
 

 
297297297297    

INFANTILIZÁCIA REKLAMNÉHO TEXTU 
 

Eva Peknušiaková 
 
Abstrakt 

Text príspevku poukazuje na aktuálne trendy v tvorbe (najmä televíznych) reklamných 
spotov. Na pozadí opisu historického a sociokultúrneho vývoja spoločnosti od 18. storo-
čia až do súčasnosti príspevok približuje, ako sa menili spotrebiteľské návyky a zaciele-
nie reklamných textov. Odvolávajúc sa na teóriu frankfurtskej školy o komodifikácii 
a komercializácii mediálnych obsahov, nahliada na reklamný text ako na produkt maso-
vej kultúry. V súčasnosti sa pri produkcii reklamných textov využívajú stratégie založené 
na trivializačných mechanizmoch. Jedným z nich je aj infantilizácia reklamného textu – 
také komunikačné prvky a stratégie, ktoré využívajú predvídateľné, stereotypné komu-
nikačné štruktúry určené na bezproblémovú a nenáročnú percepciu. Reklamné texty 
tak spĺňajú percepčné kritériá širokého spektra recipientov, deti nevynímajúc, pričom 
mnohé z nich disponujú atraktívnym formálnym stvárnením (animácia, využívanie vizu-
álnych efektov, výrazného hudobného motívu a pod.). 
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ÚVOD 

eklamná komunikácia je jednou z najdynamickejšie sa vyvíjajúcich ob-
lastí mediálnej komunikácie všeobecne. Flexibilne sa prispôsobuje jednak 

dopytu spotrebiteľov, jednak ponuke trhu. V závislosti od vývoja a pokroku 
samotných masových médií menil sa aj charakter reklamného textu – práve 
tie mu poskytli postupné rozširovanie kódov, ktoré sa následne efektívne vy-
užívali v komunikácii s percipientom. Ak mali tvorcovia v začiatkoch rekla-
mnej komunikácie na oslovenie potenciálneho zákazníka k dispozícii len text 
(počiatky inzertnej komunikácie v periodickej tlači), neskôr mohli upútať aj 
vizuálnou zložkou − statickým obrazom (letáky a plagátová propagácia, foto-
grafie), zvukom (vznik rozhlasových spotov) a napokon aj dynamickým obra-
zom (televízne reklamné spoty, teleshoppingové programy, trailery atď.). Avšak 
aj komunikačné stratégie sa prispôsobovali percipientom a pomerne dlhé 
opisné reklamné texty (napr. Classic Commercial for Coca-Cola, 1953) sa 
zmenili na (niekedy extrémne) krátke, dynamické texty, založené predovšet-
kým na vizuálnom vneme (napr. Coca-Cola and Meals, Commercial “Distan-
ce”, 2015). 

Infantilizácia je jedným z komunikačných nástrojov, ktoré „ohrievajú“ re-
klamný text a v terminológii kanadského mediálneho teoretika M. McLuhana 
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sa z nich stávajú horúce médiá, teda také, ktoré na svoju percepciu (a predpo-
kladá sa, že aj dekódovanie a interpretáciu) nevyžadujú znalosť širokého kon-
textu a zainteresovanosť do problematiky, o ktorej vypovedajú. Vychádzajúc 
zo všeobecnej charakteristiky pojmu infantilný podľa slovníkovej databázy 
Slovenského národného korpusu sa pokúsime aplikovať význam tohto pojmu 
na reklamnú komunikáciu: „ostávajúci na nízkom stupni vývinu, detinský, 
nezrelý, nevyspelý, ktorý príliš zjednodušujúco a dôverčivo pristupuje ku 
skutočnosti, ktorý ju nevie reálne odhadnúť a zvážiť; svedčiaci o takomto prí-
stupe (op. reálny, vecný, triezvy)“ (Slovenský národný korpus, 2014). V re-
klamnej praxi možno za infantilizáciu považovať napr. využívanie atraktívnej 
vizuálnej formy (farebnosť, animácie, dynamické strihy a pod.) či zaujímavé-
ho, no jednoduchého obsahového stvárnenia (naratívna štruktúra reklamné-
ho textu – minipríbeh, rozhovor protagonistov, skeč a pod.). 

 
VZŤAH KULTÚRY A SPOLOČNOSTI 

Interpretovať reklamný text ako súčasť masovej kultúry a popkultúry si 
vyžaduje definovať predovšetkým pojem kultúry a jej vývoja v spoločnosti, 
ako aj ich vzájomný vzťah. Nepochybne, jedno podmieňuje druhé a jedno bez 
druhého by nemohlo existovať, potvrdzujú to aj slová britského sociológa 
A. Giddensa (1999, s. 32): „Pojmy ‚kultura‘ a ‚společnost‘ se od sebe sice dají 
rozlišit, ale jsou mezi nimi velmi úzké vazby. Společnost je systém vzájem-
ných vztahů spojující jednotlivce. Bez společnosti nemůže existovat žádná 
kultura.“ Rovnako P. Rankov (2002, s. 37) píše o spoločnosti a kultúre ako 
o „spojených nádobách“. Na kultúru môžeme nahliadať z rôznych hľadísk 
spoločenskej činnosti a práve jej definíciu so spoločnosťou spája aj nórsky so-
ciálny antropológ T. H. Eriksen (2008), ktorý ju označuje za súhrn schopnos-
tí, predstáv a noriem osvojovaných si členmi spoločnosti. Našou snahou je 
poukázať najmä na uvedené prepojenie, vzájomné ovplyvňovanie a formova-
nie kultúry v procese vývoja spoločnosti, dôvody vzniku masovej kultúry 
a úlohu médií v šírení masovo produkovaných textov, teda aj textov reklam-
ných. 

„Reklama je produktom kultúry, riadi sa existujúcimi spoločenskými nor-
mami a pravidlami, využíva stereotypy a predsudky. Na druhej strane ich 
však postupne mení a redefinuje.“ (Rankov, 2002, s. 52). Kultúrna podmiene-
nosť teda zapríčiňuje, že sa reklamy stávajú akousi reflexiou spoločnosti, 
v ktorej boli vytvorené a v ktorej sociálne stereotypy sú zachytené v ich for-
me či obsahu (Kášová, 2010). Postavenie reklamy v rámci kultúry ju môže 
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definovať jednak ako komerčný masový produkt (bežné reklamné spoty na 
spotrebný tovar) a jednak ako produkt popkultúrny (so špecifickou štruktú-
rou, na dekódovanie ktorej je potrebné poznanie širšieho kontextu). Infantili-
zácia sa stáva súčasťou predovšetkým reklamných textov ako masových pro-
duktov. 

 
VZNIK A VÝVOJ KONZUMNEJ SPOLOČNOSTI – INFANTILIZÁCIA 
MEDIÁLNYCH OBSAHOV 

V 18. storočí došlo najprv v Európe k rozšíreniu priemyselných revolúcií, 
ktoré ovplyvnili aj samotnú spoločnosť. V dôsledku zvyšovania objemu pro-
dukcie, jej zefektívnenia a zrýchlenia sa dovtedajšia tradičná spoločnosť zme-
nila na spoločnosť modernú s inými črtami, správaním, ale predovšetkým po-
trebami. Človek začal napĺňať, okrem základných prirodzených potrieb,1 aj 
spotrebiteľské túžby (dôvodom bol väčší výber spotrebného tovaru), ktoré 
však T. H. Eriksen (2008) nepovažuje za prirodzené, hoci v súčasnosti sú už 
vnímané ako samozrejmé. Predmetom masovej produkcie sa stala aj kultúra, 
čo v 20. rokoch 20. storočia kritizovali členovia frankfurtskej školy, najmä 
T. Adorno2 a M. Horkheimer, ktorí poukazovali na fakt, že kultúra sa stáva 
komoditou, s ktorou je možné obchodovať ako s akýmkoľvek iným tovarom. 
Masovo produkovaná kultúra sa stala predmetom kritiky predovšetkým v 60. 
rokoch minulého storočia, keď filozofi, mediálni teoretici, sociológovia pou-
kazovali na viacero negatívnych aspektov masovej kultúry a masovej spoloč-
nosti, ako sú degradácia kultúrnych hodnôt, nenáročnosť masovo produkova-
ných kultúrnych obsahov, narastajúci vplyv masových médií a pod. 

Kľúčovým pojmom nielen v ekonomickej, ale aj mediálnej (a to najmä 
vďaka rýchlemu rozvoju komunikačných technológií) a iných oblastiach sa 
od 60. rokov stáva globalizácia. V amerických a západoeurópskych krajinách 
s rozvinutým trhovým hospodárstvom sa mediálne obsahy stali predmetom 
obchodovania ako bežné masovo vyrábané produkty, komodity, ktoré sa za-
čali kreovať podľa dopytu spotrebiteľov. J. Pehe, parafrázujúc amerického 
politológa a spisovateľa B. Barbera, rozlišuje predglobálny a globálny kapita-
lizmus v súvislosti s napĺňaním potrieb spoločnosti a konzumom. Zatiaľ čo na 

                                                      
1 Maslowova pyramída je modelom reflektujúcim potreby človeka ako biopsychosociálnej bytosti, kde 

základňu tvoria telesné, fyziologické potreby a vrchol pyramídy potreby spájajúce sa s potrebou seba-
realizovania (Burton – Jirák, 2001). 

2 V nedokončenej eseji Schéma masovej kultúry (1942), ktorá nadväzovala na Dialektiku osvietenstva 
(spoluautorom bol M. Horkheimer), zosumarizoval svoju kritiku masovej spoločnosti a jej prvkov, 
napr. filmu, reklamy, populárnej hudby a pod. 
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predglobálnom vývojom stupni kapitalizmu sa produkciou napĺňali reálne 
existujúce potreby, globálny kapitalizmus sa zameral na nadprodukciu: „[...] 
postmoderní globální hospodářství je s pomocí gigantického reklamního 
průmyslu stále více zaměřeno na vytváření umělých potřeb.“ (Barber in Pehe, 
2007). Globálny charakter médií, ako aj ekonomický dosah ich produkcie 
umožňuje, že sa tie isté (nielen) mediálne produkty šíria celosvetovo, čím do-
chádza aj k prenosu istých kultúrnych hodnôt a vzorcov, najmä z už spomí-
nanej americkej a západoeurópskej kultúry, prípadne sa vytvára akýsi „uni-
verzálny mediálny jazyk“. Preto aj slovenské publikum v súčasnosti pozná 
osobnosti či skôr celebrity z amerického filmového, hudobného a showbizni-
sového prostredia, rovnako ako množstvo mediálnych obsahov, ktorých „mu-
tácie“ sa vysielajú aj u nás (napr. talentové súťaže, reality show, tabloidné 
formáty a pod.). 

Z hľadiska vývinovej psychológie patria medzi najľahšie ovplyvniteľné so-
ciálne skupiny deti, teda detské publikum, a mladí ľudia, tínedžeri, ktorých 
jednou z charakteristických čŕt je zvedavosť, túžba po objavovaní nového, 
z čoho vyplýva, že ide o skupinu, ktorú je pomerne jednoduché zaujať 
a ovplyvniť. Potvrdzuje to aj spomínaný český politológ a spisovateľ J. Pehe, 
ktorý tlmočí myšlienky B. Barbera o intencii reklamného priemyslu na det-
ského a adolescentného percipienta. Uvádza do problematiky vytvárania 
umelých potrieb, čo je proces jednoduchšie aplikovateľný na deti a mladých 
ľudí, bez väčších sociálnych či kultúrnych skúseností. Dospelý človek sa roz-
hoduje na základe racionálnej voľby, zatiaľ čo u dieťaťa a mladého človeka 
vystupuje do popredia voľba na základe emócií. Práve tie sa producenti rek-
lám snažia ovplyvniť prioritne. 

Uvedené skutočnosti nastolili nové sociálne trendy a práve infantilizácia 
patrí medzi dominantné trendy 80. a 90. rokov 20. storočia (Kasarda, 2001). 
V západnej Európe následne sformovala sociálne skupiny nazvané freeters 
(koniec 80. rokov 20. storočia). Podľa V. Cíleka (2010) išlo o skupinu mla-
dých ľudí vyhľadávajúcich v období ekonomického rozmachu len dočasné 
zamestnania, ktoré často striedali. Ich túžbou bolo uplatniť sa v rôznych slo-
bodných povolaniach predovšetkým umeleckého charakteru (herci, hudobní-
ci, výtvarníci a pod.). Sociologický vývoj však neskôr naznačil, že títo mladí 
ľudia sa nedokázali plnohodnotne uplatniť v meniacej sa spoločnosti 
a z mnohých sa stali ľudia bez zamestnania a domova. Obdobou freeterov sú 
tzv. NEET (skratka odvodená od anglického slovného spojenia Not Currently 
Engaged in Employment, Education or Training – ľudia bez zamestnania, 
vzdelania alebo prípravy na vykonávanie istého zamestnania; preklad autor-
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ky), označenie mladých Britov (v Japonsku sa používa výraz Hikikomori) bez 
práce a často aj adekvátneho vzdelania. V porovnaní s freetermi však parazi-
tujú na spoločnosti (zväčša rodičoch), avšak ich výraznou črtou je aj obme-
dzovanie priameho sociálneho kontaktu – na komunikáciu využívajú predo-
všetkým komunikačné technológie. (tamže) 

Nesamostatnosť, nezodpovednosť a dlhodobá naviazanosť na sociálne zá-
zemie rodiny má za dôsledok neskoré osamostatnenie sa mladých ľudí, opus-
tenie spoločného bývania, a tým umelé predlžovanie obdobia tínedžerstva, 
mladosti všeobecne. A. Giddens (1999) poukazuje na dva aspekty vo vývoji 
spoločnosti – jedným je už uvedené predlžovanie obdobia tínedžerstva a dru-
hým snaha o čo najrýchlejšie dospievanie, čím sa vytvára akási „postpubertál-
na kultúra“. 

Prirodzene, prejavuje sa to aj v oblasti mediálnej produkcie, kde sa do po-
predia stále viac dostávajú mladí ľudia, mladistvý vzhľad, „mladé“, dynamic-
ké nápady a pod. V. Cílek (2010) dodáva: „Masová média, která nabízejí nená-
ročnou zábavu a zjednodušené dialogy i nesložité řešení problémů, vlastně 
fungují na dětské úrovni,“ ich obsah však často býva prekrývaný témami 
a aktivitami súvisiacimi s dospelým vekom (sex, vulgárne vyjadrovanie, kon-
zumácia alkoholu, násilie a pod.). Ďalším znakom infantilizácie je preferencia 
mladých protagonistov – moderátorov, hercov, verejne známych osobností či 
celebrít, rovnako sú mladí ľudia vo veľkej miere zobrazovaní aj v samotných 
reklamných spotoch. V rámci mediálnych obsahov rozhlasových a televíz-
nych staníc prevládajú tie so zábavným charakterom, čo potvrdzujú aj vysie-
lacie štruktúry napr. komerčných televízií – TV Markíza a TV JOJ vysielajú 
v čase denného vysielania (tzv. day-time) zväčša seriály zahraničnej produk-
cie (napr. Dr. House, NCIS – Námorný vyšetrovací úrad; TV Markíza), prí-
padne zábavné relácie vlastnej produkcie (napr. Súdna sieň, Nákupné ma-
niačky; TV JOJ). 

J. Malíček (2011) píše, že v súčasnosti sa pri produkcii mediálnych obsa-
hov viac dbá na tzv. rodinnú zábavu, čím sa vekové ohraničenie jednotlivých 
programov stiera. Preto sa často aspoň jedna z významových vrstiev daného 
popkultúrneho mediálneho obsahu prispôsobuje detskému divákovi (či už 
obsahovo, alebo formálne) hoci produkt ako celok detskému divákovi určený 
byť nemusí. Z formálneho hľadiska sa potom preferujú napr. animovaná po-
doba, prípadne využitie filmových a televíznych trikov, rýchle striedanie 
jednotlivých sekvencií, výrazná farebnosť či hudobný motív a pod. Atraktív-
ne formálne stvárnenie však možno pozorovať napr. aj v interiéroch televíz-
nych štúdií, ktorými sa predovšetkým komerčné televízne stanice snažia per-
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cipientov upútať rovnako ako obsahom spravodajských príspevkov, dokonca 
sú tematicky ladené. Príkladom je štúdio TV JOJ počas vysielania jednej zo 
spravodajských relácii Krimi noviny, keď sú dominantnými farbami v inte-
riéri štúdia čierna (často spájaná so zlom, zločinom) a červená (spájaná aj 
s krvou). 

Pomerne dlho diskutovanou témou v spoločnosti je aj infantilizácia žien 
a hoci nepatrí medzi naše primárne ciele, často sa mladistvý vzhľad žien pre-
feruje aj pri zobrazení protagonistiek v reklamných textoch (či už máme na 
mysli printovú podobu billboardov, plagátov, alebo televízne reklamné spoty, 
v ktorých účinkujú ženy). Americká sociologička L. Wade (2013), ktorá sa 
dlhodobo venuje výskumu ľudskej sexuality a sociológii rodu, tvrdí, že práve 
príznak detskosti je u mladých dospelých žien interpretovaný ako príťažlivý, 
sexi. Aj v reklamných textoch preto vystupujú dospelé ženy, ktoré sú zámerne 
infantilizované, ako napríklad v reklamnom spote spoločnosti Mountfield, kde 
spolu s hlavnou postavou záhradníka účinkuje aj jeho manželka a dcéra. Práve 
pri postave dcéry je spojených niekoľko znakov, ktoré sú však v istom zmysle 
kontrastné – účes charakteristický pre malé dievčatká, rovnako červené líca, 
avšak pomerne obnažený dekolt a vyzývavé držanie tela. 

 
Obrázok č. 1: Reklamný spot spoločnosti Mountfield 

 
 
P. Rankov (2002), citujúc J. Baudrillarda (1993), spája nástup postmodernej 

kultúry so všeobecným trendom estetizácie spoločnosti, čo sa v konečnom 
dôsledku odráža aj v reklamnej komunikácii. Dôraz sa kladie na formu, nie na 
obsah, a tá sa čoraz viac vizualizuje. Za estetické hodnoty reklamnej informá-
cie P. Rankov považuje spojenie obrazu, hudby a textu, čomu sme prispôsobi-
li aj krátku analýzu reklamných spotov vysielaných komerčnou televíznou 
stanicou TV JOJ. 

 



Eva Peknušiaková 

 
303303303303    

INFANTILIZÁCIA V REKLAMNOM TEXTE – ANALÝZA TELEVÍZNEHO 
VYSIELANIA 

Našou snahou bolo zistiť, ktoré z uvedených infantilizačných prvkov sa 
najčastejšie objavovali v štruktúre súčasných televíznych reklamných spotov. 
Na tento účel sme vytvorili trojdňový záznam (19. – 21. 11. 2014) televízneho 
vysielania TV JOJ, v ktorom sme zohľadnili dva vysielacie časy (day-time 
a prime-time), aby sme zabezpečili rôznorodosť propagovaných produktov. 

Vzorka pozostávala z 86 reklamných klipov, spomedzi ktorých sme sa sna-
žili selektovať spoty primárne určené detskému percipientovi – tých bolo 
podľa nášho úsudku 9 (išlo zväčša o produkty ako hračky či potravinárske 
výrobky určené prioritne deťom), 13 spotov výskumnej vzorky sme, vzhľa-
dom na tému, vyhodnotili ako bezpríznakových, a teda prevažná časť – 64 
spotov vykazovala v štruktúre istý príznak infantilnosti. 

Vzhľadom na často sa opakujúce prvky (pútavá grafická podoba, výrazný 
hudobný motív, humorný charakter), ktoré sme označili ako infantilizujúce 
daný reklamný text, sme pri ich selektovaní využili žánrovú klasifikáciu re-
klamných spotov amerického mediálneho teoretika A. A. Bergera (1989; in 
Rusnák, 2009), ktorý ich delí na: 
1. minidrámy (vyriešenie krízovej situácie vďaka produktu), 
2. hudobné (produkt sa spája so známou piesňou), 
3. dokumentárne (kvázidokumentaristické predstavenie výhod produktu), 
4. odporúčania (produkt odporúča známa osobnosť), 
5. fantasy (prítomnosť prvkov animácie, magickosti), 
6. aktuality (produkt odporúčajú bežní ľudia prostredníctvom svedectiev, 

skúseností), 
7. humorné (s neočakávanou, vtipnou pointou), 
8. spravodajské (o výhodách produktu sa informuje aj v porovnaní s inými 

podobnými produktmi). 
Najfrekventovanejšie sa vo vysielaní objavovali reklamné spoty s humor-

ným charakterom (20-krát), kde dominovala buď naratívna štruktúra príbehu 
(napr. reklamný spot Slovenskej sporiteľne, ktorá už dlhšiu dobu využíva na 
propagáciu svojich produktov príbehy mladej rodiny) alebo výrazné postavy 
(napr. reklamný spot spoločnosti COOP Jednota, s. d., v ktorých účinkuje 
stereotypná dvojica staršieho, skúsenejšieho a, naopak, mladšieho, menej skú-
seného; z interakcie týchto dvoch postáv vznikajú humorné situácie). 
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Obrázok č. 2: Reklamný spot spoločnosti COOP Jednota, s. d. 

 
 
Druhým najfrekventovanejším žánrom (19-krát) boli hudobné spoty, kde 

dominovali reklamné videá mobilného operátora Telekom, ktorý už v tom 
čase prezentoval svoju vianočnú kampaň a ako hudobný motív si vybral via-
cero diel klasickej hudby (napr. známu neapolskú pieseň O Sole Mio, prípad-
ne áriu Habanera z opery Carmen), no rovnako aj ďalší mobilný operátor 
Orange. Ten vo svojej vianočnej kampani spolupracoval s viacerými sloven-
skými hudobníkmi (J. Kirschner, M. Čekovský, Z. Smatanová a i.), ktorí pre 
potreby reklamných spotov prespievali aj niektoré populárne piesne s via-
nočnou tematikou, napr. Zima na saniach, ktorú pôvodne spieval slovenský 
herec M. Dočolomanský. 

 
Obrázok č. 3: Reklamný spot mobilného operátora Telekom 

 
 
V poradí tretím dominantným žánrom boli fantasy, a teda reklamné spoty, 

v ktorých sa objavil istý prvok magickosti či animácia. Na Slovensku týmto 
spôsobom už dlhodobo komunikuje práve virtuálny mobilný operátor Fun-
Fón, ktorý na svoju propagáciu využíva animovanú formu reklamných spotov 
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s hlavnou postavou Pištu Lakatoša. Cieľovou skupinou reklamnej kampane sú 
predovšetkým mladí ľudia, preto spoločnosť funkčne prispôsobila svoju re-
klamnú prezentáciu aj zaujímavou formou. Navyše, pri produkcii reklamných 
spotov participuje aj jeden z najpopulárnejších slovenských zabávačov a hu-
dobníkov M. Čekovský. 

 
Obrázok č. 4: Reklamný spot mobilného operátora FunFón 

 
 

ZÁVER 

Vo všetkých troch prípadoch analyzovaných reklamných spotov bola cie-
ľovým publikom buď celá rodina (COOP Jednota, s. d.; Telekom), alebo mla-
dí ľudia (FunFón), z čoho možno vyvodiť zámer producentov súčasných re-
klamných spotov. Prvky infantilizácie teda nemajú za cieľ len stierať vekové 
hranice, vytvárať „univerzálny mediálny jazyk“, ale predovšetkým priblížiť 
propagovaný produkt spotrebiteľovi tak, aby percepcia posolstva zakódovaná 
v reklamnom spote bola čo najmenej náročná, a teda zrozumiteľná. 
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Infantilisation of Advertising Text 

Abstract 

The paper refers to the latest trends in the production (especially television) advertising 
texts. On the background of the description of the historical and socio-cultural 
developments of the 18th century to the present, the paper discusses the changes of 
consumer’s habits and targeting of advertising texts. Referring to the theory of the 
Frankfurt School of commodification and commercialisation of the media content, the 
paper considers advertising text as a product of mass culture. Currently, the production 
of advertising texts uses strategies based on trivial mechanisms. One of them is the 
infantilisation of the advertising text – those communication elements and strategies 
that use predictable, stereotypical communication structures aimed at smooth and 
effortless perception. Advertising texts reach the criteria of a wide spectrum of 
recipients, including children, whereas many of them have attractive forms (animation, 
use of visual effects, significant musical theme, etc.). 
 

Keywords 

advertising text – television advertising spot – classification of advertising text – 
infantilisation 
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