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PODMIENKY A VARIÁCIE PRESVIEDČANIA 
V BULVÁRNYCH PERIODIKÁCH 

Martina KAŠIAROVÁ 

Abstrakt 

Príspevok sa zameriava na podmienky a identifikáciu prvkov a spôsobov presviedčania v slovenských prin-
tových bulvárnych periodikách. V centre príspevku spočíva identifikácia prostriedkov presviedčania 
v častiach mediálno-komunikačného reťazca medzi autorom textu a adresátom. Príspevok sa usiluje o po-
menovanie ich myšlienkových východísk a identifikáciu v rovine lingválnej aj extralingválnej. 
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1 BULVÁR MEDZI NAMI 

Bulvár je pre väčšinu ľudí synonymom nízkej kultúry, jej úpadku, povrchnosti, senzá-
ciechtivosti, dokonca klamstva. Bulvár „zabíja“, bulvár predáva, bulvár klame – počúvame 
takmer zovšadiaľ. Niečo z toho je preukázateľnou pravdou, prinajmenšom fakt, že bulvár 
naozaj predáva. Dokazujú to najvyššie počty predaných výtlačkov bulvárnych denníkov. 
Podľa webovej stránky medialne.sk predaný mesačný náklad Nového Času dosiahol v sep-
tembri tohto roka 180 494 kusov, denníka Plus jeden deň 66 811 kusov. Oba denníky sú 
podľa tohto zdroja najpredávanejšími, až za nimi sa v počte predaných kusov umiestnil den-
ník Pravda.1 Bulvár nás však aj oslovuje, kladie nám otázky a chce odpovede. Tou najočaká-
vanejšou je spokojný a najmä pravidelný čitateľ. Je takmer samozrejmým faktom, že infor-
mácia sa stala najžiadanejším a najdrahším tovarom. Rôzne médiá ju ponúkajú v rôznych 
„baleniach“. Zúčastňujú sa na pomyselnej legitímnej, obchodnej a vysoko konkurenčnej 
súťaži, v ktorej sa snažia svoj tovar predať čo najväčšiemu počtu ľudí. Je dokázateľné, že sa 
to darí najmä periodikám, ktoré väčšina populácie, laickej aj odbornej, označuje prívlastkom 
„bulvárne“. V našom príspevku sa sústreďujeme najmä na printové denníky so spomínaným 
prívlastkom. Tie sú rovnako ako ich – ešte donedávna – protipól, tzv. seriózne denníky, 
účastníkmi komunikačného aj mediálneho reťazca. Prostriedky a formy presviedčania pri-
tom bulvár využíva pomerne dôsledne. Bulvárne periodiká sa na rozdiel od ostatných pokú-
šajú zrozumiteľne, zjednodušene sprostredkovať čitateľom zážitky a emócie, ktoré vyvolá-
vajú rôzne udalosti. Tieto selektujú najmä na základe záujmov adresátov, ale aj podľa geo-
grafickej či kultúrnej blízkosti k nim. Bulvár je podľa mediálneho slovníka na serveri me-
dialne.sk „[f]ormát orientovaný primárne na senzácie, katastrofy a zaujímavosti zo šoubizni-
su, politiky, všedného života či regiónov“.2 S istou mierou nadhľadu možno povedať, že 

                                                           
1 http://medialne.etrend.sk/tlac/grafy-a-tabulky.php [5.12.2007]. 
2 Mediálny slovník. http://medialne.etrend.sk/slovnik/?pismeno=B [01.12.2007]. 
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v bulvárnej tlači je hlavným princípom mediálnej komunikácie zábava, emócia a zážitok. 
Ich sprostredkovanie čitateľom. Istý rozdiel medzi tzv. bulvárnymi a „serióznymi“ médiami 
teda podľa nás spočíva najmä v ich úlohe. Bulvárna tlač má – vychádzajúc aj z mojich prak-
tických skúseností aktívnej novinárky – zabávať, vytvárať emócie, sprostredkúvať zážitok, 
prinášať originalitu, novosť, odlišnosť, názornosť, jednoduchosť a zrozumiteľnosť. Na rozdiel 
od tzv. serióznej tlače, ktorej primárnym cieľom je vyčerpávajúco informovať, tzn. priniesť 
o udalosti čo najviac informácií založených na faktoch zhodných s realitou a vedieť ich po-
spájať do súvislostí. Zážitok a emócie ako takmer prvotný princíp, sú znakom bulvárneho 
prístupu k faktu. Teda nie vyložené klamstvo, ale účelový výber, kompozícia a spôsob poda-
nia informácií je podľa nášho názoru odlišujúcim znakom medzi bulvárom a tzv. serióznymi 
periodikami. 

V prvej časti nášho príspevku sme sa pokúsili čiastočne charakterizovať bulvárne perio-
diká, a to na základe odlišností medzi nimi a tzv. serióznymi periodikami. Ďalej sa pokúsime 
identifikovať prvky presviedčania v bulvárnej tlači, pričom vychádzame z jednotlivých zlo-
žiek mediálno-komunikačného reťazca, ako ho vytvoril V. Patráš (2007). 

 
2 PRESVIEDČANIE V BULVÁRNYCH PERIODIKÁCH 

Médiá sú podľa Denisa McQuaila okrem iného „... nástrojmi moci s potenciálnou schop-
nosťou uplatňovať najrôznejšími spôsobmi svoj vplyv“ (McQuail, 1997, s. 92). Je teda možné 
súhlasiť s tvrdením, že médiá, najmä masové, majú moc. Uplatňujú ju však rôznymi pro-
striedkami, v závislosti od nám už známeho rozdelenia na bulvárne a seriózne. Takéto roz-
delenie sa však v praxi nedá aplikovať úplne dôsledne, nám slúži ako východiskový model. 
My sa zaoberáme prvkami presviedčania ako uplatnenia mediálnej moci v printových bul-
várnych periodikách. 

2.1 Prvky presviedčania sú aj v bulvárnych periodikách súčasťou mediálno-                             
-komunikačného reťazca. Na jeho začiatku stojí autor textu. V procese mediálnej komuniká-
cie však autor nevystupuje sám za seba, ale takmer vždy zastupuje záujmy skupiny – vyda-
vateľstva, ktorému sa aj zodpovedá. Jeho výkon je do veľkej miery merateľný, vyčísľuje ho 
predajnosť periodika. Adresáta teda musí upútať, získať si ho a potom relatívne rýchlo pre-
svedčiť, aby si prečítal práve jeho text. „Autor chce adresáta získať, presvedčiť ho o vhod-
nosti alebo správnosti svojho uhla pohľadu.“ (Findra, 1998, s. 90) Autor textu aj v bulvár-
nom periodiku sprostredkúva a zvyčajne i aktívne interpretuje adresátovi fakty. A to na-
priek navonok deklarovanej snahe nestranne informovať. Je to dané práve imperatívom 
„Presvedč!“. V takomto rámci je zrejmá snaha autora nadviazať čo možno najbližší kontakt 
s čitateľom, adresátom. Pri výbere faktov a prostriedkov interpretácie autora ovplyvňuje 
niekoľko okolností, medzi ktorými na prvom mieste figuruje publikum periodika ako opač-
ná strana mediálno-komunikačného reťazca. Autor kóduje obsah aj formu faktu prostred-
níctvom kódových sústav do signálu. Ten potom adresát vníma ako kompaktnú informáciu 
a dekóduje ho. Neznamená to však, že signál „prečíta“ tak, ako ho tvorca zakódoval, podľa 
V. Patráša nejde o zrkadlový obraz, s čím je nutné súhlasiť. Autor textu v našom prípade 
teda tvorí signál, o ktorom predpokladá, že je masovému adresátovi čo najzrozumiteľnejší. 
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Autor pritom očakáva, že ho adresát dokáže „prečítať“, dekódovať – s menšími odchýlkami – 
takmer rovnako, ako ho autor zakódoval. Robí tak v rovine lingválnej aj extralingválnej. 

2.2 Adresát je v tomto procese masový a stáva sa súčasťou obchodných vzťahov. Je súčas-
ne aj predmetom mediálneho marketingu, čo platí najmä, ale nielen, pre bulvárne periodiká. 
Prostriedky presviedčania preto doslova „presakujú“ do väčšiny zložiek mediálno-                        
-komunikačného reťazca medzi autorom a adresátom. Zdá sa teda, akoby sa bulvárne perio-
diká približovali reklame. Možno tak podľa nás uvažovať, ak vychádzame z identifikovateľ-
ných prvkov presviedčania v bulvárnych textoch. 

 
3 AKO AUTOR VYBERÁ FAKTY 

Na začiatku procesu mediálnej komunikácie stojí výber faktov zo strany autora. O spô-
soboch tohto výberu hovoria viacerí teoretici komunikácie, my vychádzame z Jána Findru 
a jeho diela Jazyk, reč, človek. Sústreďujeme sa pritom len na niektoré z nich, ktoré podľa 
nás dnešný bulvár uplatňuje v najväčšej miere. Ján Findra už takmer pred desiatimi rokmi 
varoval pred žurnalistickým fenoménom, ktorý pomenoval „kompozičná kamufláž“. Autor 
textu v ňom vytvára kontext, do ktorého chce včleniť analyzovaný jav. Štruktúra samotného 
kontextu pozostáva z prvkov podriadených autorskému zámeru. „Už tento výber podriaďuje 
autor svojmu zámeru.“ (Findra, 1998, s. 96) Autor sa podľa Findru usiluje, aby takáto inter-
pretácia vyznela presvedčivo. Myslíme si, že práve kompozičná kamufláž je jedným z naj-
používanejších prvkov presviedčania v bulvárnych periodikách. Prelínajú sa tu fakty prav-
divé s polopravdami či neoverenými informáciami. Najvýraznejším prvkom kamufláže však 
zostáva vytváranie niekedy doslova „podivuhodného“ kontextu. Jedným z pravidiel výberu 
faktov, vhodných na spracovanie, je pre bulvárne médiá podľa nás najmä blízkosť príjemcu. 
Máme na mysli blízkosť kultúrnu, ale najmä geografickú. Je dôležitá najmä pre snahu o nad-
viazanie priameho kontaktu s adresátom. V ostatnom čase najmä bulvárne denníky kladú 
dôraz na regionálne dianie, možno teda povedať, že prinášajú najmä informácie o udalos-
tiach z bezprostredného okolia adresáta. V tomto overenom prístupe ide o to, aby sa fakty 
čo najpriamejšie dotýkali adresáta či jeho referenčného skúsenostného rámca; čo platí aj 
voči výberu správ zo zahraničia. Takto vybraný fakt musí byť najmä schopný vyvolať emó-
ciu, zabaviť alebo sprostredkovať zážitok. Úzko súvisí so snahou o jedinečnú, prekvapivú 
informáciu. Autor na dosiahnutie tohto cieľa využíva všetky dostupné prostriedky. Pri vý-
bere sa riadi aj faktorom dôležitosti sprostredkúvaného faktu pre príjemcu. Snaží sa priniesť 
obsah, ktorý je pre istú obmedzenú cieľovú skupinu dôležitý, pričom je zrejmá snaha pre-
svedčiť adresáta o dôležitosti tohto obsahu pre jeho život. Výrazným, a pre bulvárne texty 
veľmi dôležitým, prvkom presviedčania je pri výbere faktov aj tzv. personalizácia. Autor 
podáva fakt prostredníctvom konkrétneho príbehu, spája teda udalosti s príbehmi ľudí. Dô-
ležitá pre výber faktu je aj jeho prekvapivosť – fakt síce môže byť v súlade s očakávaniami 
adresáta, nie však v uvedených časopriestorových okolnostiach. V tejto súvislosti sa práve 
bulvárne médiá – vychádzajúc z mojich skúseností – zameriavajú na prekvapivé udalosti, 
prípadne selektujú momenty udalostí očakávaných, ktoré uvádzajú do prekvapivých súvis-
lostí. Nielen bulvár sa však sústreďuje na udalosti aktuálne. Veľkú úlohu tu zohráva konku-
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renčný boj medzi periodikami, pričom práve bulvár kladie dôraz na to, aby informáciu pri-
niesol ako prvý. Jedným z prvkov presviedčania je v rovine výberu faktov aj koncentrácia 
na osobnosti. Ak aj zdanlivo bezvýznamná udalosť či informácia súvisí akýmkoľvek spôso-
bom s mediálne známym človekom, je pre bulvár zaujímavá. Spôsobov, ktorými autori pre-
sviedčajú čitateľov o správnom výbere faktov, je pritom niekoľko. Medzi najčastejšie patrí 
zamlčanie niektorých informácií, ich selekcia, uvádzanie neoverených informácií (samo-
zrejme, vhodne označených), autorské definovania, ktoré prenikajú do podvedomia čitateľa 
a obsahy s prvkami čohokoľvek, čo dokáže vzbudiť najsilnejšie emócie. Najmä tak často 
spomínaná a používaná agresivita, bezbrannosť, zlá sociálna situácia, týranie ľudí aj zvierat 
či sexualita. Bulvárni novinári často uvádzajú fakty do hypotetických súvislostí, ku ktorým 
neuvádzajú zdroj, a ktoré majú zväčša prekvapivý záver. Všetkými vymenovanými spôsob-
mi (ale nielen týmito) sa autor usiluje presvedčiť o tom, že čítať jeho texty je pre adresáta 
prínosné. 

 
4 AKO PERIODIKUM SPROSTREDKÚVA VYBRANÉ FAKTY ČITATEĽOVI 

Po autorskom výbere nasleduje mediácia, teda sprostredkovanie faktov. Aj v tejto časti 
mediálno-komunikačného reťazca možno identifikovať prvky presviedčania. Ich cieľom je 
podľa nášho názoru priamo osloviť, kontaktovať čitateľa. Z lingválnej kódovej sústavy sa 
uplatňujú najmä v lexikálnej, syntaktickej a štylistickej rovine. Z nelingválnej kódovej sús-
tavy sú pre printové médiá bulvárneho charakteru dôležité najmä grafické prvky, ktorých 
najvýznamnejšou súčasťou je fotografický materiál. Bulvárne periodiká pracujú s veľkými 
fotografiami a výraznými grafickými prvkami. Tie sa podľa nášho názoru stávajú čoraz dôle-
žitejšími prostriedkami presviedčania. Patria sem titulky, podtitulky, medzititulky, tabuľky, 
koláže, malé grafiky, mapky, príťažlivo spracované grafy. Zdá sa, akoby sa publicistické tex-
ty bulvárnych periodík čoraz viac podobali tým reklamným. V nich je však presviedčanie 
legitímne, očakávané a zreteľne označené. V oboch formách je zrejmá snaha o nadviazanie 
priameho kontaktu s adresátom. Oba mediálne komunikáty majú okrem iných aj cieľ upú-
tať, vzbudiť pozornosť a zároveň informovať. Oba na jeho dosiahnutie využívajú najmä gra-
fické prvky – fotografie, logá, výraznú farebnosť. Oba využívajú titulky s napohľad šokujú-
cim obsahom, prípadne iným spôsobom pútajúcim pozornosť. 

4.1 Jazykové prostriedky printových bulvárnych periodík 
Texty v bulvárnych periodikách využívajú na naplnenie vymenovaných cieľov z morfo-

logickej roviny jazyka, podľa nášho názoru, najmä verbá. Nimi dodávajú textu dynamiku, 
ktorá je potrebná hlavne v titulkoch a podtitulkoch. Napríklad: Kamióny demolujú dedinu, 
Kamery pomaly dosluhujú, O vlások unikla smrti. (Nový čas, 13. 11. 2007, s. 8, 9) Vychádza-
júc z rovnakých ukážok možno dôležitú úlohu prisúdiť aj substantívam a adverbiám. Časté, 
a z hľadiska spomenutých cieľov aj dôležité, je používanie adjektív spolu so zveličujúcimi 
a zdrobňujúcimi predponami a príponami. Z hľadiska presviedčania, a zároveň zohľadňujúc 
snahu autora textu nadviazať s adresátom priamy kontakt, majú v bulvárnych textoch vý-
razné zastúpenie štylisticky zafarbené lexikálne štylémy tak, ako ich vymedzil Ján Findra 
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v diele Štylistika slovenčiny (2004). Úlohu presviedčať plnia aj emocionálno-expresívne le-
xikálne štylémy. V bulvárnych textoch majú z hľadiska presviedčania relatívne časté zastú-
penie jednočlenné vety. Podľa Jána Findru sú však tieto príznačné najmä pre ústny prejav. 
„Menné jednočlenné vety sa ako prostriedok aktualizácie využívajú v publicistickom štýle, 
najmä v titulkoch.“ (Findra, 2004, s. 76) S týmto názorom možno súhlasiť. Napríklad: Pokus 
o samovraždu, Vzácny nález. (Nový Čas, 19. 11. 2007, s. 11, 8). Menné jednočlenné vety 
nájdeme okrem titulkov aj v úvodných častiach textu. Z hľadiska presviedčania zohrávajú 
významnú úlohu aj krátke opytovacie a želacie vety. Tie majú podľa Jána Findru výzvový 
charakter, ktorý predpokladá priamy kontakt medzi podávateľom a prijímateľom. O priamy 
kontakt, ako jeden z prostriedkov presviedčania, sa však ich používaním usilujú aj bulvárne 
texty. Kontakt s adresátom, teda čitateľom, sa prostredníctvom takýchto viet snaží autor 
nadviazať hneď v titulku, podtitulku alebo v úvodnej časti textu. V bulvárnych textoch sú 
z hľadiska presviedčania zreteľné aj kondenzované vetné konštrukcie. 

 
5 BULVÁR A REKLAMA 

Ako sme naznačili v predchádzajúcich pristaveniach, text v bulvárnom periodiku a re-
klama majú čosi spoločné. Vychádzajúc z povedaného, možno vysloviť názor, že obe využí-
vajú prvky presviedčania, reklama však v omnoho väčšej miere, pričom ich používanie je 
z pohľadu adresáta očakávané. Obe mediálne formy využívajú grafické prvky, ktoré sú 
v dominantnej pozícii. Reklama aj texty v bulvárnych printových periodikách majú takmer 
rovnaký cieľ – presvedčiť aj informovať. V reklame, podobne ako v bulvárnych textoch, 
zohráva dôležitú úlohu cieľ zabaviť adresáta, prípadne sprostredkovať zážitok, emóciu. 
V bulvárnych periodikách je však preukázateľná aj snaha autora textu informovať, a to vo 
väčšej miere než v reklame. Na rozdiel od reklamy objektívnejšie. Na záver možno povedať 
jedno – bulvárne periodiká zvládli a zaviedli v našich podmienkach osvedčený spôsob, ako 
presvedčiť, a teda aj predať „sa“, najväčšiemu počtu čitateľov. Je zreteľné, že o priblíženie sa 
k takémuto cieľu sa v ostatnom čase usilujú aj niektoré „seriózne“ periodiká. Hranica medzi 
týmito dvoma informačno-mediálnymi „svetmi“ sa začína, zatiaľ podľa nás len v náznakoch, 
stierať. Ako sme už v príspevku uvažovali, bulvár akoby v používaní formálnych prostried-
kov vychádzal z reklamy. Nezostáva teda nič iné, len ústami reklamného tvorcu našu úvahu 
uzavrieť slovami: „Všetko je reklama!“. 
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Conditions and Variations of Persuading in Tabloids 

Abstract 

This article deals with the conditions and identification of elements and ways of persuasion in Slovak tab-
loids. The attention is focused on identification of persuasion techniques in parts used in mass-media 
communication chain between the author of the article and target audience. The aim of this article is to 
disclose the underlying thought patterns and to identify the linguistic as well as extralinguistic tools. 
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