vŕšenie synoným má gradačný účinok, čiže ide o rétoricko jazykový prostriedok, triáda produktová je založená na zdôraznení inovácie, bezpečnosti, účinnosti. Monadický faktor sa chápe ako izolovaný, vo svojej podstate najlabilnejší. Diadický systém je iba o čosi stabilnejší, podlieha
vonkajším silám a vnútorne má tendenciu
byť neurčitý. Triáda je najstabilnejší systém
pri najmenšom možnom počte prvkov.
Synonymizácia reklamnej výpovede je
prirodzený proces jazykovej komunikačnej
obmeny, pretože mnohé atribúty sa frekventovaným používaním opotrebúvajú a tým
strácajú recepčnú príťažlivosť. Týka sa to
najmä výrazov, ktoré vyjadrujú pozitívne
hodnoty produktu (chutný, lahodný, svieži) kde používanie frekventovaných adjektív výrazne znižuje účinnosť komunikátu
a naopak využívaním synoným sa vyhýba slovným
klišéovitým postupom.
Homonymá a homofonymá
Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že homonymá sú slová v identickej hláskovej písanej podobe s celkom odlišným denotátom
(bez súvisiaceho významu). U homofoným
ide o identitu (alebo o veľmi malý rozdiel)
zvukovej podoby a odlišnosti významovej,
kým u homoným ide o správne určenie rozdielnych denotátov. U homofoným dochádza navyše k transformácii fónickej - bez
nej nedosahujú patričný výsledok.
Zásadou je, aby sa tieto slová opakovali, je
to teda variant vyššie uvedeného princípu.
V prvej časti sa určité slovo použije v jeho
prirodzenom, známom, ustálenom (určitom) význame a v druhej časti v odlišnom
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význame, pričom sa využíva podoba prvého slova s tvarovou alebo zvukovou podobou druhého slova, ale už použitého ako súčasť produktu, značky, a pod. Malé nepresnosti, odchýlky v tvare, či zvuku sa tolerujú, pretože do popredia vystúpi nová významová figúra, objavenie prekvapujúcej súvislosti, a s tým spojený emotívny zážitok: ...
s Časom do času i nečasu/...Vyber si Výber- časopis Výber/Fantastika chuťových
zážitkov - Fanta/...S Polom až na pól/...
Vizor napíše, nasníma spočíta, naplánuje, ukáže, doplní váš výzor/Moment. Momentálne najpútavejší časopis/ Vizitka
úspešných - Visa karta/My zíráme, vy zírate - Vizír.
Kým u synoným je kreatívny proces založený na výbere slov, ktoré sú zvláštne, neopotrebované a ktoré najadekvátnejšie vyjadrujú reklamné posolstvo, u homoným
a homofoným ako sémantických figúr je
podiel tvorivej práce väčší, pretože už ide
o reštrukturalizáciu slova i väčších celkov,
nájdenie nových, neobvyklých významov,
rozdelením, či spojením, preskupovaním,
reakcentovaním významov.
Ak hovoríme o pozitívnom efekte, spôsobenom týmto typom typom štylizácie, je to
jej komicko - humorný aspekt.
To, čo bolo vyhradené iba pre „rozpustilé“
jazykové klauniády určené deťom ale i dospelým a jednoznačne zavrhnuté autoritami reklamného biznisu a jeho teoretikmi,
nachádza v modernej reklame svoje pevné
miesto (najmä v printovej).
Niektoré štruktúry reklamných výpovedí (napriek a možno preto, že zapadajú do
postmodernistického kríženia hodnôt a trivialít) plnia funkciu jazykových ikon. Napríklad: Vyperie dočista do čista (využitie homofónie). Pozitívnym pre zefektívnenie reklamy je to, že homofónia veľmi silno viaže pozornosť, pretože rastúcou polysémickosťou textu sa predlžuje potreba
„správnym“ spôsobom prečítať danú výpo-
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veď, identifikovať jej vnútorné, skryté dešifrujúce kľúče atď. Čo je veľmi dôležité,
že bez pomoci vonkajších prostriedkov (významová hádankovitosť) pôsobí na dokončenie úlohy motivačne. Je to základná zákonitosť učenia a poznávania, keďže jestvujúci problém si „vynucuje“, aby ho jednotlivec
zvládol. Úloha by však mala mať primeranú úroveň, nesmie byť príliš ťažká, ale ani
príliš ľahká (veľmi rýchlo sa stráca záujem),
ale to už reklamní profesionáli vedia veľmi
dobre odhadnúť, aj keď často len intuitívne.
Antonymá
Opakovanie slov opačného významu má
podobný mechanizmus účinkov ako pri
opakovaní rovnakých (alebo skoro rovnakých) slov, vrstvení synoným, homoným či
homofoným. Je to však prostriedok rafinovanejší, skrytejší, umožňujúci väčšiu kreatívnu variabilitu výpovede.
V teórii reklamy boli ešte donedáva - negatívne slovné formy považované za neprijateľné, odporujúce princípu produktového optimimizmu, maximalizácie priaznivej optiky.
V poslednom období nastal výrazný posun
v pohľade na použité slovné formy a významy. Bolo to spôsobené predovšetkým odklonom od „tvrdej“ a jednoznačnej skladby
výpovede a prechodom k jej sofistikovanejším formám.
Týmto vývinom prešlo i používanie antoným. Vo svojich počiatkoch to bolo „bombardovanie“ recipienta opozitami veľkého
kontrastu: propagovaný produkt sa umiestňoval čo najbližšie k superlatívnemu pólu,
konkurenčný na pól opačný. Tento reklamný štýl našiel veľmi skoro svoje limity - tie
prinútili agentúry zjemniť rétoriku, ale opozitné formy sa stále používajú. Konkurenčný produkt sa označuje ako „bežný,“ propagovaný produkt je komunikovaný epitetami, zdôrazňujúcimi jeho výnimočnosť.
Príklady: My stojíme za vami, vy sa dí-

vajte dopredu (vzadu-vpredu), Svet sa
zmenil. Okrem hodiniek RADO (zmena
bez zmeny), Malý, ale taký výkonný (veľký-malý), Vy robte veľké rozhodnutia,
malé nechajte na nás (veľký-malý), Malý
krok pre mňa, veľký pre moju rodinu
(malý-veľký), Zložitý a pritom taký jednoduchý...(zložitý-jednoduchý).
Slovné hračky
Slovné hračky sú v podstate nápadité (ale
pritom niekedy priam sa ponúkajúce) modifikácie určitého slova, výrazu alebo frázy, ktorými sa dosahuje humorný efekt, pričom sa pôvodná významová štruktúra nemení, iba sa jej dáva nový kreatívny impulz:
On, Ona, Uno...
Zámenou jedného písmena sa premení bežný výraz na kreatívny, pričom je tu
vkomponovaný názov modelu, ktorý je významovo viacdomý: v taliančine označuje
i tretiu osobu stredného rodu, je to číslovka,
ktorá má súčasne ďalšie konotácie.
Tvorca reklamného textu disponuje veľkou škálou týchto prostriedkov - využíva
napr. zámenu spisovného výrazu za slangový, cudzojazyčný, zámenu jedného významu za názov produktu alebo značky - Nechaj sa WEST/Keď si schopný, tak MUSLI!
Reklamný komunikát čoraz viac presahuje do kultúry, a preto reklamná tvorba siaha i po fragmentoch textov, ktoré tvoria jej
základné piliere. Vyberá z náboženských,
historických, filozofických resp. literárnych
textov, cituje ich autorov, hrdinov, historické osobnosti. Texty takto získavajú širšiu
kultúrnu príznakovosť, ktorá sa premieta do
možností ďalšieho jazykového spracovania:
rovnako ako v iných prípadoch (len s inými
tematickými „návnadami“) i tu ide o uplatnenie zvýšeného záujmu prostredníctvom
citlivosti na kultúrne témy (u cieľového publika), ktorá sa potom odráža v dlhšom a intenzívnejšom „pripútaní sa“ ku komuniká-
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tu. A opätovne tu potom funguje princíp aktivácie, ktorá sa potom odrazí v zapamätaní
si komunikátu.
Úsilie reklamných tvorcov vychádza
vlastne z celkovej tendencie médií veľmi
rýchlo prevziať spôsoby, ktoré sa osvedčili, ktoré sú komerčne úspešné. Čo je úspešné, to je známe, a čo je známe to posilňuje
úspech, atď., atď.
Preto by bolo celkom zbytočné uvádzať
ďalšie príklady, ďalšie textové výpožičky,
ktoré reklama uskutočňuje. Zovšeobecnene: niet tu fakticky žiadnych hraníc. Kultúra, umenie, veda, ale i bežný život sa dostáva s reklamou (v danom prípade s jeho jazykovo - významovými výpoveďami) do vzájomnej konfrontácie.
Vzájomne sa citujú, vzájomne na seba protichodne narážajú, vzájomne sa ovplyvňujú,
ale - vzájomne sa potrebujú.
Jazykové hry
Iba do istej miery možno jazykové hry
stotožniť so slovnými hračkami - ide o istý
druh mystifikácie (Čmejrková, 2000, str.
127).
Tieto dve kategórie sa líšia od seba mierou slobody, kreativity, narábania s jazykovými prostriedkami, odklonu od jazykovej
normy atď., ale aj celkovým podielom „deformácie“ na pozadí celej výpovede. V tomto type ozvláštňovania sa hromadia slovné
nezvyčajnosti, či lexikálne alebo syntagmatické narážky, významové a slovné absurdity, paradoxy, atď. Jazykové hračky sú obvykle sústredené na moment prekvapenia,
kým u slovných hier ide o reťazenie, navršovanie, stupňovanie významov až za hranicu únosnosti. Dosahuje sa tak maximalizácia komického efektu týchto konštrukcií.
Identifikácia významových posunov si vyžaduje znalosť rôznych kontextov.
V reklame sa jazykové hry uplatňujú pri
oslovovaní jasne definovaného cieľového
publika, produktu, značky, ktoré „znesú“
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taký rozsah ironizovania reality.
V neobvyklých jazykových spojeniach
je prítomná i zložka komická, či humorná,
ale ich dominantnou funkciou je nahradiť
ustálené spojenia, ktorých recepčná zaujímavosť je vyčerpaná, novými významami,
ktoré sa dosahujú obrazným použitím slov:
Chuť, ktorá vás uloví/Ani tak, ani tak,
tak TikTak/Život sa dá premárniť, prežiť alebo BMV.
Napríklad slovo zaradiť, preradiť patrí do
kontextu auta a jeho funkcií, použije sa však
v kontexte bankových služieb. Táto „nepatričnosť“ je však iba na prvý pohľad nelogická – ak produkt, banka chce komunikovať pomocou posolstva „dynamika“, potom vyššie uvedený atribút vytvára nové,
netradičné spojenia. Alebo - slovo armáda
sa zvyčajne spája so slovom vojsko, v prípade IRB má iný než vojenský kontext: IRB
– vaša finančná armáda.
Tieto nové medzislovné väzby umožňujú
posilniť i obrazno - poetickú zložku výpovede. Slovo, slovné spojenie, ale i celá výpoveď sa tak stáva metaforou v širšom význame slova - teda prestupovanie kontextov je tým prostriedkom, ktorý otvára cestu obraznosti, a tá zasa k uvoľneniu asociatívnych sietí. Funkčné, tvarové a iné podobnosti sa môžu nahrádzať vzdialenými asociatívnymi väzbami. Individualizácia vnáša
do preneseného označovania jedinečnosť,
neopakovateľnosť, a tým reklamnému textu vtláča určitú jazykovú a poetickú hodnotovosť.
Treba mať však na mysli, že jazykovo básnická uvoľnenosť je napriek všetkému
prepojená na základný účel výpovede, je
v referenčnom vzťahu k objektu (produktu, značke). Táto referenčnosť nespočíva iba
v odovzdávaní určitej informácie. Reklamný text/slogan, je súčasne i nositeľom identity produktu, jeho značky, resp. značky firmy, spoločnosti. Pôsobí v trhovom prostredí určitý čas, vypovedá o produkte, znač-

Eva Vopálenská: REKLAMný text (Kreativita, alebo trivialita?)

ke atď., podieľa sa na formovaní a udržiavaní ich imidžu. Slogan, podobne ako logo
sú vlastne metaforami produktu či značky,
zjavných (komunikovaných) i skrytých benefitov. Kým pri prevahe referenčnosti reklamného textu sa významy nachádzajú „v
samotnom texte“ pri dominancii obrazu/vizuálu sú zjavné a prevažujúce v obraze. Text
je iba štruktúrou podnetov, impulzov, orámcovaným priestorom pre významy, ktoré sa
tvoria na základe celého výpovedného posolstva.
Mnohoznačné slová
Polysémia (mnohovýznamovosť) slov je
taká ich vlastnosť, že bez zmeny ich tvaru
sú nositeľmi niekoľkých významov, označení predmetov, javov alebo vlastností. V
reklamnej komunikácii má táto ich vlastnosť veľký význam pri práci s jazykovými prostriedkami, pri ich kreatívnom spracovaní. Polysémia umožňuje nielen nahrádzať slová a tým potláčať ich komunikačné opotrebovanie, ale najmä nahrádzať ich
používanie v primárnej významovosti sekundárnou významovosťou (ktorá má ďalšie formy).
Uveďme niektoré frenventované slová,
ktoré sa v súčasnej reklame veľmi vo svojich sekundárnych významových plánoch
vyskytujú najčastejšie - kľúč, sen, kráľovský, živý, horúci, pohladiť, letieť, chutiť,
božský, rytmus, sila, dokonalý, svieži, naladiť, život, túžby, sny, čertovsky, kvalitný,
najlepší, dynamika, svetový, kráľovský, pohoda....V pôvodnom význame strácajú svoju
zmyselnosť a nadobúdajú lacný benefit triviality:
Chuť, ktorej neodoláte/Chuť do života/
Žite s chuťou/Obchod plný života/prináša kvalitu do života/Pomáhame ľuďom
lepšie žiť/ Pre krásny život/Časopis pre
zdravý život...
Tieto výrazy sú nositeľom takej mnohovýznamnosti, že pre reklamný komunikát

sú netypické a posolstvo „znevýznamňujú“.
Osobitným typom polysémie využívanej
v reklame je tá, ktorá akcentuje z významov
tie, ktoré sa vzťahujú k činnostiam, predmetom, faktom, vlastnostiam a javom zreteľne
alebo menej zreteľne previazanými na oblasť eroticko – sexuálnu.
Kým pre textovú vrstvu reklamného komunikátu je využívanie týchto podtextov
relatívne málo frekventované, vo vizuáloch
je sex a erotika vo výraznej prevahe - za touto skutočnosťou sa skrýva celý rad príčin
predovšetkým podmienených kultúrne.
V priebehu času sa zobrazenie nahoty,
jej erotických atribútov ustálilo, je s väčšími alebo menšími odchýlkami akceptované alebo prinajmenšom tolerované. Najmä, ak neprevažuje nad estetikou erotiky
vyhrotená pudovosť, cielené dráždenie. Vo
všeobecnosti vizuálna erotika je v komunikácii (medziosobnej, sociálnej i mediálnej)
v západnej civilizácii detabuizovaná, oproti tomu otvorená verejná verbálna komunikácia erotiky a sexu je ešte aj v súčasnosti
odkazovaná na perifériu kultúry. Navyše v oblasti reklamy je výrazne obmedzená zákonne, to však neznamená, že sa v reklamných komunikátoch prvky erotiky a sexu
nevyskytujú. Prezentujú sa však v skrytej,
symbolickej podobe, využívajúc slovnú polysémiu: Vychutnaj svojho kozla/Tie naše
kozičky české....
Eroticko – sexuálne narážky sú v reklamnom texte zastúpené v rôznej intenzite. Vyznačujú sa nerovnakou úrovňou vkusu, ale
aj tie najmenej vkusné spĺňajú to, čo sa od
nich očakáva, že zaujmú a - keďže je tento typ reklamy určený prevažne mužom, reklamný text prestupuje do bežnej sociálnej
komunikácie a fixuje sa ako verbálna ikona.
Mechanizmom, ktorý je v pozadí účinnosti týchto komunikátov je uvoľňovanie
energie verejným porušovaním spoločenských a kultúrnych noriem (tabu). Obvykle
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určitú kvantitu, avšak pri jej zvukovej podobe (prečítaní) nadobúda význam slova.
Tieto texty sú u nás nedávnou novinkou
a vzhľadom na to, že pracujú s iným, než
domácim jazykom, vyžadujú si určité jazykové skúsenosti, aby sa odkryli významy
prezentované v texte.
Komunikačný efekt je založený na predĺžení identifikácie významov, ktoré sú kódované v rozličných systémoch, priradení
k správnemu pojmu (slovu), a potom priradenie obidvoch slovných výrazov k sebe.
Novotvary (neologizmy)

obr. č. 22
je erotika humorne podfarbená, čím sa znižuje vážnosť kontextu (problematickosť etiky výpovede), ale naopak – zvyšuje pôsobivosť reklamného komunikátu.
Slovné rébusy
Osobitnou formou ozvláštňovania reklamného textu je kombinácia prvkov fonémových a grafémových, ktoré vytvárajú nové
štruktúry. Neposúvajú významy, ale ich iba
novým spôsobom šifrujú a spočívajú v rozlúštení rôznych narážok. Sú to prostriedky
ozvláštňovania, ale súčasne sú novým typom textovo - grafickej komunikácie. Svoje
korene majú v piktogramoch, pokračovanie
v grafitti, ikonickej reči používanej v elektronických médiách (chatovanie) a reklame.
Typickým príkladom je kombinácia čísloviek a foném, fragmentov slov i kompletných slov. V angličtine, v reklamnej terminológii, sa uvádza pod termínom goldfish
lingo. Ozvláštňujúcim prvkom je to, že je tu
rozpor medzi grafickým a zvukovým použitím číslovky. Graficky číslovka vyjadruje
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V snahe o čo najúspornejší výraz, a pritom
jedinečný, zvláštny, 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.
Je to príklad extravagancie vo vyjadrovaní a súčasne príklad absolútnej úspornosti.
Jediné slovo obsahuje základné posolstvo,
celkom jednoznačne sa vzťahujúce k danému modelu, pritom vyvoláva mnoho predstáv o konkrétnych podobách jeho výnimočnosti.
Máš na to gule, rozdať si to s hocikým
(obr. č. 22) alebo opäť Chceš si váľať gule?
Uč sa! (obr. č. 23).
Epitetá
Ich úlohou v reklame je navodiť u recipienta pozitívny postoj k prezentovanému
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obr. č. 23
produktu, ale súčasne majú širšiu funkčnosť - vťahujú vnímateľa do osobitného sveta reklamy prezentovaním šťastia, radosti,
hravosti, zábavy, príjemnosti, nežných citov a vzťahov.
Sila epitet súvisí práve s touto charakteristikou, pretože vyjadrujú základné a univerzálne túžby, potreby a hodnoty človeka. A
nielen ich vyjadrujú - epiteton má dokázať,
že hodnota produktu je výnimočná, že všetko nedosiahnuteľné je na dosah ruky.
Epiteton nielen verbálne prikrášľuje, ale
predovšetkým určuje, aký pocit, zážitok,
hodnotu vnímateľ získaním produktu dosiahne (dokonalú sviežosť, nežné pohladenie atď.), čiže sa tým vymedzuje benefitné
pozicionovanie produktu.
Výhodou týchto jazykových prostriedkov
je ich variabilita, kreatívne využitie, ale najmä to, že pôsobia priamo na vyvolanie pocitov (lahodná chuť, vôňa orientu) v ich bezprostrednosti a konkrétnosti (slovný podnet
sa premietne veľmi silno do pocitu smädu,
hladu atď.) a tým sa vyvolá „Action“ - pod-

net pre kúpu, vlastnenie, konzumáciu. Epiteton teda vystupuje predovšetkým vo funkcii apelatívnej, pričom má formu básnicko-obrazovú.
Obsahom je epiteton významovo chudobný (až prázdny), ale práve pre túto neurčitosť, vágnosť nadobúda - paradoxne - účinnosť. Je založený na mechanizmoch premietania, vkladania určitých obsahov do predstáv vyvolaných slovnými podnetmi. A to
je ďalší moment, ktorý zvýrazňuje funkčnosť epiteta: v pamäti sa vlastne nemusí uchovávať slovný zvrat, pretože ten je
ľahko vytláčaný inými obsahmi, ale fixujú sa bezprostredne vyvolané obrazy, pocity, potreby a zážitky telesného charakteru. Pritom, pri samotnom výbere majú svoj
význam i iné - kontextuálne činitele, až tie
v konečnom dôsledku určia, či daný slovný prostriedok bude komunikačne efektívny. Epiteton nemá logický alebo vecný charakter - zdôrazňuje vlastnosť určitého javu,
oživuje a konkretizuje predstavu o ňom. Je
prejavom zo strany svojho pôvodcu a od-
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razom jeho emocionálneho postoja: Eva hriešne dobrá - časopis Eva/Rýchle auto
- Mercedes.
Humor a nadsádzka v reklamnom
texte
Príklady z tvorby historických inzerátov
- mnohým z nich nechýba svieži nadhľad
a humor: Lačné krky zasýti, enem Hostinec na niti/Krpce od Murína, ponesú
vás do Budína - šuster Murín/Pre pánov
i pre dámy, šňupnite si bez zábrany, nech
vám údy prevetrá, šňupací tabak od Petra/U mlynára Kokviša najlacnejšia múka
aj pre žgrloša/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 (študentské práce z hodiny Jazyk a štýl
reklamy).
V návale kreativity študenti neraz používajú absurdné témy:
Za vašu smrť dobre zaplatíme - Amslico/ 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/všade na svete
to značí SOS - známa báseň Miroslava Válka zo zbierky Dotyky inšpirovala poslucháčov 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/Keby som nemal
na chleba a na soľ, na kúsok slnka by som
mal - Válek.
Vtipná básnička - Na přechodu pro chod-
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ce/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.

Figúry ako
prostriedky
štylizácie
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. Funkciu emocionálno-expresívnu majú 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 virtuóznej 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 prostried-
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ky 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, 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, zdôrazňuje sa tak
kľúčový význam slova, v ktorom je ústredné posolstvo. Často sú tu frekventované, aj
odvodené významy, pretože majú neraz iný,
ako doslovný rozmer, napr. povahu frazeologizmu. Príklady z reklamy: Ako vlastne s vlastnými vlasmi?/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 - 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 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 výraz-

nú 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 neodhaliteľnou 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
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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“ - opakovanie
názvu produktu môže vytvárať dojem nátlaku.
Epifora je naopak, opakovanie slova alebo slovného spojenia na konci vety alebo
riadku. Príklad: Kde nemôže zemný plyn,
dovezieme Flaga plyn!/Ja si dám His, ty
si dáš His. Hisky sedia všetkým!/Ja chcem Clio, ty chceš Clio, všetci chcú Clio
-Renault/Kúp si In, budeš in - časopis IN.
Často sa opakovanie používa viacnásobne.
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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
- auto 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 anafory a epifory. 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
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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 vety nasledujúcej, 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 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 krok - správne kroky na ďalšie
roky..
Tautológia je to najjednoduchšie priraďovanie, v ktorom sa z významového hľa-

diska 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!/
Niekto chce byť najkrajší, niekto najlepší, niekto najčítanejší.
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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 zákonný podiel.

Kreatívny
potenciál a limity
jazykovej normy
Latka v slovenskej reklamnej tvorbe sa posúva stále vyššie. Jej funkciou totiž už nie je
len predávať. Primárny imperatív reklamného textu sprevádza aj kreatívny potenciál a ten presahuje nielen mieru poznaného,
ale aj limity jazykovej normy. Z tohto hľa-
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diska môžeme považovať i vstup ozvláštňujúcich jazykových prostriedkov do reklamného textu za prirodzený spôsob kreatívneho rozvíjania jazyka na úrovni komunikácie, produkcie i na úrovni vnímania reklamného posolstva. Pretože - ak je reč o hodnotách, nesmieme zabúdať na skryté benefity
reklamného textu, ktorý síce podlieha presne definovaným marketingovo-komunikačným cieľom, predstavuje však osobitý typ
tvorivého procesu, nápadne väčšieho než je
rozloha imperatívu a tlaku na spotrebiteľa.
Jazyk ako taký, vo svojej potenciálnej významovej dynamickosti bol významným
nástrojom kreativity aj v minulosti:
A. P. Čechov má v jednej zo svojich zápisníkov takýto príklad paralelizmu v reklamnom texte: dlhé roky chodieval po jednej ulici chlapík a každý deň čítal reklamu
- Boľšoj vybor sigov - veľký výber pstruhov a každý deň si myslel - komu je treba
veľký výber jazerných pstruhov? Raz však
reklamu zložili a postavili ju k stene bokom.
Vtedy prečítal: Boľšoj vybor sigar - veľký výber cigár. Tento mužík tak uskutočnil
sémantický posun, vytrhol pojem z významového radu, v ktorom sa nachádzal a premiestnil ho pomocou slova/trópu do iného
významového radu.
Z toho vidíme, že sily reklamnej kreativity sú neobmedzené, nie sú limitované časom a nezmenšuje sa ani ich intenzita. Reklamné textárstvo je hľadanie novej formy
výpovede, neviazanej a pritom disciplinovanej, hrou slovných asociácií na základe
osobných predpokladov tvorcu, často v náhlivosti a neraz aj bez dychu. Je však vždy
kreatívne? Je jeho výstavba riadená zámerom komunikovať úsporne a pritom tvorivo? Musí byť reklamný text za každú cenu
tvorivý? Ako do apelu zabaliť klbko tvorivosti tak, aby sa hneď nerozmotalo? Nie je
to tak, že to, čo sa nám vidí tvorivé, iným sa
zdá banálne? Kde sú tie vypracované schémy a postupy, ktoré nám pomôžu hodnotiť
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reklamný text tak, ako hodnotíme film, divadlo, literatúru a ostatné umenie? Ak zlý
reklamný text dobre predáva, možno ho vôbec hodnotiť?
Vychádzajme teda z premisy, že reklama,
ktorá predáva, je v podstate dobrá. Čo teda
s kreativitou? Nahradiť ju faktami, skutočnosťami, apelmi? Lenže apel sa líši od nápaditej myšlienky asi tak, ako „diagnóza od
prognózy“.
Pri letmom výbere sloganov, ktorých tvorcovia sa zjavne vyvliekli z úlohy dať reklamnému textu aj punc kreativity spomeňme aspoň tie, kde sa opakujú tie isté motívy. Panoptikum slov istý, okná, nápad, sny
a túžby balancuje v lineárnej rovine myslenia:
/A ste si istí/ Sú veci, ktoré musia byť
isté/Vždy na vašej strane/Okná plné nápadov/Dobrý nápad/Nové sny a túžby/
Dáme rozmer vašim snom/Je prirodzené
snívať/Sny sa rodia/Pohneme svetom vašich túžob.
Kreatívnejšie:
Máte vlastné predstavy, vízie, nápady,
sny? Zatiať sú možno len vo vašej mysli, ale s trochou pomoci sa môžu stať skutočnosťou. Profesionálne zariadenia HP
vám umožnia realizovať aj tie najodvážnejšie plány. Stačí len chcieť! HP - pretlačíme vás dopredu!
Rovnako banálne motívy sa dajú spracovať ešte kreatívnejšie:
Radosť z jazdy/Za štýlom stoja emócie/
Vôňa, ktorá ťa oblečie/Svieže myšlienky,
lepšie autá/Mužov inšpirujú ženy. Mňa
moje auto/Prebuďte svoje zmysly!/Keď
sen sa stáva realitou/Náskok vďaka technike/Postaraj sa o detaily/Čas mení úplne
všetko/Je dobré vedieť viac/Všetko je na
webe/Iný štýl, iná sila, iný temperament/
Hity, ktoré ťa dostanú/Náskok vďaka
technike/Zdravie pristane aj pokožke/
TISSOT - džentlmen medzi hodinkami.

Niektoré sú svojim významom kuriózne:
Energiu do vašich rúk. Nazdávam sa, že
energia do rúk nepatrí. Potraviny z vlastného dvora. Hádam ich nepestujeme na
dvore? Katalóg na splátky - splácame katalóg alebo výrobky v ňom? Kľúč k vášmu
domovu - hádam od vášho domu? PERKINS - kráľovstvo majonézovej chuti - to
nie je majonézova chuť, to je majonéza!
Pri reklamnom texte/slogane fungujú
v rámci kreativity (alebo spomínanej Bernbachovej odlišnosti) isté limity - a neplatia len v oblasti jazykovej normy. Sú to obmedzenia limitujúce kreatívny potenciál
v akejkoľvek „nadnorme“. Ako si teda počínať v procese tvorby kreatívneho reklamného komunikátu? Čo robiť pre to, aby sa
vnem pretavil do nápadu a nápad do virtuózneho textu? Môže byť aj jednoduchý text
kreatívny alebo sa kreativita znásobuje len
vrstvením niekoľkých významových rovín?
„Základom všetkých pravidiel, ktoré určujú výber a používanie slov“, ako hovorí
Herbert Spencer vo svojom diele Filozofia
štýlu „je šetriť pozornosť, priviesť rozum
najľahšou cestou k želanému pojmu. Ak by
totiž duša mala nevyčerpateľné sily, bolo
by pre ňu istotne ľahostajné, koľko z tohto
zdroja vyplytvala. Ale pretože jej sily sú
obmedzené, usiluje sa absolvovať apercepčné procesy podľa možnosti účelne, t. j. s relatívne najmenšou stratou síl, ale s relatívne najlepším výsledkom“ (podľa Šklovskij,
1971, str. 14).
Preto, ak hovoríme o tom, že sme vyviedli veci a javy z automatizmu vnímania, mali
by sme hovoriť aj o tom, že sme sa dostali do fázy, keď lineárne myslenie prechádza
do tvorivosti, keď sa odkláňame od obvyklého a normálneho. Vtedy prichádzajú, ako
sme už hovorili, asociácie, množia sa pred
nami ako nekontrolované bunky, rozrastajú
sa v obrazných pomenovaniach, obrazoch,
víziách. V próze to môžu byť zaujímavé obrazy, úvahy, opisy, v básni krásne metafory,
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v reklamnom texte sú to kreatívne výpovede a posolstvá.
Vznikom takýchto slovných väzieb posúva sa sloboda tvorivého reklamného prejavu na/za hranicu kreativity. V koncíznom
reklamnom texte/slogane má slovo svoju
funkciu, svoj význam a zmysel. Používaním
ozvláštňujúcich jazykových prostriedkov
(metafory, rytmu, frazeológie, rôznych gramatických konštrukcií, fonetických, priraďovacích, protikladných a ostatných figúr)
dosiahneme síce emocionálno-expresívne
pôsobenie, avšak vždy v záujme či v mene
niečoho, niekoho, pretože výsledok úsilia sa
stretáva v spoločnom zámere a mieri k spoločnému cieľu - upútať zákazníka, získať si
ho a emocionálne naňho zapôsobiť. Pravdou je, že kým základnou funkciou umenia
je funkcia estetická, reklamný produkt i pri
kreatívnej reklamnej komunikácii je v priamom vzťahu k matérii, lebo samou podstatou je ňou zobrazovaný produkt. Kreativita v tvorbe reklamného textu vychádza teda
z rozporu medzi materiálnym svetom, logicky usporiadanou štruktúrou a intuitívnou ideou, čím dochádza aj k prekonaniu logiky formy, štruktúry, kompozície, avšak
len ako k materiálnemu triumfu nad intuitívnym, umeleckým, duchovným.
Z toho potom vyplýva, že umelecký obraz
v reklame/reklamnom texte/slogane nemožno stotožňovať so širším významom slova
obraz, ktorý sa používa v bežnom jazyku,
ale ani s jednotlivými prvkami a prostriedkami obrazného systému vyjadrovania,
pretože reklamný text/slogan nevzniká len
z podnetov asociatívnych.
V čom teda spočíva špecifikum prístupu
k reklame z pozície kreatívneho rozvíjania
jazyka? Je reklama súčasťou interdisciplinárnej explikácie a nastoľuje otázky ktoré
sú späté s vlastnou agendou, alebo súčasne vlastným spôsobom interpretuje agendu, ktorou sa zaoberajú iné disciplíny (marketing, lingvistika, sociológia, teória ko-
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munikácie, teória propagandy, psychológia
a pod.? Dajú sa presne vymedziť (ohraničiť)
špecifiká tvorby reklamného textu/sloganu ... alebo je špecifickou samotná reklamná tvorba - kreatívna alebo netvorivá a jazyková norma jej nekladie žiadne limity. Kreatívny reklamný text/slogan totiž nie je len
otázkou jazyka - je to priestor do ktorého sa
implantujú rôzne koncepty a teórie. Reklama v tomto zmysle je iba priestorom pre dokazovanie platnosti týchto teórií a konceptov, tak, ako ich poznáme zo všetkých horeuvedených oblastí.

Záver
V úvode práce sme naznačili, že našim
úmyslom a cieľom bolo prezentovať, že kreativita (v reklamnom texte/slogane) ako odchýlka od normy je užitočná a plodná forma práce s textom a je podmienkou toho,
aby myšlienka prospela značke alebo firme. „Odlišnosť je dôležitá a je to východisko kreativity“ (Tellis, 2000, str. 123).
Na základe skúmania problematiky Ogilvy verzus Bernbach sme sa pokúsili zaoberať kreativitou ako procesom tvorivej činnosti, produktívnej odchýlky od normy, ktorá sa líši od toho, čo sa bežne robí
alebo čo je bežným názorom (Tellis, 2000,
str. 123).
V istom zmysle sme sa usilovali prezentovať kreatívne postupy, ktoré vychádzajú
z možností širokej palety textuálnych variácií na tému zobrazovania produktu.
Dlhoročný spor na tému „kreativita áno
alebo nie“, resp. Ogilvy verzus Bernbach sa
stal pre nás kľúčovou otázkou.
Preukázať, že kreatívny reklamný text/
slogan je z hľadiska percepcie najúčinnejším komunikátom - bolo cieľom našej práce.
Jediným riešením, ako spracovať túto
problematiku sa nám javila možnosť - z dostupnej literatúry, ktorá sa zaoberá prevažne
problematikou teórie reklamy (reklamného
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textu najmä z hľadiska použitia ozvláštňujúcich prostriedkov a postupov - rytmus,
metafora, frazeologizmy, figúry, humor,
nadsádzka a pod.) prezentovať tie kapitoly,
ktoré možno „konfrontovať“ s reklamnou
praxou a použiť príklady, ktoré sú priamym
dôkazom pre uplatnenie širokej variety uvedených možností.
Uskutočnili sme exkurz do histórie reklamy, poukázali na vznik a vývoj reklamnej štylistiky v jej názorovej a metodologickej pestrosti. Prezentovali sme formalisticky a štrukturalisticky orientovanú teóriu, ktoré priamo poznačili teóriu reklamnej štylistiky a podnietili aj diskurz osobností o najmasovejšom a najneodbytnejšom
fenoméne 20. a 21. storočia - reklame. Reklamný text sme prezentovali ako komunikačný prostriedok vo vzťahu k verejnosti, aj ako prostriedok reklamnej persuázie
(uviedli sme aj niektoré informačno – presviedčacie stratégie). Osobitne sme sa venovali všetkým dostupným formám prezentácie reklamného textu/sloganu, ktoré sú výsledkom kreatívneho (i nekreatívneho) rozvíjania jazyka, jazykového a sémantického ozvláštňovania textu (ale i mimojazykových výpožičiek) na úrovni produkcie, aj na
úrovni komunikácie.
Venovali sme sa aj reklamnej komunikácii, osobnosti komunikátora, reklamnej „figúre“, úlohe médií v tomto procese a reklamnému prijímateľovi/publiku.
Osobitné kapitoly tvoria reklamný jazyk,
ktorý je významným nástrojom pre spustenie komunikačného procesu a najfrekventovanejšie spôsoby ozvláštňovania reklamného textu/sloganu - rytmicko - metrické konštrukcie, metafora, frazeologizmy a neofrazeologizmy.
Od jednoduchých inzerátov sme prechádzali k zložitejších a tvorivejším riešeniam,
ktoré, keď nasýtili recipienta, utvorili špirálu eskalujúcej intenzity pre hľadanie a nachádzanie nových kreatívnych riešení.

Aby sme pochopili celý tento proces, museli sme odlíšiť, čo je prísne exaktné, od
toho, čo exaktné nie je a čo vytvára reťazec
ďalších a ďalších možností.
Uvedená literatúra a reklamná prax nám
dávajú za pravdu, že v spore Ogilvy verzus
Bernbach jestvuje síce kompromis, avšak
na základe rozsiahleho výskumu sa preukázalo, že „najdôležitejšou zárukou úspechu
reklamy bola prítomnosť špecifického posolstva, ktoré odlíšilo značku od konkurencie“ (Tellis, 2000, str. 133).
Na základe uvedených skutočností sa pokúsime o záver a o sumarizovanie tých postupov, ktoré určujú, že reklamný text/slogan vzniká na základe tvorivých procesov
(asociácií, schopnosti reťazenia vnemov,
rozkrývania významov a pod.) - ozvláštňovania, podľa Tellisa - tvorivej odchýlky od
normy. Predtým však si musíme vysvetliť,
na základe akých kritérií hovoríme o odchýlke od normy, aké atribúty nás oprávňujú hovoriť o kreatívnom/nekreatívnom spôsobe spracovania reklamného textu.
Ak teda – reklamná tvorba súvisí so schopnosťou, usudzovať o celku na základe častí, prenikať do podstatného cez jednotlivé,
aj v reklamnom texte/slogane sa každé všeobecné do istej miery vyskytuje vo zvláštnom. Šklovskij hovorí o tom, „že umenie je
myslenie v obrazoch“ (str. 11), že veci a javy,
ktoré vnímame, reflektujeme podľa miery
a schopnosti ich spracovať, inými slovami
- že v prvom pláne všetko okolo nás evidujeme podľa počtu a priestoru. Pri takejto algebraickej metóde myslenia vec prechádza
okolo nás a my vidíme iba jej povrch. Procesom algebraizácie sú veci a javy dané iba
jednou črtou, napríklad číslom, existujú iba
v prvom pláne, lineárne. Takému mysleniu
preto hovoríme algebraické alebo lineárne
myslenie (veľmi dobre poznajú tento termín
študenti Katedry marketingovej komunikácie FF UK, ktorým na hodinách Kreatívneho tréningu, ale aj na iných hodinách, kde
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tvoríme reklamné texty, neraz vytknem, že
namiesto nápadu použijú frázu, klišé).
Algebraickému mysleniu odborne hovoríme aj exaktné.
V umení exaktnosť nejestvuje, dokonca
ani v jeho pravidlách a schémach. Umenie
predpokladá vnímať veci, ako ich vidíme
a cítime, ako ich poznávame a ako si ich dokážeme aj ozvláštniť.
Tento spôsob percepcie prebieha aj pri
vnímaní reklamného textu, pretože aj tu si
recipient vyberá z asociačných predstáv ten
význam, ktorý mu evokuje stav jeho emócií a intelektu. Na začiatku stojí teda obrazný jazyk, v ktorom do hry vstupuje prenesený význam slov a na konci reprodukovaná skutočnosť.
Je to niečo medzi konkrétnym a abstraktným, expresívnym a impresívnym, intímna
reflexia vonkajšieho, ale aj vnútorného sveta človeka. Reťazenia vnemov, vyjadrené
v slovných spojeniach majú svoj poznatkový a emocionálny náboj a tento proces vychádza, ako sme už spomínali, zo schopnosti jednotlivca každý vnem reflektovať
a spracovať na základe princípu ich permanentného reťazenia (schopností asociovať).
Uvedením príkladov z praxe prezentujeme, že kreativita ako taká, je východiskom
i cieľom na udržanie pozornosti a vyvolanie
záujmu, pretože napätie medzi jedinečnosťou a konvenciou je obsiahnuté i v samotnej komunikácii. V tom zmysle imperatív
reklamných komunikátov (z dielní jednotlivých reklamných agentúr) presahuje limity
skutočnej, nepredstieranej tvorivosti.
Pri ich analýze a interpretácii sa dá preukázať, že sú odrazom kreatívneho spracovania vnemov, vyjadrené v slovných spojeniach. Kreativita ako princíp tvorby voľných významových spojení, ktoré nereflektujú len primárne vlastností vecí a javov,
ale aj jedinečnosť a originalitu, znásobuje v týchto prípadoch komunikačnú kompetenciu na úrovni produkcie i na úrovni
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vnímania reklamného textu (a v uvedených
prípadoch je i zjavná - komunikuje jasne
a s prijateľnou naliehavosťou).
Ak sa teda zamýšľame nad tým, či Ogilvy alebo Bernbach (konformita alebo odchýlka), pochopiteľne, že musíme akceptovať aj skutočnosť, že jedna i druhá činnosť
by nemala zmysel bez marketingovej stratégie, bez komunikácie, pretože účelom reklamy je produkt predať. Reklamný textár netvorí preto, že má vnútornú potrebu vyjadriť sa k nemu. Tvorí na objednávku, ale využíva pri svojej práci všetky dostupné štýly (titulok môže pripomínať titulok z novín,
opis produktu časť vedeckej štúdie, záverečný slogan môže byť dobrou, emotívne ladenou metaforou). Okrem invencie vstupuje
do textu aj cit pre ponúkajúci produkt - inak
textár ponúka automobil a inak vodu po holení. Iný text si zvolí pri reklamnom komunikáte, ponúkajúcom hodinky a iný pri novom kozmetickom výrobku.
Pri sumarizácii sloganov sa nám najvýraznejšie javili ako kreatívne rytmicko-metrické konštrukcie, metafory, frazeologizmy
a neofrazeologizmy, preto sme im venovali
celú štvrtú kapitolu. Ostatné ozvláštňovacie
prostriedky sme zaradili do piatej kapitoly
(hra slov, paralelizmus, prirovnanie, poetizácia, opakovanie, hyperbolizácia, personifikácia, animalizácia, jazykové alternácie, fragmety z citátov, slovné hry a hračky,
humor, poetizácia, paralela, a pod.). Všetky frekventované spôsoby ozvláštňovania reklamného textu prezentujeme v práci aj s príkladmi z reklamnej praxe. Prezentácia týchto štruktúr je jeden zo spôsobov ako nadviazať na všetko kultúrne, kultivované a nápadité, čo nám priniesli minulé generácie. Z hľadiska využívania spomínaných prostriedkov treba však povedať aj
to, že všetko, čo sa nám včera zdalo nápadité a kreatívne, dnes už môže byť klišé. Z
hľadiska kontextuálneho - tie isté výrazové
prostriedky môžu mať rozdielne aktivačné
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pôsobenie podľa toho, či sa málo používajú,
alebo sa po nich siaha veľmi často. Rozsahom frekvencie ich účinnosť prudko klesá,
pretože sa recepčne nasycujú, opotrebúvajú,
v recepčnom poli strácajú postavenie dominantnej figúry schopnej zachytávať pozornosť a prechádzať do ďalších fáz recepcie.
Opakovanie slov a slovných fráz vedie k ich
komunikačnej smrti. V reklamnej komunikácii je efektívnejšie využívať nové trendy,
štýly a žánre, za každú cenu hľadať nezaužívané postupy, odkloniť sa od používania
slov a slovných spojení, ktoré prezentujú intenzívny presvedčovací tlak.
Nové technológie, dynamické inovácie
a vznik nových produktov si vyžadujú jazykovú „inovatívnosť“, ktorou sa má dosiahnuť, aby jazykové nástroje formou i obsahom korešpondovali s týmito trendmi.
Tlak na inováciu v rámci jedného produktu
(značky), potreba nových komunikačných
nástrojov vyplýva jednak z nevyhnutnosti
udržiavať imidž značky ako schopnej rozvíjať sa, ale i z potreby hľadať novú identitu.
Je to však rozpor medzi tradíciou, jej hodnotou a budúcnosťou. S touto dilemou zápasia korporácie, ktorých hodnota značky je
zakotvená v tradícii (tlak na zmenu produktových komunikačných atribútov vyplýva aj
z dynamiky konkurenčného prostredia).
Všetky tieto – širšie i užšie kontextuálne
faktory spôsobujú, že v súčasnosti je použitie evokačných atribútov (nabitých energiou, emóciou) veľmi obmedzené. Intenzita reklamy, jej prítomnosť v médiách zvyšujú potrebu ich obmeny. Má to niekoľko dôsledkov. Prvý sa týka zoslabovania ich účinkov vplyvom množstva signálov, ďalší toho,
že je tu rozpor medzi obmedzeným množstvom aktuálnych a potenciálnych potrieb
(hodnôt) a priestorom, v ktorom sa môže
produkt komunikačno - atribučne prezentovať, to znamená, že nastáva nevyhnutne
zužovanie variability, jednotlivé významy
sa významovo približujú, prekrývajú, čo

oslabuje originalitu výpovede. Okrem toho
vzniká dojem, akoby už všetky možné varianty atribútov boli využité pri všetkých
možných situáciách.
Z tohto hľadiska by bolo treba rozvíjať
aj teóriu reklamy. Pretesting nie je jedinou
a už vôbec nie vierohodnou metódou na potvrdenie kvality textu/sloganu, hoci tieto referencie prevažujú v reklamnej praxi, ktorá
opakovane živí takúto agendu ako serióznu
analýzu. Pretesting (obsahová analýza – výskum účinnosti) ako jedna z ciest pre overovanie kvality textu sa začína spochybňovať najmä preto, že nevytvára priestor pre
koncepciu mediálnej vzdelanosti - kritického nadhľadu nad mechanizmami mediálnej
komunikácie a teda aj reklamnej komunikácie. Mediálna vzdelanosť je tou cestou, ktorou je reklamná skutočnosť akceptovaná nie však bezvýhradne, ale reálne.
Ak sme zdôraznili, že reklama sa stáva
vďaka svojej ekonomickej sile, masovej pôsobnosti i kreatívnej príťažlivosti skutočne populárnou kultúrou, mali sme na mysli
skutočnosť, že reklamnej tvorbe dnes prisudzujeme atribút umelecká a že ako taká preniká nielen do nášho života, ale prostredníctvom médií ovplyvňuje a formuje aj kultúru. Ako sme povedali na úvod – v istom
zmysle, vďaka médiám, už kultúrou aj je.
Mnohé reklamné komunikáty však stoja
mimo priestoru, ktorému hovoríme kreativita. Technická stavba textu kultivuje slovo
iba v zmysle účelnosti a maximálnej praktickej nosnosti. Preto by sme mali mať na
mysli, že hoci abstrakcia dospieva k najdokonalejšiemu stavu až tam, kde prekračuje hranice reči, v matematike, žiadne slovo
nevyvolá takú odozvu vo vnímaní, ako obraz - pretože prv, než sa stala myšlienka slovom, bola obrazom. Obrazom, ktorý organizuje našu túžbu po kreativite.
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