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AKTUÁLNE PODOBY REKLAMNEJ KAMPANE 

 

Martina Kášová 
 
Abstrakt 

Reklama je formou komunikácie sprostredkovanej masovokomunikačnými médiami, 

ktorá v dnešnej dobe musí stále dôraznejšie a neraz za pomoci rozličných pomocných 

prostriedkov bojovať o priazeň zákazníka. Vo svojom príspevku sa zaoberám 

problematikou výpovedných aktov v reklame a jazykovými prostriedkami na ich 

vyjadrenie. Ide o prepojenie pragmatickej lingvistickej teórie s obrazom, o vzájomný vzťah 

obsahu a obrazu, vyjadrený reklamou. Nejde pritom o výskum inherentnej sémantiky 

v obraze, ale o jej pragmatickú zložku. 

 

Kľúčové slová 

reklama – slogan – pragmalingvistika – výpovedné akty – komunikačná funkcia 

 

Hitom posledných dvoch rokov sa na slovenskej politickej scéne stalo pravidelné 

pozývanie občanov k voľbám. Tí stáli vo volebných miestnostiach celkom šesťkrát, 

v časovom rozmedzí od marca 2009 (prezidentské voľby 21. 3., druhé kolo 4. 4., voľby 

do Európskeho parlamentu 6. 6. a krajské voľby 14. 11., druhé kolo 28. 11.) do septem-

bra 2010 (parlamentné voľby 12. 6. a referendum 18. 9.), pričom zoznam uzatvárajú 

súčasné novembrové voľby do orgánov samosprávy obcí (27. 11. 2010). Všetky sprevá-

dzajú stovky bilbordov a iných reklamných materiálov, ktoré majú v zmysle známej 

reklamnej poučky AIDA1 (Vysekalová, 2007, s. 40) vzbudiť u občana, a teda potenciál-

neho voliča, pozornosť a záujem, apelovať na jeho želania a tým ho podnietiť k činu, 

ktorým je príchod k volebnej urne. Osloviť a získať si ho je stále ťažšie, a to nielen 

v dôsledku obrovského reklamného boomu najmä v oblasti komerčnej reklamy. Preto 

reklama stále viac využíva nové mediálne možnosti, hľadá inovatívne formy, ktoré do-

volia aspoň na určitú dobu pritiahnuť pozornosť prijímateľa. 

Termín marketing bol dávnejšie posunutý z hospodárskej do politickej sféry. Už 

známy americký ekonóm a politológ českého pôvodu Joseph Alois Schumpeter (1883 – 

1950)2 sa vo svojich teóriách zaoberal marketingovými praktikami v oblasti politickej 

propagandy, ako aj zákonitosťami trhu. Tento politický marketing sa pohráva s rozlič-

nými koncepciami politických strán, bojujúcich o víťazstvo vo voľbách, a teda o zákaz-

níka – voliča. V záujme presadenia straníckych cieľov a, žiaľ, nezriedka a stále častejšie, 

v záujme presadenia vlastných politických aj osobných cieľov jednotlivých politikov, 

používajú tvorcovia reklamy rozličné marketingové nástroje na to, aby cielene a viac 

alebo menej efektívne získali preferencie pre svojho kandidáta. 

                                                      
1 Attention – Interest – Desire – Action. 
2 Josef Alois Schumpeter... Kr-Vysocina.cz, 30. 10. 2006. 
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Politická reklama je preto dôležitým nástrojom modernej politickej komunikácie, 

pričom je viac zameraná na politicky pasívneho než aktívneho prijímateľa, využívajúc 

rozličné emocionálne, v menšej miere argumentačné (obr. 8, 9) prostriedky (Kášová, 

2010, v tlači). Luzi (2003, s. 6) porovnáva politickú reklamu s hospodárskou, nachádza-

júc pritom spoločnú paralelu – politika a politici sa podobne ako výrobok musia vedieť 

predať. Publikum, to znamená volič, očakáva aj v politickej reklame perfektný obal, no 

zároveň musí mať politická reklama jasnú komunikačnú funkciu. V opačnom prípade 

stráca politik najdôležitejší kapitál, a to svoju dôveryhodnosť. 

Ako strategický nositeľ deja má reklama za úlohu sprostredkovať prijímateľovi čo 

najlepší dojem o niekom (o politikovi) alebo o niečom (o politickej strane), kto sa po-

mocou reklamy stane známejším a rozpoznateľnejším. Reklama pritom vychádza 

z idealizovania daného predmetu alebo výrobcu, v našom prípade politika alebo politickej 

strany, ktoré tvorí jej jadro. Ak má reklama presvedčiť záujemcu/voliča, nemôže byť „vý-

robok“ len dobrý, ale musí byť lepší. V boji o získanie potenciálneho zákazníka/voliča 

musia brať tvorcovia reklamy do úvahy aj jeho životné zvyklosti (Domke, 2007, s. 335). 

Kde, akým spôsobom a koho môžem získať je hlavnou otázkou. Do úvahy prichádzajú 

rozličné spoločenské skupiny, ako napríklad seniori, muži, naopak ženy či mládež. 

K dôležitým cieľom reklamnej kampane patria viaceré faktory (Kießling – Zolleis, 

2005, s. 49): 

a) Oslovenie – voliči musia cítiť, že ich reklamná kampaň oslovila, a to takým spôso-

bom, že sa prenesú do hoci iluzórneho sveta, ktorý im reklama ponúka. 

b) Význam – voliči musia byť na reklamnú kampaň emočne naviazaní, aby 

v propagovaných témach našli ich sprostredkovaný význam. 

c) Kompetentnosť – propagovaná strana musí odborné témy kompetentne ovládať 

a vedieť sa k nim vyjadrovať. 

d) Dôveryhodnosť – reklama musí vzbudzovať dojem dôveryhodnosti, aby mohli jed-

notlivé politické strany zaujať pevné postavenie v orientačnom systéme voličov. 

e) Transparentnosť – transparentné možnosti riešenia zvyšujú dôveryhodnosť 

a zároveň pozornosť voličov. 

f) Personalizácia – volebná reklama pracuje s osobnosťami, ktoré prispievajú 

k umocneniu dojmu kompetentnosti, dôveryhodnosti. 

g) Mobilizácia – volebná reklama musí byť uchopiteľná, jednoznačná a zároveň emoč-

ne presvedčivá. 

h) Opakovateľnosť – účinnosť volebných posolstiev podporuje ich pravidelné opakova-

nie a pripomínanie sa voličovi. 

Pri oslovovaní voliča sa účinnou stáva kombinácia jazyka a obrazu. Obrazy sú totiž 

podobne ako jazykové výpovede viac alebo menej naviazané na činnosť. Nielen jazy-

kom, výpoveďou, ale aj obrazom dávame na vedomie niečo, čo je pre nás v určitých 

konateľských vzťahoch dôležité. Aj obrazy majú svoje ilokučné funkcie, ku ktorým pat-
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ria napríklad tvrdenie, uisťovanie, ubezpečovanie, varovanie, zákaz, výzva, informova-

nie, upozornenie, prísľub a mnohé iné. Zároveň obrazy v porovnaní s jazykom a textom 

v oveľa väčšej miere odzrkadľujú emočnú stimuláciu okolia. Obrazy sú prijímané väč-

šími, vizuálnymi zmyslovými jednotkami, texty naproti tomu na seba nadväzujúcimi 

menšími zmyslovými jednotkami. Preto môžeme obrazy označiť ako „rýchle výstrely 

do mozgu“, ktoré sú ľahšie postrehnuteľné a vysielajú silnejší emocionálny stimul ako 

texty (Kießling – Zolleis, 2005, s. 50). Okrem iného, informačne preťažený konzument 

obrazy uprednostňuje. Je úplne nemožné prehliadnuť obrovské reklamné bilbordy, kto-

ré sa nachádzajú na okrajoch diaľnic, popri cestách a chodníkoch, prípadne aj priamo 

v meste. Priťahujú naše pohľady pestrými farbami, retušovaným prejavom a veľkými 

sľubmi. Obrazy na bilbordoch sú perceptibilné, rýchlo spracovateľné a rýchlo prijíma-

né. Na obraz si spomenieme rýchlejšie ako na text. Obraz sprostredkuje informáciu vo 

veľmi krátkom čase a zároveň podchytí podstatné, význam nesúce prvky. Každý rekla-

mný dizajnér musí pri konštituovaní reklamy počítať s nasledovnými psychologickými 

faktormi: bilbordom venujeme približne dve sekundy našej pozornosti. Aj reklamu 

v časopise si prijímateľ neprezerá dlhšie než v priemere dve až tri sekundy. Každú se-

kundu oko zachytí tri časti informácie, ktoré majú približnú veľkosť malej mince. Ľud-

ský mozog je schopný v rovnakom čase registrovať približne sedem informačných jed-

notiek (porovnaj Kášová, 2006, s. 59). 

Empirický základ tohto príspevku tvorí analýza fotografií politikov a reklamných ti-

tulkov či sloganov na bilbordoch. V úlohe nástroja presuazívneho účinku, prípadne 

v politickej reklame deklarovaného termínu mobilizujúceho účinku (termín používa Luzi, 

2003, s. 7), sa nachádza politik ako reprezentant politickej skupiny, pozitívna a spoľahlivá 

osobnosť, stelesňujúca všetky kladné vlastnosti. K vonkajším znakom, ktoré môžu poten-

ciálneho konzumenta ovplyvniť, patria fyziognomické vlastnosti a celková vizáž propago-

vaného predmetu (obr. 1). Príjemné obrazy podporujú vznik príjemných pocitov. 

 
Obrázok č. 1 
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Na pozorovateľa majú vplyv aj stereotypy, psychické naladenie, ako aj úsmev. Ús-

mev, ktorý odhaľuje zuby, ja znakom radosti a nadšenia (obr. 2), jemný úsmev je zna-

kom luxusu a elegancie, ovládania sa a vyššej úrovne (obr. 3). 

 
 Obrázok č. 2    Obrázok č. 3 

  
 

Dôležitou časťou bilbordu je reklamný text. Ten je účinný v prípade, keď osloví 

a zmobilizuje väčšinu voličov, čím politická strana vyhrá voľby. Dôležité je, aby rekla-

mný text prezentoval jasnú a nemennú pozíciu danej politickej strany a jej hodnotový 

rebríček (obr. 4, 5). Z psychologického hľadiska je dôležité, aby bol reklamný text spo-

jený s názvom politickej strany a jej logom. Text musí byť pritom jednoznačný, to zna-

mená nezameniteľný s reklamnými textami iných politických strán, krátky a hutný. 

 
Obrázok č. 4     Obrázok č. 5 

   
Nevhodne sformulované texty vyvolávajú u voliča opačný efekt a vytvárajú bariéru, 

ktorá vnímanie textu narúša. Významnú úlohu zohráva aj emočný faktor, pretože poli-

tik je zobrazovaný ako služobník a pomocník, ktorý vyrieši všetky problémy a voličom 

(hoci aj za cenu rasistických prejavov, obr. 6) pomôže, nie je zobrazovaný len ako poli-

tický subjekt. Reklamný text a slogan by mal byť prekvapivý (hoci aj ako antikampaň; 

obr. 7, 8), mal by komunikovať s voličom a ovplyvniť všeobecne mienku najmä pozitív-

nym smerom. Preto musí byť voličovi aj jazykovo blízky (obr. 9, 10). Irónia, dvojzmy-

selné vyjadrenia a slovné hračky sa v týchto typoch reklám používajú v porovnaní 

s televíznymi alebo rozhlasovými spotmi menej, pretože môžu viesť k nesprávnemu 
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pochopeniu významu. V takomto prípade musí volič veľmi dobre poznať opisovanú 

realitu (obr. 8). 

 
Obrázok č. 6     Obrázok č. 7 

   
 

Obrázok č. 8     Obrázok č. 9 

  
 

Obrázok č. 10 

 
 
Tvorcovia reklamných bilbordov musia venovať pozornosť aj písmu, ktoré je na bil-

bordoch použité, pretože volič má pri rýchlom čítaní tendenciu preskakovať písmená, 

ale zároveň musí zmysel textu pochopiť. Preto musí byť písmo dostatočne veľké a dobre 

čitateľné (porovnaj obr. 6 a 9). Aj typ písma je dôležitý, plné a pestré písmená pôsobia 

na pozorovateľa detsky, a preto menej vážne, okrúhle písmená pôsobia pokojne a za-

snene a lomené písmená vážne a reprezentatívne. Všetky tieto faktory sú pri optickej 

výstavbe sloganov dôležité preto, aby ich volič pozitívne vnímal a prijal a jednoducho si 

ich zapamätal. 
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Reklamný text sa stáva reklamou len v tom prípade, ak sú splnené všetky pragmatic-

ké a ilokučné funkcie, typické pre tento typ textu. To znamená, pozitívne zhodnotenie 

produktu/politika, zvolené výpovedné akty, funkčnosť použitých jazykových prostried-

kov v konkrétnej situácii a persuázia. Z ilokučno-funkčného aspektu hovoríme, nadvä-

zujúc a odvolávajúc sa na Austina (2004) a Searla (2007), o informačnej, apelačnej, de-

klaračnej, komisívnej a expresívnej funkcii. Primárnou funkciou reklamy je persuazívna 

funkcia, vyššie uvedená mobilizujúca funkcia politickej reklamy a v súvislosti s obra-

zom aj funkcia znázornenia (Schmitz, 2007, s.421), ktorá je elementárnou ilokučnou 

funkciou obrazu. 

Skupina asertívnych ilokučných aktov vysvetľuje, opisuje a znázorňuje danú čin-

nosť. Ilokučný zámer spočíva v tom, že vysielateľ oznámi, aká daná vec je, ako sa s ňou 

zaobchádza a čo znamená. Asertívny ilokučný zámer je založený na vzťahu slova a sve-

ta, pričom v sebe nesie kategóriu pravdivosti. Aby bola výpoveď hovoriaceho presved-

čivá a úprimná, musí byť práve on presvedčený o tom, čo hovorí. Najdôležitejším cha-

rakteristickým znakom asertív je teda presvedčenie/viera. Ak to tak nie je, vysielateľ 

klame/zavádza. Medzi klamstvom a zavádzaním predsa len existuje malý rozdiel. Ilo-

kučný akt zavádzania sa vydarí vtedy, keď vysielateľ poslucháča presvedčí. Klamstvo sa 

vydarí vtedy, keď je vysielateľ presvedčený o tom, že poslucháča presvedčil. V tejto 

skupine sú okrem iných vyčlenené aj nasledovné obsahy: naznačiť/naznačovať, vypove-

dať, domnievať sa, oznámiť/oznamovať, opísať/opisovať, diagnostikovať, spomí-

nať/pripomínať, konštatovať/skonštatovať, informovať, klasifikovať. 

V našom prípade sa prostredníctvom bilbordu dozvedáme, že osoba/osobnosť na ob-

raze skutočne existuje. Fotografia zároveň vytvára alebo posilňuje imidž politika (obr. 1, 

3 a iné). Situačný kontext podporí aj príslušný text: 

 
– Spoločne preklenieme krízu dôvery v politike (Béla Bugár, parlamentné voľby 2010), 

– Riešenia namiesto hašterenia (Richard Sulík, parlamentné voľby 2010), 

– Dokázal som, že to dokážem3 (Pavel Hagyari, krajské voľby 2009), 

– Pravdivo myslime... hovorme... konajme... (Martin Komár a Michal Krupa, krajské voľby 2009), 

– Nenechajme rozhodovať iných (Robert Fico, voľby do Európskeho parlamentu 2009), 

– Najprv Slovensko, potom Európa (František Mikloško, prezidentské voľby 2009),  

– Je nás veľa, čo chceme spravodlivé Slovensko. Príďte voliť. Dokážeme to (Iveta Radičová, pre-

zidentské voľby 2009),  

– Prezident Ivan Gašparovič, záruka pokoja a stability (Ivan Gašparovič, prezidentské voľby 

2009). 

 

Uvedené slogany vytvárajú dojem, že v politickej reklame sa v oveľa väčšej miere 

dbá na dodržiavanie gramatických pravidiel. Veľmi zriedkavo, ba takmer vôbec sa v nej 

                                                      
3 Tento text je modifikáciou, resp. „výpožičkou“ textu z predvolebnej kampane ODS z volieb do Poslaneckej 

snemovne a Senátu z roku 1996 v Českej republike Dokázali jsme, že to dokážeme. 
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nestretávame s dialektovými prvkami, hovorovými formami, anglicizmami či inými 

xenizmami, ktoré tak často nachádzame v komerčnej reklame. Zároveň nás môže pre-

kvapovať aj ich zrozumiteľnosť. Schmitz (2007, s. 425), ktorý používa termín obrazové 

výpovedné akty, naznačuje, že asertíva patria v teórii obrazových aktov kštandardným 

typom. Netreba však zabúdať, že k asertívam patria aj ikony a symboly, ktoré vo svojej 

reklamnej kampani bohato využila kandidátka na prezidentský post Zuzana Martináko-

vá (obr. 11). Asertíva sprostredkúvajú informačnú komunikačnú funkciu. Tá je v prípa-

de zobrazeného bilbordu skombinovaná s direktívnym výpovedným aktom, a teda 

priamou výzvou Voľte slobodne!, ktorý charakterizujeme v ďalšej časti nášho príspev-

ku. 

 
Obrázok č. 11 

 
 

Direktíva sú výzvovým ilokučným aktom, kde prevažuje princíp cudzieho záväzku. 

Protikladom je komisívny ilokučný akt ako výzvový akt s princípom vlastného záväzku. 

Direktívny ilokučný zámer spočíva v snahe primäť prijímateľa niečo urobiť. Slovo do-

minuje nad objektívnou realitou, slovo „určuje“ objektívnu realitu (svet). Pod objektív-

nou realitou (svetom) rozumieme také vonkajšie prostredie, ktoré sa má direktívnym 

ilokučným aktom zmeniť. Ilokučná funkcia je želanie/žiadosť. Aby žiadosť alebo želanie 

boli naozaj úprimné, musí sám vysielateľ chcieť to, čo vyžaduje od adresáta (Wagner, 

2001, s. 148). V tejto skupine sú, okrem iných, vyčlenené aj nasledovné obsahy: Vy-

zvať/vyzývať, rozkázať/rozkazovať, prosiť, odporučiť/odporúčať, radiť/poradiť, navrh-

núť/navrhovať. 

Apelačná funkcia je v súčasnosti v reklame dominantná. Nebolo to však vždy tak, 

pretože na začiatku 20. storočia išlo len o asertívnu funkciu, teda najmä informovať 

o tovare. Dnes informácia o produkte a jeho používaní ustupuje a v prvom rade ide 

o vzbudenie pozornosti, ale aj o naladenie a nasmerovanie potenciálneho zákazníka na 

takýto spôsob komunikácie. Pri dnešnom množstve aj obrazových reklám je pozornosť 

a všímavosť okolia veľmi malá, preto obraz musí „padnúť“ do oka, musí pritiahnuť po-
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hľad. Z obrazu musí vychádzať aktivita, ktorá nás donúti dvihnúť zrak, pozrieť sa. To 

znamená, nápadná konštelácia obrazu spôsobí, že si ho všimneme a obzrieme si ho. Na 

to slúži ako obrazový materiál inteligentný, skúmavý a spýtavý pohľad prizerajúcich sa, 

masívne opakovanie, zaujímavé tajomné zobrazenie. Direktívny obrazový akt spočíva 

vo výzve – všimni si ma, obzri si ma a v neposlednom rade zaujímaj sa o mňa a kúp si 
ma/zvoľ ma! 

 
Obrázok č. 12 

Komisíva sú výzvové ilokučné akty, pri 

ktorých je dôležitý vlastný záväzok. Tým sa 

táto skupina odlišuje od direktív, kde prevažu-

je princíp cudzieho záväzku. Úzka súvislosť 

medzi oboma skupinami sa potvrdzuje aj tým, 

že mnohé komisívne ilokučné akty sú odpove-

ďami na direktívne ilokučné akty. Princíp ko-

misívneho ilokučného aktu spočíva v tom, že 

sa hovoriaci zaväzuje niečo urobiť. Slovo urču-

je svet, pričom svetom je svet vonkajší, ktorý je formovaný a ovplyvnený spoločnosťou 

a spoločenskými zákonitosťami. Je teda sľub ilokučný akt, ktorý sa obmedzuje len na 

vysielateľa, alebo ide o dvojpólový ilokučný akt, ktorý spája budúci záväzok vysielateľa 

a cudzí záväzok adresáta? Odpoveď na danú otázku je nejednoznačná. Oba póly navzá-

jom veľmi úzko súvisia, pričom záväzok vysielateľa je spôsobom prepojenia so spoloč-

nosťou. Komisíva však vyjadrujú i vnútorný svet vysielateľa (zaprisahávať sa, odvolať). 

Podmienkou pozitívneho uskutočnenia ilokučného aktu je zámer a čestnosť. Vysielateľ 

musí zámer, ktorý si predsavzal, uskutočniť, aj dodržať a splniť, napr. sľúbiť, garantovať, 

ponúknuť. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť nepriame výpovedné akty. 

V rámci teórie výpovedných aktov sú vyčleňované ako osobitná skupina, pretože ich 

doslovný lokučný význam nemá zodpovedajúcu analógiu v ilokučnom význame, ale je 

spojený s iným, odlišným ilokučným významom (Wagner, 2001, s. 126). Odkiaľ však 

adresát vie, že napr. v reklamách nejde len o asertívny akt oznámenia, že politik existu-

je a je k dispozícii, ale aj o komisívny akt, že je ochotný a pripravený vyjsť v ústrety ad-

resátovi (obr. 13)? V tejto súvislosti môžeme hovoriť o istej intelektuálnej 

a skúsenostnej úrovni adresáta, ktorý si dané obrazové akty dekóduje spomínaným spô-

sobom. Ide o otázku, ktorá má kultúrne, sociálne a psychologické pozadie. A preto aj 

reklamná kampaň nadväzuje na známe konvencie reklamnej komunikácie, ktoré záro-

veň paradoxne prekračuje napríklad aj nepomenovaním i nezobrazením propagovaného 

predmetu. Vytvorí pocit tajomna a záhadnosti, a tým prinúti adresáta zvýšiť pozornosť. 

Odkiaľ vlastne vieme, že ide o asertívny a komisívny výpovedný akt? Mohlo by ísť na-

príklad aj o skrášlenie mesta, fotografiu z dovolenky, prípadne o ukážku nového účesu. 
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Viacvýznamovosť motívu, ktorý je izolovaný od situačného kontextu, si účastníci ko-

munikácie v bežnom živote vôbec neuvedomujú. Podobne ako jazykový prejav, tak aj 

obraz pochopíme vždy v kontexte. V tomto prípade nadväzuje teda sémantika na prag-

matiku a nie naopak, pretože sémantika sa zaoberá vypovedaným, povedaným a prag-

matika mieneným. 

 
Obrázok č. 13 

 
 

Kým Searle (2007) rozlišuje päť skupín ilokučných aktov, Wagner (2001) pričlenil 

k piatim základným skupinám aj emotíva. Obe pocitové triedy emotív a expresív je po-

trebné vnímať spoločne, pretože jedinečnosť jednej triedy je zvlášť viditeľná na pozadí 

druhej. Potreba ďalšej emočnej ilokučnej triedy nevyplynula z teoretických poznatkov, 

hoci aj takéto argumenty zohrávali svoju úlohu. Ukázalo sa, že okrem expresív ako po-

citového výrazového konania existuje ešte ďalšia trieda, pocitové výpovedné akty, ktoré 

na rozlíšenie získali názov emotíva. Emotíva na rozdiel od expresív neobsahujú zámer 

oznámenia vo vzťahu k adresátovi, preto sa vyčleňujú ako semiilokučná skupina (Wag-

ner, 2001, s. 158). V čom spočíva jedinečnosť emotív a prečo sa vyčleňujú ako samostat-

ná semiilokučná skupina? Emotíva sa vyznačujú tým, že vysielateľ nimi vyjadruje psy-

chický stav, avšak nie smerom k adresátovi. Podľa neúmyselného emočného výrazu 

vysielateľa môže adresát rozpoznať jeho duševný stav a zaujať k nemu zodpovedajúce 

stanovisko. 

Ako môžeme podľa charakteristických vlastností emotív charakterizovať expresíva, 

ktoré patria k hlavným ilokučným aktom? Expresíva môžeme vnímať ako ďalší vývino-

vý stupienok emotív, pričom do skupiny zaradíme také ilokúcie, ktoré sa spájajú so so-

ciálnym správaním a konaním človeka. Emočné pocity dopĺňa človek vedome či podve-

dome expresívnymi pocitmi, ktorými sa vysielateľ obracia na adresáta. Ilokučným zá-

merom expresív je vyjadrenie pocitov a stanoviska. Svet určuje slovo, pričom svet ozna-

čuje vnútorný svet hovoriaceho. V tejto skupine je dôležitý pocit empatie, pretože ilo-
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kúcia sa uskutoční vtedy, keď hovoriaci vníma pocit vyjadrený expresívnym ilokučným 

aktom. 

Uvedené platí väčšinou len pre osobnú oblasť. Čím silnejšie sú expresíva ovplyvnené 

a riadené konvenciami (blahoželania, vyjadrenie sústrasti), tým menej je postoj odosie-

lateľa dôležitý. Z tohto pohľadu sa oficiálne expresíva podobajú na deklaratíva, pri kto-

rých postoj vysielateľa nehrá vôbec žiadnu úlohu. Nepravé expresívne ilokučné akty 

môžeme v osobnej oblasti označovať ako pretvárku/predstieranie, pretože vysielateľ 

vyjadruje pocity, ktorými nedisponuje. 

 
Obrázok č. 14     Obrázok č. 15 

  
 

V našich analýzach je expresívny pohľad kandidátov, ich úsmev, celkový výraz tváre 

a v neposlednom rade aj farebnosť bilbordov, ktoré čiastočne signalizujú stranícku prí-

slušnosť (obr. 14 a 15). Fialová farba ako liturgická farba rímskokatolíckej cirkvi a farba 

ornátu, zelená farba Strany zelených v spojení s prírodou, prípadne červená farba ľavi-

covej strany Smer. Politici však obľubujú modrú farbu, ktorá je symbolom duševnej vy-

rovnanosti a pokoja. Expresívne pôsobí aj farebnosť a skromnosť oblečenia manekýnky 

na obr. 13, ktorá súvisí s efektom erotična ako znakom navodenia pozornosti. Expresív-

ne pôsobí aj metafora prepojenia politiky s erotikou. Expresívne pôsobia aj slovenské 

hory v pozadí (obr. 16) a prepojenie kandidáta so známou osobnosťou zo šoubiznisu 

(obr. 17). O prepojenie rozprávkového symbolu s budúcnosťou (deťmi) sa pokúsila stra-

na SaS (obr. 18). 
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Obrázok č. 16     Obrázok č. 17 

  
 

Obrázok č. 18 

 

Deklaračný ilokučný zámer 

spočíva v snahe vytvoriť svet po-

mocou slov. Slovo nedefinuje len 

daný, predurčený svet, ale vytvá-

ra nové svety v zmysle – poviem 

a urobím. Charakteristickým zna-

kom mnohých deklaratív je úzka 

prepojenosť medzi gestom, prí-

padne činom a performatívnymi 

výpoveďami. Krst sprevádza pra-

staré gesto očisty a performatívna 

výpoveď „Krstím ťa v mene...“. 

Stávka sa poisťuje podaním ruky 

a slovom „Platí!“ Prísahu charakterizuje zdvihnutá ruka so vztýčenými prstami a slová 

„Prisahám, že...“. Rozsudok sa dozvie odsúdený postojačky a vždy sa začne slovami 

„V mene republiky...“. 

Deklarácie sa v našej téme prejavujú gestom politickej strany, ktorá nominuje kan-

didáta. Inštitúcia, ktorá v prípade deklaratív zohráva nezameniteľnú úlohu, síce na ob-

razoch chýba, avšak použitie maličkého straníckeho loga ju nezameniteľne zastupuje. 

Zohráva úlohu overovacej notárskej pečiatky, ktorá potvrdzuje: toto je môj bilbord, bil-

bord mojej strany. 
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Obrázok č. 19 

 
Politické kampane sú vystavané na nosných slovách. Tieto kľúčové slová sa môžu 

nachádzať v jednej výpovedi, prípadne na seba nadväzujú vo viacerých reklamách alebo 

na viacerých bilbordoch za sebou, čo sa stáva pomerne často.4 Ide o to, aby bol slogan 

taký dobrý, aby naň občania tak rýchlo nezabudli a aby exaktne vystihoval a definoval 

politiku kandidáta. Všetky takéto slová majú výlučne pozitívny emočný náboj. Z po-

hľadu výpovedných aktov ide o direktívne výpovedné akty, ktoré signalizujú odporú-

čanie, návrh, radu atď. Ako sme už spomenuli, všetky majú jediný cieľ: aktivovať adre-

sáta k prevedeniu výkonu. Jazykovo reprezentujú direktívne výpovedné akty tieto pou-

žité jazykové prostriedky: 

a) Výzvové/rozkazovacie vety: Pravdivo myslime... hovorme... konajme... (Martin Ko-

már a Michal Krupa, krajské voľby 2009), Využite Vaše právo voliť, dajte šancu no-
vým ľuďom, novým riešeniam, novým možnostiam! (reklamný slogan kandidátov 

HZD, krajské voľby 2009), Nenechajme rozhodovať iných (Robert Fico, voľby do 

Európskeho parlamentu 2009), Voľte slobodne! (Zuzana Martináková, prezidentské 

voľby 2009). 

b) Výzvové/ rozkazovacie vety s infinitívnym verbálnym tvarom: hovoriť Pravdu, dať 
Prácu, urobiť Poriadok (ĽS-HZDS, parlamentné voľby 2010), doplnené aliteráciou. 

c) Zvolacie vety: Sme cesta bez tunelov! (KDH, parlamentné voľby 2010), Slovensko si 
nedáme! (Ján Slota, parlamentné voľby 2010), Ponúkam viac ako sľuby! (Ján Hudac-

ký, krajské voľby 2009), Spolu pre región! (Ľubomír Duplák, krajské voľby 2009), 

Volím Fera! (František Mikloško, prezidentské voľby 2009). 

d) Opytovacie vety: Ako chceme žiť? S ľuďmi a pre ľudí (Iveta Radičová, parlamentné 

voľby 2010), Hnevajú Vás preplnené cesty? Vieme, ako na to (KDH, krajské voľby 

2009), Stretneme sa pri volebných urnách? (Mária Kusendová, krajské voľby 2009), 

                                                      
4 Napr. komerčná reklamná kampaň Toyota. 
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Nový župan namiesto starého? (Pavel Hagyari, krajské voľby 2009), Pán primátor, 
Vy a novým županom? (Pavel Hagyari, krajské voľby 2009). 

e) Oznamovacie vety: Ponúkam výsledky namiesto sľubov (Peter Chudík, krajské voľ-

by 2009), Ponúkam činy namiesto sľubov (Ján Hudacký, krajské voľby 2009) – ar-

gumentácia v obidvoch sloganoch je založená na protiklade sľub/výsledok 

a sľub/čin, Prinášame viac peňazí pre Vašu rodinu. Najlepšia sociálna politika (Ri-

chard Sulík, parlamentné voľby 2010). 

f) Účelové vety so spojkou aby: Aby sme nekŕmili tých, čo nechcú pracovať. Aby sa zo 
Slovenska nestal Luník IX. (SNS, parlamentné voľby 2010), v ktorých nevyjadrený 

dej – voľte práve našu stranu – dopĺňa vyhlásenie úmyslu. 

g) Adjektíva, spájajúce sa s označujúcimi substantívami: Moderná politička, moderná 
žena, matka (Zuzana Martináková, prezidentské voľby 2009), pričom už samotné 

slovo matka zahŕňa v sebe širokú pozitívnu obsahovú škálu. Adjektívum moderný/á 

obsahuje implicitne najvyšší stupeň pomenovanej vlastnosti a dá sa porovnať s inými 

podobnými, ako napríklad prvotriedny, unikátny, impozantný atď. Tento atribút je 

zároveň veľmi univerzálny, naproti tomu použitie adjektíva nezávislý kandidát vy-

voláva u voličov skôr nedôveru a strach z možného neúspechu, spôsobeného slabou 

či nijakou podporou okolia. 

h) Adjektíva vo funkcii slovnej hračky: Noví ľudia, nové riešenia, nové možnosti (Ján 

Molnár, krajské voľby 2009), ide o morfologickú figúru trojnásobného opakovania 

toho istého slova. Noví ľudia, ľudský prístup (SDĽ, parlamentné voľby 2010). 

i) Priamo či nepriamo použité substantíva: Slovensko, Slovenská republika, Slováci, 

demokracia, Európa, rozvoj, rodina, sloboda, mier, zdravie, kresťanstvo, národ, štát, 

istoty, stabilita, spolupráca, kraj, región, mesto, cesta a iné. Slovensko, lepšie miesto 
pre život (Iveta Radičová, parlamentné voľby 2010), Život, rodina, domov (Ondrej 

Matej, voľby do orgánov samosprávy obcí 2010). Podobne substantíva sľuby a lož, 

ktoré sú obsahovo príznakové a v spojení s negačným slovesom, majú pozitívny 

význam: Neponúkam sľuby a lož, vsádzam svoje meno (Radko Lapoš, krajské voľby 

2009). 

j) Magické čísla: 7 dôvodov, prečo volím Fera (František Mikloško, prezidentské voľby 

2009), číslo 7 navodzuje rozprávkovú, a teda expresívnu atmosféru. Podobne je to 

v slogane Máme zaradenú 5 (Peter Chudík, krajské voľby 2009), kde je číslo päť roz-

vinuté v ďalšej časti textu: Päť x Päť Priorít Pre Prosperitu a umocnené aliteráciou, 

ktorá esteticky, rytmom účinkuje na adresáta. V druhom kole krajských volieb sme 

našli takúto podobu: Päť Priorít Pre Prosperitu PSK. 

k) Pozitívne, privátne a intímne, pôsobí skratka krstného mena Fero (7 dôvodov, prečo 
volím Fera, František Mikloško, prezidentské voľby 2009) alebo Paľo (Paľo Hagyari, 
nezávislý kandidát na župana č. 3, Pavel Hagyari, krajské voľby 2009), čím sa kandi-

dát približuje bližšie k voličovi. 
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l) Neodmysliteľnú úlohu majú vo volebných sloganoch adverbiá, ktoré vyjadrujú 

okolnosti a vlastnosti slovesného deja: Myslite európsky, voľte zelených (Jana Budá-

čová, parlamentné voľby 2010). Spoločne za Slovensko, podporené fotografiou pred-

sedu vlády (Ivan Gašparovič, prezidentské voľby 2009). Môžeme predpokladať, že 

k víťazstvu staronového prezidenta vo voľbách 2009 prispeli aj správne použité ad-

verbiá Myslím národne, cítim sociálne (Ivan Gašparovič, prezidentské voľby 2009). 

Pomerne veľkú váhu prikladáme slovu pravda a aj jeho adverbiálnej podobe Pravdi-
vo myslime... hovorme... konajme... (Martin Komár a Michal Krupa, krajské voľby 

2009). Pravda ako protipól k slovu lož navodzuje atmosféru revolučného novembra 

1989 a zmenu nespravodlivého a lživého režimu na spravodlivý a pravdivý. 

m) Adverbiá spoločne a spolu sú vo voľbách využívané pomerne často, navodzujúc na 

jednej strane jednotnú silu veľkej skupiny pri presadení svojho cieľa, avšak tým skôr 

narodeným môžu evokovať kolektivizmus: Spoločne preklenieme krízu dôvery v po-
litike (Béla Bugár, parlamentné voľby 2010), Spoločne s vládou, s primátormi, so sta-
rostami, s poslancami (Peter Chudík, krajské voľby 2009), Spoločne za Slovensko 

(Ivan Gašparovič, prezidentské voľby 2009), Všetci spolu – spolu máme väčšiu silu 

(Peter Chudík, krajské voľby 2009). 

n) Hoci sa toponymá začali v poslednej dobe pomerne často vyskytovať v komerčnej 

reklame, nachádzame ich aj v politických volebných sloganoch: Pre ľudí, za Sloven-
sko (Robert Fico, parlamentné voľby 2010), Spoločne za Slovensko (Ivan Gašparovič, 

prezidentské voľby 2009), Osobnosť pre svet, srdce pre Slovensko (Milan Melník, 

prezidentské voľby 2009), Najprv Slovensko, potom Európa (František Mikloško, 

prezidentské voľby 2009). 

o) V sloganoch sa vyskytujú pozitívne vlastnosti kandidátov, ku ktorým radíme čes-

tnosť, vernosť, odvahu, spoľahlivosť, múdrosť: Rozumné rozhodnutia za Slovensko 

(Ján Oravec, parlamentné voľby 2010), Ctím život, rodinu, hodnoty Novembra. Mô-
žem sa Vám pozrieť do očí (František Mikloško, prezidentské voľby 2009), Voľte 
odbornosť, pracovitosť a úctu k človeku (Jaroslav Suchý, krajské voľby 2009). 

p) Syntaktické elipsy a apoziopéza vyjadrujú expresívnu apelačnú komunikačnú funk-

ciu. V reklamnom slogane prezidentskej kandidátky však pôsobí skôr rušivo: Prezi-
dent musí mať viac ako len odvahu (Zuzana Martináková, prezidentské voľby 2009). 

Volič by mal a chcel vedieť, čo obsahuje neurčitá číslovka viac. V tomto smere majú 

výhodu tí, ktorí predvolebné prestrelky medzi politikmi dôkladne sledujú a poznajú 

celý kontext vzniku a použitia tejto výpovede ako reakciu na výpoveď protikandidá-

ta/-tky. Vhodnejšie je apoziopéza použitá v slogane Pravdivo myslime... hovorme... 
konajme... (Martin Komár a Michal Krupa, krajské voľby 2009), neukončená výpo-

veď prenecháva voľnosť voličovi, ktorý si ju doplní podľa svojich predstáv a želaní. 

Podobne expresívne pôsobí eliptický slogan lebo Bugár (Béla Bugár, parlamentné 
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voľby 2010) a lebo Béla (Béla Bugár, parlamentné voľby 2010), ktorému elipsa pro-

spela a upriamila pozornosť na osobnosť a politické skúsenosti kandidáta. 

q) Aj v rasisticky ladenom reklamnom slogane, ktorý bol po kritike stiahnutý z rekla-

mnej kampane slovenských národniarov, stavili jeho tvorcovia na využitie princípu 

elipsy, a tým zvýšenie účinku pôsobenia na voliča: Aby sme nekŕmili tých, čo ne-
chcú pracovať. Aby sa zo Slovenska nestal Luník IX. (SNS, parlamentné voľby 2010). 

r) Aj privlastňovacie zámená sú v sloganoch dôležitým jazykovým prostriedkom. Im-

pozantne pôsobí zvolacia veta s expresívnym slovesom Zvládneme to! v spojení 

s moja (eventuálne naša) reč (Iveta Radičová, prezidentské voľby 2009). Za naše 
mesto, za náš kraj (Marián Bača, krajské voľby 2009) pôsobí na lokálpatriotizmus vo-

ličov. 

s) Lokálpatriotizmus/provincionalizmus sa prejavuje v mnohých volebných sloganoch 

a je spojený so substantívami Slovensko, región, kraj, mesto: Za naše mesto, za náš 
kraj (Marián Bača, krajské voľby 2009), Pre silný región a mesto (Anton Bidovský, 

krajské voľby 2009), Spolu pre región! (Koalícia Smer, ĽS-HZDS, HZD, SZ, krajské 

voľby 2009), Pomôcť nášmu mestu a okresu (Jaroslav Suchý, krajské voľby 2009), 

SMERom k Vám, Prešov je dôležitý (Milan Laca, voľby do orgánov samosprávy obcí 

2010), Spoločne pre Prešov (Koalícia SDKÚ, KDH, SaS, Most – Híd, voľby do orgá-

nov samosprávy obcí 2010), Milujem Prešov (Ondrej Matej, voľby do orgánov samo-

správy obcí 2010). 

t) Využitie negačného prvku v politickej reklame: Nenechajme rozhodovať iných (Ro-

bert Fico, voľby do Európskeho parlamentu 2009), Neponúkam sľuby a lož, vsádzam 
svoje meno (Radko Lapoš, krajské voľby 2009). 

u) Využitie elatívu: Maximum pre ľudí (Jozef Kičura, krajské voľby 2009). 

v) Pomerne často sa vo volebných sloganoch vyskytol nový prvok, ktorým je využíva-

nie mena protikandidáta – oponenta na svoju vlastnú propagáciu a propagáciu svo-

jich cieľov. Tento prvok využilo KDH, ako aj SaS: Kto volí Fica, volí Slotu aj Mečiara 

(KDH, parlamentné voľby 2010), Aj Fico sa zúčastní referenda (SaS, referendum 

2010). 

w) Využitie vojenskej a stavebnej terminológie na metaforickej báze sme našli vo viace-

rých titulkoch: Slovensko si nedáme! Volebná mobilizácia! (Ján Slota, parlamentné 

voľby 2010), Sme cesta bez tunelov! (KDH, parlamentné voľby 2010). Posledný slo-

gan má kulturologické pozadie, ktoré sa spája s reáliami novovzniknutej Slovenskej 

republiky, a je známe len v domácom prostredí. Cudzinci, nepoznajúci význam slo-

va, môžu mať s pochopením jeho významu problém (tunelovať – subvertovať, vy-

krádať). 

x) Využitie iných prvkov v reklame: pH – veličina vyjadrujúca kyslosť alebo zásaditosť 

organického prostredia (Pavel Hagyari, krajské voľby 2009). 
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y) Využitie nonsensu formou antikampane v povolebnom období: Modelke na nechty: 
17 000 €, pomoc pri záplavách: 800 €. Voľte SMER pre ľudí! (využité proti strane 

Smer, parlamentné voľby 2010). 

z) Feministické tendencie, ktoré hodnotíme ako obohacujúce, využila vo svojej pred-

volebnej kampani kandidátka na primátorku mesta Prešov: Chce to zmenu – chce to 
ženu! (Marta Kollárová, voľby do orgánov samosprávy obcí 2010). 

 

Nemci nazvali rok 2004 a podobne aj rok 2009 supervolebným rokom (Superwahl-
jahr). Ide väčšinou o rok, v ktorom sa konajú viaceré politické voľby. V roku 2004 si 

zároveň Spoločnosť nemeckého jazyka (Gesellschaft für deutsche Sprache) zvolila tento 

termín za slovo roka. Na Slovensku bolo naproti tomu slovom roka 2009 priezvisko 

nášho expremiéra Roberta Fica, na druhom mieste sa umiestnilo slovo kríza a tretie 

zaujalo slovo euro. Všetky tieto slovenské superslová sme našli aj v analyzovaných re-

klamných textoch v supervolebnom období 2009 – 2010. 
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Topical Forms of Advertising Campaign 

Abstract 

Advertising is a form of communication mediated by the mass media, which at present 

must fight constantly for the favors of customers more strongly and often with the help of 

various auxiliary aids. In this paper I deal with the issue of speech acts in advertising and 

with the linguistic means which are employed to express them. It interrelates the 

pragmatic linguistic theory with a visual image and examines the mutual relation between 

the content and the visualization expressed by an advert. The paper does not focus on the 

inherent semantics present in the image but on its pragmatic component. 
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