
 
 

128 

O JAZYKU BULVÁRU 

Pavol ODALOŠ 

Abstrakt 

Bulvárna tlač plní rovnaké funkcie ako nebulvárna spravodajsko-publicistická tlač, t. j. informovať čitate-
ľov o spoločensko-politických aktualitách. Aktuálnu informáciu však predstavuje akčnejšie a konfrontač-
nejšie aj za pomoci neoverených vyfabulovaných faktov. Bulvárnosť ako tematická akčnosť, konfrontač-
nosť a neoverenosť správ sa realizuje jazykovo (syntakticky, lexikálne a kompozične) a mimojazykovo (fo-
tograficky, koloristicky a typograficky). 
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1. Súčasná rýchla a informáciami preplnená doba si žiada informácie, ktoré zaujmú, kto-

ré si každý všimne a zastane pri nich, ktoré ho oslovia, príp. bude o nich komunikovať. Té-
mou uvedených informácií musia byť fakty všeobecne známe: buď osoby, ktoré sú často 
medializované, napr. politici, hudobníci, speváci, herci, športovci, alebo udalosti, inštitúcie 
či iné všeobecne známe reality. 

Prezentované typy informácií prináša bulvárna tlač. V Krátkom slovníku slovenského 
jazyka (4. vyd., 2003, s. 80) sa bulvárna tlač predstavuje ako tlač prinášajúca senzácie. Slov-
ník súčasného slovenského jazyka A – G (2006, s. 381) vysvetľuje bulvár ako masovokomu-
nikačné prostriedky, najmä tlač zameranú na senzácie, škandály, prinášajúcu zveličené 
správy a klebety zo súkromného života populárnych ľudí (neraz neoverené). 

Bulvár sa priamo viaže s tlačou (pozri aj Mlčoch, 2002), a preto jazyk bulváru bude pre-
pojený s jazykom tlače a s jazykovými charakteristikami publicistického štýlu. Sústredíme sa 
preto na charakterizovanie lingvistických špecifík a mimojazykových charakteristík bulvá-
ru, ktoré vzájomne súvisia a podmieňujú sa. Naše úvahy materiálovo vychádzajú z textov 
denníkov Nový čas a Plus jeden deň a týždenníka Plus 7 dní, ktoré slovenská verejnosť za-
raďuje medzi noviny a časopisy bulvárneho charakteru. Textové príklady prezentujeme 
najmä na titulkoch/nadpisoch článkov, s ktorými sa čitateľ dostáva do kontaktu pri percep-
cii textu ako s prvými. 

Čo je teda typické pre jazyk bulváru ako konglomerátu jazykových špecifík a mimojazy-
kových charakteristík? 

2.1. Pre jazyk bulváru je typická akčnosť, zvýraznená dejovosť s prechodom až do dra-
matickosti. Je tu tendencia prinášať aktuálne informácie a podávať ich ako senzácie či škan-
dály. 

2.2. Typickým nástrojom akčného predstavovania správ je titulná strana periodika, ktorá 
je výkladnou skriňou bulvárnej tlačoviny. Jej úlohou je presvedčiť potenciálneho čitateľa, 
aby si kúpil práve daný denník či týždenník. 
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Akčnosť sa výrazne prezentuje prostredníctvom mimojazykovej stránky v kombinácii 
fotografia, farba a veľkosť písmen. Menované mimojazykové kategórie sa zvýrazňujú koláž-
nym spôsobom použitia. Kolážnosť chápeme ako kombináciu viacerých fotografií, farieb 
a textov na jednej ploche. 

2.3. Väčšinou dominuje jedna fotografia súvisiaca s predstavovanou senzačnou či škanda-
lóznou udalosťou, napr. fotografia veľkosti A4 ministra vnútra Róberta Kaliňáka s textom 
signalizujúcim, že bojuje so zákernou chorobou. Fotografické subdominanty vytvárajú ďal-
šie fotografie: manželov Ruskovcov, modelky Magdalény Šebestovej a obvineného šéfa zlo-
čineckej skupiny Okoličányovcov. 

2.4. Farebnosť titulných strán bulvárnych časopisov je väčšinou determinovaná fareb-
nosťou dominantnej fotografie, časté sú výrazné farby červená a modrá, resp. kombinácia 
kontrastných farieb bielej a čiernej, príp. čiernej a žltej. 

Text či textový titulok pracuje práve s kontrastom farieb, napr. na čiernej farbe obleku 
R. Kaliňáka sa nachádza žltý text Rakovina?, príp. na koláži fotografií zo súťaže SuperStar 
s dominujúcou modrou farbou sú biele palcové titulky Unikli pirátske kópie!. 

2.5. Z tlače získavame informácie prostredníctvom čítania textu, a preto hlavným záme-
rom tvorcov bulvárnej tlače je zaujať nielen zaujímavými fotografiami, ale aj šokujúcimi 
textovými informáciami predstavenými prostredníctvom veľmi výrazných palcových titul-
kov, napr. veľké písmená majú na titulnej strane veľkosť 4 až 4,5 cm a malé písmená 3 až 3,5 
cm. V bulvárnej tlači sa pri celostranovom fotografickom materiáli umiestňuje text aj na 
fotografie, napr. nie v tvárovej, ale v telovej časti fotografií. 

Veľkosť písmen možno použiť nielen na upútanie, ale aj na zdôraznenie základných in-
formácií, napr. vo vetách – Rodičia zomreli pri autonehode. On prežil vďaka autosedačke. – 
sú prvé dve slová rodičia zomreli – on prežil vytlačené 7-milimetrovými a ostatné slová 4-mi-
limetrovými písmenami. Zvýraznené slová tak plasticky vystupujú z textu signalizujúc ťa-
žiskovú informáciu. 

3.1. Bulvár syntakticky pracuje s modálnosťou vety. Okrem oznamovacích viet využíva 
aj vety iného modálneho charakteru, napr. opytovacia veta Príde o flek?, v ktorej žurnalist-
ka Silvia Kaderová vychádza z oficiálnej informácie o tom, že televíziu JOJ kupuje finančná 
skupina J&T prostredníctvom svojej dcérskej firmy J&T Media Enterprises. Zmluva bola 
podpísaná 15. 1. 2007. Publicistka na základe týchto a ďalších údajov predpokladá, že mode-
rátorka Adriana Kmotríková, bývalá manželka vlastníka uvedenej televízie, tiež príde o prá-
cu. 

3.2. Akčnosť sa zvýrazňuje aj výkričníkmi v titulkoch, napr. Unikli zostrihy z kastingov! 
Na Slovensku sa začal realizovať už tretí ročník speváckej súťaže Slovensko hľadá SuperStar. 
Publicista Roman Slušný zoznamuje verejnosť so skutočnosťou, že zábery z výberov spevác-
kych talentov sa dostali z televízie nelegálne na verejnosť. Škandalóznosť uvedenej informá-
cie sa signalizuje nielen výkričníkmi v titule, ale aj v prvých dvoch vetách správy: Toto sa 
nemalo stať! Na verejnosť prenikli pirátske kópie DVD, na ktorých sú nahraté zostrihy 
z kastingov šou Slovensko hľadá SuperStar! 

3.3. Bulvár pracuje tiež s expresívnymi syntaktickými konštrukciami, najmä s nedokon-
čenou výpoveďou a vsuvkou. 
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Nedokončená výpoveď sa nachádza napr. v titule Niekto hore chcel, aby prežil... Neu-
končenosť výpovede umožňuje kategórii akčnosti jednak možnosť doplnenia, domyslenia 
čitateľmi, jednak spresnenie a dodanie informácie v nasledujúcom texte autorom. Prostred-
níctvom autora, ktorý je signalizovaný skratkou pk, sa dozvedáme o nehode, pri ktorej zo-
mreli obidvaja rodičia dvojmesačného Jakubka. 

Vsuvky ponúkajú doplňujúcu informáciu, spresnenie potrebné ku komplexnému kon-
textovému pochopeniu obsahu správy. V súčasnosti sa napr. v televízii pri predstavovaní 
ministrov/štátnych tajomníkov uvádza politická príslušnosť, napr. Róbert Kaliňák, minister 
spravodlivosti (nominant strany SMER – sociálna demokracia). V športových správach sa 
v parentézach dopĺňajú športové údaje s cieľom väčšej presnosti a koncentrácie informácií, 
napr. v texte Gayovo double o dvojnásobnom víťazstve Američama Tysona Gaya v behu na 
100 m a 200 m na majstrovstvách sveta v atletike v Osake sa pripomínali iné víťazstvá tohto 
typu, napr. ...vyhral súčasne oba šprinty, pred ním to dokázali len jeho krajania Maurice 
Greene (1999) a Justin Gatlin (2005). 

V bulvárnych denníkoch, napr. v Novom čase, sa frekventovane používa vsuvka v zá-
tvorkách za menom osoby, v ktorej sa udáva vek. Vek sa neuvádza len pri osobách mediálne 
známych, napr. Juraj Bača (30) je známy tým, že si svoje súkromie úzkostlivo stráži., ale aj 
pri osobách, ktoré sa stali predmetom záujmu bulváru, pretože prežili napr. tragickú udalosť, 
napr. Matúško (2) prežil len vďaka svojim rodičom!; Týždeň nezvestnú Trebišovčanku (17) 
našli vďaka Novému času. Lucia (17) so šťastnou mamou Annou (46) a otcom Jánom (48) 
(text pod obrázkom). 

Bulvár prehnane dbá o vek. Za funkčné by sme to mohli považovať pri modelkách či 
iných verejne známych osobách a nefunkčné pri bežných ľuďoch. Všeobecné uvádzanie 
veku v bulvári však súvisí so snahou o zachytenie detailov, podrobností a drobností zo živo-
ta ľudí. 

4.1. Akčnosť sa jazykovo realizuje nielen syntakticky, ale aj lexikálne. Lexikálne charak-
teristiky bulváru súvisia priamo s jadrom akčnosti, s výberom tém bulváru. 

Prvý okruh tém súvisí s tragédiami, vraždami a inými negatívnymi udalosťami, čomu 
zodpovedá aj výber lexiky, napr. 

Prežila peklo (V epicentre výbuchu v Novákoch); Krvavá pomsta (Razia na kalábrijskú mafiu); Pád do tmy 
(Tragédia autobusu nad Hriňovou); Spomienka na Dianu (Desiate výročie tragickej smrti); Des (Za požiar-
mi v Grécku aj podpaľači); Vojna aj po vražde (Šalgalovci a vdova po Kubašiakovi) a pod. 

V zátvorkách sme uvádzali podtituly článkov. Slová typu peklo, pomsta, vraždy pome-
núvajú negatívne stránky života ľudí a sú súčasne reklamou pre čitateľov. 

Druhý okruh tém súvisí so vzťahmi známych ľudí, so sexom, erotikou, napr. 

Manželská kríza? (Podľa Ruska to môže tvrdiť len kripel); Dve svadby? (Princovia Harry a William požia-
dali svoje priateľky o ruku); Predvedie vo vile sex?; Kto je najsexi?; V posteli je príšerná; Anistonová znova 
s Bradom; Rozchody (Kto si polepší a kto je na tom horšie?). 

Typickým pre bulvár je odkrývanie súkromia známych osôb (často s uvádzaním podrob-
ností z ich života), ktoré je signalizované slovami typu svadba, kríza, sex, posteľ a pod. 
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Tretí okruh – viacerými rozmermi súvisí aj s prvými dvoma okruhmi – je zameraný na 
témy z politiky, šoubiznisu a športu a tieto sú prezentované samostatne, napr. Haitský Fran-
kenstein (Francois Duvalier, diktátor z ľudu). 

4.2. Výber lexiky môže niekedy poslúžiť na zvýraznenie bulvárnej vulgárnosti v titulku 
ako spôsobu predkladania témy, napr. Herečka Nálepková si hľadá chlapa, príp. VyVolení: 
Erotika a sex. 

4.3. Časté je používanie slangu, napr. už spomínaný titulok Príde o flek?, ďalšie titulky 
Nie som úchylák, Hárleyák (v garáži boli ukryté tri takmer nepoužívané motorky Harley – 
Davidson), Masovka (Číňania stavajú modernú asfaltku pod Mount Everest), Parťáci (Ďu-
rovčík a Modrovský zakladajú akadémiu) a pod. Slang je tu jazykovým prostriedkom senzácie. 

4.4. Ďalším lexikálnym prejavom bulváru je dôverné oslovovanie prezentovaných osôb 
krstným menom, napr. V českej šou VyVolení je hviezdou playmate Veronika, príp. Peter sa 
z nových vozíkov vytešuje. 

4.5. Lexikálne, s prechodom do kompozície, sa bulvár realizuje napr. tiež hodnotením, 
keď sa popri titulkových informáciách čitateľom ponúka hodnotenie správy, napr. v titulku 
Príde o flek? je hodnotenie správy exkluzívne zvýraznené červenou farbou, príp. v titulku 
Školák je už otcom v podtitulku V Česku porodilo dievča, ktoré znásilnil 12-ročný brat je 
červenou farbou zvýraznené šokujúce. 

5.1. Druhou typickou vlastnosťou bulvárnej tlače popri akčnosti je konfrontačnosť. Kon-
frontačnosť znamená predstavovať v niektorých typoch správ zvýraznenú dejovosť ako kon-
flikt, nezhodu, nesúlad, vyhrotenosť, ako stret dvoch strán, ako boj a nezmieriteľnosť dvoch 
protikladov. 

Konfrontačnosť je princípom kompozície bulvárnych textov, pretože predpokladá okam-
žitú reakciu nielen dvoch pólovo predstavovaných osôb, ale aj verejnosti, napr. bulvárny 
text Sokyne s textovým doplnením na titulnej strane Premiér si zatiaľ stíha nájsť času aj pre 
manželku, aj pre priateľku, ktorá sa na ňu podobá takmer ako sestra, v ktorom publicistka 
Hana Benešová rozoberá vzťah premiéra Fica s manželkou Svetlanou Ficovou a s priateľkou 
Zuzanou Kupcovou. 

Iným príkladom je text s titulom Neznášanlivá, v ktorom sa herečka Kamila Magálová 
opisuje ako matka rozhádaná s vlastnou dcérou. 

Konfrontačnosť je jazykovo realizovaná sémanticky špecifickým okruhom plnovýzna-
mových slovných druhov pomenúvajúcich nesúlad dvoch strán. 

6.1. Treťou charakteristickou vlastnosťou bulvárnej tlače popri akčnosti a konfrontačnos-
ti je neoverenosť informácií súvisiaca s hyperbolizovaním, fabulovaním a prezentovaním 
udalostí z vlastného hodnotiaceho uhla pohľadu, z podsúvania spojenia právd, poloprávd 
a neprávd verejnosti. 

Jazykovo sa neoverenosť prezentuje zmierňovaním absolútnej platnosti senzačných 
správ, napr. 

Moderátorka Adriana Kmotríková zrejme [pravdepodobne alebo veľmi pravdepodobne] príde o miesto; 
Premiér si zatiaľ stíha [je možné, že v budúcnosti to tak nemusí byť] nájsť čas aj pre manželku, aj pre pria-
teľku, ktorá sa ňu podobá takmer ako sestra [sú to fyziologicky podobné typy žien, čo je zvýraznené aj fo-



O jazyku bulváru 
 

132 

tografiami oboch protagonistiek]; Kamila Magálová je vraj do krvi rozhádaná [čiže veľmi pravdepodobne] 
aj s vlastnou dcérou [v texte je naznačené, že dlhodobo aj s vlastným bratom] a pod. 

6.2. Lingvisticky sa zmierňovanie prejavuje prezentovanými slovnými druhmi s cieľom 
predchádzať možným súdnym sporom. Ak nie je správa predstavená jednoznačne, tak nie je 
možné právne postihnúť autora textu. 

 
ZÁVER 

Bulvárna tlač plní rovnaké funkcie ako nebulvárna spravodajsko-publicistická tlač, t. j. 
informovať čitateľov o spoločensko-politických aktualitách. Aktuálnu informáciu však 
predstavuje akčnejšie a konfrontačnejšie aj za pomoci neoverených vyfabulovaných faktov. 
Bulvárnosť ako tematická akčnosť, konfrontačnosť a neoverenosť správ sa realizuje jazykovo 
(syntakticky, lexikálne a kompozične) a mimojazykovo (fotograficky, koloristicky a typo-
graficky). 
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About the Language of Tabloids 

Abstract 

Tabloids have the same function as broadsheet press, that means, to inform the public about current social 
and political news. The news is presented in more active and confrontative way with the help of unveri-
fied fabricated facts. Tabloid style as a thematic active, confrontative and fabricated news are realised by 
language way (syntax, lexis and composition) and non-language way (photography, colour and typograp-
hy). 
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