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PERSUAZÍVNA KOMUNIKÁCIA V REKLAME:  
JAZYKOVÉ A MIMOJAZYKOVÉ PROSTRIEDKY PRESVIED ČANIA 

V KONTEXTE VYBRANÝCH BRITSKÝCH SPOTOV 

Ivana PETRAŠOVIČOVÁ 

Komerčná reklama predstavuje bohatý zdroj skúmania pre mnoho vedeckých oblastí. 

Výnimkou nie je ani oblasť jazykovedy, pre ktorú je reklama obzvlášť zaujímavou sférou 

kreatívneho využívania jazykových, ale aj mimojazykových prostriedkov, s prihliadnutím na 

jej špecifickú funkciu, a teda v prvom rade dosiahnuť čo najpresvedčivejší efekt. Televízna 

reklama, respektíve televízny reklamný spot, ktorý je charakteristický súhrou obrazu a zvuku, 

je asi najideálnejším typom reklamy z hľadiska miery apelu na cieľové publikum. Je to práve 

analýza reklamných spotov s cieľom sledovania štylistických prostriedkov jazykového 

i mimojazykového charakteru, ktorú si táto práca postavila za cieľ. Výber štrnástich 

televíznych spotov nebol náhodný, keďže všetky spadajú do kategórie spotov propagujúcich 

telekomunikačné služby dvoch konkurenčných firiem – Orange a Vodafone – v rámci Veľkej 

Británie. Vzhľadom na to, že reklama je jednou z marketingových stratégii firmy 

vo všeobecnosti, samotným analýzam predchádzalo v práci vymedzenie reklamy ako 

masmediálneho odboru z hľadiska žánru, funkcie a typológie. Oblasť semiotiky a teória 

znakov, vizuálnych symbolov, ikon a indexov predstavovala vedeckú základňu pre analýzy. 

V prípade verbálnych komentárov k spotom sa brali do úvahy rôzne jazykovedné roviny ako 

fonoštylistika, lexika či syntax. Analýzy diskurzov jednotlivých spotov – teda textu i kontextu 

(obraz, hudba, cieľová skupina atď.) – nám pomohli odhaliť zjednocujúce, ale najmä 

rozdielne črty spotov oboch spoločností a tým pádom aj ich postoj k cieľovému zákazníkovi. 

Prostredníctvom komparácie sme dospeli k nasledujúcim najmarkantnejším zisteniam. 

Každá reklamná kampaň predpokladá vymedzenie cieľovej skupiny, ktorej má byť 

kampaň prostredníctvom spotov adresovaná. Tabuľka 1 vymedzuje cieľovú skupinu oboch 

spoločností. Tabuľka 1. Cieľová skupina 

ORANGE VODAFONE 

moderné publikum moderné publikum 

bez rozdielu veku či 
pohlavia 

dynamický mladý muž 
alebo žena 

spoločenskosť individualita 
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Cieľová skupina je často definovaná prostredníctvom aktérov v spote s prihliadnutím na 

pohlavie, vek či spoločenský status. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že obidve 

korporácie adresujú svoje ponuky modernému človeku. Aj napriek tomu, že dávnejší trend 

vlastniť mobilný telefón sa premenil na nevyhnutnú skutočnosť a mobilní operátori sú nútení 

zahrnúť čo najväčšie publikum, niektoré ponuky či aktéri v spotoch firmy Vodafone 

vymedzujú cieľové publikum ako mladého dynamického jednotlivca, muža a ženu, ktorý si 

rozumie so svetom moderných technológii. 

Na druhej strane sa zdá, že skupina Orange oslovuje najmä svojich verných zákazníkov, 

bez ohľadu na pohlavie či vek. Navyše, 57% z celkových spotov Orangeu tvoria tie, ktoré 

apelujú na zákazníka ako na spoločenského tvora, teda nie ako na jednotlivca. 

Od cieľovej skupiny sa presunieme k štruktúre spotov. 71% zo všetkých štrnástich spotov 

trvajúcich od tridsať do šesťdesiat sekúnd má nasledujúcu štruktúru: 

SPOT 

 
 

 

DEJ (1) PONUKA (3) 

OBJASŇUJÚCA MYŠLIENKA (2) 

Dej (1) tvorí dynamický obraz v mnohých prípadoch sprevádzaný hudbou. 

Dynamický obraz slúži na upútanie pozornosti a vzbudenie záujmu u diváka a to buď 

špeciálnymi efektmi alebo originálnym tematickým spracovaním. Hoci v prípade analýz 

televíznych reklám je nevyhnutné pamätať na komplementárnosť a súhru obrazu a zvuku 

(vrátane hudby), nasledujúce riadky sú venované zvlášť obrazu a zvuku z dôvodu 

špecifickosti u oboch firiem. Tabuľka 2 navrhuje hlavné atribúty a črty charakteristické pre 

videoprojekciu spotov oboch operátorov: 

Tabuľka 2. Obraz 

ORANGE VODAFONE 

estetickosť dôvtip 

pokoj dynamickosť 

emocionálne ladený humorne ladený 
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V prípade niektorých spotov Orange sa obraz v tandeme s hudbou snaží stimulovať 

zmysly spojené s estetickým vnímaním a vytvoriť harmonickú atmosféru. Na druhej strane 

spolupráca obrazu a jazyka v konkurenčných spotoch Vodafone vyžaduje dôvtip publika 

a vytvára humorný efekt. Uvedené charakteristiky však nie sú absolútne a aj medzi štrnástimi 

spotmi sme našli výnimky. Napríklad animovaná forma spotu pod názvom Orange Mouth 

vytvára humorný efekt, zatiaľ čo animácia spotu Mayfly značky Vodafone má estetické 

ladenie. 

Hudba, väčšinou inštrumentálna, predstavuje nielen zvukovú kulisu k videu, ale tiež 

prispieva k vytvoreniu druhotného želaného efektu a tým je vyvolať emócie či stimulovať 

zmysly. Hudobný part spotov firmy Orange pozostáva z jemných tónov klavíra, huslí či 

gitary, zatiaľ čo údery bicích nástrojov a elektrická gitara zvyšujú dynamickosť obrazu 

u konkurencie. V prípade dvoch spotov firmy Orange pod názvom Harmonious dance a Tiger, 

hudobná zložka je jedinou auditívnou zložkou, a teda hrá dôležitú úlohu v spotoch. 

Od mimojazykových zložiek – teda obrazu a hudby – sa dostávame k jazykovým formám. 

To, čo sme v rámci štruktúry označili ako objasňujúcu myšlienku (2), na prvý pohľad nemá 

zámer presvedčiť recipienta, ale len doplniť zmysel obrazového deja. Podrobnejšie analýzy 

však ukázali, že aj táto takzvaná objasňujúca myšlienka môže obsahovať kľúčové slová, napr. 

adjektívum free vo vete „It’s great when you’re free to enjoy yourself“1, ktoré sa neskôr 

ukázalo ako polysémické a tým vytvorilo napätie v spote. Objasňujúca myšlienka sa môže 

vyskytnúť vo forme, ktorá má výrazný stimulujúci charakter voči publiku a navodzuje u neho 

potrebu získať ponúkaný produkt – napríklad opytovacia veta „Wouldn’t you love to be a part 

of the team?“2. Navyše môže preukázať rôzne ilokučné hodnoty a rôzne stupne apelu na 

publikum; od jednoduchého tvrdenia („Sometimes life’s smaller than a three-minute 

conversation“3) cez jemné pozvanie („It’s great when you’re free to enjoy yourself“) až po 

rázne tvrdenie („Wouldn’t you love to be a part of the team?“). Po objasňujúcej myšlienke 

prichádza na rad najdôležitejšia časť celého spotu a tou je ponuka (3). 

Nasledujúce tabuľky poukazujú na špecifická ponúk u oboch operátorov z hľadiska 

relevantných jazykovedných rovín.  

 

 

 

                                                 
1  „Je skvelé, keď ste slobodní a môžete si užívať.“ (vlastný preklad) 
2  „Nechcel by si byť aj ty byť súčasťou tímu?“ (vlastný preklad) 
3  „Niekedy sa celý život zmestí do trojminútovej konverzácie.“ (vlastný preklad) 
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Tabuľka 3. Fonoštylistika 
 
  

ORANGE VODAFONE 

  

 
metafora 
 

+ + 

 

Expresívne 
výrazové 

prostriedky 

 
metonymia + + 

  

 
expresívne slová 
 

  + 

    
 

+ 
  asonancia/aliterácia     

Suprasegmentálna 
rovina 

 
Sprievodný 

hlas 
rozprávača 

intenzita hlasu 
 

 
 
nízka 

 
 
mierna až hlasná 

 
 

 
kvalita hlasu 
 

 
jemná 

 
bohatá 

 

Hoci básnické prostriedky ako metafora, metonymia prvotne neapelujú na sluchové 

zmysly, pre väčšiu transparentnosť sú zahrnuté v tabuľke. V prípade analyzovaných spotov 

oboch spoločností sa často objavuje tzv. vizuálna metafora, ktorá prostredníctvom obrazu 

vyjadruje určitú myšlienku. Tento druh metafory sa objavuje v spotoch firmy Orange, ktoré 

neobsahujú verbálny komentár. Navyše, metonymický vzťah prenášania osobnostných čŕt na 

produkt, ktorý je tak hojne využívaný v reklamách, sa vyskytuje vo viacerých spotoch firmy 

Vodafone, napr. Ferrari Manager využíva známe tváre sveta Formuly 1. Reklama pod názvom 

Mayfly stavia na asociácii života hmyzu a ľudského života. V prípade verbálnych jazykových 

foriem sa v poslednej menovanej reklame vyskytujú aj expresívne slová, ktoré využívajú 

techniku asonancie a aliterácie. Napríklad opätovné použitie spoluhlásky /s/ vo vete „(...) he 

soars, he sweeps, he savours every moment (...)“4 vytvára u recipienta ilúziu svišťania 

vzduchom. 

Pozornosť publika usmerňujú aj hlasové charakteristiky rozprávača, ktorý komentuje 

obrazový dej. Intenzita hlasu rozprávačov v spotoch spoločnosti Vodafone sa v prevažnej 

väčšine pohybuje od miernej až po hlasnú, pričom tempo reči je vysoké a intonačné variácie 

                                                 
4 „...vznáša sa, sviští vzduchom, vychutnáva si každý okamih...“ (vlastný preklad) 
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sú bohaté. V mnohých prípadoch je dynamika hlasu v súlade s dynamikou obrazu a prispieva 

tak k naliehavosti odkazu. 

Na druhej strane, hlasy rozprávačov v reklamách s logom Orange sa zväčša usilujú 

o vytvorenie harmonickej a pokojnej atmosféry v súlade s obrazom, ktorý sa snaží skôr 

zapôsobiť ako presvedčiť. Hlasové charakteristiky sa preto vyznačujú pomalším tempom, 

nižšou intenzitou a pokojnejším tónom. 

Z  inventára slov, ktoré sa v rámci jedného alebo viacerých spotov vyskytujú viackrát, 

prípadne ktoré sú zámerné prízvukované, sú najčastejšie nasledujúce: 

 

Tabuľka 4. Morfológia/Lexika 
 
 

ORANGE VODAFONE 

 
podstatné 
mená Orange Vodafone 

Frekventované 
a zdôraznené slová zámená you you 

 
prídavné 
mená free, open   

  slovesá can, get   

  príslovky now now 
    

 

Z tabuľky je zrejmé, že v spotoch firmy Orange nájdeme viac slov rôznych gramatických 

kategórii, ktoré sa opakujú. V prípade konkurencie pozorujeme dôraz na osobu a čas. Zdá sa, 

že využívanie priameho adresovania prostredníctvom osobného zámena je efektívne 

a vykazuje vysoký stupeň persuázie. Navyše priame oslovenie prijímateľa má osobnejší 

charakter ako oslovenie tretej osoby, ktoré sa vyskytuje v niektorých spotoch firmy Orange. 

Napríklad „our home broadband customers“ či „pay-monthly customers“5. Nepriamym 

oslovením Orange vymedzuje cieľovú skupinu na vernú klientelu a práve jej ponúka svoje 

benefity. Naopak, skupina Vodafone sa snaží priamo osloviť čo najväčší záber ľudí. 

Príslovka času „now“ (teraz) rezonuje vo väčšine spotov a hoci sama o sebe nesie malú 

informačnú hodnotu ohľadom konkrétnej časovej dostupnosti produktu či služby, jej využitie 

vytvára dojem univerzálnej aktuálnosti a zároveň naliehavosti. 

 

 

                                                 
5  „naši internetoví zákazníci“, „paušálni zákazníci“ (vlastný preklad) 
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Tabuľka 5. Syntax/Pragmatika 

 
 

Typológia viet Ilokúcie 

  
oznamovacia tvrdenie + pozvanie 

ORANGE opytovacia ponuka, návrh 

oznamovacia tvrdenie + pozvanie 

opytovacia otázka + tvrdenie 

rozkazovacia ponuka, návrh 
VODAFONE 

zvolacia zvolanie + pozvanie 
 

Je nevyhnutné mať na pamäti primárnu funkciu reklám, ktorou je presvedčiť cieľovú 

skupinu, aby ponuku prijala. Vzhľadom na to môžeme predpokladať, že popri základných 

ilokučných hodnotách, ktoré korešpondujú s typom vety, oznamovacie vety nielenže 

konštatujú existenciu určitého produkty, ale sú akousi pozvánkou pre prijímateľa. V prípade 

opytovacích či imperatívnych foriem ide zase o predloženie ponuky či návrhu. Podľa tabuľky 

súdime, že z hľadiska typológie viet sú spoty Vodafone variabilnejšie ako spoty Orange. 

Používanie imperatívnych foriem vykazuje veľký stupeň priamosti voči publiku, zvolacie 

vety vzbudzujú pozornosť a emócie a opytovacie formy zasadené v kontexte televíznej 

reklamy sa snažia o navodenie interakcie s publikom. 

Zdá sa, že firma Vodafone nielenže využíva všetky dostupné formy na to, aby oslovila 

publikum, ale popri stratégiách konkurenčnej firmy Orange sa javí ako priamejší, 

dynamickejší a agresívnejší súper. Verbálna zložka, ktorá je prítomná vo všetkých vybraných 

spotoch Vodafone sa javí ako nenahraditeľná vzhľadom na jej vysokú mieru persuázie. 

Mimojazykové prostriedky komunikácie ako obraz či hudba často slúžia na vytvorenie 

humornej či dramatickej situácie. 

Na druhej strane, spoločnosť Orange nepripisuje veľkú dôležitosť verbálnemu apelu na 

diváka. Tvorcovia spotov sa v mnohých prípadoch spoliehajú na mimojazykové výrazové 

prostriedky, ktoré vyvolávajú estetický a emocionálny zážitok u diváka. V spotoch, kde sa 

verbálny komentár objavuje, pozorujeme nižšiu mieru priamosti smerom k zákazníkovi a užší 

okruh adresátov. Vzhľadom na pozíciu firmy Orange, ktorá obsadila piate miesto v počte 

zákazníkov koncom roka 2007 (Reuters Agency, IE prieskum trhu, 2007) môžeme 

predpokladať, že je nútená ponúkať benefity najmä stálym zákazníkom na to, aby si ich 

udržala. Niektoré analyzované reklamné spoty sa však vymykali zo všeobecnej 
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charakteristiky, a preto práca s väčším množstvom materiálu tohto druhu sa javí ako žiaduca 

na potvrdenie záverov. 

Celkovo však môžeme konštatovať, že na to, aby bol komerčný spot nielenže 

zaregistrovaný prijímateľom, ale najmä čo najefektívnejší a najpresvedčivejší, mal by 

aktivizovať čo najviac zmyslov, využívať variabilné jazykové i mimojazykové prostriedky 

komunikácie a vyznačovať sa veľkou mierou priamosti. Len svojou životaschopnosťou 

a originalitou dokáže televízny spot zaujať diváka a zvíťaziť nad mocou televízneho ovládača. 
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