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Anotace  

Tato diplomová práce zkoumá mediální obsah vybraných tištěných reklam na pivo 

v Česku v průběhu let 2016 a 2017. Práce analyzuje tyto reklamy pomocí 

multimodální sémiotické analýzy, konkrétně tedy obsah sdělení těchto reklam 

z hlediska tří nejzásadnějších módů – obrazového módu, módu písma a layoutu. 

Teoretická část práce se nejvíce zaměřuje na teorii sociální sémiotiky a z ní vycházející 

teorii módů a multimodality. Tyto teorie pak poskytují základy pro praktickou část 

práce, jež využívá metody multimodální analýzy. Vybrané reklamy jsou podrobeny 

detailní analýze sémiotických módů, které jsou následně porovnány a zhodnoceny. 

Práce se zároveň soustředí na nejběžnější motivy a stereotypy spjaté s mediálním 

obrazem pivního prostředí, jež jsou na základě multimodální analýzy zpozorovány. 

Současně se práce zaměřuje na sociokulturní kontext, ve kterém se reklamy 

odehrávají, či problematiku zastoupení mužů a žen v těchto reklamách. Cílem práce je 

pak sestavení celkového mediálního obrazu pivní kultury v Česku na základě 

společných principů a znaků, kterými se reklamy v tomto období vyznačují. 

 

Annotation 

This thesis examines the media content of selected printed beer advertisements in the 

Czech Republic during the years 2016 and 2017. The thesis analyzes these 

advertisements by using multimodal semiotic analysis, particularly in terms of the 

three most essential modes – mode of image, mode of writing and layout. The 

theoretical part of the thesis mostly focuses on the theory of social semiotics and the 

theory of modes and multimodality, which is based on social semiotics. These theories 

provide the basics for the practical part of the thesis, in which there is used the method 

of multimodal analysis. Selected ads are subjected to a detailed analysis of semiotic 

modes that are consequently compared and evaluated. The thesis also concentrates on 

the most common themes and stereotypes related to the image of Czech beer culture 

in the media, which are obtained from the multimodal analysis. At the same time, the 

work focuses on the socio-cultural context in which the commercials take place, or on 

the issue of representation of men and women in these advertisements. The aim of the 

thesis is to bring together an overall media image of the beer culture in the Czech 



 

 

Republic, based on the common themes and signs that define beer advertisements in 

this period. 
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Úvod 

Tato diplomová práce bude zkoumat mediální obsah vybraných tištěných 

reklam na pivo v Česku v průběhu let 2016 a 2017 pomocí multimodální sémiotické 

analýzy. Z výsledného rozboru bude následně zhodnocen celkový mediální obraz 

české pivní kultury v daném období, zejména pak bude kladen důraz na společné 

motivy a stereotypy, jež jsou s mediální prezentací vybraných pivních reklam spjaté.  

Práce se bude ve své teoretické části nejprve věnovat základům sémiotiky s největším 

důrazem na pojetí sémiotiky Ferdinanda Saussura. Právě od Saussura práce plynule 

přejde k sociální sémiotice, jejíž poznatky tvoří základní teoretický rámec pro 

praktickou analýzu. Tato část se bude zároveň soustředit na vztah mezi saussurovským 

pojetím sémiotiky a sociální sémiotikou, která bude tedy tvořit ústřední jádro této 

diplomové práce.  

V dalších částech se práce zaměří na samotnou teorii sociální sémiotiky, jež 

zdůrazňuje využití sémiotiky v praxi a vyzdvihuje společnost jako zásadní zdroj 

sémiotických prostředků. Právě praktické použití sémiotiky ve společnosti a princip 

záměrného užívání sémiotických prostředků je patrný v mediálních studiích, kdy 

utváření reklamních textů představuje typický příklad pronikání sémiotiky 

do společnosti. Média prezentují a komunikují konkrétní významy prostřednictvím 

různých sémiotických prostředků, a právě způsob utváření těchto významů bude tato 

diplomová práce analyzovat. Zároveň bude nutné mít na paměti celkový společenský 

kontext, ve kterém jsou tyto významy utvářeny, čemuž se sociální sémiotika rovněž 

věnuje. 

Sociální sémiotika tak poskytne ideální teoretické východisko pro teorii módů 

a multimodality, což jsou koncepty, které budou zásadní pro praktickou část. Teorie 

módů a multimodality vychází právě z poznatků sociální sémiotiky, kdy mód chápeme 

jako „společensky a kulturně zformovaný prostředek, skrze nějž je vytvořený význam“ 

(Kress, 2010, s. 79). Termínu mód můžeme tedy rozumět jako prostředku reprezentace 

a komunikace, jinými slovy jako určitému způsobu vyjádření. Vzhledem k tomu, 

že jsou reklamní texty tvořeny různými sémiotickými prostředky, teorie módů 

a multimodality představuje ideální nástroj pro jejich zkoumání, jelikož může 

popisovat a analyzovat všechny různé módy současně. Nutno ovšem podotknout, že se 
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tato práce bude soustředit pouze na obrazový mód, mód písma, mód layoutu (rozvržení 

daných prvků) a jejich vzájemné fungování.  

Jestliže přistoupíme k praktické části, reklamy budou tedy analyzovány pomocí 

multimodální analýzy, jež bude sloužit jako hlavní metoda při rozboru vybraných 

reklam. Bude analyzováno 15 tištěných reklam z let 2016 a 2017, přičemž nejprve 

uvedu reklamy do kontextu dané značky či konkrétní kampaně. Poté už se práce bude 

soustředit na zmíněné tři módy, kdy budou analýzy vždy začínat obrazovým módem, 

po kterém bude následovat mód písma a nakonec layout (detailnější postup provedení 

analýzy je pak popsán v kapitole 4).   

Cílem práce je sestavení celkového mediálního obrazu pivní kultury v Česku 

na základě společných principů a znaků, kterými se reklamy v tomto období 

vyznačovaly. Současně se budu snažit porovnat zastoupení daných módů z hlediska 

jejich odlišností, ale i společných znaků. Zaměřím se na nejběžnější užití módů a jejich 

kombinace, stejně jako na způsob užití těchto sémiotických prostředků 

a pravděpodobný záměr tvůrců, jež s tím může být spojen. Zároveň práce zhodnotí 

sociokulturní prostředí, ve kterém se reklamy odehrávají, či problematiku zastoupení 

žen a mužů v těchto reklamách. Velká pozornost bude věnována také zobrazeným 

stereotypům a opakujícím se motivům, které jsou s pivními reklamami neoddělitelně 

spjaty, stejně jako jejich potenciálním příčinám a důsledkům. Všechny tyto jevy by 

měly být zpozorovány na základě multimodální analýzy. 

Zároveň bych rád zdůvodnil částečné odchýlení od odevzdaných magisterských tezí 

z hlediska techniky práce, kdy nebyla použita teorie kritické analýzy diskurzu, neboť 

sociální sémiotika, a s ní spjatá teorie módů a multimodality, poskytla dostatečný 

teoretický rámec pro následné praktické zkoumání reklam multimodální analýzou. 

Nebylo tedy potřeba uplatňovat další teorii, naopak jsem se pokusil detailněji 

rozvinout problematiku sociální sémiotiky a teorie módů, jelikož oba tyto koncepty 

jsou dle mého názoru z hlediska mediální sémiotiky velmi podnětné a aktuální.  
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1 Základy sémiotiky  

Tato kapitola si neklade za cíl obsáhnout kompletní základy sémiotiky, ale spíše se 

bude věnovat vybraným sémiotickým konceptům a myšlenkovým proudům, které jsou 

podstatné pro tuto práci, zejména pak ve vztahu k sociální sémiotice.  

1.1 Sémiotika jako samostatná věda 

Nejprve bychom měli definovat sémiotiku, kterou ve svém nejužším a prvotním 

smyslu můžeme vnímat jako nauku o znacích a znakových systémech. Na vývoji 

tohoto oboru měli zásadní vliv dvě osobnosti, švýcarský jazykovědec Ferdinand de 

Saussure (1857-1913) a americký filosof Charles Sanders Peirce (1839-1914). Lze 

tedy říci, že se moderní sémiotika zrodila právě u těchto dvou osobností, a to 

v přibližně stejné době, tedy na začátku 20. století. Právě z poznatků těchto dvou 

sémiotiků se začala tato věda utvářet a vyvíjet. Saussure nejprve navrhnul pojem 

sémiologie, který se vžil hlavně pro evropské pojetí tohoto oboru a jež z počátku 

znamenal spíše obecnou jazykovědu.  Peirce naproti tomu přišel s odlišným přístupem 

k sémiotice, kterou chtěl rozvíjet spíše jako druh univerzální logiky. 

Historie sémiotiky čítá mnoho dalších osobností, které se snažili sémiotiku obsáhnout, 

ovšem jak už bylo řečeno výše, tato práce se bude věnovat hlavně konkrétním 

sémiotickým konceptům, jež jsou pro praktickou část důležité. Jelikož praktická 

analýza bude vycházet ze základů sociální sémiotiky, právě jejímu pojetí sémiotiky 

bude věnovaná největší pozornost. Nicméně i tak není možné opomenout vliv 

Ferdinanda de Saussura, jelikož právě on nejvíce ovlivnil pojetí sociální sémiotiky, 

a proto mu bude věnována samostatná kapitola. Na druhou stranu je nutné alespoň 

stručně shrnout několik dalších sémiotiků, kteří měli na rozvoji této vědy velký podíl. 

Jestliže chci zmínit alespoň ty nejvýznamnější osobnosti moderní sémiotiky, rozhodně 

by tedy nemělo chybět jméno amerického sémiotika Charlese Sanderse Peirce, který 

je považovaný za jednu z nejdůležitějších osobností v tomto oboru. Přestože je Peirce 

nyní vnímán jako význačný americký filozof, za jeho života se mu příliš pozornosti 

nedostávalo (Nöth 1998, s. 39). Právě filozofie hraje v jeho pojetí sémiotiky velkou 

roli, jelikož ve svém zkoumání sémiotiky vychází zejména z logiky a epistemologie.  
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Peircův model znaku je rozdělen do tří částí, konkrétně na representamen, objekt 

a interpretant. Representamen můžeme vnímat jako formu, kterou je znak 

reprezentován. Objekt pak jako něco, k čemu representamen referuje, což ovšem 

nemusí být nutně materiální věc. Nejdůležitějším prvkem, jež Peirce uvedl do 

sémiotiky, je ovšem interpretant, což můžeme chápat jako význam utvořen v mysli 

člověka interpretujícího znak. Celý tento proces tvoření znaku Peirce pak označuje 

jako semiózu (Nöth 1998, s. 43). Důležité je také zmínit, že interpretant se může 

samozřejmě lišit podle toho, jakým způsobem je znak interpretován.  

Na výsledky tohoto amerického sémiotika a jeho pojetí znaku dále navazovali další 

důležité osobnosti tohoto oboru, jelikož kromě unilaterálního pojetí znaku přišel Peirce 

s dalším členěním znaku, z nichž nejpoužívanější je dělení vztahu mezi 

representamenem a objektem na ikon, index a symbol. Nicméně, jak už bylo řečeno 

na začátku této kapitoly, Peircovo pojetí znaku nebude v této práci použito pro 

praktickou analýzu, proto již jeho učení dále nebude rozebíráno do hlubšího detailu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalším sémiotikem, jehož vliv na vývoj tohoto oboru je velmi podstatný, byl Charles 

William Morris (1901-1979), jenž význačně rozšířil pojetí sémiotiky o několik 

podoborů: „Sémiotika má za svůj cíl obecnou teorii znaků ve všech jejích formách 

a manifestacích“ (Morris, 1964).  Právě jeho poměrně široká definice sémiotiky stále 

zůstává jedním ze základních kamenů tohoto oboru (Nöth 1998, s. 48). Navíc je velmi 

důležitým teoretikem i v oblasti aplikované sémiotiky a jeho trojí rozdělení 

Obrázek 1: Peircovo pojetí 

znaku, zdroj: cseweb.ucsd.edu 
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na syntaktiku, sémantiku a pragmatiku nachází výrazné uplatnění ve všech oblastech 

sémiotiky.  

Sémiotika zahrnuje další velmi důležité osobnosti, které nějakým způsobem přispěli 

k tomu, aby tuto vědu posouvali vpřed. Vzniklo nespočetné množství sémiotických 

směrů a konceptů, jež se věnovaly problematice sémiotiky velmi odlišnými způsoby, 

nebo se alespoň různily v tom, co považovaly za svou hlavní prioritu při zkoumání této 

vědy, nicméně pro tuto práci již nejsou tak podstatné. 

1.2 Pojetí znaku u Saussura  

Švýcarský lingvista Ferdinand de Saussure zásadně ovlivnil nejen jazykovědu 

20.  století, ale jeho vliv můžeme rozšířit do celé řady disciplín v humanitních 

a společenských vědách. Jeho hlavním cílem zkoumání byl jazyk, jež považoval za 

„sociálně vytvořený systém znaků, které jsou arbitrární1 a které mohou být definovány 

pouze z hlediska jejich vztahů uvnitř tohoto systému“ (Holdcroft 1991, s. 14). Tato 

perspektiva změnila způsob nahlížení na lingvistiku a vedla k důležitým pokusům 

uplatnit tyto strukturální ideje napříč sociálním vědám, ať už to byla antropologie či 

filozofie. Není tedy divu, že právě Saussure se velice zasloužil o pozdější vývoj 

strukturalismu jako takového. V této podkapitole se budeme zabývat nejdůležitějšími 

myšlenkami tohoto jazykovědce a pokusíme se jeho zkoumání vztáhnout směrem 

k sociální sémiotice, jež je pro naši analýzu zásadní.  

Saussura rozhodně můžeme nazvat zakladatelem moderní lingvistiky a strukturální 

sémiotiky. Vůbec největším Saussurovým příspěvkem sémiotice je jeho obecná teorie 

znakových systému, kterou ovšem nazýval sémiologie (Nöth, 1998). Jádro této teorie 

tvoří Saussurův model znaku, ale jeho dílo je důležité také pro jeho postřehy ohledně 

principu arbitrárnosti, struktury a vůbec celého systému. Všechny své poznatky pak 

Saussure shrnuje ve své nejslavnější práci Kurs obecné lingvistiky (1916), která byla 

vydána posmrtně na základě jeho přednášek v Ženevě.  

Nejprve je důležité vyzdvihnout, že Saussure (1916) už nenahlížel na jazyk pouze jako 

na nějaký pojmenovávací proces. Pro Saussure jazyk totiž není pouhá nomenklatura 

a z tohoto hlediska je pro něj pravdivý pouze koncept dvojího uchopení, tedy 

                                                 

1 Arbitrárnost je jeden z klíčových termínů Saussura a práce se mu bude později věnovat detailně 
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skutečnost, že se jazykový znak skládá ze dvou prvků. Takovéto pojetí znaku lze tedy 

chápat jako bilaterální, jelikož forma a obsah nejsou odděleny. Saussure ovšem 

zdůrazňuje, že: „Jazykový znak nesjednocuje věc a jméno, ale pojem a akustický 

obraz. Akustický obraz není materiální zvuk, něco čistě fyzického, ale psychický otisk 

tohoto zvuku, reprezentace, o které nám poskytují svědectví naše smysly“ (Saussure 

1916, s. 96). Pro terminologické zpřesnění pak Saussure nazývá pojem termínem 

označované a akustický obraz jako označující, teprve celek pak tedy tvoří znak.  

 

 

 

 

 

 

Akustický obraz můžeme tedy chápat jako něco, co vyvstává v naší mysli, když se 

snažíme pojmenovat nějaký jev či věc. Jedná se o psychický proces probíhající skrze 

naše smysly. Právě naše mentální vnímání nějaké věci či jevu pak spolu s jazykovým 

systémem vytvoří celek, tedy znak. Propojení lingvistického pojmu (označovaného) 

a akustického obrazu (označujícího), funguje podle Saussura ovšem zcela arbitrárně 

a není tedy podmíněné žádnou vnitřní logikou, což budeme zkoumat v další 

podkapitole.  

Také je nutné dodat, že Saussure rozdělil jazyk do dvou odlišných kategorií – langue 

a parole. Zatímco langue můžeme vnímat jako jakýsi abstraktní systém pravidel, 

parole je naproti tomu už konkrétní užívání jazyka.  

1.2.1 Princip arbitrárnosti u Saussura 

Saussure (1916) vysvětluje princip arbitrárnosti hned na několika příkladech, ovšem 

nejdůležitější je porozumět tomu, že jazykový znak je „arbitrární ve vztahu 

k označujícímu, s nímž nemá v realitě žádnou přirozenou vazbu“ (Saussure 1916, s. 

101). To znamená, že vnitřní charakteristika daného pojmu tedy nemá žádnou spojitost 

s tím, jaký akustický obraz máme o dané věci utvořený. Je tedy důležité porozumět 

Obrázek 2: Jazykový znak podle Saussura, zdroj: 

Saussure 1916, s.99 
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tomu, že samotná idea slova není nijak spjata s formou slova, která ji zastupuje. Tato 

skutečnost je ostatně snadno doložitelná tím, že v různých jazycích reprezentují stejné 

ideje jiné pojmy.  

Saussure zároveň ovšem dodává, že označující zdaleka nezávisí na svobodné volbě 

mluvčího, protože princip arbitrárnosti je výsledkem konvencí společnosti, ve které 

daný jazyk funguje. „Ve skutečnosti spočívá v zásadě každý výrazový prostředek, 

přijímaný určitou společností, na kolektivním zvyku nebo – a to je totéž – na konvenci“ 

(Saussure 1916, s. 101).  Znamená to tedy, že všichni mluvčí v dané společnosti 

používají shodné označované ve vztahu k označujícímu a neprobíhá zde žádný 

individuální vliv na tento proces. Rovněž z tohoto principu vyplývá, že různé jazyky 

tedy používají odlišné pojmy pro stejné koncepty (Duan 2012, s. 55).  

Proti principu arbitrárnosti lze uvést námitky, jež by mohly zdánlivě zpochybnit tuto 

teorii, ovšem sám Saussere si byl těchto potenciálně problematických bodů vědom. 

První z těchto námitek, kde volba označujícího není vždy arbitrární, představují 

onomatopoická slova, tedy slova napodobující ty zvuky, jež popisují. Saussure ovšem 

argumentuje tím, že onomatopoická slova se nevyskytují ve velkém počtu a navíc 

podotýká, že „jakmile je onomatopoické slovo zavedeno do jazyka, zapojuje se do 

stejného fonologického a morfologického vývoje jako ostatní slova“ (Saussure 1916, 

s. 102). Jinými slovy říká, že onomatopoická slova podstupují fonologický, ale 

i morfologický vývoj, což může mít za následek to, že původně onomatopoická slova 

ztrácejí svou povahu a nabývají povahu jazykového znaku, který je nemotivovaný 

(Saussure 1916, s. 102). 

 Zásadní je tedy skutečnost, že každý jazyk má určitý počet fonémů a svá vlastní 

fonetická a fonologická pravidla pro legitimní kombinování zvuků, jež musí 

dodržovat. Vždy jsou tedy utvořeny jen co nejbližší možná onomatopoická slova, ale 

nikdy ne přesné napodobeniny zvuků přírody (Duan 2012, s. 56). Tím se dostáváme 

k tomu, že jsou tato slova podrobena určitým konvencím (například jinak štěkající pes 

v češtině a v angličtině), čímž ztrácí svou původní povahu. Znamená to, že každý jazyk 

může vybírat pouze z repertoáru zvuků, které jsou k dispozici (a jsou zároveň podobné 

zvuku štěkání psa) a kombinovat je podle specifických pravidel daného jazyka.  

Jako druhou potenciální námitku Saussure (1916) zmiňuje citoslovce či zvolání, 

ovšem i tyto skupiny slov mohou být vysvětleny obdobnými argumenty. Citoslovce 
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jsou obecně vnímána jako slova spontánně vyjadřující realitu, ovšem je velmi 

pochybné, že zde existuje zřejmá spojitost mezi označujícím a označovaným. Navíc 

stejně jako u onomatopoických slov, i zde mohou různé jazyky využívat různých 

pojmů pro stejný pocit. Saussure (1916) tedy tvrdí, že citoslovce, stejně jako 

onomatopoická slova, nijak nepodkopávají validitu principu arbitrární povahy jazyka. 

1.3 Vliv Saussura na sociální sémiotiku 

Sociální sémiotika je do velké míry ovlivněna právě švýcarským lingvistou, a proto 

považuji za nutné popsat, v jakém vztahu se sociální sémiotika nachází vzhledem 

k saussurovskému pojetí sémiotiky. Ostatně Saussure je jedním ze zakladatelů 

sémiotiky a jeho myšlenky utvářely moderní přístup k lingvistice jako takové. Z těchto 

důvodů je tedy rozhodně nutné říci, že sociální sémiotika se nedistancuje od poznatků 

Saussura, naopak z jeho úvah mnohdy vychází, ovšem její rámec zkoumání se 

zaměřuje jiným směrem, než kterým se ubíral právě Saussure.  

Rozdíl v šíři zkoumání tvoří pravděpodobně nejzásadnější odlišnost, jelikož sociální 

sémiotici Saussurovi vytýkají „zaměření na velmi úzkou oblast sémiotického 

zkoumání“ (Hodge a Kress 1988, s. 15). Saussure se totiž podle nich zaměřil pouze 

na interní zkoumání jazyka – tedy na strukturu a systém, v jehož rámci funguje – 

ovšem už nevěnoval pozornost externí části lingvistiky a nebral příliš v potaz 

sociolingvistické faktory ovlivňující vývoj jazyka, což je pro sociální sémiotiku právě 

to nejpodstatnější. Jinými slovy lze říci, že ve středu Sausserova zkoumání stojí 

langue, kdežto pro sociální sémiotiku je mnohem zásadnější role parole, tedy ono 

konkrétní užívání jazyka.  

Na druhou stranu, jak Kress a Hodge (1988) podotýkají, Saussure si byl moc dobře 

vědom problematiky parole, ale jednoduše nebyla cílem jeho zkoumání. Totéž pak 

můžeme říct o diachronním zkoumání jazyka, což je přístup zkoumající jazyk 

na základě jeho historického vývoje a změny v čase, čemuž se Saussure částečně 

taktéž přestal věnovat, a naopak se zaměřil na synchronní zkoumání, tedy popis jazyka 

v určitém časovém úseku. Nicméně je nutné podotknout, že Saussure si sociální 

faktory ovlivňující sémiotiku zcela uvědomoval, ovšem věřil, že jazyk se dá zkoumat 

i bez využití této externí části lingvistiky, jak jsem zmínil v předchozím odstavci 

(Hodge a Kress 1988, s. 21).  
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Sociální sémiotika se ovšem neztotožňuje s důrazem, jež Saussure přikládal principu 

arbitrárnosti a kterému je podle sociální sémiotiky přisuzována až příliš velká 

důležitost: „Dogmatické tvrzení, že jsou všechny znaky stejně arbitrární, je 

neospravedlnitelné a nenapomáhá zkoumání sémiotiky“ (Hodge a Kress 1988, s. 22). 

Nicméně tímto principem podle Hodge a Kresse (1988) Saussure přiznal obrovskou 

sílu společnosti při určování sémiotických systémů, jelikož popřel jakékoliv přirozené 

spojení mezi označujícím a označovaným, a naopak označil společenské konvence 

jako nejdůležitější prvek při utváření znaků. Přestože tomuto procesu již nevěnoval 

pozornost, stále je možné říci, že tím položil základy pro jeho budoucí zkoumání, což 

sociální sémiotika v budoucnu potvrdila.  
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2 Sociální sémiotika 

Samotný termín sociální sémiotika poprvé použil lingvistický teoretik Michael 

Halliday v názvu své knihy Language As Social Semiotics (1978), ve které se snažil 

popsat nový sémiotický přístup, jež by rozšířil přístup k sémiotice. Právě jeho pojetí 

jazyka jako produktu společenského procesu se ukázalo být pro sociální sémiotiku 

zásadní (Halliday 1994, s. 89). Halliday totiž prosazoval přístup, že zkoumání jazyka 

by nemělo být omezeno pouze na zkoumání systémů a struktur, ale důraz by měl být 

kladen také na samotný text a diskurz jako takový. Jeho teorie funkční lingvistiky se 

zaměřila na to, jak jsou sémiotické prostředky použity v sociálním kontextu, aby 

utvořily dané významy. Právě tato teorie použití sociálních prostředků byla poté 

převzata dalšími teoretiky. 

Dalšími významnými osobnostmi sociální sémiotiky jsou pak například Robert Hodge 

a Gunther Kress, kteří už se zabývají přímo používáním sémiotických systému ve 

společenské praxi. Kress a Hodge ve své knize Social Semiotics (1988) tedy přicházejí 

s pojetím sémiotiky, kde význam není definován pouze strukturami a kulturními kódy, 

ale naopak je do jisté míry utvářen společností. Dalším významným sémiotikem tohoto 

oboru je pak Theo Van Leeuwen, jehož kniha Visual Grammar (1996), kterou sepsal 

právě s Kressem, se už soustředí na fungování dalších sémiotických prostředků jako 

je například obrazový mód.   

2.1 Definování sociální sémiotiky 

Při definování sociální sémiotiky je důležité zdůraznit, že zatímco strukturální 

sémiotika se věnovala hlavně sémiotickým systémům a strukturám, sociální sémiotika 

se v zásadě snaží o její praktické využití ve společnosti. Právě v tomto bodě se sociální 

sémiotika nejvíce liší se Sausserovským pojetím sémiotiky jakožto vědě o znaku, 

jelikož spíše než na systémy klade důraz na účastníky sémiotických aktivit, kteří spolu 

interreagují v různých variacích konkrétních společenských kontextů. Jedná se tedy 

o přístup, který se „snaží proniknout za zeď dělící sémiotiku od společenského dění“ 

(Hodge a Kress, 1988, s. 2). Toto oddělení bylo způsobeno velkou mírou abstraktnosti 

a zároveň absencí praktické využitelnosti této vědy v jejím klasickém pojetí. Sociální 

sémiotika se snaží ukazovat možnosti analýzy v praxi a zároveň vysvětluje procesy 

i struktury, kterými je význam tvořen. 



20 

 

Sociální sémiotika spoléhá na základní poznatky o společnosti, ve které „se lidé 

ohlížejí hlavně na své vlastní zájmy a používají sémiotické prostředky pro dosažení 

svého záměru“ (Hodge a Kress, 1988, s. 2). Právě toto je stěžejní zejména pro 

praktické zkoumání, jak bude ostatně patrné z dalších kapitol mé práce. Kdybychom 

měli být konkrétnější, každý člověk produkující nějakou zprávu spoléhá na znalosti 

svého recipienta, jedině tak může jeho zpráva fungovat takovým způsobem, jak 

primárně zamýšlel. Typickým příkladem takového jednání, jak udává Kress a Hodge 

(1988), může být například vtip – vypravěč vtipu předpokládá, že recipient disponuje 

nějakými znalostmi a díky těmto znalostem pochopí, že se jedná o vtip. Na stejném 

principu pak funguje například ironie či sarkasmus. Celý tento princip jakési vyšší 

kontroly je označován jako logonomický systém, což můžeme považovat za „řadu 

pravidel předepisujících podmínky pro produkci a příjem významů“ (Hodge a Kress, 

1988, s. 4). Zde už je patrné prolínání sémiotiky do společnosti, jelikož logonomické 

systémy se projevují prakticky v každodenní komunikaci a zároveň jsou velmi jasně 

viditelné a určitelné. Právě princip záměrného užívání sémiotických prostředků je 

stěžejní pro pochopení sociální sémiotiky a její využití v praxi, protože hlavně tímto 

rysem se liší od klasického chápání sémiotiky jako vědy. 

2.2 Vztah médií a reklamy k sociální sémiotice 

Jak už jsem zmínil v předchozí podkapitole, princip záměrného užívání sémiotických 

prostředků je ve společnosti zřetelný a obor, kde je aplikování sémiotiky velmi běžnou 

praxí, jsou právě mediální studia. Právě média se totiž „podílejí na generování, 

předávání, a utvrzování významů, proto lze tedy mluvit o sémiotice médií,“ (Jirák a 

Köpplová 2009, s. 268).  

 Kress a Van Leeuwen (1996) věří, že každý sémiotický systém disponuje schopností 

projektovat sociální vztahy mezi mluvčími a recipienty. Tutéž myšlenku rozvádí Jirák 

a Köpplová (2009), když tvrdí, že právě média skládají sémiotické znaky do celků, jež 

poté dávají recipientům určitý smysl, ovšem zásadní je role kulturního kontextu a dané 

společnosti. Společnost tedy můžeme v jistém smyslu vnímat jako neomezený zdroj 

sémiotických prostředků, přičemž právě pomocí těchto sémiotických prostředků se 

pak prezentují určité společenské významy.  

Utváření reklamy totiž velmi úzce souvisí s použitím určitých sémiotických 

prostředků, kterými se tvůrci reklam snaží komunikovat konkrétní význam či vzkaz 
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(Leech 1966, s. 21). Právě při tvorbě reklam tedy můžeme pozorovat pronikání 

sémiotiky do společnosti a zároveň vliv společnosti na utváření daných významů, 

jelikož „význam se konkretizuje a aktualizuje kontextem, tedy prostředím, v němž se 

sdělení realizuje“ (Jirák a Köpplová 2009, s. 276). Významy, které jsou pomocí 

různých sémiotických prvků podrobně utvořené, mohou být prezentovány takovým 

způsobem, aby byly danou cílovou skupinou co nejlépe přijímány, ovšem zásadní roli 

hraje konkrétní sociální a kulturní prostředí.  

 Rozhodně není pochyb o tom, že právě reklamní texty jsou ve valné většině 

multimodální, a to už se dostáváme ke stěžejnímu tématu této práce, tedy k módům 

a teorii multimodality, jež vychází ze sociální sémiotiky. Termín mód můžeme chápat 

jako „společensky a kulturně zformovaný prostředek, skrze nějž je vytvořený význam“ 

(Kress 2010, s. 79). Jde tedy o určitý kanál komunikace či reprezentace, který může 

zahrnovat například písmo, obraz, hudbu, gesto, film či další různé prostředky.  

Teorie multimodality se pak věnuje podrobnému zkoumání těchto módů a jejich 

potenciálním kombinacím při utváření multimodálních textů. Právě reklamy mohou 

být příkladem textů, jež se skládají z několika módů, ať už je to mód písma, obrazový 

mód, či celé rozvržení textu, tedy mód layoutu. To je nejzásadnější důvod, proč je 

multimodální analýza velmi vhodnou metodou pro rozebírání reklamních textů. 

Samotné teorii módů a multimodality se budou věnovat další kapitoly této práce.  

Abychom ovšem pochopili provázanost sociální sémiotiky se světem médií, je nutné 

si uvědomit, že reklamy prostupují celou moderní společností a zaujímají v ní 

nenahraditelnou úlohu. Reklamy jsou totiž součástí společenského diskurzu a člověk 

se konzumování reklam v západní společnosti prakticky nemůže vyhnout. Jejich 

tvorbu navíc ovlivňují různé faktory napříč všemi společenskými obory, proto není 

k podivu, že i sociální sémiotika je s reklamními texty velmi úzce propojena. Při 

tvoření reklamy je totiž nejdůležitější zaujmout čtenářovu pozornost, což se dnes 

nejlépe daří právě multimodálním textům. Souvislost sociální sémiotiky 

a multimodální analýzy s tvorbou a přijímáním reklam je tedy nasnadě, a právě 

využitelnost této teorie v praxi je pro tuto práci zásadní, jak dále uvidíme.  
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2.3 Pojetí znaku v sociální sémiotice 

Jak už bylo naznačeno v předchozí podkapitole, význam se v sociální sémiotice utváří 

v sociálním prostředí či v sociálních interakcích, což dělá společnost samotným 

zdrojem a generátorem významu. Základní jednotkou významu je zde ovšem zpráva 

(message), jež je definována jako „nejmenší významová jednotka, která může mít 

samostatnou materiální existenci – je tvořena alespoň dvěma významovými 

jednotkami, tj. znaky“ (Hodge a Kress 1988, s. 262). Znaky jsou pak spojeny do 

syntagmatické struktury a jsou tvořeny označujícím, což je materiální realizace znaku, 

a označovaným, tedy vytvořeným referentem. 

Znaky jsou vždy nově vytvářeny v sociálních interakcích a je důležité zdůraznit, že 

„v sociální sémiotice je vztah mezi formou a významem definován vhodností 

(aptness)“ (Kress 2010, s. 55). Také lze říci, že tento vztah vzniká ze zájmu těch, kteří 

znak tvoří. Tvůrce znaku totiž dává znaku význam a zároveň formu podle vhodnosti 

situace, která je zde zásadní. Toto je možné tedy shrnout slovy, že v sociální sémiotice 

a teorii multimodality znaky vznikají podle potřeby a záměru mluvčího, všechny 

příležitosti k tvoření znaku jsou tedy zakořeněny a ovlivněny sociálním prostředím.  

Vztah vhodnosti k formě a významu je vyjádřením tvůrcova záměru ve dvou 

způsobech –  shoda formy a významu uspokojuje tvůrcovo přání pro vhodnost, a navíc 

je nějakým vodítkem pro interpretaci recipienta. Jak už bylo napsáno v předchozích 

kapitolách: „V sociální sémiotice člověk používá prostředky, které jeho okolí zná 

a rozumí jim, aby vytvořil znaky, které z nějakého důvodu vytvořit chce“ (Kress 2010, 

s. 42).  Zásadní pochopení znaku v sociální sémiotice spočívá tedy ve skutečnosti, že 

všechny znaky jsou motivovány formou a významem. 

Právě pokud jde o znak, tak se autoři konceptu sociální sémiotiky částečně vymezují 

vůči saussurovské sémiotice. Jak už bylo zmíněno výše, vztah označovaného 

a označujícího je v saussurovském pojetí sémiotiky arbitrární a je dán určitou 

konvencí. Podle sociálních sémiotiků Saussure tímto tedy doslova říká, že 

„společenské konvence a pravidla jsou tedy nějak dohodnuty a pokud člověk tyto 

konvence nezná, ocitne se v potížích“ (Kress 2010, s. 64).  Kdežto v sociální sémiotice 

je kladen důraz na skutečnost, že člověk používá ty sémiotické prostředky, které jeho 

okolí zná a používá je pak podle svých preferencí v dané situaci. 
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Sociálně-sémiotické hledisko se tedy hlavně zaměřuje na to, čí zájem je naplňován při 

vytváření určitého významu a jak je toho dosaženo. Pozornost je posunuta na potenciál 

pro vytváření významu jiným způsobem než u lingvistické kategorie – je možno užít 

módy jako je například výraz ve tváři, gesto či pohled očí a další prvky, jak už jsme 

zmínili výše. To už se pomalu dostáváme k módům, o kterých bude řeč v dalších 

kapitolách. Nicméně je zásadní mít na paměti, že celkový význam je vždy utvářen 

a komunikován s nějakým záměrem mluvčího.  

2.4  Multimodalita v rámci sociální sémiotiky 

Na úvod této podkapitoly ještě považuji za důležité opět zmínit přínos Michaela 

Hallidaye, jehož teorie sociální sémiotiky je podle Kresse a van Leeuweena (2001) 

jedním ze základních kamenů sociální sémiotiky a multimodální analýzy. Halliday 

vyvinul přístup nazývaný systémová funkční gramatika/lingvistika (Systemic 

Functional Linguistics), kde prosazuje názor, že funkčnost jazyka se odvíjí od toho, 

jak je jazyk používán a říká, že „jazyk je systém významů tvořený určitými formami, 

kterými jsou tyto významy zprostředkovány“ (Halliday 1994, s. 14). Už zde můžeme 

spatřovat právě ony základy teorie multimodality. Jeho teorie funkční lingvistiky se 

zaměřila na to, jakým způsobem jsou sémiotické prostředky použity v sociálním 

kontextu, aby utvořily dané významy. Právě tato teorie použití sociálních prostředků 

byla poté převzata sociální sémiotikou a dalšími teoretiky, kteří se začali kromě jazyka 

soustředit i na další formy těchto prostředků. Teorie multimodalit pak tedy byla 

logickým posunem, jelikož většina dnešních textů jsou právě multimodální povahy. 

Jestliže chceme rozebírat multimodální text, kterým například reklamy bezesporu jsou, 

velmi těžko bychom mohli použít lingvistickou analýzu – ta by komentovala pouze 

přirozený jazyk v psané a mluvené formě. Naproti tomu sociální sémiotika se 

v kombinaci s teorií multimodality už zabývá základními principy reprezentace – 

módy, významy a rozmístěním. Právě díky tomu je možné zanalyzovat a konkretizovat 

všechny znaky v textu a sdělit něco o významových vztazích. 

Sociální sémiotika může osvětlit syntax těchto vizuálních reprezentací, může se 

zaměřit na použití barvy či vzdálenost blízkosti jednotlivých elementů v prostoru, či 

zkoumat jejich posloupnost jako zdroj významu. Sociální sémiotika je schopna říct 

něco o funkci každého z těchto módů v multimodálním textu, stejně jako o vztazích 

mezi těmito módy či o hlavních elementech konkrétního textu (Kress 2010, s. 65). 
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Některé lingvistické teorie oddělují význam a formu – syntax jako studii formy, 

sémantiku jako studii významu a pragmatiku jako studii použití. Právě proto je 

výjimečná sociální sémiotika a dimenze multimodalit, protože nám říká něco 

o samotném procesu tvoření významu v sociálním prostředí, stejně jako 

o sémiotických prostředcích pro tvoření významu. Zabývá se entitami, ve kterých je 

význam a forma brán jako celek – znak. Když to shrneme, tato teorie může popisovat 

a analyzovat všechny znaky ve všech módech v jakémkoliv textu.  
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3 Módy  

Na úvod této kapitoly bych opět zdůraznil definici módu, který sociální sémiotika 

vnímá jako „sociálně utvářený a kulturně daný sémiotický prostředek pro tvoření 

významu“ (Kress 2010, s. 79). Pod termínem mód si můžeme představit například mód 

písma, obrazový mód, ale také mód řeči, gesta a další prostředky pro reprezentaci 

a komunikaci. Módy jsou tedy určité způsoby vyjádření a jak už bylo řečeno, rozdílné 

módy nabízejí rozdílné potenciály pro tvoření znaků. Tyto odlišné potenciály mají pak 

fundamentální efekt na výběr módů ve specifických případech komunikace. Každý 

mód, ať už například mód písma nebo řečový mód, má vždy určitou strukturu, skrze 

níž je vše organizováno.  

3.1 Módy a jejich dosah 

Musíme si uvědomit, že módy je nutné vnímat odděleně, jelikož v různých kulturách 

fungují jinak. Odlišné kultury mohou například používat různá písma a tak dále. Nelze 

tedy zobecňovat například mód písma jako takový, vždy je potřeba udávat módy do 

kontextu kultury a společnosti. Módy se tedy liší i tím, jak je vnímá daná společnost 

a kultura a zároveň jaký je jejich potenciál či s jakým záměrem jsou použity.   

Módy a způsob jejich užití ve společnosti odhalují určitý náhled na svět, i když si toho 

většinou nejsme vědomi. Kulturní a sociální návyky totiž ukazují, jakým způsobem se 

ve světě prezentujeme. V rámci široké škály módů, a tedy modálních řešení, které jsou 

ve společnosti k dispozici, si vždy vybíráme určité módy z určitého důvodu a záměru. 

Právě záměr je rozhodující, protože tvoří základ toho, co si určíme jako kritérium při 

výběru módů, jelikož každý mód disponuje jinými možnostmi a omezeními. Kress 

(2010) udává příklad toho, že když se člověk například dívá, zobrazují se mu jiné 

možnosti, než když poslouchá, což zjednodušeně vystihuje podstatu módů a jejich 

použití.  

Zásadní tedy je, že lidé se zapojují do komunikace prostřednictvím těchto sociálně 

a kulturně vytvořených prostředků a dělají to způsobem, který vyplývá z jejich zájmů 

a záměrů. Navíc je sémiotický dosah módů omezen specifickou kulturou, ve které 

funguje. Zásadní pro tuto teorie je, že „společnosti a kultury si vybírají různé módy 

podle toho, co jim přijde užitečné či nezbytné pro utvoření významu, kterého chtějí 

dosáhnout“ (Kress 2010, s. 82).  Jinými slovy lze říci, že to, co je schováno například 
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za módy obrazu, řeči, písma nebo gest, je vždy omezeno společností a kulturou. To 

znamená, že potenciální výběr módu pro tvoření významu je velmi široký a závisí na 

společenském tvarování módů. 

Společnosti mají vždy modální preference – určitý mód je určen pro tyto záměry, jiný 

mód zase pro jiné záměry. Některé společnosti a kultury mohou být dobře zásobeny 

například syntaktickými a lexikálními prostředky, ale zase jsou zásobeny hůře v jiné 

sféře. Pro ilustraci modálních preferencí bychom mohli zmínit mód písma, kdy 

„západní společnosti po dlouhou dobu například preferovaly módy písma před 

obrazovým pro většinu oblastí veřejné komunikace“ (Kress 2010, s. 83). Modální 

preference má pak za efekt, že v určité kultuře může být daný mód detailněji 

propracován a stane se více specializovaným. Když to shrneme, dosah módů se liší od 

kultury ke kultuře a to, co může být zpracováno řečí v jedné kultuře, může být 

zvládnuto gestem v jiné kultuře a tak dále. Nelze ovšem předpokládat, že například 

konkrétní překlad jednoho módu do druhého módu napříč jinými kulturami bude 

fungovat. 

Nejtypičtějším jevem je vytváření významů pomocí spojení více různých módů. Více 

prostředků je v tomto případě kombinováno a utváří význam společným působením, 

což je právě ona multimodalita. Dle mého názoru je očividné, že v dnešním světě je 

většina textů multimodálního charakteru, a tak více než použití jednoho konkrétního 

módu můžeme stále častěji sledovat kombinace různých módů. Právě kombinace 

těchto módů a jejich potenciál pro vytváření významů, jejich omezení či vnitřní logiku, 

budeme zkoumat v následujících kapitolách, kde konkrétní módy rozebereme již 

jednotlivě a ukážeme si, jak moc odlišné mohou být světy projektovaný do písemného 

vyprávění, nebo naopak světy zobrazeny pomocí vizuálního vyprávění. Důležité je 

ovšem také zdůraznit, že logika fungování daných módů je založena na zcela odlišných 

principech, hlavně tedy co se organizace daných elementů týče. 

3.2 Mód písma a obrazový mód 

Jak už jsem naznačil v minulé kapitole, různé módy se mimo jiné liší i svou vnitřní 

logikou uspořádání, jelikož každý mód funguje na poněkud rozdílném principu. 

Zjednodušeně bychom mohli říct, že písemné a vizuální zprostředkování komunikace 

jsou dvě naprosto odlišné formy. Kress (2010) ukazuje tyto rozdíly na příkladu 

vyprávění nějakého příběhu. Zatímco logika řeči či písma se soustředí na to, v jakém 
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pořadí jsou dané prvky uspořádány, logika obrazového módu se soustředí na to, které 

entity jsou nejdůležitější a v jakém vztahu se k sobě navzájem nacházejí. Právě tyto 

odlišnosti z hlediska vnitřní organizace už jsou důležité, jelikož se podle nich bude 

řídit i následná praktická analýza této práce.  

Mód písma sdílí mnoho stejných aspektů s módem řeči. Ať už je to lexikologie, syntax 

či gramatika, ovšem oba módy se liší z hlediska materiality, kdy u řeči je to zvuk, 

jelikož řeč je přijímaná skrze fyziologický proces slyšení, kdežto u módu písma je to 

fyziologický proces dívání se na jakousi grafickou věc. Je ovšem nutné vzít v úvahu, 

že „z hlediska vnitřní organizace existují velmi zásadní rozdíly mezi módy řečí 

a písma, které jsou možná výraznější než jejich podobnosti“ (Kress 2010, s. 74). Módu 

řeči se nicméně nebudu více věnovat, jelikož pro pozdější analýzu není podstatný, 

zároveň je ale nutné mít na paměti, že jsou tyto módy zcela odlišně organizovány. 

V módu písma je přítomna určitá posloupnost celého průběhu tvoření významu 

a podobný princip je sdílený takřka napříč všemi kulturami. V naší kultuře jsme zvyklí 

písmo číst zleva doprava. Naproti tomu obrazový mód je znázorněn v nějakém 

ohraničeném prostoru a všechny elementy jsou zároveň přítomny, to znamená, že 

„aranžmá v prostoru spolu souvisí a vytváří prostředky pro utváření významu“ (Kress 

2010, s. 80).  Jinými slovy zde funguje úplně jiná logika než u řeči či písma, a proto 

zde existují jiné potenciály pro utváření významů. Můžeme tedy říci, že zatímco mód 

písma a řeči využívá logiky jakési časové posloupnosti, obrazový mód zpravidla 

funguje v logice prostoru. Navíc existují samozřejmě módy, které kombinují například 

logiku času a logiku prostoru, jako jsou třeba filmy, kdy je logika času 

zprostředkovaná obrazy za sebou.  

Jestliže si teď rozebereme samostatně mód písma, je nutno podotknout, že v jazycích 

využívající abecedy funguje písmo jako jakási hraniční kategorie, jelikož „písmo se 

opírá o řeč v její logice časové posloupnosti, ovšem je znázorněno prostorově“ (Kress 

2010, s. 81). Řeč je tedy v písmu znázorněna prostorovým následováním daných prvků 

na řádku (tedy v systémech, které řádky používají). Toto prostorové znázornění písma 

a jeho prvků na řádku vyvolává dojem, že to funguje jako obraz. Ovšem je nutné vzít 

v úvahu, že písmo nemůže být organizováno pouze logikou prostoru, protože „čtenáři 

jsou nuceni dodržovat pořadí syntaxe a směřování řádku“ (Kress 2010, s. 81).  
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Jak už jsme naznačili, prostředky obrazového módu se liší od módu řeči a písma. 

Obrazový mód nemá slova, nemá syntax, nemá tedy jednoduše vůbec žádné z těchto 

prvků, které jsme mohli pozorovat u módu písma či řeči. Co je ovšem zdaleka 

nejdůležitější, je skutečnost, že „obrazový mód nepodléhá logice posloupnosti, ale je 

čistě založen na logice prostoru“ (Kress 2010, s. 81). Z tohoto nám vyplývá, že 

v obrazovém módu je význam určen seřazením daných prvků v prostoru, zároveň ale 

také velikosti těchto prvků, barvou, linií nebo tvarem. Obrazový mód tedy může 

využívat například nějaké plochy či rámcovaného prostoru. Kdybychom to shrnuli, 

zásadní je si uvědomit, že tento mód místo slov používá princip zobrazení 

a znázornění, význam je tedy založen na prostorovém uspořádání subjektů 

v rámovaném prostoru a vztazích mezi těmito entitami. 

Vzhledem ke svým odlišným rysům mohou být různé módy samozřejmě použity 

k různým záměrům těch, kteří znak tvoří. Zde je opět zásadní vztah vhodnosti, jelikož 

„společnosti a kultury si vybírají módy podle toho, co jim přijde užitečné nebo 

nezbytné pro význam, kterého chtějí dosáhnout“ (Kress 2010, s. 83). Využívání módů 

se tedy neustále mění v souladu se společenskými požadavky těch, kteří vytvářejí 

významy, což zajištuje, že jsou módy neustále měněny směrem ke společenským 

praktikám a požadavkům, což můžeme ostatně sledovat v jejich hojném využívání 

právě v reklamním prostředí.  

Při analýze módu písma je důležité zaměřit se na dané sémiotické prostředky, pomocí 

nichž je význam komunikován. Celkový významový obsah může být utvářený 

například pomocí sloganu, ovšem zásadní roli může hrát použitý font písma, jeho 

velikost, či barva. U obrazového módu se lze soustředit na prostorové uspořádání 

prvků, ale opět také jejich barvu či velikost. Vůbec nejdůležitější je pak výsledná 

kombinace obou módů, tedy jestli spolu dané módy korelují, jestli se doplňují, či zda 

se nějakým způsobem například rozcházejí a odporují si. Kress (2010) si ovšem všímá 

dalšího módu, jež se jeví jako velmi podstatný z hlediska multimodality, což je 

rozložení či rozvržení daných elementů v celém textu.  

3.3 Layout 

Layout musíme brát v reklamních textech v úvahu proto, že změny provedené 

v organizaci a aranžmá různých elementů v textu, se vždy nějak projeví a tvůrce toto 

rozvržení daných prvků koriguje podle svého záměru (Kress 2010, s. 89).  
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Zjednodušeně to znamená, že kdybychom změnili rozmístění prvků, může se stát, že 

výsledný text bude vnímán úplně jinak. Z tohoto tvrzení vyplývá, že rozmístění prvků 

také určuje význam daného textu a dělá text srozumitelnějším. Jestliže tedy 

interpretujeme daný text, je pro nás také zásadní to, jak jsou prvky v něm uspořádány 

a rozmístěny. Nutno podotknout, že v reklamě jsou tyto elementy obvykle rozmístěny 

právě podle záměru tvůrce významu. 

Zatímco obrazový mód může něco znázorňovat a mód písma něco například popisovat 

či pojmenovat, je důležité zdůraznit, že mód layoutu nepopisuje či nepojmenovává, 

nýbrž „organizuje dané prvky a naznačuje, která informace je známá a která je nová 

nebo neznámá“ (Kress 2010, s. 92). Layout nám například v naší společností může 

naznačovat čtení zleva doprava. Právě toto má za následek, že tento mód pomáhá 

čtenáři orientovat se při čtení daného textu, jinými slovy dokáže rozmístit informace 

v sémiotickém prostoru, jelikož určuje polohu sémiotických prvků a jejich vztahů. 

Právě díky layoutu pak můžeme odvodit, jaký prvek zastává v určitém textu 

marginální pozici, nebo jaký prvek je naopak centrální. To znamená, že lze zjistit, 

nakolik obrazový mód pouze doprovází mód písma, či jestli je tomu právě naopak. 

Stejně tak se dá pomocí tohoto módu zjistit, jaká informace je hlavní a jaká spíše 

okrajová, což pomáhá čtenáři lépe se zorientovat v tom, co tvůrce významu pokládal 

za důležité a jaký byl vlastně jeho záměr. 

3.4 Teorie multimodality a multimodální analýza 

V dnešní době multimodálních tištěných reklam, kdy význam není sdělen pouze 

pomocí módu písma, nýbrž prostřednictvím více módů současně, je dle mého názoru 

velmi podstatné věnovat pozornost právě kombinaci těchto módů, jež nám poté tvoří 

výsledný text.  

Výchozím bodem sociálně sémiotických přístupů k multimodalitě je snaha 

interpretovat sociální a kulturní významy komunikace pomocí celé řady módů 

zapojených v těchto procesech. Zároveň je nutné si uvědomit, že „teorie multimodalit 

opět předpokládá utváření významů skrze kulturní, historické a sociální použití ve 

společnosti“ (Bezemer a Jewitt 2010, s. 4). 

Sociální sémiotika předpokládá, že reprezentace komunikace je vždy provedena 

pomocí mnoha různých módů, přičemž všechny přispívají k utváření daného 
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významu. Módy jsou vždy organizovány tak, aby svým spojením utvořily konkrétní 

význam. Významy jsou uskutečněny vlivem všech módů, které spolu určitým 

způsobem spolupracují v komunikační události. „Multimodality se zaměřují na proces 

utváření významů, skrze nějž lidé volí ze široké sítě všech různých módů“ (Bezemer 

a Jewitt 2010, s. 7). Možnost volby ze široké škály alternativních módů, případně jejich 

kombinace podle záměru, byla už podle Hallidaye velmi důležitá. Člověk totiž může 

upřednostňovat jednotlivé módy podle jejich významového potenciálu pro danou 

situaci.  

Lze také říct, že pomocí teorie multimodality můžeme popisovat a analyzovat celková 

pravidla a principy, které jsou stěžejní při porozumění významu, jež může být utvářen 

tolika různými módy. Teorie multimodality zkoumá potenciální propojení těchto 

módů, ať už jsou to řečové módy, obrazové módy či jiné. Jedná se tedy vlastně 

o komplexní kombinaci módů, a právě jejich vzájemným spojením může tvůrce dojít 

k zamýšlenému významu. Je tedy důležité zdůraznit, že komplexní význam není 

utvářen čistě lingvistickými prostředky, ale také vizuálními, ať už je to rozvržení 

celého textu, barva, typografie a tak dále. Všechny aspekty a všechny druhy módů tedy 

hrají v multimodální analýze zásadní roli, protože právě jejich komplexním 

propojením se dá význam zkoumat.  

Multimodální text si tedy můžeme představit jako jakousi interakci mezi módy, ať už 

verbálními či vizuálními, které se navzájem doplňují či spolu jiným způsobem reagují, 

aby byla zpráva co nejlépe komunikována. Každý mód hraje v textu určitou roli a 

způsob, kterým jsou pak tyto módy spojeny, vytváří jeden srozumitelný celek (Liu 

2013, s. 4). Tvůrce významu musí mít vždy pojem o tom, které módy jsou v procesu 

utváření vhodné, ať už z hlediska kultury a společnosti, či vůbec z hlediska vhodnosti 

(Jewitt a Kress 2003, s. 24). Opět se tedy dostáváme k vhodnosti a motivovanosti, což 

jsou zásadní faktory při utváření daného významu.  
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4 Metodologie 

V této kapitole budu popisovat postupy použité při analýze sémiotických prostředků 

v konkrétních reklamách. Reklamy budu ve své práci analyzovat pomocí multimodální 

analýzy z hlediska tří zmíněných módů – jedná se o rozložení vizuálních elementů 

(dále se o něm bude referovat jako o layoutu), módu písma a obrazového módu.  

4.1 Multimodální analýza jako metoda 

Pro rozbor reklamních textů budu používat multimodální analýzu, pomocí které se 

budu zaměřovat na to, jakým způsobem tvůrci znaků pracují s módy, jak je kombinují 

či dávají do kontrastu, aby tak nejlépe dosáhli kýženého efektu. Při analýze budu 

současně brát v potaz také záměr tvůrců, jelikož „sociální sémiotika zdůrazňuje 

vhodnost konkrétních znaků k dosáhnutí cíle, který jejich tvůrci chtějí komunikovat“ 

(Kress 2010, s. 83). Při této analýze je také nutné mít na paměti, že teorie sociální 

sémiotiky a multimodality zdůrazňuje kulturní odlišnosti, tedy že různé módy fungují 

v různých kulturách jinak a jsou přizpůsobeny kontextu prostředí. Výsledná 

interpretace je tedy provedena z našeho kulturního hlediska, což je právě kulturní 

okruh cílových příjemců oněch reklam.  

4.1.1 Kontext a reálie 

Každou konkrétní analýzu nejdříve zasadím do kontextu doby, ve které daná reklama 

či celá reklamní kampaň probíhala. Při analýzách tedy budou hrát důležitou roli 

i společenské reálie a konkrétní věci spjaté s daným pivovarem a jeho prezentováním 

se ve společnosti. Skutečnost, jak se daná značka profiluje totiž velmi úzce souvisí 

s významem, který se pak reklama snaží komunikovat. Právě zasazení reklam do 

kontextu proto považuji za velmi důležitý krok při konkrétních analýzách, jelikož 

jedině tak je možné pochopit záměr tvůrců při vytváření významů, jež svým reklamám 

vštěpují. Začátek analýz bude tedy vždy uvádět značku piva do celkového kontextu 

českého prostředí a její pozice na trhu. Poté už se budeme soustředit na zmíněné tři 

módy, jejichž detailní analýzou se dostaneme k zamýšlenému záměru tvůrců 

a hlavnímu významu, který je v reklamě komunikován. 
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4.1.2 Obrazový mód 

Obrazový mód bude pro naše analýzy zásadní, jelikož bude mnohdy zastávat ústřední 

roli v komunikaci celého významu reklamy. Budeme porovnávat jakým způsobem 

jsou vizuální prvky zakotveny v reklamě, jestli korelují s módem písma, či jestli 

k němu stojí v opozici a jakým způsobem je toto provedeno. Velká pozornost bude 

tedy věnována tomu, zdali je obrazový mód stěžejní pro zobrazení významu, nebo 

naopak pouze ilustruje slogan reklamy a tvůrci jej tedy příliš nevyužívají.  

Obrazový mód bude nejprve analyzován z obsahové stránky, budeme se tedy snažit 

popsat, co se v reklamě odehrává a poté se budeme soustředit na to, jakým způsobem 

je to vizuálně znázorněno. Bude nás zajímat, jestli je celkový obraz reklamy statický, 

nebo jestli zde probíhá nějaká akce, případně jak to celé souvisí s módem písma. Stejně 

tak budeme zohledňovat vizuální figury či jiné použité grafické prostředky. 

Analýza obrazového módu nám také umožní popsat celkovou atmosféru reklamy. 

Podstatným podnětem ke zkoumání bude také barva, ovšem barvy nebudeme zkoumat 

v emocionálním či psychologickém smyslu, ale spíše se budeme zaměřovat na jejich 

kulturní konotace, které mohou v naší společnosti podněcovat. Nicméně barvy a jejich 

sociologické a historické konotace produkují specifické reakce v určitých kontextech 

a často udávají celkovou atmosféru reklamy, proto bude tento prvek detailně 

analyzovaný.  

4.1.3 Mód písma 

Struktura zkoumání módu písma bude takřka stejná jako u obrazového módu. Reklama 

bude nejprve analyzována z obsahové stránky věci, kdy se práce bude zaměřovat na 

to, zdali samotný obsah sloganu koreluje s provedením módu písma, ale také 

s obrazovým módem. Budeme tedy analyzovat, jestli mód písma stojí v protikladu 

s obrazovým módem, nebo jestli naopak podporuje celkové vyznění reklamy. 

Pozornost bude věnována také řečnickým figurám či stylistickým prostředkům, jako 

je například metafora, metonymie, ironie, ale také například aluze, jelikož všechny 

tyto prostředky jsou v reklamách velmi hojně používané. Zaměříme se také na to, jestli 

se vyskytuje mód písma v dané reklamě spíše v centrální pozici, či zda je pro reklamu 

spíše doplňujícím a méně důležitým prvkem.  
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Poté budeme analyzovat formální stránku reklam a zaměříme se tedy na různé druhy 

fontů písma a důsledky konkrétního užití, stejně jako velikost či barva písma. Velký 

důraz bude kladen na porovnávání formálních a neformálních druhů písma, ale také 

na jejich pravidelnost ohledně velikosti, či na používání kurzívy a různých variací 

písma. Nepůjde tedy pouze o textualitu, ale budeme brát v potaz i vizuální rozměr 

písma. I zde budeme rozebírat barvy a jejich tón, ovšem i v tomto případě se bude 

analýza soustředit na barvy z hlediska společenských konvencí a celého kontextu 

reklamy. V neposlední řadě nás bude také zajímat, jak mód písma podporuje záměr 

tvůrců a kriticky jej budeme hodnotit 

4.1.4 Layout 

Mód layoutu určuje rozložení všech přítomných prvků v textu, což nás navádí k tomu, 

jakým způsobem danou reklamu vnímáme, a současně nám ukazuje propojení dvou 

předchozích módů. Layout pomáhá čtenáři v orientaci textu, jelikož udává organizaci 

všech sémiotických prvků v textu. Tento mód nám do jisté míry ukáže, jaký prvek stojí 

v centrální pozici a jaký prvek se nachází naopak v pozadí či je celkově marginální. 

Analýza tohoto módu nám tedy umožní určovat důležitost sémiotických prvků při 

utváření jejich významů, protože právě ono rozvržení je pro toto určení zásadní.  

V neposlední řadě pak budeme pomocí tohoto módu analyzovat, jestli je reklama 

rozložena do určitých částí, nebo jestli naopak tvoří kompaktní a jednotný celek, 

a jakým způsobem je toto provedeno. V případě rozdělení reklamy do různých částí 

budeme analyzovat, jestli spolu tyto části korelují, či jestli spolu naopak kontrastují. 

Zároveň se budeme soustředit i na to, jak je provedeno případné ohraničení či oddělení 

těchto částí, zda je nepravidelné či souměrné a tak dále.  

Mód layoutu nám bude zároveň sloužit i k snadnějšímu rozdělení obrazového módu 

a módu písma, protože pomocí něj budeme moci určit jejich potenciální hranice či 

kombinace. Analýza layoutu nám také pomůže určit, jak je nastavena celková 

kompozice reklamy a do jaké míry je to vše záměr tvůrců.  U všech tří módů bude 

zásadní role kontextu, jelikož reklamy budou podrobeny analýze v souvislosti s tím, 

jak se daná značka profiluje na českém trhu, či jakou pověst a image si získala, jak 

jsem zmínil na začátku této kapitoly.  
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4.2 Osnova  

Na základě výše popsaných teorií multimodality v kontextu sociální sémiotiky byla 

vytvořena pevná osnova, na jejímž základě byly všechny vybrané reklamy postupně 

analyzovány.   

1) Kontext (doba, společenské reálie) 

2) Obrazový mód  

a. Obsah obrazového módu (co je vyobrazeno) 

b. Forma obrazového módu (jakým způsobem je to znázorněno, stylistické a 

vizuální prostředky) 

c. Barvy a jejich konotace (atmosféra reklamy) 

d. Korelace či kontrast s dalšími módy (jak doplňuje celkový význam reklamy a 

další módy) 

3) Mód písma  

a. Obsah módu písma (obsah sloganu, řečnické figury) 

b. Forma módu písma (font, druh písma, kurzíva, barva) 

c. Korelace či kontrast s dalšími módy (jak doplňuje celkový význam reklamy a 

další módy) 

4) Layout  

a. Rozdělení reklamy (zda tvoří reklama různé části nebo kompaktní celek) 

b. Ohraničení (pravidelné, souměrné, barevné) 

c. Výsledné určení důležitosti módů a jejich postavení 

5) Shrnutí (pravděpodobný záměr tvůrců, stručné a kritické zhodnocení)  
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5 Praktická analýza a diskuze  

5.1 Radegast – „Rázná desítka“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Značka Radegast je hlavním sponzorem ledního hokeje, což je při detailní analýze 

jejich kampaní velmi důležitý faktor. Právě hokej je v naší společnosti obecně 

považovaný za velmi tvrdý sport. Právě z této spojitosti s ledním hokejem Radegast 

mnohdy čerpá, jelikož má mnoho reklam, kde je vyzdvihován mýtus silného muže 

jako „chlapa“, který se ničeho nebojí, a velmi dobře s tímto mýtem pracují. Prakticky 

celá jejich kampaň v posledním roce staví na myšlence, že pivo je „nekompromisní“ 

nápoj pro tvrdé chlapy a provedení samotných reklam tomu téměř vždy odpovídá. 

Ostatně stejně tomu je i u této konkrétní analyzované reklamy.  

Celý děj reklamy je zasazen v horách, slunce se nám objevuje jen pouhým obrysem 

a obloha je spíše zatažená. Všechny tyto elementy tedy utvářejí celkovou atmosféru 

reklamy, kdy pivo, příroda a očividně mužské ruce vytvářejí obraz syrového 

„drsňáctví“, což je pro Radegast jakožto sponzora ledního hokeje a zároveň značku 

s trademarkem „život je hořký“ již typický rys. Právě tato reklama tvoří jasný příklad 

toho, kdy obrazový mód tvoří ústřední roli celého textu, písmo už pak spíše jen 

doplňuje celý motiv. Záměr tvůrců je totiž na první pohled jasný – prezentovat ideu 

Obrázek 3: Radegast - "Rázná desítka", zdroj: www.gastrohouse.cz 
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chlapáctví a zasadit ji do kontextu drsné přírody. Jak už jsem naznačil na začátku 

odstavce, reklama se odehrává v nehostinném horském prostředí, kdy zelená barva 

krajiny, modrá barva oblohy a šedá barva kamene evokují něco přirozeného a ryzího. 

Jediný element, který je poněkud zdůrazněný a vlastně září celým textem, je právě 

láhev piva Radegast.  

Mód písma je v tomto případě poněkud upozadněný na úkor obrazového módu, 

nicméně koreluje s celkovým dojmem. Tučným a velkým písmem je napsán samotný 

produkt, což indikuje záměr tvůrců, aby byl dobře čitelný a zapamatovatelný. Zároveň 

jeho název významově taktéž koreluje s celkovou atmosférou, je možné totiž říci, že 

téměř vše je v tomto textu „rázné“ – ať už je to horská krajina nebo způsob otevření 

piva. Celý záměr doplňuje pak slogan „nekompromisní hořké osvěžení“, což jen 

podtrhuje sdělení tohoto textu, protože slova nekompromisní či hořké se stále vezou 

na stejné rovině oné ideje chlapáctví a syrové přírody.  

Kdybychom přistoupili k analýze layoutu, v této reklamě tvoří rozpoložení vizuálních 

prvků jakýsi kompaktní celek, to znamená, že reklama není ničím rozdělena do dvou 

nebo více různorodých částí, ale naopak spolu prvky utváří jednoznačný celek, kdy 

spolu všechny módy do jisté míry korelují. Nicméně uprostřed textu, tedy v centrální 

a ústřední pozici, se nachází láhev piva Radegast, která je otevírána „chlapským“ 

způsobem, v tomto případě je pivo otevřeno o skálu, který praská pod silným náporem 

muže otevírajícího pivo, což ještě dále rozvedeme.  

Tato reklama je zdárným příkladem toho, kdy spolu všechny tři módy korelují téměř 

v harmonickém vztahu. Písmo, ať už významově či vizuálně, velmi vhodně doplňuje 

atmosféru, která je vytvořena zejména obrazovým módem a která tvoří základní motiv 

této reklamy. Velmi zajímavé je zaměřit se detailně na celý proces otevření piva, kdy 

skála prakticky praská pod náporem síly muže, který pivo otevírá. Muž otevírající pivo 

je tedy téměř stylizován do role člověka podrobujícího si přírodu, ale zároveň žijícího 

ve velmi propojeném vztahu s ní. Záměr tvůrců je tedy jasný, poukázat na pivo 

Radegast v tom smyslu, že je to pivo spjaté s tvrdou přírodou určené tvrdým chlapům, 

kteří zvládnou téměř vše. Tento záměr se jim vydařil hlavně z důvodu vhodného 

použití daných módů, což jen potvrzuje tezi teoretiků sociální sémiotiky o tom, že 

použití sémiotických prvků je hlavně otázka vhodnosti (aptness).  
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5.2 Ostravar – „Nás nezkrotíte“ 

 

Obrázek 4: Ostravar - "Nás nezkrotíte", zdroj: www.mam.ihned.cz 

Ostravar spustil v roce 2016 kampaň s heslem „nás nezkrotíte“, které podle slov tvůrců 

odkazuje hlavně na specifickou povahu samotného města Ostravy (ihned, 2016), tedy 

velmi osobitý ráz krajiny a určitou industriální jedinečnost, jež v sobě nese. Právě to 

jsou hodnoty, které se tvůrci snažili vštěpit celé kampani, jejíž hlavní tváří byl zpěvák 

a ostravský rodák Richard Krajčo. Právě patriotismus k Ostravě je jednou z dalších 

hodnot, které tvůrci kampaně přikládají velký důraz. 

Nyní už přistoupíme k samotné analýze, kterou opět začnu obrazovým módem. V levé 

části reklamy můžeme vidět pivo Ostravar, které je postavené nakřivo a z toho, jak 

z něj stříká pěna, jde jasně rozpoznat záměr tvůrců, že je pivo určitým způsobem 

„v akci“, je rozkývané, je tedy nezkrotné. Tvůrci se snažili dát do spojitosti obrazový 

mód tak, aby doplňoval slogan či vice versa. V pravé straně textu je pak žena, jenž by 

v našem kulturním kontextu mohla odpovídat stereotypu o typické femme fatale, což 

tedy opět doplňuje celou myšlenku vášnivosti a nezkrotnosti. Tvůrci se zaměřili 

i na detaily, zatímco v levé části textu z piva tryská pěna, v právě části je zobrazena 

žena s náramkem, který je také velmi nepravidelný a můžeme stejně tak použít 

adjektivum nezkrotný, ve smyslu neuhlazený. To stejné je možné říct o účesu této 

ženy, který také není pravidelný či formální. Pivo je zobrazeno na červeném podkladu, 

což můžeme číst tak, že z hlediska kulturního prostředí je červená barva v západním 

světě brána za barvu vášně, nezkrotnosti a síly. Žena je oděná v černé barvě, jež 
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zdůrazňuje její roli femme fatale, a navíc kontrastuje s červenou barvou, se kterou tvoří 

klasickou kombinaci. 

Mód písma, tedy v tomto případě slogan „nás nezkrotíte“, je zobrazený velkým, 

tučným písmem, a navíc se nachází v centrální pozici celého textu. Člověk tedy nabývá 

dojmu, že slogan je jakýmsi spojovníkem mezi dvěma části textu, které jsou pouze na 

první pohled protikladné, protože teď už víme, že jsou spolu naopak velmi úzce 

spojeny. Co se týče obsahu sloganu, mimo jiné také odkazuje na samotné logo této 

značky, tedy vzpínajícího se koně. Tato nepoddajnost je ovšem také narážka na 

samotné město Ostrava, jak už jsem zmínil v úvodu této analýzy, jelikož Ostrava je 

známá jako velmi svérázný a osobitý kraj. Slogan je napsán bílou barvou, což 

kontrastuje s červenou i černou barvou, takže vizuálně je to velmi snadno čitelné a tato 

kombinace navíc konotuje sílu či pevnost. Zatímco obrazový mód je záměrně 

„divoký“, u módu písma tvůrci využívají už formální písmo, které je pravidelné, 

v jedné rovině a v jednom fontu.   

Reklama na pivo Ostravar je jedním z příkladů, kdy se tvůrci snaží o kombinování 

módů tak, aby spolu korelovaly co možná nejvíce. Jestliže chceme komentovat 

rozložení daných prvků, tak už víme, že je text rozdělen do dvou částí, kdy uprostřed 

stojí slogan „nás nezkrotíte“, který se snaží doplnit jak levá, tak pravá část textu. Tyto 

dvě části od sebe nejsou odděleny nějakou linií nebo čárou, protože se nejedná 

o protikladné motivy – spíše mají za úkol do sebe splývat, což se také děje, kdy červená 

barva z levé části textu splývá se ženou oblečenou do černého svetru. 

Tvůrcům reklamy se podařilo propojit všechny tři módy v textu, které se navzájem 

podporují a vytvářejí kompaktní celek. Všechny prvky jsou zde propojené tak, aby 

vyšel najevo záměr tvůrců zobrazit pivo Ostravar jako energické, divoké a nezkrotné 

pivo. Určitá forma nepoddajnosti je tedy ústředním motivem celého textu a můžeme 

říci, že provedení celé reklamy komunikuje své sdělení srozumitelně. Na druhou stranu 

zůstává otázkou, jestli je tato kampaň svým provedením natolik zajímavá, aby si 

Ostravar vylepšil pověst regionálního piva, kterou dle mého názoru nyní zastává.   

 

 



39 

 

5.3  Staropramen – „Vždycky drží spolu“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staropramen v roce 2017 přišel s novou kampaní a své desetistupňové pivo nově 

nazývá Staropramen Smíchov, čímž odkazuje na čtvrť, kde tento pivovar vznikl a kde 

stále sídlí. Kromě toho je také patrné, že se snaží odkazovat na svou bohatou a také 

vskutku zajímavou historii, kdy byl pivovar například ochráněn od převzetí 

nacistickou mocí tím, že varnu nechali zaměstnanci pivovaru zazdít. Právě na tyto 

příběhy se snaží navazovat v kampani s názvem „Vždycky drží spolu“. K této kampani 

se váže celá spousta reklam, v nichž bývá vyzdvihována právě ona pospolitost 

a loajalita lidí, které spojuje smíchovská čtvrť. Ovšem pro svoji kampaň si zároveň 

zvolili známou osobnost, která by měla vyvolávat konotace na základě toho, jak tato 

osobnost působí ve společnosti. 

Tato reklama je zatím odlišná od všech předchozích hlavně v tom, že celá myšlenka je 

postavená na člověku, který má určitý společenský status a skrz něhož chce 

Staropramen komunikovat svůj postoj. Herec Hynek Čermák je znám pro své role 

„drsných“ chlapů, ovšem idea chlapáctví zde není prezentována surově v přírodě, jako 

Obrázek 5: Staropramen - "Vždycky drží spolu", zdroj: www.gastrohouse.cz 
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například u Radegastu, ale spíše je nám zprostředkována skrze herce, jenž disponuje 

určitým společenským statusem. Proto nám tedy vystačí herec, který jednoduše sedí 

v hospodě u piva, a není potřeba žádný další prostředek zdůrazňující celou myšlenku. 

Je nám zde vlastně předkládán vztah mezi ním a touto značkou piva. Na druhou stranu 

využití známé osobnosti v reklamě je pouze první část, která tvoří tento celek. Druhou 

část můžeme opět rozebrat pomocí multimodální analýzy. 

Obrazový mód zde opět koreluje s celkovou atmosférou, barvy jsou tedy nevýrazné 

a svým způsobem temné – pravděpodobně mají ilustrovat ulice Smíchova. Zde je 

důležitá opět myšlenka sociální sémiotiky, tedy důležitost znalosti kulturního prostředí 

pro pochopení určitého druhu textu, v tomto případě tedy reklamy. Tato reklama pro 

své zpracování působí velmi úderně i bez znalosti Smíchova jako pražské čtvrti, ovšem 

když k tomu přidáme právě kontext tohoto prostředí, výsledek je ještě intenzivnější. 

Sociokulturní kontext je navíc důležitý i u herce Hynka Čermáka, reklama by možná 

působila stejným způsobem i bez znalosti rolí tohoto herce, ovšem povědomí o jeho 

herecké dráze a vůbec jeho společenském vystupování nám pak ve výsledku opět 

přinese ještě o něco jiný efekt.  

Mód písma zde rozhodně hraje ústřední roli (kromě samotného Čermáka), jelikož se 

nachází přímo uprostřed reklamy. Tvůrci tedy zdůrazňují slovo, jež zastupuje název 

piva, ale které je zároveň také názvem pražské čtvrti, která je známá spíše dělnickým 

a továrním prostředím, čehož autoři právě využívají. Kampaň je zde potřeba brát jako 

celek, protože právě tak nejlépe vynikne její funkčnost a cíl prezentovat Smíchov jako 

čtvrť „správných chlapů“, kteří drží spolu i v těch nejtěžších situacích. Právě slogan 

„Vždycky drží spolu“ je kromě pozitivní konotace „chlapáctví“ v podání Hynka 

Čermáka možná tím nejdůležitějším faktorem, který dle mého soudu velmi dobře 

vystihuje celkovou atmosféru. Zajímavé je, že vzhledem k obsahu sloganu je 

v reklamě zobrazen pouze jeden člověk, jedná se tedy o druh metonymie, kdy je 

Čermák stylizován do role zástupce všech drsných chlapů a svým upřeným pohledem 

jako by vtahuje diváka do oné smíchovské pospolitosti. Co se týče formálního 

hlediska, nápis Smíchov vyniká tučným, velkým písmem. Font je jednoduchý 

a výrazný, ovšem hlavním motorem sloganu je zde samotný obsah. 

Layout je zde jednoduchý a zřetelný – uprostřed celé reklamy se nachází její hlavní 

aktér společně se sklenicí piva. Slogan, jež dodává celou myšlenku této reklamě, je 

pak umístěný přímo nad ním a logo piva Staropramen je pak situováno dole a je spíše 
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decentního rázu. Reklama celkově koreluje s celou myšlenkou, a přitom je zde i dobře 

využitá role známé osobnosti, jejíž postoj k životu je v celé kampani prezentován 

v souladu s hodnotami, o které Staropramen usiluje. Osobně bych řekl, že reklamě se 

podařilo vystihnout celkovou myšlenku a záměr tvůrců je velmi dobře komunikován 

5.4 Velkopopovický Kozel – „Poctivá práce“ 

 

 

Velkopopovický Kozel si staví svou image na tom, že se prezentuje jako pivo spojené 

s poctivou manuální prací.  Abych i tuto značku uvedl do kontextu posledních let, tak 

jestliže se podíváme na kampaň Kozla v roce 2017, ústřední roli hraje vždy „poctivá 

práce“, ať už přímo ve sloganu, nebo vizuálně pomocí grafického znázornění či 

fotografie. Výjimkou tedy nejsou reklamy, kde je ústředním motivem stavění cihlové 

zdi, ruční výroba bot, truhlářství, či pekařství jako v tomto případě. 

Obrazový mód v tomto případě přímo odpovídá významu celého sloganu, a tak 

můžeme vidět člověka podílejícího se na hnětení těsta, jenž tak dává základ celému 

následnému procesu pečení. Povolání pekaře je v této reklamě použito ovšem jen jako 

jedno z mnoha zaměstnání, které vyžaduje určitou manuální zručnost, a zároveň 

s sebou nese různé nepohodlnosti či menši finanční ohodnocení, jako většina jiných 

manuálních prací – jedná se tedy slovy tvůrců reklamy o „poctivou práci“. Barevná 

Obrázek 6: Velkopopovický Kozel - "Poctivá práce", zdroj: marketingsales.tyden.cz 
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kombinace je jednoduchá a v barvách samotného loga této značky. Osobně si myslím, 

že obrazový mód by se dal provést i poutavějším způsobem, a i když je samotná 

myšlenka zajímavá a dalo by se s ní polemizovat, reklama jako celek není zpracována 

zdaleka tak působivě, jak by si možná její tvůrci přáli.  

Když přistoupíme k módu písma, nejzajímavější je bezesporu obsahová stránka celého 

sloganu, a tedy celkové vyznění sloganu. Autoři reklamy se rozhodli nastolit téměř 

jakousi polemiku o manuální práci, ovšem u reklamního textu si pravděpodobně nemá 

cenu nalhávat, že tím chtěli zavdat záminku k diskuzi o této problematice, jakožto 

spíše zacílit na společenskou skupinu, jež by mohla na toto téma slyšet. Jedná se tedy 

spíše o řečnickou figuru, kdy si sami tvůrci odpovídají na svou otázku. Na druhou 

stranu určitá hloubka této myšlenky je patrná, Kozel sice může cílit na dělnickou 

vrstvu obyvatelstva, na druhou stranu tak činí prostřednictvím jakéhosi zamyšlení, jež 

může sbírat úspěch i v jiných společenských třídách. Na trhu existuje totiž spousta 

značek zaměřených na stejnou skupinu obyvatelstva, ovšem ve svých reklamách tuto 

myšlenku prodávají o poznání nešikovněji či obsahově prázdněji než Kozel, jak 

uvidíme v některých dalších analyzovaných reklamách. Z formálního hlediska je 

samotný slogan pak napsán bílým, tučným písmem a opět nevyniká nějakou formální 

zvláštností či barevnou kombinací.  

Nejméně zajímavý pro analýzu je i v tomto případě layout, jelikož reklama je 

provedena vcelku jednoduše a mód písma zaujímá postavení vlevo nahoře, dá se tedy 

říci, že představuje to první, s čím se čtenář textu setká. Reklama je tedy provedena 

v souladu s kontextem západních kultur, kdy se písmo čte zleva doprava a tvůrci 

zřejmě chtěli, aby se čtenář nejdříve seznámil s celým sloganem prezentujícím jejich 

myšlenku, a až poté přešel přirozeně na fotografii, jež v tomto případě spíše doplňuje 

a ilustruje celý nápad. Známé logo Velkopopovického Kozla je pak umístěno vpravo 

dole a je spíše decentního rázu, aby korelovalo s celou atmosférou reklamy.  Můžeme 

si všimnout také nápisu „napivosrozumem.cz“, který je v pivních reklamách stále více 

běžný a odkazuje na rozšířenou kampaň tzv. zodpovědné reklamy, kdy se reklamy 

snaží upozornit na zodpovědnou konzumaci alkoholových nápojů. 

Opět zde tedy můžeme vidět, že se daná reklama snaží komunikovat nějaký záměr, 

jelikož se v tomto případě zaměřuje už na konkrétní společenskou problematiku. 

Sémiotickými prostředky je tedy komunikována téměř polemika o manuální práci 

a její důležitosti v dnešní společnosti. Je otázkou, či se Velkopopovický Kozel snaží 
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opravdu promluvit do společenské debaty, či se jednoduše profiluje jako pivo určené 

těm společenským vrstvám, které ve své kampani zmiňuje a určitým způsobem 

glorifikuje. S ohledem na celou kampaň je zde totiž prezentován názor, že jediná 

poctivá práce je pouze ta manuální.  

5.5 Litovel – „U nás plot sousedy spojuje“  

 

Litovel patří spíše do skupiny menších pivovarů, ovšem zejména na Moravě je velmi 

populární. Litovel už dlouhou dobu ve svých sloganech využívá slovní spojení „u nás“, 

které má zdůrazňovat příslušnost tohoto pivovaru k regionu střední Moravy, ovšem 

samotné slogany se mění. Nápad této konkrétní reklamy je rozhodně originální a nelze 

Litovli upřít alespoň určitou snahu se lišit od konkurence. Tato konkrétní reklama těží 

z dvojího významu slova „plot“, jehož význam se rozšiřuje kromě reálného plotu také 

na plot pivní, tedy lístek s vyznačeným počtem vypitých piv, což je samo o sobě velmi 

nápadité. 

Co se týče obrazového módu, zásadní je tedy již zmíněný lístek s vypitými pivy, ale 

také tři lidé společně popíjející pivo Litovel. Tito sousedé se díky pivu nacházejí 

očividně v dobrém rozpoložení a je na první pohled znát, že jsou kamarádi. Tvůrci 

reklamy si dali záležet, aby se zde vyskytovala také žena, takže trochu rozporují 

stereotyp o pivních povalečích, jež tvoří většinou právě muži. Také si pak můžeme 

všimnout, že každý člověk na fotografii je jiného věku, tvůrci se tedy soustředili na to, 

aby zde byly zahrnuty všechny věkové kategorie. I toto může indikovat, že se nesnaží 

oslovit konkrétní cílovou skupinu, ale spíše se zaměřují napříč spektrem všech 

společenských a věkových skupin, ať už to jsou ženy, či mladší a starší lidé. Jak už 

Obrázek 7: Litovel - "U nás plot sousedy spojuje", zdroj: galeriereklamy.mediar.cz 
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jsem zmínil, také si tvůrci dávají záležet na tom, aby celá reklama působila veskrze 

pozitivním dojmem, což se dle mého názoru povedlo.  

Když se budeme soustředit na mód písma, tak je zřetelné, že každého hned zaujme 

slogan znázorněný tučnými a velkými písmeny. Nachází se hned v levé části reklamy 

a působí velmi výrazně. Tvůrci reklamy používají dvojsmysl slova „plot“, jež má tedy 

zastupovat počet piv na lístku, ale také klasický plot oddělující sousedy. Právě 

„litovelský plot“ ovšem sousedy naopak spojuje. Slova „u nás“ jsou pak napsána 

žlutou barvou v kontrastu od zbytku slov, jež jsou znázorněna bílou. Toto familiární 

„u nás“ má pravděpodobně naznačit vřelý vztah značky Litovel ke svým zákazníkům. 

Celý slogan pak koreluje s dobrou náladou lidí na fotografii, a tedy že pivo Litovel 

sousedy spojuje právě pomyslným pivním plotem.  

Layout je u této reklam opět vcelku jednoduchý – samotná značka piva Litovel je 

společně se sloganem zobrazena v levé části reklamy. Uprostřed se pak nachází pivní 

lístek, na nichž jsou čárkami napsaná piva (tedy onen plot), jež má odkazovat také na 

reálný plot mezi sousedy, kteří spolu sedí v této hospodě. Právě tento „pivní plot“ 

ovšem sousedy spojuje. Jedná se tedy o klasickou konotaci pití piva v hospodě jako 

něčeho, co lidi spojuje, v tomto případě tedy sousedy. Vpravo nahoře je pak nenápadně 

schovaný odkaz na web tohoto pivovaru, tvůrci patrně nechtěli narušit kompaktnost 

celé reklamy tímto odkazem, proto zvolili spíše decentní provedení a nenápadné 

umístění. 

Myslím, že samotný nápad není špatný, ovšem myšlenka spojení lidí skrze pivo je 

vcelku typická pro mnoho dalších pivovarů a Litovel se tedy nijak neodlišuje od 

ostatních tím, že by byl snad lépe zapamatovatelný či něčím výrazný. Taková reklama 

pak neurazí, ovšem ani nenadchne a pravděpodobně velmi brzy zapadne v počtu 

dalších podobně provedených reklam. Tato reklama je totiž spíše reklamou na samotné 

navštívení hospody jako takové, ovšem mám pochybnosti, jestli dokáže někoho 

nalákat na samotné pivo Litovel, protože zde není nic o kvalitě konkrétního piva 

a nutno podotknout, že ani samotný nápad (byť originální) pravděpodobně mnoho lidí 

na toto pivo nenaláká.  

Na druhou stranu to může být právě záměr tvůrců, kteří se nechtějí nijak vyhraňovat 

a chtějí Litovel prezentovat jako pivo, které může ocenit každý bez rozdílu. Ocenil 

bych v této souvislosti přítomnost ženy, která je dle mého názoru velmi podstatná 
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a reklama se pak vyhýbá tomu, aby byla tato hospoda prezentována jako typický 

„pajzl“. Naopak je zde důraz na vcelku příjemné prostředí, kde se i neznámí lidé 

mohou potkávat a navazovat nové přátelské vztahy. Také bych vyzdvihnul, že je zde 

prezentován aspoň nějaký originální nápad, kterým se tvůrci snaží odlišit. V mnohých 

reklamách je totiž patrná absence jakéhokoliv nápadu, jak uvidíme hned v další 

analyzované reklamě.  

5.6 Braník – „Pivo jedna radost“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pivo Braník spadá pod smíchovský Staropramen, ovšem profiluje se jako výrazně 

levnější varianta již zmíněného smíchovského piva. Nutno podotknout, že je to znát 

i na mediální prezentaci tohoto pivovaru, jehož cílovou skupinu tvoří hlavně nižší 

pracující třída. Reklamy této značky se tedy nesnaží nastolit konkrétní společenské 

téma či příběh, spíše prezentují svou značku tím, že podporují pivní stereotypy v české 

společnosti, jak budu dále rozvádět ve své analýze.  

Tato konkrétní reklama na pivo Braník by mohla být příkladem toho, kdy autoři 

nepřišli zrovna s originálním nápadem. Záměrně jsem ji zařadil hned za reklamu na 

Litovel, jelikož se ji na první pohled velmi podobá, ovšem při detailnější analýze 

zjistíme, že působí objektivně o mnoho horším dojmem, a to snad ve všech možných 

ohledech. Zároveň musíme ovšem dodat, že v určité neoriginalitě a stereotypizaci se 

pravděpodobně skrývá záměr této značky, která cílí na jednu konkrétní sociální 

skupinu, a jedná se tedy o naprosto opačný přístup.  

Obrázek 8: Braník - "Pivo jedna radost", zdroj: mediaguru.cz 
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Nejprve bych se zaměřil na obrazový mód, kde se nachází tři lidé na první pohled 

obdobného věku, kteří si zrovna přiťukávají sklenicemi piva. Jestliže jsme předchozí 

reklamu hodnotili pozitivně z hlediska odlišného zastoupení napříč pohlavím či 

věkem, v této reklamě figuruje jedna homogenní skupina postarších pánů. Kdybychom 

byli velmi kritičtí, můžeme říct, že reklama opravdu neskýtá vůbec žádný nápad. 

Jednoduše je zde zachycena každodenní scéna z hospody. Celková atmosféra už 

rozhodně nepůsobí tak pozitivním dojmem jako u Litovle, protože prostředí je typický 

výčep. Celková stylizace je pravděpodobně tedy záměrná, jelikož Braník na trhu 

zastává značku velmi snadně cenově dostupného piva, které se tak i mediálně 

prezentuje. Musíme vzít totiž v potaz, že autoři této reklamy pravděpodobně vědí, 

v jaké sociální skupině mají největší potenciál a patřičně toho využívají. Není tedy 

divu, že pro potenciální zákazníky piva značky Braník bude lákavější jednoduchý 

výčep než decentní restaurace. Kdybychom se zaměřili na samotné barvy, pivo zde 

hraje zásadní roli, jelikož září uprostřed reklamy a je to vlastně jediná výrazná barva 

kromě zeleného pozadí sloganu.  

Můžeme říci, že ani mód písma není nijakým způsobem příliš zajímavý, natož pak 

zajímavě zpracovaný, jelikož pouze podkresluje obrazový mód sloganem „Pivo jedna 

radost“. Slogan může opět odkazovat k myšlence, že pivo spojuje a jeho konzumace 

obvykle navozuje radostný stav. Obsah sloganu by šel ovšem i vyložit tak, že pro 

mnohé lidi je právě pivo tou jedinou radostí v životě a hospoda pro ně znamená místo, 

kam si chodí odpočinout či naopak utéct od starostí všedního dne. Slogan je totiž stejně 

jako celá reklama poměrně neurčitý, takže si můžeme pouze domýšlet, co autoři této 

reklamy vlastně zamýšleli. 

 Layout je zde poměrně jednoduchý a není zde velký prostor k analýze tohoto módu, 

jelikož reklama tvoří jeden kompaktní celek, kdy se obrazový mód nachází v centrální 

pozici a slogan celý obraz pouze doplňuje.  

Opět se zde setkáváme s přístupem uplatňovaným v sociálně sémiotice, že zásadní je 

zde kritérium vhodnosti. Právě kvůli záměru tvůrců zobrazit tradiční hospodu a její 

štamgasty s pivem Braník byly použity vhodné sémiotické prostředky, pomocí nichž 

je tento záměr naplněn. Hospoda je zde vykreslena jako typické maskulinní prostředí 

a podle neformálního oblečení můžeme usuzovat, že se zde lidé scházejí například po 

práci. Ovšem protože je zpracování i myšlenka poměrně vágní, není zcela zřejmé, jestli 

byl tedy záměr opravdu takový. 
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5.7 Pilsner Urquell – „Ty pravé Vánoce“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako další reklamu pro praktickou analýzu jsem si vybral reklamu značky Pilsner 

Urquell a opět bych tuto značku nejdříve zasadil do kontextu českého prostředí. Toto 

pivo má bezesporu velkou výhodu v tom, že je obrovským hráčem na českém pivním 

trhu a její značka si dokázala vypracovat velké jméno. Pilsner Urquell dal prakticky 

základ všem pivům plzeňského typu2 po celém světě. Není tedy nutné volit přespříliš 

originální nápady pro zaujetí potenciálních konzumentů, na druhou stranu i přesto 

jejich reklamy patří zpravidla mezi nejlepší a určitá neomezenost finančních 

prostředků jde znát i v mediální propagaci tohoto piva, která je zpravidla velmi 

kvalitní. K samotné analýze jsem vybral vánoční reklamu, protože velmi přesně 

ilustruje vůbec celý koncept toho, jak se tato značka většinou profiluje. Hlavním 

záměrem totiž zpravidla bývá zdůraznění tradic, rodinných hodnot a také velmi častý 

motiv české historie. V této reklamě se autoři zaměřili právě na první dvě zmíněné 

hodnoty. 

Obrazový mód je v této reklamě zpracován poměrně jednoduše, nicméně to v žádném 

případě neznamená, že by nebyl dobře proveden. Jako první si čtenář rozhodně všimne 

klasické láhve této značky, vedle které stojí sváteční sklenice naplněná tímto pivem. 

                                                 

2 Světlé spodně kvašené pivo 

Obrázek 9: Pilsner Urquell - "Ty pravé Vánoce", zdroj: marketingsales.tyden.cz 
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Vánoce pak symbolizuje jehličnatá větvička a zářící svíčka červené barvy v pravé části 

reklamy. Nicméně hlavní myšlenka a poselství reklamy se skrývá až v rozmazaném 

pozadí, kde můžeme vidět rodinu zasedající u štědrovečerní tabule. Při bližším 

pohledu si také všimneme, že každý ze členů rodiny ve své ruce samozřejmě třímá 

sklenici s pivem. Pivo zde tedy opět funguje jako spojující prvek, ovšem už ne 

neznámých lidí nebo přátel, ale naopak lidí nejbližších, tedy rodiny. Pilsner Urquell 

tím odkazuje na tradiční hodnoty, protože právě Prazdroj je jeden z nejtradičnějších 

pivovarů v České republice, který se snaží neměnit svou tradiční recepturu už téměř 

180 let. Graficky je reklama provedena zručně, kdy je propojeno pozadí reklamy 

tvořící celkový motiv se zobrazením samotné láhve piva. Rodinná a vánoční atmosféra 

je zde vykreslena věrohodně i díky typické kombinaci barev pro toto období, ale 

zároveň je zdůrazněno samotné pivo v levé části reklamy, které každý zaregistruje 

pravděpodobně jako první. 

Mód písma zde zastupuje pouze samotný slogan „Ty pravé Vánoce“. Právě slogan 

opět odkazuje ke kontextu značky této piva, která své renomé nejtradičnějšího a 

nejslavnějšího českého piva využívá i v mediálním prostoru. Zároveň ovšem pravé 

Vánoce znamenají, že je člověk stráví v okruhu svých nejbližších, což je právě 

vykresleno pomocí obrazového módu. Celý slogan tedy jednak podporuje prezentaci 

této značky v jejím tradičním pojetí a zároveň zdůrazňuje pojetí Vánoc jako součást 

rodinných tradic, kdy je nám rodina prezentována jako nejdůležitější hodnota ve 

společnosti. Společnost Pilsner Urquell také velmi často využívá svůj slogan „Ten 

pravý originál“, a můžeme tedy říci, že tato konkrétní reklama je jakousi vánoční 

variací tohoto sloganu, kdy je zdůrazněna myšlenka toho, že jedině s touto značkou 

piva budou vánoční svátky jedinečné.  Z formálního hlediska je písmo velké a tučné, 

a i když figuruje poměrně na velkém prostoru, velmi dobře zapadá do celkového 

obrazu.  

Layout je v tomto případě důležitý, jelikož právě rozložení daných prvků je provedeno 

takovým způsobem, aby čtenář přijal všechny komunikované myšlenky a hodnoty. 

V levé straně reklamy totiž nejprve spatříme zmíněnou láhev piva Pilsner Urquell 

s naplněnou sklenicí. V pravé části je znázorněný potom samotný slogan, který 

podporuje zapálená svíčka a větvička, aby bylo tedy zřetelné, že se jedná o vánoční 

večer. Tyto části od sebe nejsou nijak odděleny, a přestože působí na první pohled 

stěžejně, to nejzásadnější se odehrává v pozadí reklamy, kde je vyobrazena rodinná 
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sešlost. Právě hodnoty rodiny a tradice jsou dle mého názoru velmi dobře 

komunikovány, jelikož všechny elementy spolu korelují a vytvářejí tak navzájem 

soudržný celek.  

5.8 Bernard – „Svět se zbláznil“ 

 

 

 

Pivovar Bernard velmi dbá na svou jedinečnou pozici na českém trhu a v reklamních 

textech, které se vyznačují jistou mírou provokativnosti a originálního zpracování, to 

jde velice znát. Reklamy této značky často dosahují celospolečenského rozměru, kdy 

jsou často kritizované jako urážlivé, ovšem nutno podotknout, že snaha provokovat se 

jim z mediálního hlediska rozhodně vyplácí a pivo Bernard nabírá stále na větší 

popularitě. V této práci budu analyzovat později další reklamu této značky, která je 

svým provedením ještě o mnoho kontroverznější, proto se ještě ke kontextu této 

značky vrátím na začátku příští analýzy piva Bernard.  

Kdybychom přešli k samotné analýze, tak vůbec nejdůležitější je zde obrazový mód, 

protože zatímco v levé části textu vidíme barevně zajímavou a orosenou láhev piva 

Bernard, na druhé straně je to plastová láhev s takřka nulovou barevnou variací 

s nápisem „pivo“. Plastová panna pak vtipně dodává celkovému vyznění reklamy 

poněkud komický ráz, což pomáhá vykreslit absurditu myšlenky pití piva z plastových 

lahví, kterou se tvůrci reklamy snažili zdůraznit. V neposlední řadě pak můžeme 

zelenou barvu v levé části obrázku vnímat jako barvu chmele či přírody, tedy aluze na 

skutečnost, že pít pivo ze skleněné lahve je přece jen jaksi přirozenější a tradičnější, 

kdežto růžová barva naopak výrazně kontrastuje s touto přirozeností a spíše podtrhuje 

onu bláznivou myšlenku pití piva z plastových lahví.  

Obrázek 10: Bernard - "Svět se zbláznil", zdroj: www.protext.cz 
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U módu písma je z obsahové stránky nejdůležitější samotný slogan, který odkazuje 

k nápisu „doba plastová“ v pravé části reklamy a celková pointa je tedy patrná, proto 

se zde zaměříme zejména na formální stránku, jež je velmi poutavě provedena. 

Zaměříme se tedy na velikost písma, na použitý font a jeho formálnost. Můžeme vidět, 

že v levé části textu je písmo částečně tučné, částečně kurzívou a nepravidelné 

velikosti. Právě tato celková nepravidelnost kontrastuje s pravou části textu, kde je až 

takřka sterilně ohraničený nápis „doba plastová“ a „pivo“, což jen zdůrazňuje celkový 

protikladný dojem. Barva písma je v levé části různorodá a celý slogan má zlatavou 

barvu, což evokuje samozřejmě typickou barvu piva. Na druhé straně, v pravé části je 

písmo černé na bílém podkladu, což naznačuje opět jakousi unylost a bezbarvost 

a zároveň se jedná o aluzi na všudypřítomná varování a omezení, které jsou s dnešní 

dobou spojeny. Rozhodně musíme říci, že písmo zde opět úspěšně podporuje celkový 

význam celé reklamy. 

Co se týče módu layoutu, v tomto konkrétním případě není poziční rozvržení daných 

elementů zcela závazné, jelikož v této reklamě jsou spolu všechny tři módy velmi úzce 

spojeny. Co se týče rozložení prvků, je na první pohled zřejmé, že je reklama rozložena 

do dvou protikladných částí. Ohraničení je klikaté, nepravidelné a podtrhuje celkové 

vyznění reklamy, tedy že se „svět zbláznil“, jestliže člověk začne pít pivo z plastové 

láhve. Tuto „bláznivost“ pak zvýrazňuje zmíněné nepravidelné rámcování těchto dvou 

částí vedle sebe.  

Záměr tvůrců je tedy z této reklamy jasně patrný, narážejí na zaběhlé tradice pití piva 

ze skleněných lahví, a naopak se vyhrazují vůči novátorskému postupu plastových 

lahví, který považují za bláznivý výstřelek a tato idea šíleného nápadu je podporována 

téměř všemi sémiotickými módy, od rozložení daných prvků, až po využití písma či 

práci s obrazem. Nutno podotknout, že české pivní prostředí je klasicky velmi tradičně 

zaměřeno, což dává této reklamě ještě větší potenciál. Právě tady lze spatřovat onu 

kulturní jedinečnost, jelikož každá společnost či kultura vnímá různé módy jinak, 

a zatímco v jiných společnostech by zmíněné módy nemusely vůbec naznačovat ideu 

nějakého bláznovství, v tomto konkrétním prostředí se to bezesporu autorům daří. 
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5.9 Krušovice – „Buď jsi král, nebo ne“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Krušovice - "Buď jsi král, nebo ne", zdroj: www.mediaguru.cz 

Tato reklama na pivo Krušovice je opět jednou z těch, u které je velmi důležitý kontext 

celé kampaně. Kampaň spuštěná v roce 2017, nazvaná jako „Pivo s charakterem“, se 

zaměřuje na tématiku charakteru, ovšem stále je doprovázena sloganem „Buď jsi král, 

nebo ne“, jímž Krušovice už typicky oslavují hrdiny všedního života. Jako 

představitele „nového krále“ si tato značka vybrala Václava Rašilova, který má tedy 

představovat muže s vytříbeným charakterem. Nicméně kdybychom přistoupili k této 

konkrétní reklamě, nutno podotknout, že těží zejména z velmi povedené předchozí 

„královské“ kampaně a hodlá se tohoto nastavení držet i nadále.  

Obrazový mód je tvořen právě sedícím „králem“, který je doprovázen mužem, o němž 

už z kontextu této kampaně tedy tušíme, že je to právě charakter doprovázející 

samotného krále. To je samo o sobě zásadní a obrazový mód v této reklamě rozhodně 

zastává ústřední roli, jelikož mód písma už tématiku charakteru příliš nerozvádí, když 

si tedy odmyslíme slovo král a nepatrný slogan v pravé dolním rohu, ovšem těmto 

prvkům se budeme věnovat později. Jestliže se zaměříme na samotného „krále“, 

můžeme vidět, že sedí vzpřímeně, ruce položené majestátně na stůl a dívá se takřka 

upřeným pohledem. Pivo, jež vyzařuje do všech stran jako pravý poklad, se nachází 

pak přímo před ním. Kdybychom to zlehčili, hlavnímu protagonistovi už chybí pouze 
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koruna a žezlo, abychom jej vnímali jako opravdového krále. Nicméně právě koruna, 

tedy logo samotné značky královského pivovaru Krušovice, se nachází v levé části 

reklamy přímo pod sloganem. Dále můžeme vidět, že král sedí v hospodě (s největší 

pravděpodobností krušovické Šalandě 3) a je oděn velmi distingovaně, ostatně stejně 

jako jeho charakter, jenž krušovické pivo třímá přímo v rukou. Reklama využívá 

červené barvy, která je ostatně barvou loga tohoto pivovaru.  

Co se týče módu písma, nejvýraznějším slovem je zde pochopitelně slovo „král“ 

situované v levé horní části textu, které ovšem spíše uvádí nového „krále“ do celé 

krušovické kampaně, jelikož samotný slogan obsahující toto slovo je zobrazen velmi 

nepatrně v pravém dolním rohu pod samotným logem. Reklama tedy působí tak, že 

jde spíše o představení nového krále a celé kampaně založené na tématice charakteru. 

Téma charakteru nicméně není zastoupeno módem písma, proto jsem také zmiňoval 

důležitost kontextu celé kampaně a obrazového módu, který už charakter do reklamy 

zahrnuje. Slovo „král“ velmi dobře koreluje právě s obrazovým módem, jelikož 

Rašilov je opravdu zobrazen jako klasický král, navíc je toto slovo symbolicky 

situované právě nad zmíněnou královskou korunu.  

Jestliže se zaměříme na layout, samotný král a jeho pivo se nachází ve středu celé 

reklamy a obrazový mód zde hraje tedy klíčovou roli. Ovšem aby člověk pochopil, že 

se jedná právě o nového krále, slogan je situovaný v levé části reklamy a v našem 

kulturním kontextu jej tedy budeme číst jako první a teprve poté se zaměříme na 

celkový děj reklamy. Charakter pak stojí vedle krále ve stejném oděvu, takřka jako 

věrný služebník doprovázející krále. Logo pivovaru Krušovice je pak umístěno vpravo 

dole a velmi stěží můžeme číst samotný slogan „Buď jsi král, nebo ne“, který je tedy 

odsunut spíše do ústraní, jelikož hlavní roli v celé kampani už přejímá téma charakteru. 

Dle mého názoru byl záměr tvůrců spíše uvést na scénu nového krále a novou kampaň 

s tématikou charakteru, ovšem nejsem si jistý, jestli tato reklama obstojí i bez kontextu 

celé kampaně, protože toto téma není podpořeno módem písmem, a celá idea zaměření 

se na charakter tak může být bez daného kontextu velmi složitě interpretována. 

                                                 

3 Koncept restaurací pivovaru Krušovice 
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5.10 Březňák – „Pivo staré školy“ 

 

Březňák v roce 2017 přišel s novou kampaní nazvanou „Pivo staré školy“, kde se snaží 

vyzdvihnout důležitost úcty ke stáří a vůbec vzdát určitý hold starší generaci či 

rodičům, což se snaží zároveň propojit s tématem moudrosti stáří. Právě moudrost, 

kterou klasicky starší lidé nabývají, je pak tedy dána do souvislosti s touto značkou 

piva. Celá kampaň se také zaměřuje na mezigenerační problematiku a propojení 

jednotlivých generací, v případě této konkrétní reklamy se patrně jedná o syna a otce, 

jelikož je to známo z kontextu televizních reklam na tuto značku. 

Kdybychom nejprve měli rozebrat obrazový mód, zasazení celé reklamy je opět velmi 

typické, jelikož se odehrává v hospodě, kde se tedy sešel pravděpodobně otec se 

synem. Z obsahové stránky tu není příliš co k analýze, ovšem zdůraznil bych, že až 

celý slogan dává reklamě smysl a obrazový mód zde spíše ilustruje tuto myšlenku. 

Podobně jako tomu bylo u piva Pilsner Urquell jsou zde znázorněním těchto osob 

zdůrazněné určité hodnoty, a to tedy jak úcta ke stáří, tak dobré rodinné vztahy mezi 

otcem a synem. Pivo je zde tedy opět vykresleno jako nápoj, který lidi spojuje, přičemž 

hospodu můžeme vnímat jako ojedinělé místo k prohloubení či zachování těchto 

vztahů. Hospoda je zde vykreslena malebně a koreluje s celou myšlenkou stáří, jelikož 

se nejedná o typický výčep či moderní restauraci, nýbrž spíše důstojnou a velmi 

zachovalou hospodu, což dokreslují například obrazy na stěnách nebo zdobené židle. 

Tvůrci se tedy soustředili na detaily v tom smyslu, aby celou myšlenku doplňovalo 

i vhodné prostředí.  

Mód písma je v tomto případě dle mého názoru zásadní, a to nejen proto, že se nachází 

v centrální pozici, ovšem hlavně z toho důvodu, že bez sloganu a samotné myšlenky 

Obrázek 12: Březňák - "Pivo staré školy", zdroj: www.marketingovenoviny.cz 
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by reklama mohla zapadnout mezi spoustu dalších reklam situovaných do 

hospodského prostředí. Právě sloganem „Pivo staré školy“ se reklama snaží vnuknout 

myšlenku, že starší člověk disponuje určitým nadhledem a také jistou moudrostí, 

kterou jsem zmiňoval na začátku analýzy. Právě tyto vlastnosti mu pak pomáhají ve 

výběru piva této značky, konotace slovního spojení „stará škola“ je zde tedy veskrze 

pozitivní, což je důležité zdůraznit. Jestliže někoho nazveme jako „stará škola“ či 

„stará vojna“, implikujeme tím, že dělá věci tradičně, po svém a tedy tak, jak se to 

dělalo dříve. Slogan tedy můžeme vnímat i v tom smyslu, že se snaží opět zdůraznit 

roli tradičního či konzervativního pojetí piva a hospodského prostředí, proto 

pravděpodobně najde cílovou skupinu spíše u starších lidí. Nicméně myšlenka úcty ke 

stáří může imponovat lidem různého věku a nelze tedy říct, že by se tvůrci zaměřili 

pouze na jednu skupinu. 

Layout je i v tomto případě poměrně jednoduchý a reklama je vnímána jako jeden 

kompaktní celek, kdy je slogan zakomponován do centra celé reklamy a je vložen 

přímo mezi dva sedící muže s pivem. Zajímavá je zde skutečnost, že logo piva Březňák 

zde figuruje pouze na pivním tácku a samotné sklenici s pivem, ovšem už není jinak 

v reklamě zastoupeno. Slogan se nachází uprostřed celé reklamy a čtenář jej 

pravděpodobně bude vnímat jako první informaci z celého textu, kterou pak podporuje 

obrazový mód, a tedy děj reklamy. Přestože samotný slogan odkazuje na „starou 

školu“, obrazový mód skýtá naprosto stejný prostor synovi o otci (staré škole), což 

může tedy odkazovat k onomu mezigeneračnímu propojení a důležitosti rodinných 

hodnot, jež jsem zdůrazňoval na začátku analýzy.  

Zjednodušeně bychom mohli říct, že zatímco slogan zastupuje hlavně hodnotu stáří, 

obrazový mód už se soustředí spíše na propojení hodnoty stáří s hodnotou rodiny 

a vůbec myšlenku toho, že i přes velký věkový rozdíl si člověk může s druhým 

člověkem rozumět. V zásadě by se nemuselo ani jednat o otce a syna, a i přesto by 

reklama byla funkční, jelikož by stále zdůrazňovala mezigenerační propojení 

a současně úctu ke stáří a celé generaci rodičů. 
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5.11  Gambrinus – „Na zdraví zdravému rozumu“ 

 

 

 

 

 

 

 

Gambrinus stejně jako pivovar Krušovice využívá postavu „krále“, ovšem činí tak 

odlišným způsobem. V roce 2017 tento pivovar spustil kampaň pod názvem „Za 

zdravý rozum“, kterým se tvůrci snaží pivním konzumentům vzkázat, aby se zabývali 

v životě jen tím, co je opravdu důležité, a tedy ne zbytečnostmi. Téma „zdravého 

rozumu“ se dá vyložit různými způsoby, ovšem nejpravděpodobnější záměr tvůrců 

bude nejspíše podobná myšlenka, jež komunikuje například Bernard, a tedy že by se 

vždy měla zachovat určitá míra zdravého rozumu ve všem konání. Na druhou stranu, 

zatímco ze zmíněné reklamy na Bernard je komunikovaný záměr (tedy upozornění na 

určitý druh problému) jasně patrný, zde je to spíše obecnějšího rázu a reklama působí 

dle mého názoru bez širšího kontextu kampaně trochu bezzubým dojmem. 

Kdybychom přistoupili k obrazovému módu, tak hned v levé části reklamy můžeme 

vidět právě zmíněného krále, kterého v tomto případě ztělesňuje samotný patron piva 

král Gambrinus, podle něhož nese toto pivo ostatně svůj název. Reklama není zasazena 

do konkrétního prostředí, podstatná je zde samotná postava krále, kterého spatříme 

pravděpodobně v celé reklamě jako první, jelikož tvoří téměř celou levou část reklamy. 

Stejně jako na samotném logu této značky, i zde je král Gambrinus zobrazen s vousy, 

korunou a náhrdelníkem. Král kyne svou sklenicí piva směrem ke čtenáři a je zřejmé, 

že připíjí právě na „zdraví zdravému rozumu“. Červená barva je ústřední barvou tohoto 

piva, a tak i samotný král je oděn právě do této barvy.  

Zásadním módem nesoucí celé poselství reklamy je zde ovšem mód písma, a tedy 

samotný slogan, který vzdává hold „zdravému rozumu“. Zde se vrátím k myšlence 

Obrázek 13: Gambrinus - "Na zdraví zdravému rozumu", zdroj: marketingsales.tyden.cz 
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z úvodního odstavce, a tedy že si člověk pod pojmem zdravý rozum může představit 

ledacos. Zůstává proto otázkou, jestli se tvůrci snaží upozornit na nějaký konkrétní 

problém jako u případu reklamy piva Bernard, nebo je samotný slogan možno blíže 

specifikovat pouze z hlediska celé kampaně. Samozřejmě je možné, že tvůrci se snaží 

vyzdvihnout používání tzv. selského rozumu, ovšem stále na mě celá myšlenka působí 

poněkud vágně. Navíc zde prakticky neexistuje obsahová korelace mezi sloganem a 

samotným králem, když pomineme pokynutí pivem značící „na zdraví“. Slogan je opět 

znázorněn červenou barvou, která jako by nese implikaci určitého upozornění, aby 

člověk opravdu používal „zdravý rozum“, navíc slovo „rozum“ je ještě dvakrát 

podtržené, a tedy zvýrazněné dalším grafickým prostředkem.  

Layout této reklamy je poměrně zručně provedený a vizuálně působí povedeně, jelikož 

všechny elementy spolu graficky ladí a vytvářejí kompaktní obraz. Čtenář může přejít 

od krále k samotnému poselství, jež se skrývá ve sloganu a obrazový mód i mód písma 

jsou zde poměrně vyrovnaně zastoupené. I když slogan prezentuje celou myšlenku 

reklamy, král je znázorněn velkolepě a uvádí čtenáře do celé reklamy. Logo piva 

Gambrinus je naproti sloganu a samotnému králi poněkud menší, ovšem i tak je stále 

velmi výrazné a jeho barevná kombinace koreluje s celou atmosférou reklamy.  

Celkový vizuál je dle mého názoru tedy povedený, ovšem nejsem si příliš jistý, jestli 

obsahová stránku sloganu dokáže oslovit publikum (není příliš zřejmá konkrétní 

sociální skupina, na kterou by se pivo zaměřovalo), jelikož slogan působí vcelku 

neurčitě a není propojený s obrazovým módem tak, aby ho to posunulo na vyšší 

úroveň. Oba módy tedy fungují jeden bez druhého, ovšem nelze říci, že by se 

podporovaly či že by spolu korelovaly, to se děje pouze z hlediska formální stránky, 

kdy je červená barva určitým spojovníkem těchto módů. Právě formální prvky 

vytvářejí v této reklamě poměrně příjemný obraz, ovšem kdybychom ji měli hodnotit 

z hlediska nějakého přesahu či konkrétního poselství (vzpomeňme si opět například 

na reklamu piva Bernard), rozhodně si dokážu představit výstižnější zpracování. 
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5.12 Zubr – „Za každým borcem stojí Zubr“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přerovský pivovar Zubr ve svých reklamách často využívá právě svůj název odvozený 

od zvířete obrovské síly. Právě konotace síly jsou pro tuto značku zásadní, jelikož 

motto „síla chuti“ je se Zubrem už typicky spjaté.  Tato konkrétní reklama vystihuje 

mediální využití této konotace, jelikož s ní pracuje ať už po obrazové stránce, tak 

rovněž po stránce textové, kdy je slogan „Za každým borcem stojí Zubr“ podpořen 

obrazovým znázorněním reálného zubra stojící za mužem, jenž má tedy představovat 

onoho „borce“ ze sloganu.  

Obrazový mód je v tomto případě velmi úzce spjatý se samotným sloganem, jelikož 

s ním ve vizuální rovině koreluje téměř doslovně. Hned v levé části reklamy vidíme 

samotné pivo značky Zubr, jež představuje pravděpodobně první informaci, se kterou 

se čtenář setká a můžeme jej považovat za centrální prvek celé reklamy. V pravé části 

reklamy pak stojí muž, za kterým se nachází samotný zubr. Reklama se svou vizuální 

stránkou snaží podpořit slogan, kdy má muž znázorňujícího „borce“ k dispozici oporu 

v podobě reálného zubra. Samotný muž má ostře řezané rysy, plnovous a oholenou 

hlavu, což jsou v naší kultuře rysy spojené s ideou mužství či stereotypem o tom, jak 

by měl správný muž působit. Muž sám o sobě tedy vyzařuje určitou sílu, jež kromě 

tělesné stránky také podporuje jeho upřený a zamračený pohled. Za tímto mužem se 

pak nachází zubr podporující celou ideu síly, jelikož zubr je znám pro svou urputnou 

sílu, navíc tak tvůrci zakomponovali do celé reklamy i reálného původce názvu své 

značky.  

Obrázek 14: Zubr - "Za každým borcem stojí zubr", zdroj: www.zubrfanklub.cz 
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Slogan „Za každým borcem stojí Zubr“ se nachází v horní části reklamy, a tudíž je 

z kontextu naší společnosti pravděpodobné (tendence číst texty z levé či horní části 

textu), že bude vnímán jako první (zároveň s orosenou lahví piva) či druhý prvek 

v pořadí. Samotný obsah sloganu je záměrně dvojsmyslný, jelikož zaprvé odkazuje na 

skutečnost, že za mužem v samotné reklamě se nachází zubr, zadruhé je pak nosičem 

hlavního sdělení reklamy. Hlavní význam se totiž skrývá ve snaze komunikovat názor, 

že pivo zubr pije „každý borec“. Způsob, jakým je „borec“ v této reklamě znázorněn, 

jsme již rozebírali u obrazového módu, ovšem rozhodně stojí za povšimnutí, že Zubr 

tedy pravděpodobně zajímá skupina mužů, kteří by se rádi spatřovali v podobném 

světle jako hlavní protagonista reklamy. Je zde tedy dáván důraz na sociokulturně 

vytvořený stereotyp o tom, jaký obraz člověka či muže může být v naší společnosti 

považován za „borce“. Právě tento portrét siláctví je pak dán do spojitosti s pitím piva, 

což je tedy podobné například kampani Radegastu (viz podkapitola 5.1). Formálně 

slogan nijak nevybočuje, ovšem je znázorněn velmi výrazným písmem, což jen 

podtrhuje důležitost tohoto módu v celé reklamě.  

Oba módy jsou ovšem zastoupeny poměrně vyrovnaně, alespoň co se důležitosti týče, 

jelikož mód písma zastává obsahově ústřední informaci, která je sice doplněna 

a ilustrována obrazovým módem, ovšem vizuálně zaplňuje největší prostor reklamy 

právě obrazový mód, jelikož láhev piva a muž doprovázený zubrem jsou rozprostřeni 

napříč celou reklamou. Oba módy se tedy nepřekrývají a lze říci, že jsou rozděleny 

právě jejich umístěním, ovšem kromě jejich polohy zde není žádné viditelné 

ohraničení. V reklamě se v podstatě nachází pouze několik elementů, které jsou 

určitým způsobem seřazeny do jednoho celku, ten je tedy tvořený pivem, mužem, 

zubrem a samotným sloganem. Jednotlivé elementy jsou pak seřazeny dle jejich 

důležitosti, kdy sklenice piva a slogan jsou tedy stěžejními a muž se zubrem tyto prvky 

pak spíše doplňují a dokreslují. Tato reklama tedy jako jedna z mála analyzovaných 

velmi pracuje s módem layoutu, který je zásadní pro vyznění celého textu, jelikož jiné 

pořadí jednotlivých elementů by ovlivnilo čtení či celkový význam reklamy. Opět je 

zde ovšem důležitý kontext toho, v jaké posloupnosti vnímáme text v naší společnosti. 

Ještě bych doplnil, že kdybychom si vzpomněli na reklamu na Krušovice, kdy je hlavní 

hrdina reklamy doprovázen postavou Charakteru, zde je hlavní hrdina doprovázen 

samotným zubrem, tedy hlavním symbolem této značky.  
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5.13 Žatec – „V zájmu vaší rodiny, zmizte na dvě hodiny“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žatecký pivovar patří mezi menší pivovary, jež ve své práci rozebírám, nicméně tato 

konkrétní reklama je svým obsahem natolik zajímavá, že stojí za rozbor. Tvůrci 

reklamy se totiž rozhodli zaměřit na typické téma, jež je s pitím piva a obecně 

s pivními stereotypy velmi úzce spjato. Reklama totiž líčí ženy jako typické 

„stíhačky“, tedy ženy, které mají často ve zvyku své mužské protějšky jistým 

způsobem uhánět. Toto pojetí manželky může být v daných společenských kruzích 

dominantní, zejména tedy právě v klasickém pivním prostředí hospod či spíše výčepů. 

Přestože tedy toto vykreslení manželky můžeme vnímat jako šovinistické či nevhodné, 

tvůrci reklam pravděpodobně cítí potenciál využít tento stereotyp, který v české 

společnosti bezpochyby panuje a je jistým způsobem zakořeněn.  

Obrazový mód zde opět hraje zásadní roli, jelikož stěžejní roli zde hraje právě žena 

představující nepříliš přátelsky naladěnou manželku. Tento efekt je ještě zvýrazněn 

tím, že je žena znázorněna s natáčkami ve vlasech a pleťovou maskou, čímž je její 

nepřátelský výraz ve tváři ještě umocněn. Celý tento dojem pak umocňuje váleček na 

těsto, který žena drží téměř ve výhružné pozici a je zřejmé, že by mohl velmi dobře 

posloužit jako zbraň proti manželovi. Způsob umístění piva do celé reklamy působí 

spíše náhodně, tedy že jej tvůrci jednoduše chtěli umístit do reklamy a trochu si s tím 

nevěděli rady, je to tedy spíše určitá nutnost, aby se v reklamě nacházel samotný 

Obrázek 15: Žatec - "V zájmu vaší rodiny, zmizte na dvě 

hodiny", zdroj: www.ceskepivo-ceskezlato.cz 
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produkt. Zároveň pivo samozřejmě dokresluje celou pointu i z obsahové stránky věci. 

Nicméně způsob, jakým je zde vykreslena manželka, je pro sdělení zásadní, jelikož 

tvůrci prakticky pobízejí mužskou populaci k tomu, aby raději odešli na pivo, protože 

doma je nečekají zrovna nadějné vyhlídky. Hospoda je tedy prezentována jako místo 

k odpočinku a relaxaci od manželky, která symbolizuje spíše trápení a strasti. 

Zjednodušeně můžeme říct, že žena v této konkrétní reklamě konotuje zkrátka 

nepříjemné pocity a jediným východiskem je podle tvůrců odchod do hospody, alespoň 

tedy na určitý časový úsek. Tvůrci se ještě rozhodli podpořit poměrně negativní 

znázornění manželky tím, že pozadí za ní je tvořené šedou barvou, což tedy podporuje 

poměrně ponurou atmosféru, kterou tato žena má vyzařovat.  

Slogan takřka rýmově znějící „V zájmu vaší rodiny, zmizte na dvě hodiny“, se snaží 

čtenářům tedy sdělit, že udržení šťastné domácnosti vyžaduje určitou časovou odluku 

od své manželky. Skutečnost, že se nejedná o zdůraznění rodinných hodnot, nýbrž o 

pokus o vtipné zachycení rodinného života, je ovšem zřejmá každému čtenáři. Jelikož 

se jedná o reklamu na pivo, je tedy ze samotné podstaty jasné, že druhá část sloganu 

„zmizte na dvě hodiny“ odkazuje na hospodu, která tedy slouží jako onen únik od 

manželky, jak jsem popsal v předchozím odstavci. Rozhodně také nemůžeme 

vynechat celé uvození sloganu „Vzkaz pro všechny chlapy“, protože právě zde je jasně 

vyzdvihován fakt, že ženy rozhodně nepatří mezi cílovou skupinu Žateckého pivovaru, 

naopak mají nárok se po přečtení takové reklamy cítit spíše dotčeně.  

Tvůrci reklamu rozdělují na dvě části, z nichž horní část je tvořena tedy zobrazením 

zmíněné ženy. Tato část je pak šikmo oddělena plochou, která slouží jako pozadí pro 

slogan (tato plocha může být také stůl, není to příliš zřejmé). Právě na dělítku těchto 

dvou části se pak nachází pivo značky Žatec, jehož umístění považuji za náhodné, 

protože rozhodně nepatří k manželce, ale naopak má symbolizovat hospodu. Určité 

vysvětlení by mohlo být, že jsou zde dány do kontrastu dvě části, tedy žena 

v domácnosti a hospodský stůl, na kterém se vyskytuje pivo, ovšem béžová plocha 

působí spíše než stůl pouze jako neurčité pozadí. Co se tedy týče formální stránky, 

reklama působí poměrně amatérsky, jestliže ji srovnáme s dalšími analyzovanými 

vzorky.  

Žatecký pivovar využívá ve své reklamě několika stereotypů najednou, jelikož 

potvrzuje představu o manželce, se kterou muž nemá velmi lehké pořízení, ovšem 

zároveň vykresluje muže jako někoho, kdo řeší rodinné problémy úprkem do hospody. 
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Hospoda tedy slouží jako místo k odpočinku, ne-li místo k řešení problémů, což 

můžeme považovat za další stereotyp. Když to tedy shrneme, tato reklama představuje 

takřka ukázkový příklad využití pivních stereotypů, které zároveň podporuje a snaží 

se skrze ně zacílit na tu sociální skupinu, jejíž příslušníci se s tímto zobrazením života 

či manželství ztotožňují. Na druhou stranu tato reklama může člověka jednoduše 

pobavit, což může být samo o sobě prospěšné pro tuto značku, jelikož se stane snáze 

zapamatovatelnou. Zajímavé může být také porovnaní s ostatními pivovary, které 

zobrazují ženy jako femme fatale (viz. Ostravar, podkapitola 5.3) a rámcují je 

v kontextu úplně opačného stereotypu.  

5.14 Bernard – „Černá 12“ 

 

 

 

 

 

 

 

Tato reklama v jistém smyslu navazuje přímo na předchozí analyzovanou reklamu 

značky Žatec, ovšem téma ženy je zde použito v naprosto opačném kontextu, jak 

z analýzy uvidíme. Využívání takzvaných „pin-up girls“ se stalo v reklamním 

průmyslu velmi populární už ve 20. letech 20. století, a právě na tuto tradici navázal 

ve své retro kampani i pivovar Bernard, čímž se mu povedlo vzbudit nebývalou 

kontroverzi. Poprvé ji použil v roce 2015 a i tehdy vzbudila vlnu kritiky, poté ji 

obnovil v roce 2017 v návaznosti na svou kampaň „Rotující pípa“, která umožňuje 

hospodským střídat speciály z jednoho pivního kohoutu. Nicméně právě tato konkrétní 

reklama vzbudila v celé kampani zdaleka největší pozdvižení, kdy byla mnohými 

považována za rasistickou a sexistickou zároveň. Bernard se nicméně hájí, když pro 

Lidovky řekl: „Chceme naznačit lidem, aby se nebrali tak moc vážně. Jde také o to, 

vyvolat diskusi nad svobodou projevu. Kampaň je naprosto v souladu se zákony 

Obrázek 16: Bernard - "Černá 12", zdroj: ekonomika.idnes.cz 
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i etikou. Jen se nechceme nechat sešněrovat všelijakou překorektností nebo 

přeregulovaností“ (Petr, 2017).  

Obrazový mód je zde jednoznačně zásadním pro celou reklamu, kdy je opět využíván 

motiv ženy. Žena tedy působí spíše jako sexuální objekt, čemuž napomáhá tedy hlavně 

její odění, jelikož zpoza růžové sukně můžeme vidět kalhotky stejné barvy. Navíc je 

to doplněné podvazky a boty s podpatky, které celý dojem vyzývavosti umocňují. Žena 

se navíc usmívá a z jejího pohybu je patrné, že tančí, kdy je svým pozadím 

provokativně otočená směrem ke čtenáři. Zásadní pro vyznění celé reklamy je ovšem 

skutečnost, že je tato žena černé pleti, což tedy odkazuje na černé pivo, které reklama 

prezentuje. Jak už jsem naznačil v první odstavci, žena je zde vyobrazena v naprosto 

jiném kontextu, než tomu bylo u předchozí reklamy, kde jsme měli možnost vidět 

„domácí puťku“. Zde si tvůrci naopak dali záležet, aby z této ženy vyzařoval určitý 

sexappeal či možná až míra lascivnosti, i když se samozřejmě nejedná o fotografii, ale 

pouze o grafický výtvor. Žena ovšem působí vyzývavě a evokuje spíše pozitivní 

emoce, než jak tomu bylo právě u předchozí reklamy. Její tančení by mohlo být 

odkazem na zmíněnou rotující pípu vyobrazenou v pravé části reklamy, ovšem přesně 

tato pin-up girl byla Bernardem použita již v roce 2015, kdy kampaň na rotující pípu 

ještě nebyla spuštěna, ovšem i tak spolu tyto dva prvky korelují, jelikož působí oba 

v pohybu. 

Druhým nejdůležitějším obrazovým elementem této reklamy, který se společně s pin-

up-girl nachází přímo uprostřed celé reklamy, je tedy samotné černé pivo Bernard. 

Také sklenice s černým pivem je lehce nakloněna, což opět zapadá do celkového 

konceptu reklamy. Reklama totiž díky tomu nepůsobí staticky, ale vcelku živým 

způsobem, plus to dokresluje tedy onu pointu s rotující pípou. Zásadní je zde ovšem 

skutečnost, že tvůrci dali do souvislosti černé pivo s ženou černé pleti, což vyvolává 

možná největší míru kontroverze. Ovšem také bych se soustředil na samotný fakt, že 

je zde vyobrazena žena (s odhlídnutím od toho, že je tedy tmavé pleti), jelikož právě 

žena je ústředním prvkem této reklamy. Důležité je ovšem říct, že je zde vylíčena také 

stereotypním způsobem, ovšem úplně jiným způsobem než v reklamě na pivo Žatec. 

Tento stereotyp naopak prezentuje ženu jako sexuální objekt, tedy jako určitou femme 

fatale, jako tomu bylo například o reklamy na Ostravar (viz podkapitola 5.3). Nejedná 

se tedy o stereotyp ženy v domácnosti, ale spíše západní společností rozšířený 

stereotyp ženy jako prostředku sexuálního potěšení.  
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Mód písma je zde zobrazen v levé horní části reklamy a čtenář jej patrně bude číst jako 

prvotní informaci, na druhou stranu písmo spíše jen doplňuje obrazový mód, který je 

zde ústředním nositelem celé myšlenky. Tvůrci si zde nemuseli příliš pohrávat se 

sloganem, protože samotný název „Černá 12“ je v kontextu s obrazovým módem více 

než dostačující a podtrhává tedy samotnou myšlenku a vtip celé reklamy, jelikož 

odkazuje jak na pivo, tak na ženu černé pleti. Nejdůležitější je pochopitelně přívlastek 

„černá“, jelikož „12“ už je pouze samotný stupeň tohoto piva a lze si jen velmi těžko 

představit, že by tvůrci například chtěli odkazovat na věk této zobrazené ženy. 

Z formální stránky je nápis proveden poměrně velkým písmem, kdy font opět koreluje 

s celou atmosférou takřka „pohybující se“ reklamy, jelikož není sterilně a staticky 

vyobrazen, ale ladí s ostatními elementy v textu. Totéž můžeme říci o „Bernardově 

rotující pípě“, kdy mód písma koreluje s obrazovou stránkou reklamy a jsou zde 

použité barvy loga této značky, tedy zelená a červená. 

Pomocí layoutu se zaměřím ještě na ostatní prvky v této reklamě, které zde možná na 

první pohled zastávají poněkud menší úlohu. Pod již zmíněným sloganem v levé horní 

části se nachází klasické logo Bernard, které je menší velikosti, ale stále velmi výrazné, 

navíc se logo Bernard objevuje také na samotné sklenici s pivem, takže čtenář nemá 

šanci přehlédnout, že se jedná právě o tento pivovar. Jak už bylo popsáno výše, 

ústředními prvky jsou zde žena a sklenice s pivem a jejich důležitost také odpovídá 

centrálnímu zasazení do reklamy. V pravé části reklamy se pak nachází zmíněná 

„rotující pípa“, jejíž grafické provedení odpovídá celkové atmosféře reklamy, ale také 

samotné pin-up girl, jelikož je do určité míry znázorněna také retro způsobem 

a zároveň se nachází v pohybu jako všechny další prvky (kromě loga pivovaru, které 

je jediné statické). Celá reklama je pak zobrazena na žlutém pozadí, jež má 

pravděpodobně evokovat už klasicky zlatavou barvu piva. 

Tato reklama se tedy opět nesla v duchu stereotypů spojených s ženami, ovšem ve 

zcela odlišném duchu než předchozí analyzované texty. Stanislav Bernard v rozhovoru 

pro iDnes (2017) uvedl, že hlavním cílem reklamy je vyvolat pozornost, o nic jiného 

příliš nejde. Jestliže bychom se opravdu řídili tezí, že princip reklamy tkví v hlavně 

v tom, jak čtenáře co nejvíce zaujmout, musím říci, že se to v tomto případě 

bezpochyby povedlo. Nutno podotknout, že snaha vyvolat pozornost a kontroverzi je 

patrná téměř z každé kampaně tohoto pivovaru a dle mého názoru se to pivovaru 

Bernard poměrně daří.  
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5.15 Litovel – „U nás Gustav vládne silou“ 

 

Litovel je druhým z pivovarů, jejichž reklamu už jsem analyzoval dříve, ovšem i zde 

má tato další analýza odůvodnění, jelikož motiv mužské síly je v českých reklamách 

na pivo v období let 2016 a 2017 velmi hojně využívaný. Litovel ovšem na rozdíl od 

jiných značek vsází na svého rodáka a slavného zápasníka Gustava Frištenského, který 

je spjat právě s tímto moravským městem (iDnes, 2018). Právě na postavě mistra 

Evropy v řeckořímském zápase stojí tato konkrétní reklama, která se stala součástí 

kampaně „U nás“ (viz podkapitola 5.6).  

Jestliže se jako vždy zaměříme nejprve na obrazový mód, tak nejdůležitějším prvkem 

je zde rozhodně postava Gustava Frištenského, tedy jeho grafické vyobrazení. 

Zápasník stojí vzpřímeně v černém nátělníku, jež je posetý různými medailemi 

dokazující jeho úspěch. Ruce má položené majestátně v pase a čtenář díky této pozici 

může vidět jeho vyrýsovanou muskulaturu. Postava pak disponuje typickým knírem, 

kterým se Gustav Frištenský celý život honosil, ovšem jeho pohled není tak tvrdý 

a upřený, jako tomu bylo v jiných reklamách při zobrazení stereotypu mužské síly. 

Tomuto zobrazení může nahrávat fakt, že Frištenský byl navzdory svému „povolání“ 

považován za muže, jenž by se pro ostatní takřka rozdal (Týden, 2017).  

Kromě samotné postavy tohoto zápasníka můžeme ihned vidět logo tohoto pivovaru, 

které je posazeno do pravého horního rohu a čtenář jej tedy podle našich nastavených 

konvencí bude číst jako první, společně s obrazem samotného zápasníka. V pravé části 

reklamy se pak nachází sklenice piva této značky, tedy pivní speciál se samotným 

Obrázek 17: Litovel - "U nás Gustav vládne silou", zdroj: galeriereklamy.mediar.cz 
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Gustavem vyobrazeným i na sklenici. Pivní pěna z této sklenice přetéká, což může 

symbolizovat právě nadměrnou, nezkrotnou sílu, kterou se Gustav (jak zápasník, tak 

i toto speciální pivo) vyznačuje. Pozadí celé reklamy může být pravděpodobně 

prostředí pivovaru Litovel, kterému tedy Gustav symbolicky „vládne“, ovšem tento 

kontext vládnutí bude více patrný právě v analýze módu písma.  

Když tedy přistoupíme ke sloganu „U nás vládne Gustav silou“, z obsahové stránky je 

toto sdělení tedy vcelku zřejmé, v tomto pivovaru, ale vlastně možná i v celém městě 

Litovli, vládne Gustav. První část sloganu, tedy „U nás“, jsem již vysvětloval v první 

reklamě na Litovel, kdy v této kampani „U nás“ se pivovar snaží vyslovit sounáležitost 

s regionem střední Moravy, kde se toto město nachází. V přeneseném významu to tedy 

může znamenat, že postava tohoto zápasníka tedy vládne celému tomuto regionu, 

ovšem v kontextu této konkrétní reklamy to spíše vypadá, že vládne spíše tomuto 

pivovaru. Co je možná důležitější, je jaký styl vládnutí zde panuje – vládnutí „silou“. 

Fyzická síla je zde tedy nejdůležitějším prvkem, protože právě jejím prostřednictvím 

je v reklamě vyobrazen koncept vládnutí. Obsah módu písma tedy přímo koreluje 

s obrazovou stránkou reklamy, kdy Gustav opravdu vypadá, jako by díky své fyzické 

síle vládnul celému pivovaru. Začátek sloganu je pak zvýrazněn žlutou barvou, což 

tedy podporuje onu zmíněnou sounáležitost tohoto pivovaru, společně s asociací piva, 

jež tedy tato barva evokuje.  

Layout je rozvržen poměrně jednoduše a přímočaře, kdy je tedy prvním prvkem logo 

piva Litovel, ovšem tím nejzásadnějším je rozhodně postava Gustava, kolem které je 

celá reklama vystavěna a jehož tělo totiž zasahuje i přímo pod toto logo. Postava 

Gustava je poté doplněna sloganem, který tedy spíše podporuje jeho grafické 

znázornění a zároveň přichází s ideou vládnutí právě pomocí této fyzické síly. Sklenice 

piva se pak nachází v pravé části, ovšem rozhodně zde nehraje zanedbatelnou úlohu, 

což už naznačuje velikost jejího znázornění. Právě velikost sklenice v kombinaci 

s přetékající pěnou může opět symbolizovat sílu, na kterou se celá reklama soustředí. 

Pozadí je pak poměrně neurčité, kdy čtenář vidí pravděpodobně budovu pivovaru 

Litovel a v tom případě by tedy vyobrazený pán v pozadí mohl být sládek či pomocná 

síla v pivovaru, kterému Gustav vládne. Idea mužské síly je zde tedy předložena opět 

v podobě fyzické síly, na druhou stranu se vymyká klasickému zobrazení tohoto 

stereotypu, jelikož těží ze slavné osobnosti spjaté s tímto krajem a pivovarem, která 

vešla ve známost také pro svůj dobrý charakter a klidnou povahu.   
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6 Zhodnocení praktické analýzy 

V této části práce zhodnotím a shrnu poznatky, jež z praktické analýzy vyplynuly. 

Nejprve se budu soustředit na porovnání zastoupených módů v daných reklamách, tedy 

na jejich odlišnosti a rozdíly, ale současně také společné znaky, kterými se 

analyzované reklamy ve svém provedení vyznačují. Poté se zaměřím na typické prvky 

použité v reklamách, ale také například na zastoupení mužské a ženské části populace 

v analyzovaných reklamách, stejně jako na věkové či sociokulturní rozdíly 

znázorněných lidí. Nakonec se budu soustředit na výčet typických stereotypů spjatých 

s reklamními texty a společné motivy, jež se v reklamách mnohdy opakují a který byly 

zpozorovány na základě multimodální analýzy. Právě stereotypy spjaté s pivními 

reklamami tvoří nejdůležitější získané poznatky, proto jim ve výsledném zhodnocení 

bude věnován největší prostor.  

6.1 Porovnání módů z hlediska jejich důležitosti 

Většina analyzovaných reklam měla společné, že jejich stěžejním módem byl 

obrazový mód, jehož použití ve většině případů nastolovalo ráz celé reklamy. Právě 

obrazový mód představoval nejdůležitější prvek pro pochopení celkového sdělení a až 

na výjimky jej mód písma spíše doplňoval. Velmi běžné ovšem bylo, že se spolu oba 

módy korelovaly navzájem takovým způsobem, že celkové sdělení bylo zcela zřejmé 

až při kombinaci těchto módů.  

Obrazový mód tedy můžeme většinou považovat za základního nositele sdělení, které 

je pak podporováno módem písma nebo s ním alespoň koreluje, stejně tak je tomu 

i u módu layoutu. Nejběžnější je pak zpracování obrazového módu kombinací 

fotografie a dalších grafických prvků, ovšem výjimkou také nejsou například čistě 

grafické zpracování, nebo naopak pouze fotografie, k čemuž se ještě dostaneme v další 

části zhodnocení.  

U módu písma se v analyzovaných reklamách opakovalo, že z formálního hlediska 

nebyly slogany zásadním způsobem rozdílné a tvůrci v nich spíše sázeli na klasický 

font a na tučné a bílé písmo. Hlavní slovo měl tedy většinou obsah, který byl zásadní 

pro celkový význam. Výjimku v tomto trendu rozhodně tvoří značka Bernard, jelikož 

obě analyzované reklamy tohoto pivovaru velmi důvtipně ukazovaly propojení obsahu 

s formou, kdy obsah sloganu koreloval s jeho znázorněním, a to v obou případech. 
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Právě Bernard se poněkud vymyká konzervativnímu pojetí pivních reklam, které je 

v českém prostředí poměrně patrné. Ovšem k tomu se ještě dostanu v části zhodnocení, 

jež se bude zaměřovat na různé druhy zobrazovaných stereotypů.  

Musíme ovšem zmínit skutečnost, že v některých případech byl zásadní pro celkový 

význam reklam mód písma, a naopak obrazový mód jej spíše doplňoval, což je patrné 

například u Kozla, kdy téma poctivé práce je nastoleno obsahem sloganu a obrazový 

mód jej ilustruje. U Staropramenu pak centrální pozice módu písma zdůrazňuje jeho 

důležitost a obsah sloganu podtrhuje celou atmosféru a dává obrazu smysl. Také 

zpracování sloganu značky Gambrinus ukazuje, že mód písma může hrát zásadní roli 

pro celou reklamu, i když právě v tomto případě je toho výjimečně dosáhnuto spíše 

formálními prvky a červenou barvou. Použití barev u sloganu ovšem nebylo příliš 

běžné, jak jsem naznačil v předchozím odstavci, jelikož se většinou používala bíla 

barva, zlatavá barva evokující pivo, nebo barva spjatá se samotným logem značky.  

Jestliže se dostaneme k layoutu, nutno podotknout, že tento mód hrál zcela jasně 

nejmenší roli, co se tedy důležitosti jednotlivých módu týče. Na druhou stranu layout 

byl ve většině reklam zásadní z toho důvodu, že nastoloval posloupnost jednotlivých 

elementů a vedl čtenáře k způsobu, jak celou reklamu vnímat a číst. Layout je tedy 

méně viditelný, ovšem jeho důležitost pro tvůrce tkví v udávání toho, jakým způsobem 

čtenář k reklamě přistupuje, což pak podtrhuje celý smysl sdělení. Toto bylo patrné 

opět u značky piva Bernard, kde se s prostorovým zařazením elementů a jejich 

ohraničením pracovalo velmi důkladně, ovšem layout byl zásadní také například pro 

reklamu na Pilsner Urquell.  

Velmi běžné pro tento mód bylo propojení jednotlivých elementů v kompaktní celek, 

kdy se tvůrci snažili o naprostou korelaci všech prvků v reklamě a ve většině případů 

části reklam nebyly nijak rozděleny či odděleny, jelikož do sebe spíše splývaly 

a přerývaly se. 

6.2 Zastoupení mužů a žen a jejich sociokulturní zobrazení 

Typickým jevem, jež bylo možné z analyzovaných reklam vysledovat, bylo použití 

fotografií mužů a žen, jež byly poté v některých případech zkombinované s dalšími 

grafickými prvky. Pouze třetina analyzovaných reklam využívala čistě grafických 

prostředků bez fotografie. Také převažovalo zastoupení pouze jednoho člověka, 
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v takovém případě byla pak reklama tvořena většinou kombinací grafických prvků s 

fotografií člověka. Nejběžnější praxí bylo situování reklam v interiéru a pouze ve dvou 

případech byli pak lidé situování do exteriéru (konkrétně se nacházeli v přírodě, ovšem 

o propojení člověka a přírody v analyzovaných reklamách budu pojednávat níže). 

Zajímavostí je, že ve dvou případech byly znázorněny pouze ruce člověka provádějící 

určitou činnost (otevření piva u Radegastu a příprava těsta u Kozla).  

Jestliže v reklamě figurovalo více lidí, obrazový mód si pak zpravidla vystačil se 

samotnou fotografií, jež byla tedy doplněna módem písma zobrazující slogan či logo 

značky. Právě zobrazení dvou a více lidí bylo téměř vždy zasazeno v hospodě či 

restauraci, což implikuje záměr tvůrců zobrazit hospodu a vůbec popíjení piva jako 

proces upevňování sociálních vztahů či příležitost k setkání, o čemž budu pojednávat 

ještě dále. Nicméně zobrazení v interiéru bylo typické právě pro větší počet lidí, 

zatímco pouze jedna osoba byla tedy většinou spojená s grafickými prvky a neurčitým 

pozadím.  

Jak už jsem naznačil v předchozím odstavci, zobrazení většího počtu lidí (dva a více) 

bylo vždy situováno do hospody (jedinou výjimku tvoří pivovar Pilsner Urquell, kde 

byla reklama situována doma). Pivo a samotnou hospodu tvůrci velmi často používají 

jako místo pro spojovaní lidí či upevňování sociálních vztahů. Zároveň je tato 

konotace v několika příkladech patrná pouze v obrazovém módu, kdy se obsah sloganu 

soustředí na jiný motiv, ovšem i přesto je celá reklama situována do prostředí hospod. 

Hospoda je v reklamách tedy zobrazována jako místo setkání přátel a rodiny, ovšem 

také jaké místo s možností poznání nových lidí či místo sloužící k potenciálnímu 

navazování nových vztahů.  

Slabinou tohoto zobrazení lidí v hospodě může být skutečnost, že mnohé reklamy pak 

působí spíše jako reklama na navštívení hospod či restaurací než reklama na konkrétní 

značku piva. Právě toto bylo patrné například u značky piva Braník, kdy reklama 

nenesla žádné prvky originality a omezila se pouze na zobrazení štamgastů v typickém 

výčepu. Na druhou stranu právě zobrazení více typů a druhů hospod je to, v čem se 

reklamy zpravidla odlišovaly.  

Jestliže se soustředíme právě na porovnání odlišných typů hospod a restaurací, je velmi 

patrné, že výběr hospod použitých pro obrazový mód koreluje s obsahem sloganu či s 

celkovým sdělením. Právě z tohoto důvodu je například reklama na pivovar Březňák 
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situována do velmi zachovalé a decentní restaurace, Litovel využívá moderní hospodu 

a Braník spíše klasický výčep. Zároveň ale musíme vycházet ze skutečnosti, že každá 

značka cílí na určitou sociální skupinu a tomu pak přizpůsobuje dané interiéry 

v reklamách.  

Právě způsob zobrazení lidí v hospodách a restauracích je důležitý také z hlediska 

zastoupení mužů a žen, věkových rozdílů mezi lidmi a jejich sociálním statusem, 

jelikož všechny tyto aspekty jsou v reklamách různým způsobem prezentovány. 

V tomto ohledu můžeme využít právě výše jmenované značky piv, tedy Litovel, 

Braník a Březňák.  

Moravský pivovar Litovel ve své reklamě prezentuje moderní hospodu a zároveň dbá 

na zmíněnou konotaci piva jako něčeho, co lidi spojuje, což je kromě obrazového 

módu vysloveně zprostředkováno sloganem. Důležité zde ovšem je zejména 

skutečnost, že mezi zobrazenými návštěvníky hospody se nachází také žena, čímž se 

nabourává stereotyp „pivařů“ a vůbec idea chození do hospod jako čistě maskulinní 

záležitosti. Této reklamě se toto podařilo podtrhnout moderním zjevem hospody, která 

nepůsobí jako klasický výčep. U této reklamy také můžeme pozorovat odlišný věk 

všech tří lidí, což tedy evokuje dojem, že se pivovar snaží zacílit na všechny možné 

sociální a věkové skupiny.  

V kontrastu s touto reklamou můžeme dát právě reklamu na Braník, jelikož hospoda 

je v této reklamě vyobrazena jako klasický výčep, kde jsou štamgasti znázornění jako 

typičtí představitelé pracující třídy, kdy jsou to muži zhruba stejného věku. Pivovar 

Březňák pak zobrazuje mladého člověka společně se starším, a typickému zobrazení 

hospody tak dává přeci jen určitý smysl.  

Kdybychom tedy měli shrnout zastoupení žen a mužů v reklamách, kde figurovali více 

než dva lidé, pouze v jedné reklamě byla zobrazena také žena, což odpovídá pojetí 

české hospody jako místa, jež se profiluje spíše jako maskulinní prostředí. Tento 

zakořeněný stereotyp je pak utvrzován a posilován tím, že je takto zobrazován 

i v reklamách. Na druhou stranu vzorek zkoumaných reklam nebyl tak široký, aby se 

tento trend mohl potvrdit jasným číslem. Nicméně zobrazení žen a mužů 

v analyzovaných reklamách se budu věnovat ještě v další podkapitole, jelikož tvůrci 

reklam velmi často pracují právě s využitím stereotypů typických pro obě pohlaví. 
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6.3 Opakující se motivy a stereotypy 

Jelikož z analýzy vyplynulo více opakujících se stereotypů, tato část si bude všímat 

právě nejčastěji zastoupených stereotypů v analyzovaných reklamách. Dané 

stereotypy shrnu do několika kategorií podle četnosti jejich výskytu a stručně 

vyhodnotím jejich pravděpodobnou příčinu. 

6.3.1 Mužská síla 

Z praktické analýzy vyplývá, že nejčastějším motivem používaným v českých 

reklamách je zobrazení muže jako zosobnění „chlapáctví“, které bylo vykresleno jako 

kombinace mužnosti a fyzické síly. Toto bylo patrné hlavně v reklamě značky 

Radegast, která si zakládá právě na prezentování své značky jako piva pro „drsné“ 

muže, což je částečně dáno tím, že je hlavním sponzorem českého hokeje (souvislost 

hokeje a myšlenky „chlapáctví“ jsem se věnoval právě v analýze této reklamy). 

 Stereotyp silného muže byl jasně přítomen také v reklamě na Zubr či Litovel (druhá 

reklama této značky), ve kterých autoři vsadili čistě na fyzickou sílu. Muž v takových 

reklamách se tedy vyznačoval velkými svaly a ostře řezanými rysy. Právě Zubr pak 

takového muže nazval přímo ve svém sloganu „borcem“, čímž tedy autoři naznačují, 

jaký stereotyp je při slovu „borec“ zažitý, jelikož zobrazený muž odpovídal právě 

zmíněné charakteristice.  

Tomuto stereotypu pouze částečně odpovídá reklama na Staropramen, kdy herec 

Hynek Čermák sice odpovídá popisu takového člověka, ovšem reklama disponuje 

určitým přesahem a motiv silného muže tak není hlavním motorem celé reklamy. 

Totéž by se dalo říci o reklamě na Krušovice, která uvádí do kampaně svého nového 

„krále“, jenž splňuje pouze určité charakteristiky tohoto stereotypu, stejně tak je na 

tom Gambrinus, jehož král je také do jisté míry ztělesněním mužské síly, ovšem 

klasickému stereotypu se vymyká.  

Stereotyp mužské síly je ve dvou případech dán do kontextu s přírodou (Radegast 

a Zubr), kde syrová příroda ještě dotváří celý koncept síly. Mužská síla je tedy 

prezentována v souvislosti s přírodní silou, kdy je u Radegastu celý děj zasazený 

v poměrně nehostinné přírodě, který umocňuje celý dojem „drsné“ atmosféry. 

Reklama na Zubr je doplněna samotným zvířetem stejného jména a toto zvíře obrovské 

síly opět podporuje muže v jeho zobrazení síly.  
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Mužská síla je tedy s pivním prostředím velmi často spojována, což může navazovat 

na předchozí podkapitolu, kde jsem naznačil myšlenku, že pivo jako takové bývá spíše 

spojeno s maskulinním prostředím. Stereotyp piva jako nápoje pro muže je v českém 

prostředí velmi hluboce ukotven a reklamy takového typu jej do určité míry podporují. 

Nicméně je důležité říci, že pivu historicky holdují spíše muži a tvůrci reklamy 

pravděpodobně tuší, na kterou sociální skupinu své reklamy zacílit, aby byly úspěšné.  

6.3.2 Muž jako nositel nejdůležitějších hodnot   

Ve spojitosti se stereotypem mužské síly bych navázal na motiv, který byl 

v analyzovaných reklamách také velmi častým, a to sice zobrazení muže jako nositele 

důležitých společenských hodnot. Neřekl bych, že se jedná o stereotyp, jakožto 

o společný jev viditelný v několika reklamách, které využívají právě muže k předání 

hodnot, jež autoři považují za důležité. Toto upřednostnění mužů jako těch, kteří danou 

zprávu prezentují, může opět vyplývat z povahy samotného piva, které je populárnější 

u mužské části populace. 

Konkrétně se jedná například o Krušovice, které nastolují téma charakteru a toto téma 

je tedy částečně znázorněno „králem“ a druhou postavou prezentující samotný 

charakter, která sice nemá konkrétní tvář, nicméně je jasné, že se jedná také o muže. 

Charakter je hodnota či povahový rys, který je ve společnosti velmi ceněný 

a Krušovice jej používají jako nejdůležitější prvek své nové kampaně. Pivovar 

Gambrinus se pak snaží vyzdvihnout důležitost zdravého, „selského“ rozumu 

a nositelem tohoto sdělení je tedy samotný král Gambrinus, zároveň také ztělesňující 

mužskou sílu. Jako další příklad můžeme uvést i reklamu značky Kozel, která se snaží 

zdůraznit důležitost „poctivé práce“, kde sice není znázorněn muž, ovšem při pohledu 

na ruce je jasné, že se jedná právě o muže.  

Současně je zajímavé sledovat trend „druhého já“, kdy je hlavní protagonista 

doprovázen někým druhým, jenž doplňuje celé sdělení, to jsme mohli sledovat opět 

u Krušovic, ale také u Zubra. Stejný koncept využívá Gambrinus ve své kampani, 

i když v konkrétní analyzované reklamě byl král osamocen. Z celé analýzy ovšem 

jednoznačně vyplývá, že muži jsou v reklamách spojeni s důležitými společenskými 

hodnotami (charakter, zdravý rozum, poctivá práce) a jejich zobrazení je vždy spjato 

s jednoznačně pozitivní konotací, ať už je jakákoliv.  
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6.3.3 Pojetí ženy v pivních reklamách 

Ženy zastávají v pivních reklamách zcela jinou roli, než je tomu u opačného pohlaví, 

a přestože každá značka zobrazuje ženy v reklamách jiným způsobem, vždy se jedná 

o určitý stereotyp. Jestliže se žena objevila v některé z analyzovaných reklam, její 

vyobrazení bylo většinou prezentováno jako femme fatale, tedy vnímání ženy jako 

určitý sex symbol. To bylo patrné například u reklamy značky piva Ostravar, který 

tento stereotyp velmi jasně prezentuje, protože žena zde není nositelka prakticky žádné 

hodnoty a slouží spíše jako doplňující prvek reklamy – tedy aby tam jednoduše byla 

atraktivní žena. Na rozdíl od mužů prezentující určité hodnoty či předávající sdělení, 

žena je v této reklamě vykreslena spíše jako objekt.  

Pojetí ženy jako femme fatale bylo dále patrné například v reklamě na pivo Bernard, 

využívající motiv tzv. pin-up girl. Tato reklama se ovšem od Ostravaru liší tím, že žena 

zde již není prvoplánově zařazena do reklamy jen pro ilustraci, ale funguje jako 

stěžejní element celého sdělení, jelikož je zásadní pro celé pochopení reklamy. Na 

druhou stranu i zde je využit stereotyp ženy jako sexuálního symbolu, ovšem nutno 

podotknout, že provedení je originální a jde o jasnou snahu provokovat. Bernard se 

tedy spíše snažil vzbudit kontroverzi a touto reklamou na sebe upozornit.  

Stereotyp femme fatale ovšem nebyl jediným stereotypem pojetí ženy, druhým 

příkladem nám může sloužit reklama značky Žatec, kdy je žena vylíčena jako 

hysterická manželka a „domácí puťka“. Pojetí ženy je zde tedy úplně opačné, žena již 

není zobrazena atraktivně a neslouží jako sex symbol, nýbrž její stereotypizace spočívá 

ve skutečnosti, že je vylíčena naprosto opačně – neatraktivní, agresivní, hysterická. 

Jedná se tedy o stereotyp ženy jako hysterické manželky, který může být velmi blízký 

typickým „štamgastům“, na které má reklama pravděpodobně mířit.  

Oba stereotypy mohou mít společný jmenovatel v tom, že míří jednoduše pouze 

na muže – buď se snaží prezentovat ženu jako sexuální objekt, což může v převážně 

maskulinním mužském pivním prostředí velmi dobře fungovat, nebo se snaží vykreslit 

ženu jako hysterickou manželku, což může fungovat stejně tak dobře. Celá pointa tkví 

tedy v tom, že ženy jsou prakticky opomíjeny jako potenciální příjemci reklam 

na pivo, které se soustředí většinově pouze na muže. Prakticky jedinou výjimkou 

z analyzovaných reklam může být právě zmíněná reklama na Litovel, kde je žena 

zastoupena u hospodského stolu a reklama se tím tedy snaží nabourat pojetí hospody 
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jako čistě mužského prostředí. Nutno ovšem podotknout, že většina značek zavedené 

stereotypy v pivních reklamách spíše podporují a umocňují tím dominantní zobrazení 

žen ve společnosti jako sexuálních objektů, nebo je naopak zobrazují jako druhý 

extrém, tedy jako hysterické a nepříliš atraktivní ženy v domácnosti.  

6.3.4 Tradice jako hodnota  

Tradice byla mezi analyzovanými reklamami vyzdvihována jako zásadní hodnota 

spjatá s prostředím piva, ovšem každá značka tradici pojímala odlišným způsobem. 

Některé značky například odkazovaly na tradici v podobě tradiční výroby piva 

a zvyklostí, které by neměly být porušovány. Do této kategorie by se mohla zařadit 

značka Pilsner Urquell, která odkazuje na svou tradiční a vyhlášenou výrobu, což pak 

dává do spojitosti s rodinnými tradicemi a atmosférou Vánoc vůbec. 

 Jiným způsobem pojímá tradice pivovar Bernard, který se svou kampaní „Svět se 

zbláznil“ vymezuje spíše určitému novátorství v tradičním pivním průmyslu. 

Na druhou stranu tak paradoxně činí mnohdy kontroverzním způsobem. Značka tedy 

kritizuje či upozorňuje na společenské problémy a zdůrazňuje důležitost tradic, ovšem 

zpracování je originální a často kontroverzní. Touto konkrétní kampaní si Bernard jako 

jeden z mála analyzovaných pivovarů troufá na kritiku konkrétního společenského 

problému, či alespoň problému spjatého s konzumací piva. 

Pivovar Březňák vyzdvihuje téma tradice spíše v souvislosti se stářím a moudrostí, 

ovšem slogan „Pivo staré školy“ rozhodně evokuje pivo, které je tradiční a léty 

prověřené. Stáří je zde tedy do určité míry spjaté s tradičním pojetím piva a současně 

se slogan „stará škola“ dá vyložit jako sázka na staré tradice, které přetrvávají a jsou 

pro společnost důležité. Staropramen pak pojímá tradici hlavně ve spojitosti 

s konkrétním prostředím, čemuž se budu ještě věnovat v další podkapitole, nicméně 

tradice smíchovského pivovaru je zde také vyzdvihována. Rozhodně ani nesmíme 

zapomenout na Kozla, který hodnotu tradice spojuje s poctivou manuální prací. 

Tradice je tedy pro pivní reklamy velmi důležitým faktorem, jestliže pak přijmeme 

pojetí piva jako vůbec nejtradičnějšího českého nápoje, záměr tvůrců upozornit 

na důležitost tradice v pivním prostředí je nadmíru patrný. Autoři reklam jsou si 

zřejmě jistí tím, že pivní tradice je v Česku důležitá, a tak se tento koncept snaží 

přenést i do mediální prezentace. Určitý konzervatismus u pivních reklam je tedy 
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očividný, což pak ovšem mnohdy může přecházet do přemrštěného zobrazování 

stereotypů. 

6.3.5 Spojitost piva s konkrétní oblastí či regionem 

Skutečnost, že se mnohé značky snaží profilovat na základě spojitosti s určitou oblastí 

či regionem, je z praktické analýzy více než zřejmá. Nejvíce patrné to bylo 

pravděpodobně u značky Staropramen, která podle čtvrti Smíchov pojmenovala 

i název svého piva a založila na tomto základě celou svoji kampaň. Staropramen se 

snaží Smíchov prezentovat jako čtvrť, kde lidé vždycky drží spolu. Právě idea 

pospolitosti a určité loajality spjaté s daným prostředím je zde nejdůležitější.  

Dalším pivovarem, který se vyznačuje spojením s místním regionem, je bezesporu 

Ostravar.  Slogan „Nás nezkrotíte“ totiž odkazuje na nezkrotnost ostravského regionu, 

který je téměř proslavený pro svoji rázovitost a odlišnost. Ostravar si stojí 

na hodnotách patriotismu ke svému regionu, které se snaží svým mediálním 

vystupováním podporovat. Typická industriální a „nezkrotná“ krajina je tedy hojně 

prezentována i v reklamách této značky.  

Jestliže pak přistoupíme k pivovaru Litovel, který má jméno moravského města přímo 

v názvu, je zde zásadní opět část sloganu „U nás“, jež odkazuje právě k regionu střední 

Moravy. Tuto spojitost se snaží zdůrazňovat v celé kampaní s názvem „U nás“, proto 

se ostatně také objevuje v obou analyzovaných reklamách této značky.  

Snaha pivovarů zdůrazňovat svou náležitost k určitému regionu či čtvrti je tedy zcela 

jasně patrná. Vysvětlení je opět nasnadě, protože pivovary májí zpravidla největší 

dosah svých zákazníků právě v blízkosti svého místa působení.  
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Závěr 

Multimodální sémiotická analýza, vycházející z teoretických východisek sociální 

sémiotiky, umožnila rozbor obsahu vybraných reklam, z kterého poté vyplynulo 

následné zhodnocení mediálního obrazu pivní kultury v Česku. Reklamy byly 

analyzovány z hlediska tří sémiotických módů, které byly následně porovnány podle 

jejich důležitosti a konkrétního užití. Na základě této modální analýzy pak bylo 

zpozorováno, že způsob pojetí mediální prezentace pivovarů zásadním způsobem 

podporuje zažité pivní stereotypy a tím se současně podílí na utváření české pivní 

kultury. 

Jestliže se nejprve zaměříme na zhodnocení konkrétních módů a jejich použití, pak 

můžeme konstatovat, že nejdůležitějším módem při utváření reklam byl bezesporu 

obrazový mód, jelikož ve většině případů představoval hlavního nositele sdělení 

a nastoloval atmosféru celé reklamy. Typicky byl pak obrazový mód zpracován 

kombinací fotografie a dalších grafických prvků. U módu písma byla nejdůležitější 

obsahová stránka textu, na druhou stranu z formálního hlediska byl mód písma 

zpracován u většiny reklam shodně, kdy tvůrci upřednostňovali základní font i barvy 

(většinou bílá) a reklamy se od sebe nijak zvlášť v tomto aspektu nelišily. Mód písma 

ovšem ve většině reklam spíše doplňoval obrazový mód a oba módy spolu významově 

korelovaly. Layout pak nebyl v analyzovaných reklamách tak podstatným prvkem 

jako předchozí jmenované módy, spíše zprostředkovával propojení jednotlivých prvků 

v kompaktní celek.  

Z analyzovaných reklam dále vyplynulo, že v případě zobrazení většího počtu lidí byla 

reklama téměř vždy situována do prostředí hospod či restaurací, a právě toto prostředí 

bylo často vykresleno jako místo pro upevňování sociálních vztahů. Pozitivní konotace 

hospody jako místa určeného ke spojování lidí byla patrná hned v několika reklamách, 

ovšem dané reklamy se lišily typem zobrazované hospody podle toho, jaké sdělení 

bylo z hlediska významu komunikováno.  

Se sociokulturním kontextem a prostředím, ve kterém se reklamy odehrávaly, také 

nutně souviselo zastoupení mužů a žen, kdy v reklamách s větším počtem lidí 

figurovala pouze jednou žena. Prostředí hospody bylo v reklamách zobrazeno 

odlišnými způsoby, ovšem pouze jediná reklama nabourávala zažitý stereotyp vnímání 

hospody jako místa, jež je určeno převážně mužům. Právě tato skutečnost zdůrazňuje 
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pojetí české pivní kultury jako převážně maskulinní záležitosti, což bylo podpořeno 

dalšími stereotypy, jež byly v analyzovaných reklamách dále zpozorovány.  

Právě stereotypy spjaté s mediální prezentací pivních značek tvoří zřejmě 

nejzásadnější poznatek této diplomové práce, jelikož z modální analýzy vyplynulo 

několik opakujících se stereotypů, které byly v reklamách zobrazovány 

a podporovány. Vůbec nejběžnějším stereotypem bylo zobrazení muže jako zosobnění 

ideje „chlapáctví“ a mužské síly. Tento motiv byl založen hlavně na fyzické síle 

a určité mužnosti, kdy se muž vyznačoval velkými svaly a ostře řezanými rysy. Pivo 

bylo tedy v reklamách velmi často spojeno právě s konceptem mužské síly, který se 

pak v různých variacích opakoval.    

S tímto stereotypem byl spojený další motiv opakující se napříč několika reklamami, 

a to zobrazení muže jako nositele důležitých společenských hodnot. Muž byl totiž 

v pivních reklamách mnohdy zobrazován jako symbol důležitých hodnot či 

povahových rysů, ať už se jedná o charakter, zdravý rozum či poctivou práci. Důležité 

je tedy podotknout, že zmíněné hodnoty, které byly v reklamách prezentovány výlučně 

muži, vyvolávají zpravidla vždy pozitivní konotace.  

Pojetí ženy bylo v pivních reklamách zcela odlišné, jelikož ženy zde nepředstavovaly 

důležité společenské hodnoty, ale spíše byly stylizovány do role femme fatale, kdy byl 

hojně využíván stereotyp ženy jako sexuálního symbolu. Reklamy, ve kterých byly 

zastoupeny ženy, se vyznačovaly umocňováním zavedených stereotypů, jež 

zdůrazňují dominantní zobrazení ženy ve společnosti jako sexuálního objektu. 

Druhým příkladem stereotypizace ženy v pivním prostředí bylo pojetí ženy jako 

hysterické manželky a její vykreslení v podobě neatraktivní „domácí puťky“. Oba tyto 

stereotypy mají dle mého názoru společné, že směřují převážně na mužskou část 

populace, což podporuje celkový obraz české pivní kultury jako většinově 

maskulinního prostředí.  

Z analýzy pak také vyplynul důraz na hodnotu tradice, jež byla velmi často 

vyzdvihována jako zásadní hodnota spjatá s prostředím piva, což naznačuje trend 

určitého konzervatismu v pivních reklamách. Důležitost tradice je v mediální 

prezentaci většiny pivovarů patrná a může souviset s pojetím piva jako tradičního 

českého nápoje. Patrná byla také snaha několika pivovarů zdůraznit svou náležitost 

k určitému regionu a mnohé značky se profilovaly právě ve spojitosti s určitou oblastí. 
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Pomocí multimodální sémiotické analýzy daných reklam se tedy podařilo dosáhnout 

cíle sestavit celkový mediální obraz pivní kultury v Česku. Tato metoda totiž kromě 

porovnání zastoupených módů umožnila odkrýt nejběžnější motivy a stereotypy, jež 

byly v pivních reklamách v letech 2016 a 2017 prezentovány. Současně se podařilo 

zhodnotit sociokulturní kontext daných reklam a popsat tedy současný trend 

mediálního zobrazení pivní kultury. Za nejdůležitější přínos této diplomové práce 

považuji zhodnocení stereotypů v analyzovaných reklamách a vůbec rozdíl 

v postavení muže a ženy v pivním prostředí, které se na základě tohoto zkoumání může 

rozhodně označit jako maskulinní. Zároveň musím vyzdvihnout praktickou 

využitelnost teorie módů a multimodální analýzy, jež se prokázala jako velmi účinná 

metoda pro zkoumání mediálních textů a může mít pro mediální sémiotiku 

i v budoucnu velkou platnost.    
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Summary 

Multimodal semiotic analysis, based on the theoretical foundations of social semiotics, 

provided the analysis of the content of selected advertisements, which resulted in 

a subsequent evaluation of the media image of beer culture in the Czech Republic. The 

advertisements were analysed in terms of three semiotic modes, which were then 

compared according to their importance and specific way of their usage. It was 

observed on the basis of this modal analysis, that the manner in which beer companies 

present themselves in media fundamentally supports beer stereotypes and thus 

contributes to the formation of Czech beer culture. 

If we were to focus on the evaluation of particular modes and their use, we can state 

that the most important mode in the advertisements was undoubtedly the mode of 

image, as in most cases it represented the meaning of the message and set the 

atmosphere of the whole advertisement. The mode of image was typically created as a 

combination of a photograph and other graphic elements. The most important part of 

the mode of writing was the content of the advertisement, on the other hand, the mode 

of writing was handled almost identically regarding the formal point of view, as 

authors preferred basic font and colour (mostly white) and advertisements did not 

differ in this aspect at all. The mode of writing mostly accompanied the mode of image 

in most of the ads and both modes correlated with each other in terms of their meaning. 

Layout was not as important in the advertisements as the previous modes, but rather 

mediated the interconnection of individual elements in one complex piece. 

Another finding which resulted from the analysis was that when a large number of 

people were shown, the ad was almost always situated in pubs or restaurants and this 

environment was often portrayed as an ideal place to strengthen social relationships. 

The positive connotation of the pub as a place made for connecting people was evident 

in several advertisements, but the ads differed in terms of the type of presented pub, 

depending on what meaning was communicated in the message. 

The socio-cultural context in which the commercials were made, was also necessarily 

connected to the issue of representation of men and women in the ads, as only one 

woman was depicted when talking about ads that were showing more than one person. 

The pub environment was portrayed in different ways in the commercials, but only 

one advertisement overcame a stereotype of pub's perception as a place reserved 
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exclusively for men. It is this fact that emphasizes the concept of Czech beer culture 

as a predominantly masculine environment, which was supported by other stereotypes 

that were further observed in the analysed advertisements. 

It is the examination of the stereotypes connected with the media presentation of beer 

brands that is probably the most essential part of this diploma thesis, since the modal 

analysis showed several repetitive stereotypes displayed in the advertisements. The 

most common stereotype was to portray a man as a symbol of male power. This theme 

was based mainly on the physical strength and certain masculinity, as the man was 

typically characterized by large muscles and sharp features. In other words, beer was 

very often associated with the concept of male power, which was repeated in many 

variations. 

Another theme connected to that stereotype was the portrayal of a man as a bearer of 

important social values, as this notion was repeated in several advertisements. The 

depicted man would be often depicted as a symbol of important values or character 

traits, such as personality, common sense or honest work. It is important to note, 

therefore, that the values mentioned in the advertisements and presented exclusively 

by men are generally associated with positive connotations.  

The concept of a woman was quite different in beer advertising, as women did not 

represent any important social values, but they were rather depicted in the role of 

femme fatale, as the stereotype of woman as a sexual symbol was widely used. 

Advertisements in which women were represented were defined by accentuating 

established stereotypes that highlight the dominant image of a woman in society as a 

sexual object. A second example of stereotyping a woman in a beer environment was 

the concept of a woman as a hysterical wife and her portrayal of an unattractive 

"domestic puff". Both of these stereotypes have in common that they are directed 

predominantly at the male part of the population, which supports the overall image of 

Czech beer culture as a mostly masculine environment. 

Another finding from the analysis was that tradition is perceived as one of the most 

important values associated with the beer environment, which indicates the trend of a 

certain conservatism in beer advertising. The importance of tradition is evident in the 

media presentation of most beer companies and may be related to the concept of beer 

as a traditional Czech beverage. It was also evident that several breweries wanted to 
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emphasize their relevance to a particular region and many brands showed certain 

connection to a specific area. 

The multimodal semiotic analysis of the advertisements successfully brought together 

an overall media image of beer culture in the Czech Republic and therefore the aim of 

this thesis was completed. This method successfully compared the modes as well as 

uncovered the most common themes and stereotypes that were presented in beer 

commercials in 2016 and 2017. At the same time, the sociocultural context of the 

advertisements was evaluated and the present trend of the media representation of beer 

culture was described. The most important contribution of this diploma thesis is 

probably the evaluation of the stereotypes in the analysed advertisements and the 

difference in the position of men and women in the beer environment, which can be 

definitely described as masculine on the basis of this study. At the same time, I must 

emphasize the practical applicability of the theory of modes and multimodal analysis, 

which has proven to be a very effective method for examining media texts and might 

be of great validity for media semiotics. 
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