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Peter Oborník 
 

 

Úvod 

 
Slovo, verbum, je alfou a omegou. Ak slovo bolo na počiatku, bude aj na konci. 

Existencia ľudskej myšlienky nie je doposiaľ prekonaná. Kódovaná prostredníctvom slov, 

viet, tvorí vedomie, spúšťa kognitívne, empirické procesy, ale aj emócie. Hľadanie 

a nachádzanie vlastnej existencie, bytosti, bytia, vedomia, prítomnosti, života, sa realizuje 

najmä prostredníctvom slov, viet – inteligencie ako dispozície pre myslenie, edukáciu 

a adaptáciu. Už osemmesačné dieťa je schopné spoznať v zrkadle seba samé. (Umlauf 

2002) Uvedomenie si svojho vlastného ja je súčasťou inteligencie (vrátane emocionálnej 

a sociálnej), ktorá je základným parametrom našej identity, individuality. Slová sú 

realizáciou myšlienok, ich príčinou sú motívy (resp. pudy)1, ktorých základom sú potreby. 

 

Lingvistika – médiá – marketing. Hľadanie prienikov 
 

Potreba ako pocit uvedomelého, alebo neuvedomelého, nedostatku je primárna 

všeobecná marketingová definícia: súhrn potrieb tvorí dopyt, trhovým riešením je ich 

uspokojenie – ponuka: produkt, služba, informácia, zážitok. Aká je potreba človeka 

komunikovať? Vo svojej zásade je často latentná, preto dáva dodnes priestor 

širokospektrálnemu výskumu humanitnovedných a sociovedných odborov. 

Rozšírenie interpersonálnej komunikácie prostredníctvom médií bolo spoločenskou 

požiadavkou. Možno od seba oddeliť marketing, médiá a lingvistiku? 

Štúdiá komunikácie siahajú do starovekého Grécka a Ríma. Kým sofisti rozvíjajú 

umenie viesť konfrontácie – dialektiku, Sokrates, Platón a Cicero sa sústredia na kvality 

rečníka (orátora), ktorý prostredníctvom svojho prejavu ovplyvňuje publikum. Jazyk a jeho 

realizácia na úrovni formy a obsahu vďaka klasickej rétorike prináša prvý funkčný model 

persuázie. Kým na počiatku 20. storočia sa Ch. H. Cooley, W. Lippmann a J. Dewey 

koncentrujú na interpretáciu komunikačných štúdií prevažne z hľadiska sociálnych vzťahov, 

W. Lippman (1922) má zároveň obavy z masových médií, ktoré môžu byť prostriedkom 

výroby súhlasu. Termín Manufacturing Consent si osvojujú E. S. Herman a N. Chomsky (1988) 

a používajú ho najmä v súvislosti s propagandou. Samotný Chomsky je nielen významným 

filozofom, sociálnym kritikom, historikom, či politickým aktivistom, no najmä americkým 

lingvistom, tvorcom tzv. Chomského hierarchickej klasifikácie formálnych jazykov. Vzťah 

komunikácie, demokracie, ideológie a spoločnosti sa stal súčasťou prác viacerých 

významných teoretikov, G. Tardeho a T. W. Adorna, predstaviteľa frankfurtskej školy (spolu  

s M. Horkheimerom a nasledovníkmi H. Marcusom a J. Habermasom). Prostredníctvom 

kritickej teórie (ktorú formovali najmä J. J. Rousseau, I. Kant, G. W. F. Hegel, K. Marx, S. Freud) 

kritizujú modernú spoločnosť, jej časti – kultúru, masovosť. Neskôr nachádzame mnoho 

priamych či nepriamych odkazov na kritickú teóriu aj v tvorbe R. Barthesa, J. Derridu,  

M. Foucaulta či A. Giddensa. 

V r. 1948 predstavuje H. D. Lasswell komunikačný model (ktorý neskôr prepracoval  

G. Gerbner), zamýšľajúc sa nad účinkom – efektivitou mediovaného posolstva. 

Komunikačné štúdiá sa koncentrujú na analýzu verejnej mienky (napr. D. Waples, S. A. 

Stouffer, L. Wirth, H. Blumer). W. Schramm (často označovaný ako zakladateľ moderných 

                                                           
1 Napr. H. Murray – potreby ako motivačné sily, R. B. Cattel – pudy ako vrodené reakcie na dosiahnutie cieľov, 

J. B. Rotter – motivačné faktory ľudského správania sú v jeho reálnych sociálnych kontextoch, A. H. Maslow – 

hierarchia potrieb. 
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komunikačných štúdií, pretože založil Institute for Communications Research na Univerzite 

v Illinois) zdokonaľuje Shannonov a Weaverov model tvrdiac, že komunikácia je bez konca 

– je cyklická a identifikuje človeka ako socio-kultúrnu bytosť, vyzdvihujúc jazyk a kultúru. 

Z hľadiska marketingovej teórie sa prepojenie komunikačných (mediálnych) štúdií 

a marketingu objavuje najmä v oblasti marketingovej komunikácie. Jej nástrojmi sú najmä 

propagácia – reklama, priamy marketing, osobný predaj, podpora predaja, sponzoring, 

public relations (ktorý je vnímaný často ako samostatný vedný odbor najmä vďaka E. L. 

Bernaysovi, I. L. Leemu a P. T. Barnumovi), z novších product placement, event marketing, 

on-line marketing, mobile marketing, social media marketing či nástroje ako buzz, guerilla, 

viral marketing. Využívajúc modely kódovania a dekódovania (obdobné ako S. Hall), 

odkazujúc na transmisívne komunikačné modely (Shannon – Weaver), interpretujú 

marketingoví teoretici (napr. P. Kotler, M. Hesková) tradičné médiá (printy, televíziu, rozhlas) 

a nové médiá, rozširujúc ich najmä o teórie brandingu, korporátnej komunikácie (CI)  

či pozicionovania. Marketing ako vedný odbor, resp. disciplína, vytvára vlastné štruktúry 

a definície. Napriek výhodnosti synchronizácie a prepojenia teoretického a definičného 

aparátu vytvára vlastné interpretácie reklamy, persuázie, propagácie, komunikácie 

a médií. Marketingová komunikácia je pomerne rýchlo rastúci a rozvíjajúci sa spoločensko-

vedný sektor a plnohodnotne sa etablovala aj v našich slovenských a českých 

podmienkach (V. Maráková, W. Klower, J. Vysekalová, J. Mikeš, R. Bačuvčík, M. Králiček,  

P. Král, J. Přikrylová, H. Jahodová, P. Frey, M. Foret, T. Barčík, H. Labská, M. Tajtáková,  

J. Halada, O. Hruda, P. Horňák, M. Toman, J. Ftorek, V. Svoboda, J. Gburová, R. Bačík,  

M. Mudrík, R. Štefko, J. Dodecký a mnoho ďalších). 

 Zdanlivo najväčšia obsahová vzdialenosť je medzi súčasným vedeckým zameraním 

lingvistiky a marketingu. Prienikovými témami sú napr. propagácia, manipulácia, 

komunikácia a komercionalizácia, ktoré sú aj súčasťou odboru komunikačné štúdiá. 

 

 

 
 

Schéma č. 1. Niektoré z možných prepojení lingvistiky, mediálnych štúdií a marketingu 

 
Kým lingvistika a mediálne štúdiá v súčasnosti spoločne participujú prevažne v oblasti 

semiotiky, fonetiky a fonológie, ortoepie a ortografie, gramatiky, lexikológie, sémantiky, 

štylistiky či všeobecnej jazykovedy, marketing nachádza s mediálnymi štúdiami prevažne 

prepojenie v oblasti manažmentu (riadenia inštitúcií), CI – corporate identity (kam patrí  

aj branding a identita) a PR – public relations. Nosnými spoločnými témami lingvistiky, 

mediálnych štúdií a marketingu by sa mohli prirodzene stať niektoré oblasti komunikačných 

(mediálnych) štúdií najmä so zameraním sa na persuáziu a propagandu, marketingovú 
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komunikáciu, metodiku (metodológia) výskumu, ako aj psychologické a sociologické 

aspekty vybraných komunikačných nástrojov, reprezentáciu a identitu. 

 

Záver 
 

Domnievame sa, že práve odbor mediálnych štúdií je vhodnou platformou  

na integráciu lingvistiky a marketingu, a to najmä vďaka svojej interdisciplinarite 

a kombinácii humanitnovedných a spoločenskovedných poznatkov, čo nepriamo 

potvrdzuje aj M. Bočák (2006, s. 6): „...sú podobne ako štúdiá komunikačné – 

interdisciplinárnym výskumom všetkých aspektov médií. Konštituovali sa a naďalej  

sa vyvíjajú ‚premiešavaním‛ teoreticko-metodologických základov sociálnych  

a humanitných vied, ktoré sa médiami (zväčša myslené masmédiami; toto úzke 

vymedzenie mediálnych štúdií prežíva dodnes) zaoberajú“.  
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Linguistics – Media – Marketing 
 

Linguistics and media studies are mainly in the field of semiotics, phonetics and 

phonology, orthoepy and orthography, grammar, lexicology, semantics, stylistics, or 

general linguists. Media studies and marketing being mostly linked to management (CI) 

corporate identity (including branding) and PR – public relations. Common areas of 

linguistics, media studies and marketing could naturally be found in an area of 

communication (media) studies, especially focused on persuasion and propaganda, 

marketing communication, (research) methodology as well as psychological and 

sociological aspects of selected communication tools and identity. In author's view, 

interdisciplinarity is the best way for cooperation and integration of media studies with 

linguistic and marketing. 
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Prakticky som sa venoval médiám od strednej 

školy, kde som viedol školský časopis a pomerne často 

navštevoval redakciu regionálnych novín Liptov. Vtedy 

som mal pocit, že zo mňa bude skôr literát, publikoval 

som prevažne poéziu a navštevoval literárne súťaže.  

Ani nie úspešne, ani neúspešne. Proste priemerne.  

Pri rozhodovaní, kam ísť na vysokú školu, som vnímal Prešov  

ako poslednú možnosť z piatich. Keď som absolvoval päťkrát prijímacie skúšky a päťkrát 

prišla odpoveď „prijatý“, zameral som sa na kopec papierov hierarchicky zoradených 

od Brna cez Bratislavu až po Prešov. Niečo mi v kútiku mojej rebelskej duše hovorilo: 

„Začni od konca.“ A tak som pekne tú kopu obrátil a ako jediný zo strednej odišiel  

na východ. Kým ma počas štúdia bavila najviac fonetika a štylistika, vo svojom bádaní, 

ako je to u nás bežné, som išiel najskôr cestou popkultúry (Hudobný videoklip – teória 

a trendy) do marketingu (Komodifikácia jazyka, Šesť pravidiel sociálnych sietí)  

až k serióznemu televíznemu spravodajstvu (Posuny v systéme kódov ako symptómy 

tabloidizácie televízneho spravodajstva /spoluautorstvo s M. Bočákom/; Prílev 

migrantov a rómski agresori). Prešovu, ako aj médiám som zostal verný a v súčasnosti 

moderujem každé ráno počas pracovného týždňa v SKY rádiu. 
 
 

 

  


