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AbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt    

Pri analýze individuálneho štýlu moderátora Viliama Rozborila vychádzame z koncep-
cie štýlu ako spôsobu verbálnej interakcie, z individuálneho personálneho a konver-
začného štýlu. Naším zámerom je zistiť, či sú použité výrazové prostriedky príznačné 
pre každý moderátorov prejav, odhliadnuc od relácie. Metódou štylistického výskumu 
sa pre nás stala analýza textu, využili sme tiež metódu komparácie a intuitívnu metó-
du štylistického výskumu založenú na empírii a subjektívnom dojme. Podrobný vý-
skum ukázal, že moderátorský štýl Viliama Rozborila je pre diváka výrazne predikta-
bilný, obsahuje príznačné výrazové prostriedky, pôsobí stereotypne – hlavne pokiaľ ide 
o moderátorské stratégie. Máme na mysli spôsob vedenia rozhovoru a formuláciu 
otázok. Často koriguje svoje vlastné výpovede, opakuje ich. Príznačným znakom jeho 
prejavov je agogika a s ňou súvisiaca latentná artikulačná rečová chyba, tzv. zajaká-
vanie. Nežiaducou súčasťou boli aj časté, rušivo pôsobiace hezitačné zvuky. Výpovede 
charakterizovala subštandardná lexika, familiarizmy, prevažovali lexémy s pozitívnou 
konotáciou. Rozboril uplatňuje zdvorilostný princíp a zásadu taktu. S publikom sa usi-
luje komunikovať, žiada si reakcie, s čím súvisí aj využívanie kontaktových operátorov. 
Moderátor rád využíva syntaktický paralelizmus, obľubuje expletíva. 
 
Kľúčové slováKľúčové slováKľúčové slováKľúčové slová    

individuálny štýl – Viliam Rozboril – moderovanie – prediktabilnosť – stereotypnosť 

 

VVVVilo Rozboril. Vyštudovaný herec, televíznym divákom však skôr známy 
ako moderátor. Začínal zábavnými reláciami Cestoviny a Smiechoty, pôsobil 
v Teleráne, slovenským televíznym divákom priniesol reality show Mojsejovci, 
neskôr moderoval Big Brother, šou Nevesta pre milionára, tiež zábavné progra-
my Elán je Elán či Bailando – tanec pre Teba. Snáď najdlhšie moderátorsky pô-
sobil v relácii ViloMeniny a tiež v stále aktuálnom programe Modré z neba. 
Práve táto relácia sa od ostatných diametrálne líši. Kým predtým sme Rozborila 
mohli vídavať vo veľkých zábavno-súťažných programoch, v relácii Modré 
z neba moderátor „plní“ sny ľuďom prevažne zo slabšieho sociálneho prostredia 
a navyše takým, ktorí trpia mentálnym či fyzickým postihnutím. 

Pri skúmaní konštantných prvkov moderátorovho štýlu sme sa v našom prí-
spevku rozhodli oprieť o jeden z moderátorových, dalo by sa povedať, autor-
ských projektov, a to o zábavno-súťažnú šou Elán je Elán. Rozboril je totiž 
v tomto prípade nielen moderátorom, ale aj autorom námetu. 

Pri analýze individuálneho moderátorského štýlu Viliama Rozborila vychá-
dzame z koncepcie štýlu ako individualizovaného spôsobu verbálnej interakcie, 
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ktorý v konkrétnom komunikačnom akte nadobúda kvalitatívnu platnosť (Slan-
čová, 2007, s. 120n.). Štýl je teda na jednej strane nositeľom charakterizácie 
verbálnej interakcie, na druhej strane je nositeľom diferenciácie verbálnej in-
terakcie. Takto chápaný štýl má okrem toho ďalšie dve zložky, a to procesuálnu 
(zloženú z produktívnej a receptívnej časti) a rezultatívnu zložku ako súčasť zá-
kladnej komunikačnej jednotky komunikátu (Slančová, 2003, s. 211). 

Okrem chápania štýlu ako individualizovaného spôsobu verbálnej interakcie 
budeme vychádzať aj z koncepcie individuálneho personálneho štýlu. Ten je 
zovšeobecnením individuálnych štýlových znakov podmienených takou konfi-
guráciou štylém, ktoré sú príznačné pre jazykové prejavy jedného tvorcu textu 
(Slančová, 2007, s. 121). Metodologicky sa opierame aj o koncepciu konverzač-
ného štýlu D. Tannenovej (1984, in Slančová, 2007, s. 122n.). Ide o individuálny 
personálny štýl jazykového a nejazykového správania sa v zvukovo realizova-
nom dialógu. Základné charakteristiky individuálneho vystupovania jednotlivca 
v bežných rozhovoroch sú podľa Tannenovej tieto: (1) preferované témy rozho-
voru (osobné a neosobné témy), (2) aktivita dialogického správania (zavádzanie 
nových tém do rozhovoru), (3) (ne)súvislosť dialogického textu (miera opako-
vania vlastných či partnerových replík alebo ich častí, miera vlastných opráv 
alebo opráv prehovorov komunikačného partnera), (4) spôsob reagovania, (5) 
tolerancia voči rečovému prejavu partnera (tiché počúvanie, skákanie do reči), 
(6) rýchlosť vstupu do dialógu, (7) preferované komunikačné stratégie (empa-
tické, asertívne, agresívne, priame, opatrné, zdvorilé), (8) spôsob rozprávania 
príbehov a spôsob reakcie na rozprávanie príbehov, (9) miera používania hod-
notiacich a komentujúcich výrazov a výpovedí, (10) používanie výplnkových 
slov, tzv. slovnej vaty, (11) využívanie humoru, ironizácie v dialógu, (12) spôsob 
intonačného stvárnenia rečového prejavu (melódia, hlasový register, tempo reči, 
množstvo a dĺžka páuz), (13) frekvencia a charakter smiechu. Postoj ku konver-
začnému štýlu je mostom k vytvoreniu si postoja voči osobe, ktorej rečové sprá-
vanie sa vyžaduje príslušným štýlom. 

Činnosť zameraná na tvorbu mediálneho textu ako produktu komunikačnej 
performancie je moderovaniemoderovaniemoderovaniemoderovanie. Charakteristickým znakom je vysoká miera im-
provizácie a aktuálnosti (Gregová – Rusnák – Sabol, 2004, s. 73).    

Moderátor Moderátor Moderátor Moderátor je súčasťou televízneho produktu. Svojím prejavom určuje obsah 
komunikácie, vyzýva k nej, presne formulovanými otázkami vedie a orientuje 
komunikáciu. Formu jeho moderátorského prejavu určuje obsah produktu. Prá-
ve téma a zameranie daného produktu podmieňuje sociálnu komunikáciu mo-
derátora. V závislosti od obsahu produktu niektoré javy vysvetľuje, vyslovuje 
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názor alebo zaujíma stanovisko. V procese komunikácie však moderátor uspo-
kojuje nielen svoje potreby, ale aj potreby spolutvorcov daného produktu 
s cieľom uspokojiť potreby príjemcov. Obsah mediálneho produktu je pritom 
tým viac ovplyvnený osobnými postojmi, hodnotami a presvedčením moderáto-
ra, čím vyšší má moderátor status, a teda je pod menším tlakom mediálnej orga-
nizácie (Buček, 2012, s. 45n.). Diváci moderátora často identifikujú s reláciou. 
V nej môže vystupovať ako autor materiálov, môže sprevádzať programom, jed-
notlivé príspevky podľa potreby spájať, komentovať. Mal by byť príťažlivou 
osobnosťou s dobrým hlasovým prejavom a so schopnosťou analýzy, vtipu 
a spontánnosti (Buček, 2003, s. 83n.). 

Ako sme uviedli, cieľom nášho príspevku ja analýza individuálneho štýlu 
moderátora Viliama Rozborila. Pri skúmaní moderátorského štýlu si možno 
všimnúť široký diapazón prostriedkov a javov. Naším cieľom je zistiť, ktoré vý-
razové prostriedky sú príznačné pre každý prejav moderátora bez ohľadu na 
reláciu. Chceme identifikovať konštantné črty jeho individuálneho prejavu. Ako 
metódu štylistického výskumu sme si zvolili analýzu textu, teda proces, ktorý si 
všíma použité výrazové prostriedky a formu vyjadrovania. Našou úlohou je sle-
dovať zmysel použitých prostriedkov. Pri podrobnejšom skúmaní materiálu vy-
užijeme metódu komparácie a intuitívnu metódu štylistického výskumu. 

Analyzovali sme korpus nahrávok, v ktorých Viliam Rozboril moderátorsky 
pôsobil. Pozornosť sme sústredili na náhodne vybrané diely zábavno-súťažnej 
šou Elán je Elán. Individuálny moderátorský štýl Viliama Rozborila sme posu-
dzovali na základe vydaní z 9. 3. 2008 a z 30. 3. 2008. Na výrobe relácie sa za-
každým podieľal ten istý realizačný tým, zloženie súťažiacich sa výrazne neme-
nilo, avšak pokiaľ ide o moderátorské výpovede, tie museli byť aktualizované 
vzhľadom na piesne prezentované súťažiacimi a museli byť prispôsobené hosťo-
vi. Ten bol v každom vydaní relácie iný – išlo o premenlivú zložku poroty. Na-
ším zámerom bolo zahrnúť do analýzy taký program, v ktorom Viliam Rozboril 
moderátorsky sprevádzal divákov bez ohľadu na ďalšie zúčastnené osoby. 

Dôležitou súčasťou analýzy boli prepisy nahrávok vybraných relácií. Vo vý-
skumnej časti sme ako argument na podporu zistení a ako prostriedok názornos-
ti uviedli aj niekoľko charakteristických príkladov z rozoberaného korpusu 
(špecifické prvky sme sa usilovali kvôli prehľadnosti zvýrazniť kurzívou, no len 
v takých prípadoch, v ktorých to bolo možné a potrebné). 

Začali sme analýzou textov v rámci každej relácie individuálne, všímali sme 
si spôsob vedenia komunikácie s publikom, s porotou, so súťažiacimi a s televíz-
nymi divákmi. Pri opakujúcich sa situáciách sme sa zamerali na štylistickú ana-
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lýzu použitých jazykových a nejazykových prostriedkov. Primárne sme si vší-
mali monologizované prejavy. Pri hodnotení použitých výrazových prostried-
kov sme posudzovali ich štylistický účinok, funkčnosť a primeranosť, kontextu-
álne odlišnosti preto neboli prekážkou. Zaujímali sme sa predovšetkým o také 
prostriedky, ktoré výrazne ovplyvnili štylistiku textu. Vychádzajúc z výsledkov 
analýz jednotlivých relácií sme komparatívnou metódou našli také prvky, ktoré 
tvorili prienik moderátorových prejavov a boli v  každej relácii spoločné. 

V prejave Viliama Rozborila sme induktívnou metódou našli niekoľko cha-
rakteristických prvkov príznačných pre moderátora bez ohľadu napríklad na 
meniace sa zloženie ostatných účinkujúcich. Hoci by ho práve osoby, s ktorými 
komunikuje, mohli ovplyvniť najviac, pre moderátorove výpovede boli príznač-
né niekoľké konštantné prvky. 

Podrobný výskum ukázal, že moderátorský štýl Viliama Rozborila je pre di-
váka výrazne prediktabilnývýrazne prediktabilnývýrazne prediktabilnývýrazne prediktabilný, obsahuje príznačné výrazové prostriedky, pôsobí 
stereotypne – hlavne pokiaľ ide o moderátorské stratégiemoderátorské stratégiemoderátorské stratégiemoderátorské stratégie. V skúmaných relá-
ciách sme ich zaznamenali niekoľko – máme na mysli spôsob vedenia rozhovo-
ru a formuláciu otázok, moderátor bol pritom zakaždým dostatočne oboznáme-
ný s témou a súťažiacimi. Rozboril (1) vychádzal z toho, čo bude obsahom na-
sledujúceho príspevku o súťažiacom, (2) výpovede sa často odvíjali práve od od-
vysielaného príspevku, (3) „premosťuje“ nadväzujúc na svoje osobné skúsenosti 
či príbehy zo života, prezentuje svoje názory a postoje, (4) rekapituluje pôsobe-
nie publika, udržiava s ním kontakt, (5) používa tzv. univerzálne informácie – 
máme na mysli výpovede, ktoré mal pripravené vopred a mohol ich operatívne 
použiť v potrebnom momente. Išlo napríklad o zhrnutie doterajšieho pôsobenia 
interpreta. Vychádzajúc z povedaného, pri používaní istých typov údajov pozoru-
jeme serialituserialituserialituserialitu, môžeme teda predpokladať použitie určitých druhov informácií. 

Rozboril sa nevyhýba improvizáciiimprovizáciiimprovizáciiimprovizácii, výpovede kreuje v procese tvorby, pri-
tom často vlastné prehovory koriguje, opakuje ich, čím chce zvýrazniť ich pod-
statu (DNES to bude autorské kolo joža ráža to znamená dnes budeme počuť 
pesničky | ktoreeee sú z autorskej dielne joža ↓; a ideme ďalej →| vyhral prvé semi-
finále @ stal sa víťazom prvého semifinále).1 Repliky komunikačného partnera s 
obľubou opakuje. 

Výraznou črtou moderátorových prejavov je snaha o humornosť výrazuhumornosť výrazuhumornosť výrazuhumornosť výrazu: 
 

                                                      
1 Význam použitých znakov: @ – hezitačný zvuk, ǀǀ – prestávka, < > – vynechanie hlásky alebo jej nezro-

zumiteľné vyslovenie v rámci slova, xxx – nezrozumiteľne vyslovené slovo alebo slovné spojenie,  
AAA – dôraz, aaaaaaaaaaaa – nedodržanie kvantity, chyba v spodobovaní, ↑ → ↓ – melódia. 
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ona sa volá agrebi hej som sa jej na kastingu spýtal takové zvláštni přímení ↓ a ona poveda-
la jo bylo to taky zvláštni manželství ↓; pred → | desiatimi rokmi keď sme videli prejsť pek-
nú babu okolo nás tak sme povedali to je pekná žaba ↓ a ja som stále pred markízou asi 
pred pár dňami a tam chodia na exkurzie viete stredoškoláci a išla jedna taká moja naša 
pekná kolegyňa okolo a teraz tak stredoškolák jeden taký sedemnásťročný hovorí ty brďo 
to je totálna sviňa dobrá fakt ↓ | mňa TAK myklo mňa TAK trhlo. 

 
Rozboril rešpektuje záujmy príjemcov, správa sa k nim priateľsky, prívetivo. 

Priaznivosť výrazuPriaznivosť výrazuPriaznivosť výrazuPriaznivosť výrazu sa prejavovala tónom reči a výberom lexém s pozitívnou ko-
notáciou, ohľad bral aj na postavenie príjemcov (porov. Miko – Popovič, 1978, 
s 197). Jeho výpovede boli faktograficky nasýtené, obsahovali vlastné mená 
a časové údaje. S publikom sa usiluje komunikovať, žiada si reakcie, s čím súvisí 
aj využívanie kontaktových operátorovkontaktových operátorovkontaktových operátorovkontaktových operátorov. Prispôsobuje sa prostrediu, osobným 
vlastnostiam a psychosomatickému stavu účinkujúcich. Oslovenia percipientov 
boli podľa cieľového segmentu skôr familiárne, neoficiálne. Publikum segmen-
tuje, k ženám sa správa galantne, ohľaduplne, k mužom zas priamo a otvorene. 

Moderátorova osobnosť sa prejavila vvvv    postojových komunikačných aktoch postojových komunikačných aktoch postojových komunikačných aktoch postojových komunikačných aktoch 
(napríklad spomínané prezentovanie vlastných názorov a postojov) 
a v subjektivizácii výpovedí (uvedené odkazovanie na osobné skúsenosti 
a príbehy: 

 
suuuu veci na ktoré človek rád v živote spomína keď sa stanú prvýkrát tak ja neviem človek 
napríklad rád spomína na prvé milovanie → | potom tie ďalšie to už na niektoré by najrad-
šej aj zabudol → | potom povedzme prvé manželstvo → | to sa dá → | tie ostatné už suuuu takeeee 
prozaickejšie → → | prípadne prvý rozvod | ten ďalší už tiež beriete tak šupom → | nechcem 
vaaaas ale samozrejme zaťažovať svojim životopisom →). 

 
Frekventovaná bola zásada taktu zdvorilostného princípuzásada taktu zdvorilostného princípuzásada taktu zdvorilostného princípuzásada taktu zdvorilostného princípu, tiež apelatívnosť 

výrazu. 
Moderátor počíta s aktívnymi príjemcami, ktorí budú vedieť, o aký kontext 

sa vo svojich výpovediach opiera, využíva intertextové odkazyintertextové odkazyintertextové odkazyintertextové odkazy: 
 
ja som rozmýšľal nad tým že kto by bol taký ako ideálny interpret tejto pesničky a mne 
vyšlo že napríklad mne by sa to páčilo v podaní speváckeho tria → | majský fruni pachinger 
že by spievali aj keď bez peňazí máme krásnych sedem dní v týždni ↓. 

 
Takéto odkazovanie bolo badateľné aj v moderátorovej stratégii dať každému 

zo súťažiacich istú prezývku, napr.: 
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pre mňa je to ale naďalej nie krállll zatiallll princ princ ↓ ↓ | princ villiam peter pecha ; dámy 
a páni →  veselí oliver twist martin filák ↓; všetkým to bude jasné ↓ ↓ | rocková máma  | 
monika agrebi. 

 
Podobným spôsobom sa usiloval charakterizovať aj ďalších účinkujúcich: 
 
najmladšia malé žihadlo ale úplne skvelé viktória super blahoželáme ↓; talianský herec iš 
rimavská sobota attila szajkó ↓; pred sebou má vystúpenie veselý vrrr motorkár → | kamil 
mikulčík ↓. 

 
Viaceré výpovede smerujú k subjektivizáciisubjektivizáciisubjektivizáciisubjektivizácii: 
 
mňa fascinujú tri veci ↓ | prvá vec ktoraaaa ma fascinuje je trinásta komnata ↓ pretože za jej 
dverami je niečo vždy zakázané ↓ → fascinuje ma tretie oko   pretože ním človek vidí veci, 
ktore e e e tými svojimi normálnymi nevidí ↓ a fascinuje ma ôsmy svetadiel pretože to je sveta-
diel lásky ↓; inak neviem či len ja som mal ten pocit ale ja som mal pocit že bruno ty si 
normálne chytil farbu jeho hlasu ↓; pre mňa si taký klasický barytón keď ja ťa mám tak za-
fixovaného. 

 
Expresívnosť výrazu sa prejavovala aj tým, že prevažovali lexlexlexlexémy émy émy émy 

ssss    pozitívnou konotácioupozitívnou konotácioupozitívnou konotácioupozitívnou konotáciou. Ku komunikačným partnerom sa moderátor správa 
prajne, žičlivo, vyjadruje sympatie. Zastúpenie majú familiarizmyfamiliarizmyfamiliarizmyfamiliarizmy (ku komuni-
kačným partnerom sa obracia ako ku priateľom, oslovuje ich nazdar; sevas; ahoj; 
serus Otíko, nazdar, môj), spisovnú varietu jazyka dopĺňala aj subštandardná subštandardná subštandardná subštandardná 
lexikalexikalexikalexika (rozšafne, mindráky, makať, skapaty). Štylistická príznakovosť sa prejavi-
la aj využívaním lexém z iných jazykov (a jedem; dik móre tak bratranci by ho 
vyhodili → | a dik móre uvidíme ako odspieva detektívku ↓). 

Rozboril zužitkováva rétorické figúryrétorické figúryrétorické figúryrétorické figúry, využíva anaforu 
 
skvelý slovenský herec skvelý slovenskyyyy spevák skvelý slovenský tanečník → | skvelý dab-
lér samozrejme počúvaj maroš; semifinále človek so sympatickým výzorom človek so 
sympatickým hlasom a človek so sympatickým → ↓ | menom ; on tuuuu pesničku totiž spieval 
s človekom →| ktorého si vážil a ktorého mal rád a ktorý → | už tu nie je a pozerá sa na nás 
niekto zhora z muzikantského nebíčka takže →, 

 
obľubuje expletíva, eufemizmy (čajíček, chlapík), využil aj litotes (skvelá 

sprievodná kapela panama a nenormálne nenormálna maroš kramár ↓) či meto-
nymiu (už tu nie je a pozerá sa na nás niekto zhora z muzikantského nebíčka 
takže →; pozdravujem aj pomerne slušne @ preplnený kotol v bratislavskom pé 
ká ó nazdar nazdar ahoj →). 
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Používa tiež frazémy frazémy frazémy frazémy (karty su pre začiatok rozdané; ide do tuhého; máte to 
v suchu) a rôzne iné štylisticky príznakové slovné spojenia (dnes ten svoj boj 
prehrali; nostalgické poohliadnutie; to ma štve; na konci nás čaká dosť slušná 
pecka). 

Rozboril posilňuje a zároveň udržiava kontakt s príjemcami explicitným vexplicitným vexplicitným vexplicitným vy-y-y-y-
jadrením osobných zámenjadrením osobných zámenjadrením osobných zámenjadrením osobných zámen v takých slovných spojeniach, v ktorých by vyne-
chanie pronomín nespôsobilo deformáciu významu. V mnohých prípadoch je 
cieľom už spomínaný apel, zdôraznenie výzvy smerom k divákom: 

 
chcem vámvámvámvám povedať že teda dnes budete počuť; je to chlapík chcem vám vám vám vám povedať chlapík 
veľmi pohodový; chcem vámvámvámvám povedať, že teda už možno tej potenciálnej hnedookej; 
chcem vám vám vám vám povedať že ak nás budete sledovať aj o týždeň; musím vám vám vám vám povedať hneď sa na 
tú porotu inak díva. 

 
Výpovede ovplyvnila aj estetická pauzaestetická pauzaestetická pauzaestetická pauza, a to hlavne pri vyhlasovaní výsled-

kov. Vtedy plnila dramatizujúcu funkciu. Pauzy však často vypĺňali aj neartiku-
lované zvuky. Nežiaducou súčasťou boli aj časté, rušivo pôsobiace hezitačné 
zvuky. Výrazná bola aj práca s dôrazom. 

Príznačným znakom moderátorových prejavov je agogikaagogikaagogikaagogika a s ňou súvisiaca 
latentná artikulačná rečová chyba, tzv. zajakávanie. Vo väčšine prípadov išlo 
o dôsledok vysokého tempa reči. Rozborilova výslovnosť nekorešpondovala 
s platnou normou. 

Moderátor pôsobí spontánne, optimisticky, vedomie príjemnosti jeho vystu-
povania vytvára jemná a ľudská gestika, mimika a proxemika. 

Vychádzajúc z analýzy vybraných relácií môžeme konštatovať, že pre indi-
viduálny štýl moderátora Viliama Rozborila je príznačná prediktabilnosť a ste-
reotypnosť. Dominuje opakovanie a korigovanie výpovedí. S využitím agogiky 
súvisí tzv. zajakávanie, časté hezitačné zvuky a expletíva. Uplatňuje zásadu tak-
tu zdvorilostného princípu. Využívanie kontaktových operátorov súvisí so sna-
hou komunikovať s publikom a žiadať si jeho reakcie. 

V skúmaných reláciách sme našli pestrú paletu štýlových konštánt, teda zna-
kov, ktoré sa neustále opakovali. Práve preto je pre stáleho diváka moderátorský 
štýl Viliama Rozborila výrazne prediktabilný. Stabilný divák vie teda vopred 
odhadnúť formuláciu výpovedí, spôsoby uvítania či vedenia rozhovoru a tiež 
formuláciu otázok – a to napriek tomu, že sa moderátorovi spoluúčinkujúci 
v každej relácii viac-menej menia. 
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AbstractAbstractAbstractAbstract    

When analysing the individual style of the host Viliam Rozboril the basis for us is the 
conception of style as a way of verbal interaction, then the individual personal and 
conversational style. Our aim is to find out whether means of expression, typical for 
each of his speeches, without considering the kind of programme, have been adopted. 
Text analysis has become our method of stylistic research, we made use of compara-
tive method as well as intuitive method of stylistic research based on experience. The 
detailed research showed that Viliam Rozboril’s presenting style is quite predictable, it 
contains symptomatic means of expression and has stereotyped effect – especially 
when it comes to presenting strategies. We mean the way of managing talks and for-
ming questions. He often corrects his statements, repeats them and uses syntactic 
parallelism. One characteristic sign of his speeches is agogics and the latent articula-
tory speech defect connected with it, the so called stuttering. Hesitating sounds and 
expletives are often part of his speech, too. Statements were characterized by sub-
standard lexis and familiar expressions. Lexemes with positive connotation prevailed. 
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Rozboril uses the principle of politeness and the rule of tact. He makes effort to 
communicate with audience and asks for reactions. For this purpose he uses contact 
operators, too. 
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