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Úvod 

 

Masmediálna komunikácia zohráva v dnešnom globalizovanom svete takú obrovskú 

úlohu, že disponuje potenciálom meniť hodnotovú orientáciu príjemcu. Nárast 

medzinárodných komunikačných interakcií zákonite spôsobuje aj infiltráciu 

zahraničných mediálnych diskurzov a prináša so sebou importovanie kultúrnych 

hodnôt. Na tento fakt už pred vyše dvoma storočiami upozornil J. Lambert, ktorý už 

vtedy konštatoval, že „infiltráciou... neimportujeme len príbehy, ale aj jazyk 

a kultúru“. (1993, s. 102, prel. D. M.). Kultúry nie sú statické, ale dynamické systémy, 

ktoré podliehajú rôznym vonkajším vplyvom, a tak zákonite dochádza k prelínaniu 

kultúrnych vplyvov. Práve masmediálne texty sú pomyselnou trafostanicou kultúrnej 

synkrézie. Deje sa tak vedome, sledovaním zahraničných filmov, videí, televíznych 

programov, reklamných spotov, ale aj nevedome preberaním často fragmentárnych 

informácií zo zahraničných zdrojov, ktoré sa vo forme tzv. skrytých prekladov 

integrujú do originálnych masmediálnych textov. J. Lambert upozorňuje aj na fakt, že 

sa prekladá cez rôzne prechodné stupne a nerobí sa rozdiel medzi prekladom a 

operáciami ako adaptácia, redakčná úprava, imitácia (porovnaj Lambert, ibid.). 

Bežný recipient mediálneho diskurzu – čitateľ novín, časopisov, televízny divák či 

používateľ sociálnych sietí, si ale sotva uvedomuje skutočnosť, že texty, ktoré denne 

vstupujú do jeho života, sú v značnej miere preklady. Komplexnosť súčasnej 

medzinárodnej komunikácie a úloha, ktorú v nej zohráva preklad, však stojí v centre 

pozornosti odbornej komunity. Novšie translatologické teórie akcentujú sociálne a 

kultúrne aspekty transferu s dôrazom na text v jeho "makrokontexte", teda ide hlavne 

o výskum fungovania prekladu v cieľovom jazyku a v cieľovom kultúrnom kontexte. 

Zároveň relativizujú „klasické“ pojmové kategórie ako východiskový text, 

ekvivalenciu či adekvátnosť. 

V našom príspevku sa chceme podrobnejšie venovať jednému zo subžánrov 

masmediálnych textov – reklame, ktorá tvorí integrálnu zložku marketingovej 

komunikácie a predstavuje hybnú silu medzinárodného obchodu. Pokúsime sa 

ozrejmiť teoreticko-metodologické východiská prekladu reklamných textov 

a aplikáciou výrazovej sústavy F. Mika, poukázať na nové možnosti identifikácie 

reklamnej persuázie, ktoré uľahčia jej transfer do cieľového jazyka. Našou intenciou 

je zároveň aj didaktická reflexia tohto fenoménu. Považujeme totiž za mimoriadne 

dôležité, aby boli aj noví adepti prekladateľskej profesie konfrontovaní s transferom 

aktuálnych a zároveň špecifických textových žánrov, ktoré si pri transfere vyžadujú 

osobitý prístup. 
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1 Potenciál teórie skoposu pri transfere reklamných textov  

 

Za metodologické východisko prekladu reklamných textov považujeme 

funkcionalistické teórie a opierame sa predovšetkým o teóriu skoposu. Napriek tomu, 

že táto teória vyvolala v radoch translatológov búrlivé polemické diskusie a neraz aj 

ostrú kritiku, pre transfer reklamného textu sa javí ako optimálna teoretická báza, 

a to z dvoch aspektov: a) relativizuje status východiskového textu; b) umožňuje 

aplikovať na translát kategórie súmerateľnosti východiskového a cieľového textu aj 

vtedy, keď je originál a translát v sémantickej rovine celkom rozdielny. Autori teórie 

skoposu (K. Reißová - J. H. Vermeer) konštatujú, že: „translácia je vždy aj 

interkultúrny transfer a znamená vyňatie istého fenoménu zo starých kultúrnych 

spojitostí a jeho optimálnu integráciu do kultúrnych väzieb cieľovej kultúry“ (1986, s. 

34, prel. D. M.). Z premisy, že každá translácia je určovaná svojím skoposom, 

vyplýva aj podriadenosť východiskového textu a jeho funkcie skoposu, t. j. účelu 

cieľového textu. Smerodajný teda nie je východiskový text, ale komunikačná intencia 

a jej optimálna realizácia s ohľadom na cieľovú kultúru. J. H. Vermeer a K. Reißová 

preto definujú text vo všeobecnosti ako informačnú ponuku. Text sám o sebe nie je 

normotvorný. Konštituuje sa len na základe aktuálnych noriem a konkrétnych 

situačných faktorov a až v týchto súvislostiach získava text zmysel. Jednoducho 

povedané, zmysel textu interpretuje recipient (a teda aj prekladateľ ako prvý 

prijímateľ) až na základe aktuálnych situačných a sociokultúrnych súvislostí. Zmysel 

textu považuje H. J. Vermeer za strešný pojem pre skopos. Diferencuje ho na 

statický zmysel, ktorý pripisuje informačnému obsahu textu, a dynamický zmysel, 

ktorý charakterizuje interpretačnú činnosť. Skopos je špecifickým druhom zmyslu, 

dynamický zmysel činnosti (Vermeer, J. H., 1991, s. 56, prel. D. M.). Každá 

interpretácia je dynamická činnosť. Text sa teda môže počas, resp. prostredníctvom 

interpretácie, meniť. Každá recepcia je subjektívna, každý prijímateľ realizuje len 

časť všetkých možných recepčných a interpretačných spôsobov a neutralizuje, resp. 

konotuje vždy iné prvky (1991, s. 62, prel. D. M.). Transláciu definujú autori teórie 

skoposu ako „informačnú ponuku východiskového textu o informačnej ponuke 

cieľového textu“ (ibid., s. 75). Podľa nich existujú rôzne druhy informačných ponúk 

o informačnej ponuke. Autori ich subsumujú pod dva základné druhy: 1. komentár, 2. 

translácia. Pod komentárom rozumejú takú informačnú ponuku, ktorá je explicitne 

uvedená už v samotnom texte (napr. prostredníctvom vsuviek a vysvetľujúcich 

komentárov – „autor píše, že...“ a pod.) Translácia nie je explicitne identifikovateľná 

ako informačná ponuka o informačnej ponuke. Prijímateľ sa o nej dozvie až 

sekundárne (napr. z titulnej strany: „preklad z...“, „preložil XY“). Tento doplnok je 

však tiež len komentár a nie je súčasťou textu. Text cieľového jazyka a kultúry je 

vtedy klasifikovaný ako translácia textu z východiskového jazyka a kultúry, ak je 

identifikovateľný (a v akej miere je identifikovateľný) ako informačná ponuka 

cieľového jazyka a kultúry o východiskovom texte a kultúre. Translát simuluje, hoci je 

informačnou ponukou cieľovej kultúry, formu a funkciu informačnej ponuky 

východiskovej kultúry.  
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Uvedené chápanie východiskového textu a jeho súmerateľnosti s cieľovým textom 

zodpovedá postupom pri preklade reklamného textu. Jeho špecifikom je totiž aj fakt, 

že pri globálnych reklamných kampaniach je ťažko určiť, ktorý z lokálnych textových 

variantov je vlastne originálom. Navyše, priorizácia skoposu cieľového textu dáva 

prekladateľovi nepomerne väčší priestor na zmeny sémantického obsahu zdrojového 

textu a jeho prispôsobenie kultúrne determinovaným očakávaniam cieľového 

príjemcu. V praxi to znamená, že ak napr. východiskový text obsahuje alúzie na 

rôzne sociokultúrne podmienené fenomény (známe televízne seriály, osobnosti, 

umelecké artefakty a pod.), môže, či lepšie povedané, musí ich prekladateľ zameniť 

za také, ktoré sú cieľovému príjemcovi známe. To platí aj o špecifických jazykových 

javoch, vyplývajúcich z rôzneho videnia sveta, resp. lingvistickej inkongruencie 

jazykov (napr. nepreložiteľné slovné hračky založené na homofónii, frazeologizmy, 

pre ktoré v cieľovom jazyku neexistuje vhodný ekvivalent a pod.) 

Sporadicky dokonca dochádza aj k zmene vizuálu reklamy, ak napr. farby, alebo 

atmosféra scény nezodpovedá očakávaniam cieľového príjemcu. To však už, 

prirodzene, nie je úlohou prekladateľa, hoci ako interkultúrny mediátor by mal 

zadávateľa upozorniť napr. na interkultúrne rozdielnu symboliku farieb, alebo 

preferenciu istých obrazov pri vytváraní vhodnej atmosféry vizuálu. 

 

1.1 Kultúrna reflexia v reklamnom texte 

 

Napriek súčasnému globalizačnému tlaku a reálnemu synkretizmu kultúr, o ktorom 

sme hovorili v úvode, reklamné texty, a to aj pri globálnych marketingových 

kampaniach, by mali vždy zostať kultúrne špecifické. Pokusy dekulturalizovať, 

globalizovať ich bez využitia lokalizačných či aspoň glokalizačných postupov, zlyhali. 

Skopos 

Intratextuálna 

koherencia 

Intertextuálna 

koherencia 

ekvivalencia  
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Z literatúry sú známe prípady, keď práve kvôli ignorovaniu kultúrnych špecifík 

stroskotali mnohé marketingové kampane. Na druhej strane je potrebné upozorniť 

študentov, že niektorí renomovaní výrobcovia praktizujú tzv. diktát značky a trvajú na 

tom, aby boli reklamné slogany preložené doslovne. Táto globalizačná iniciatíva 

vyvolala aj opačnú snahu – lokalizáciu, v translatologickej terminológii, naturalizáciu. 

Je zaujímavé, že napätie na lotmanovskej osi my vs oni a istý „pretlak“ cudzosti, 

kreatívne, často v parodickej forme, využíva autentická slovenská reklama. Ide aj o 

zvýšenie dôvery v produkty vlastnej krajiny. Ešte explicitnejšie ako v printovej 

reklame, sa to prejavuje v audiovizuálnej reklame. Frapantným príkladom sú v tomto 

kontexte reklamné spoty na pivo Zlatý bažant. Na ilustráciu ich uvádzame v plnom 

znení. 

  

Zobúdza ma britský pop z taiwanského budíka. Obliekam si talianske jeansy, tričko 

vyrobené v Číne. Vyvenčím maďarskú vyžlu a idem. Môj francúzsky šéf vyžaduje 

nemeckú presnosť, hoci moja práca je pre neho španielska dedina. Dojem nórsku 

rybu s gréckym šalátom a mám ešte na niečo chuť. Lenže v práci môžem len 

brazílsku kávu uvarenú na ruskom plyne. Po tréningu japonského džuda, konečne 

odstavím svoje kórejské auto a dám si slovenské pivo. Každý deň stretávam celý 

svet, ale večer sa teším na niečo naše. Zlatý bažant – Svetové slovenské pivo. 

 

Mať systém a vyznať sa v ňom, to je nemecké, nemať systém a vyznať sa v ňom, to 

je slovenské. Nevedieť, kde je Slovensko, to je americké. A vedieť, kde je 

Slovensko, to je slovenské. Mať vo vrecku tisícku a tváriť sa, že mám dvacku, to je 

také české, ale mať dvacku a tváriť sa, že mám tisícku, to je slovenské. Postaviť 

urýchľovač, to je európske. Nikam sa neponáhľať, to je slovenské. Chcieť si požičať 

od každého, to je grécke. Ale nechcieť požičať Grécku, to je slovenské. Zobrať si 

Slovenku, to je anglické, talianske, rakúske, aj spojeno-arabsko-emirátske, ale 

zobrať si Slováka, to je slovenské. Mať výnimočnú gastronómiu, to je francúzske, 

mať výnimočný apetít, to je slovenské. Ísť večer s kamarátmi, to je slovenské a dať si 

s nimi bažanta, to je svetové. Zlatý bažant – Svetové slovenské pivo. 

 

Z didaktického hľadiska považujeme za dôležité senzibilizovať študentov pre 

identifikáciu interkultúrnych rozdielov v materinskom i cudzom jazyku. Týka sa to 

makro- i mikroštruktúry reklamného textu. Aj v rovine makrotextu sa pod rozsah a 

štruktúru hlavného textu (body copy) v reklame, resp. doplnkového textu, prípadne 

celého Layoutu, môžu podpísať interkultúrne rozdiely v relácii nízkokontexovosť vs 

vysokokontextovosť, explicitnosť vs implicitnosť a pod. V procese výučby sa pri 

identifikácii interkultúrnych rozdielov opierame o klasifikáciu interkultúrnych diferencií 

podľa G. Hofstedeho (1999), rozšírenú o detailnejšie členenie interkultúrnych relácií 

a komparujeme kultúru pracovných jazykov študentov. Výsledky tohto porovnania 

medzi slovenskou a nemeckou, čiastočne aj americkou kultúrou aplikované na 

reklamný text, sme uviedli v inej publikácii (Gromová – Müglová: Reklamné texty 

a ich didaktický potenciál vo vyučovaní prekladu. Nitra, FF UKF 2015, v tlači). 
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V našom príspevku sa prioritne zameriame na identifikáciu a komparáciu 

persuazívneho účinku reklamných textov cez prizmu výrazových kategórií. 

 

2 Mikova koncepcia štýlu a úloha výrazovej sústavy v identifikácii reklamnej 

persuázie 

 

Kultúra sa manifestuje v jazyku. Nemáme tu však na mysli len jazykové indikátory, 

ale predovšetkým vyššie celky, v terminológii jedného zo zakladateľov nitrianskej 

translatologickej školy F. Miku, výrazové kvality textu, ktoré sa reflektujú vo 

výrazových kategóriách a ich jazykovom vyjadrení (štylémach). Práve Mikovu 

recepčnú estetiku a jeho koncepciu štýlu považujeme za optimálny nástroj na 

identifikáciu a komparáciu persuazívneho účinku reklamy vo východiskovom 

a cieľovom texte, preto stručne zhrnieme jeho najdôležitejšie východiská. Recepčná 

estetika je založená na procesuálnom, dynamickom chápaní textu. Text nevníma 

Miko v jeho rezultatívnej podobe, ale ako intencionálny proces textotvorby, ktorá sa 

završuje až v recepcii. Metaforicky povedané, bez recepcie je text „mŕtvy“ a „ožíva“, 

nadobúda zmysel až v čitateľskom zážitku príjemcu, lebo až vtedy sa naplní jeho 

komunikačná funkcia. „Zážitok“, účinok, čiže výrazová kvalita výpovede, je 

centrálnym pojmom recepčnej estetiky. Miko nechápe výrazovú kvalitu ako 

aposteriózne pridanú kategóriu, ako výsledok príjemcovej responzie (reakcie na 

recipovaný obsah), ale ako kategóriu už apriórne existujúcu v našom vedomí. 

Pregnantne to vyjadril Ľ. Plesník, keď konštatuje: „Tak, ako sú v našom vedomí 

uložené jazykové vyjadrovacie prostriedky – paradigmy skloňovania a časovania, sú 

tam uložené aj výrazové kvality ako jeden z možných (paradigmatických) modelov 

ľudského vedomia“ (2008, s. 28). Výrazové kvality textu reflektujú výrazové 

kategórie. Každá výrazová kategória obsahuje tému a jazyk a každá má svoje 

kompozičné a tematické jazykové indikátory, exponenty, ktoré reprezentujú tieto 

kategórie v texte. Každé slovo, veta, konštrukcia alebo tematický prvok, má svoju 

inherentnú výrazovú (štylistickú) hodnotu. Takýmto chápaním štylém Miko od 

základov „prestaval“ tradičnú štylistiku, podľa ktorej prvok textu (štyléma) nemá 

žiadnu predrecepčnú hodnotu, ale získava ju až v kontexte celého textu. 

Jednoznačným pozitívom „novej štylistiky“ v intenciách F. Miku je zohľadnenie 

sociálnej a pragmatickej dimenzie recepčného procesu. Pre výučbu 

prekladu, v našom prípade pre nácvik transferu reklamných textov, má táto 

koncepcia ešte jedno veľké pozitívum. Štylistická, a tým aj kulturologická analýza, 

má relevantnú výpovednú hodnotu už v propedeutickej fáze, t. j. ešte pred vlastným 

procesom transferu. 

Výrazové kvality Miko rozpracoval do sústavy binárnych opozícií – výrazovej 

sústavy. Ide o hierarchicky usporiadanú sústavu (od nosných opozícií sa odvíjajú 

podriadené kategórie, ktoré sa diferencujú na ďalšie subkategórie a ešte detailnejšie 

ich charakterizujú. Binárne opozície sú v inkluzívnom vzťahu, ale rozhodujúca je 

miera ich zastúpenia. Prevaha jednej zložky binárnej opozície automaticky znamená 

oslabenie opozitnej zložky. Podľa miery zastúpenia daných kategórií sa dá posúdiť 
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výrazová kvalita textu. Toto kritérium využívame pri komparácii persuazívneho 

účinku východiskového textu a jeho prekladu v pedagogickom procese. Výrazová 

sústava bola už v čase svojho vzniku otvoreným systémom, predurčeným na 

aktualizáciu a doplnenie. Za jeden z najvýznamnejších počinov v ďalšom 

rozpracovaní výrazovej sústavy, považujeme zostavenie Tezaura estetických 

výrazových kvalít, ktorý je výsledkom viacročnej práce autorského kolektívu pod 

vedením Ľ. Plesníka. Priekopníckosť tezaura spočíva v tom, že predstavuje prvý 

pokus o výklad a doplnenie výrazovej sústavy z hľadiska širšieho spektra 

humanitných odborov. Oproti svojej pôvodnej verzii sa tak výrazová sústava 

podstatne rozšírila, a to buď reinterpretáciou obsahu tradičných „mikovských“ 

kategórii, alebo vznikom nových kategórií. Touto extenzifikáciou reagoval 

zostavovateľský tím na potrebu uchopiť aktuálne trendy v jednotlivých druhoch a 

subsystémoch umenia a zachytiť novú škálu vyjadrovacích postupov. Na ilustráciu 

uvedieme aspoň niektoré z nových výrazových kategórií: filmovosť výrazu, gotickosť 

výrazu, cool ako výrazová kategória, provokatívnosť výrazu, deformovanosť výrazu, 

klipovitosť výrazu, intertextuálnosť výrazu a pod. Toto rozšírenie výrazových 

kategórií umožňuje pri interpretáciách postihnúť estetické funkcie textových žánrov, 

ktoré sa naplno etablovali až v porevolučnej dobe, a to jednoznačne platí aj pre 

reklamný text.  

Pri konkrétnych analýzach pracujeme s rôznymi jazykovými mutáciami, aj keď 

na slovenskom trhu sú primárne zastúpené reklamy anglofónnej, germanofónnej 

a čiastočne frankofónnej proveniencie, s ruskými reklamami sa, s výnimkou knižnej 

reklamy, nestretávame. Z didaktického hľadiska sa nám osvedčilo poskytnúť 

študentom aj celkový prehľad základných výrazových kategórií, ktoré inheruje 

reklamný diskurz. V tomto kroku sa usilujeme vybrať také výrazové kategórie a ich 

jazykové indikátory, ktoré sú aspoň z časti generalizovateľné, t. j. aplikovateľné vo 

viacerých jazykových mutáciách. Študentom tento postup pomôže hlbšie preniknúť 

do výrazovej kvality reklamnej výpovede a jej účinku na potenciálneho spotrebiteľa. 

Až po tomto kroku pristupujeme ku komparatívnej analýze konkrétneho jazykového 

páru. 

 

2.1 Analýza reklamného textu prostredníctvom výrazovej sústavy 

 

V reklamnom diskurze dominuje operatívnosť a ikonickosť je v subsidiárnom 

postavení. Najdôležitejšia kategória, ktorá v tomto žánri rozvíja operatívnosť, je 

sociatívnosť. Slogan i telo (body copy) reklamy sú prospektívne orientované na 

príjemcu. Využívajú sa také výrazové prostriedky, v ktorých sa manifestuje empatia 

voči spotrebiteľovi (ohľad na jeho vzdelanie, inteligenciu, temperament, hodnotovú 

preferenciu a pod.) a anticipuje sa miera presvedčovacieho účinku reklamy. 

Nadradené kategórie ďalej rozvíja interaktívna reaktívna intencionálnosť výrazu, 

ktorá je založená na výzvovosti a sleduje sa ňou zmena správania, alebo 

uvažovania adresáta. Štuktúrnym indikátorom tejto intencionálnosti je napätie medzi 

1. slovesnou a zámennou osobou singuláru, resp. plurálu (ja- my) a 2. osobou 



32 

 

singuláru, resp. plurálu (ty – vy). V reklamnom texte sa tento jav často vyjadruje 

sémantickým imperatívom, ktorý je buď vyjadrený formou slovesného rozkazu 

(Hrajte a vyhrajte!), alebo pomocou indikatívu či kondicionálu, alebo výpoveďami 

s rozkazovacou a opytovacou modálnosťou (Daj si pauzu, daj si Kit Kat; Chcel by si 

mať toto? Tak hraj Lotto!; Is your skin really ready for this?). Ikonickosť sa 

v reklamnom diskurze premieta do textotvorby, v ktorej dominujú podstatné mená 

a na ne napojené prídavné mená, v menšom rozsahu slovesá a k nim pripojené 

príslovky (napr. Fantázia v pohybe; Daewoo Espero. Čaro osobnosti.; Každý večer, 

každý deň iná a zároveň príťažlivá; New life, new look). Typická pre slogany je 

klipovitosť výrazu, pretože jeho úlohou je na malom priestore efektne, úderne 

a účelne osloviť, zaujať, resp. informovať príjemcu. Často sa vyskytuje aluzívnosť 

a intertextuálnosť výrazu, predovšetkým vo forme medzitextových narážok (napr. 

Mať či nemať?; Niekto to nerád horúce.; Kinder Küche Karriere; Gute Zeiten 

schlechte Zeiten – známy televízny seriál). Ikonickosť sa rozvetvuje do zážitkovosti, 

ktorá sa v reklame premieta do sily, markantnosti a predovšetkým figuratívnosti 

výrazu. Indikátormi sily výrazu sú jazykové prostriedky, ktoré zvýrazňujú istú stránku 

propagovaného výrobku. Medzi frekventované postupy patrí gradácia, opakovanie či 

hyperbola (napr. Budúcnosť je istá, budúcnosť je ORANGE; Najlepší idú za nami; 

Grace... space... pace). Figuratívnosť sa jazykovo prezentuje v trópoch, 

predovšetkým vo forme metaforického a metonymického vyjadrovania, ale aj formou 

prirovnania, personifikácie, perifrázy, irónie a pod. (napr. Volkswagen – Priestor pre 

Váš život; Škoda – úspešná a dobrá ako vy; Tissot - gentleman medzi hodinkami; 

Zenith trägt man ein Leben lang, oder sogar länger – Zenit nosíte celý život, alebo 

dokonca ešte dlhšie (švajčiarske hodinky značky Zenith). Zvláštnosť výrazu sa 

dosahuje buď zdôraznením jedinečnosti výrobku smerom k iracionálnosti výrazu 

(napr. Smrteľne dobré fazule) alebo k deformovanosti výrazu (napr. nedokončením 

frazémy a jej kontamináciou s nefrazeologickým spojením – Kto mlčí, ten... je 

spokojný s našimi službami; Hlas volajúceho... Mattoni!). Provokatívnosť výrazu je 

jedným z konštitučných prvkov dobrej reklamy. Jazykovo sa môže manifestovať 

v kreatívnom využití názvov produktov alebo syntaktických figúr, prípadne 

neologizmov. Napr. BESTarostne (nápoj Best); Today, Tomorow, Toyota (Toyota); 

Sei mein be-beschützer – v doslovnom preklade Buď mojím BE- ochrancom 

(ochranný krém be-be).  

 Pri nasledujúcom kroku – komparatívnom porovnaní výrazových kategórií 

východiskového a cieľového textu a miery ich zastúpenia v reklamnom posolstve, sa 

dajú identifikovať interkultúrne rozdiely v preferencii niektorých výrazových kategórií, 

a tým aj prognózovať očakávanie potenciálnych spotrebiteľov v cieľovej kultúre. Táto 

zaujímavá problematika sa však stala aj predmetom mnohých kvalifikačných prác. 

Na ilustráciu uvedieme niektoré zo záverov diplomovej práce M. Fúrovej (2015), 

ktorá realizovala komparáciu reklamných sloganov pomocou výrazovej sústavy F. 

Miku na jazykovom páre slovenčina – nemčina. Vo svojom výskume vychádzala 

z relatívne širokej vzorky 116 paralelných reklamných sloganov v uvedenej jazykovej 

mutácii. 
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Najmarkantnejšie rozdiely pri komparácii sloganov, ktoré boli preložené 

naturalizačnými technikami, zaznamenala v rovine zážitkovosti výrazu. Konkrétne 

formy zážitkovosti sú veľmi mnohotvárne. Napriek tomu sa dá identifikovať niekoľko 

opozitných rovín, v ktorých sa manifestujú najpreukázateľnejšie. Prvou z nich je 

emocionálnosť vs neutrálnosť. Porovnávané slogany v slovenskej jazykovej mutácii 

majú vyšší emocionálny náboj, ktorý sa prejavuje v používaní emotívno-expresívnej 

lexiky (porovnaj: Pohladenie pre tvoje bruško vs Der Bauch entscheidet). Deminutíva 

ako lexikálne formy vyjadrenia expresivity sa v nemeckých sloganoch prakticky 

nevyskytujú. Ďalšou rovinou zážitkovosti je opozícia zmyslovosť vs pragmatickosť. 

Zmyslovosť sa v slovenskej verzii komparovaných sloganov prejavuje vo väčšej 

miere živosti, plastickosti a markantnosti výrazu. Ako príklad uvádza slogany: Sila 

kráľovskej arómy zbližuje vs Jede Tasse bringt uns etwas näher alebo Presne podľa 

mojej chuti vs sagt der Hausverstand. Do kategórie zážitkovosti patrí aj pôsobenie 

na vôľovú, konatívnu stránku osobnosti potenciálnych spotrebiteľov, vyjadrené 

v kategórii dynamickosť výrazu, ktoré je v opozícii k statickosti výrazu. V toto smere 

sú slogany v slovenčine koncipované oveľa dynamickejšie. Obsahujú priame 

povzbudenie k prekonávaniu ťažkosti, k fyzickej výdrži, k potlačeniu pocitov neistoty 

a strachu. Ilustratívnym príkladom sú v tomto smere slogany: Keď si hladný, nie si to 

ty. Neprestávaj! Daj si Snickers vs Du bist nicht du, wenn du hungirg bist. Snickers. 

Und der Hunger ist gegessen; Nadýchni sa! Máš na to vs Durchatmen. Durchstarten. 

 

Záver 

 

Aj tento krátky exkurz do zmapovaných interkultúrnych rozdielov dokazuje, že pri 

transfere reklamných textov je dôležité poznať rozdiely v preferencii výrazových 

kategórií a ich jazykového naplnenia v konkrétnych jazykových pároch. Neadekvátne 

použitie, resp. nesprávna miera reflexie danej kategórie v reklamnom texte, by 

nenaplnila očakávania cieľového príjemcu a oslabila by tak persuazívny účinok 

reklamného posolstva.  
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Summary 

František Miko’s System of Expression Categories as a Tool for Identifying 

Persuasion in Advertisments 

 

The present article focuses on the specifics of one of the subtypes of mass media 

texts – advertisements. It describes theoretical and methodological departures in 

translating adverts, using the system of espression categories by František Miko as 

a fitting tool for identifying persuasion in them to facilitate their tranfer into a target 

language.The article tries to underline the importance of a didactic reflection of this 

phenomenon to show that would-be translators should be confronted with the 

transfer of specific and up-to-date text types that need a different approach in 

tranferring them into a target language and culture. 
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