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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá vztahem médií a politiky/ů, a to zejména v oblasti mediálních 

sdělení, kde má dominantní postavení vizualita. Autorka představuje základní pojmy 

z oblasti médií a vizuální kultury. V další části práce se zaměřuje na dvě výrazné postavy 

naší politické scény, krátce je představuje a následně se snaží analyzovat jejich způsob 

vizuální sebeprezentace a účinek těchto sdělení na publikum, resp. voliče. Jako metodu 

autorka zvolila sémiotickou analýzu, inspirovanou zejména knihou Mytologie Rolanda 

Barthese. Využívá koncept čtení obrazu, denotace, konotace a následné usazení do širšího 

sociálního kontextu. Sémiotická analýza nám pomáhá dešifrovat sdělení, kterými média 

ovlivňují vnímání politiků. 
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ABSTRACT 

This thesis concerns itself with the relationship between media and politics and politicians, 

particularly in those media messages where visual stimuli predominate. First, the author 

introduces key terms in the field of media and visual culture. The following part 

of the present paper focuses on two prominent figures of our political scene. These figures 

are briefly introduced and an attempt is made to analyse their means of visual self-

presentation and the effect of this message on the public, namely their voters. The method 

chosen to carry out this analysis is semiotic analysis, inspired predominantly by Roland 

Barthes’ book Mythologies. The author uses the concept of interpreting an image, 

denotation, and connotation, and subsequently situates her findings in a broader social 

context. Semiotic analysis helps to decipher messages used by media to influence voters’ 

perception of politicians.  
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Úvod 

Dostává se vám do rukou text diplomové práce, který je zaměřen na konkrétní, velice 

specifickou a dnes poměrně hojně diskutovanou problematiku, která v sobě obsahuje 

několik neoddělitelných oblastí. Tou je vzájemný vztah politické kultury a její 

(re)prezentace v médiích, tedy prezentace politiky prostřednictvím médií a vizuálního 

zobrazení. Práce řeší otázky týkající se politiky, médií, masmédií, jejich „mocí“ působit, 

ovlivňovat veřejné i odborné mínění a mysl „konzumenta“, recipienta. 

Zaměřuje se na vztah politiky, resp. politiků a politické kultury a médií, a současně 

na média jako na nástroj komunikace a ovlivňování. Prezentuje ale i další přidružené 

problémy, úzce či obecněji související s problémem politické prezentace v médiích 

různých typů. Vizualita a vizuální stránka prezentace politické kultury je nosným 

problémem, který v současnosti – stejně jako v dobách minulých – zaujímá významné 

místo při reflektování „politických produktů“. Některé problémy zmíněné výše jsou 

rozvedeny obsáhleji, jiné méně, a to z důvodu konkretizace zadání diplomové práce.  

Vzhledem k šíři zadání práce bylo velmi obtížné rozhodnout, kterým směrem se dát, aby 

byl zpracován obrovský rozsah témat a impulsů, které zadání nabízí. Nakonec jsem 

se rozhodla, že zužitkuji své dosavadní životní a studijní zkušenosti, tedy studium 

politologie a aktivní účast na volební kampani nejmenovaného politického subjektu, a svou 

pozornost soustředím na předvolební kampaň, a to z pohledu (sebe)prezentace a tvorby 

mediálního obrazu. Konkrétně jsem se zaměřila na dvě velmi výrazné postavy současné 

politické scény. Vybrala jsem politiky Andreje Babiše a Miroslava Kalouska, coby 

nepřehlédnutelné politické osobnosti, a pomocí analýzy jejich billboardů se pokusím 

rozklíčovat sdělení, které se snaží vyslat voličům. 

Při výběru metody jsem se inspirovala knihou Mytologie Rolanda Barthese a rozhodla 

se pro aplikaci sémiotické analýzy. Zvolila jsem právě Barthese, protože se zabývá 

obrazem a jeho komunikačním potenciálem. Současná společnost a kultura, v nichž žijeme, 

fungují převážně na principech vizuálních impulsů – obrazů, které jsou nám v hojné míře 

předkládány i prostřednictvím sdělovacích prostředků a techniky (televize, sociální sítě, 

video, filmy, reklama apod.). Proto je dnešní kultura po právu označována jako kultura 

vizuální. Právě proto mi připadala metoda Barthesovy analýzy fotografií jako nejvhodnější.  
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Práce má část teoretickou a praktickou a ty se dělí na pět kapitol a další podkapitoly. 

V první kapitole se snažím představit masmédia, jejich funkce, účinky a samozřejmě 

i publikum. Opírám se hlavně o klasiky v tomto oboru, jimiž jsou Marshal McLuhan, Jan 

Jirák, Barbara Köpplová, Denis McQuail, a přednášky, které jsem navštěvovala na FSV 

UK (obor žurnalistika) v letech 2017, 2018. Pro porozumění následujícímu textu jsem 

pokládala za důležité představit tuto problematiku a vyložit některé základní pojmy 

v oblasti médií. Představuji také oblast vizuality a vizuální kultury. Problém vizuální 

kultury je aktuální od 60. let 20. století. Zabývali se jím takoví autoři, jako například Vilém 

Flusser (Za filosofii fotografie, Moc obrazu, Do universa technických obrazů, Příběh ďábla 

aj.), opět Marshal McLuhan (Jak rozumět médiím, Člověk, média a elektronická kultura), 

Susan Sontagová, Roger Scruton a další. Tato práce se ale opírá hlavně o současného 

autora, profesora Nicholase Mirzoeffa a jeho knihu Úvod do vizuální kultury. Vizualita je 

zde představena jako komplexní kategorie obraznosti a obrazových segmentů, které nás 

obohacují a umožňují kvalitní vnímání světa. Aniž si to plně uvědomujeme, může působit i 

negativně, a to právě svou razantní útočností, evidentností a mnohostí. Existují věci kolem 

nás, které bychom samozřejmě bez možnosti jejich „uvidění“ nikdy nepoznali a nedokázali 

si o nich vytvořit úsudek nebo zaujmout stanovisko. Často však, přesyceni mnohostí 

vizuálních podnětů (obrazy, ať již „klasickými“ ve smyslu použití média – malba, kresba, 

grafika atd., nebo moderními, „neklasickými“ – fotografie, počítačová animace, simulace, 

video), nejsme schopni vidět ve věcech a jevech podstaty a souvislosti. 

Druhá kapitola se zabývá vztahem médií a politiky. Představuji pojem veřejné mínění 

a techniky, kterými lze toto mínění ovlivňovat, někdy i manipulovat. Zvláště se pak věnuji 

technikám propagandy, které jsou v politické kampani hojně využívány. Hlavním posláním 

média je sdělení informace. O její pravdivosti nerozhoduje médium samotné, nýbrž 

iniciátor – tedy autor informace a často i vlastník média. O pravdivosti, skutečnosti 

a relevanci zprostředkované informace vztahující se ke konkrétní skutečnosti v čase hovoří 

mnoho současných autorů. 

Třetí kapitolou začíná praktická část mé práce. V této části se zabývám sémiotikou 

a pokouším se o sémiotickou analýzu volebních billboardů podle Rolanda Barthese. 

Dlouho jsem přemýšlela nad metodou. Četla jsem řadu prací a hodnotila vhodnost 

použitých metod pro můj záměr, a nakonec jsem zvolila Barthesův způsob analýzy jako 

nejlepší.  



10 

Ve třetí kapitole představuji sémiotiku jako vědu a Barthesovu sémiotickou analýzu jako 

metodu. Představuji cíle a metody tohoto způsobu zkoumání mediálního obrazu. 

Zdůvodňuji rovněž vybraný vzorek, tj. zvolené osoby a konkrétní billboardy. Zabývala 

jsem se i jinými sémiotiky a jejich uchopením daného problému, ale Barthes se nejvíce 

soustřeďuje na vizualitu a k jeho okruhu zájmů patří i fotografie, takže je mému pojetí 

jednoznačně nejblíž. 

Ve čtvrté kapitole se snažím stručně představit oba zvolené politiky, tedy Andreje Babiše 

a Miroslava Kalouska. Jejich profesní a politickou kariéru, vzdělání, rodinu a také jejich 

mediálně známé kauzy. 

V páté kapitole se věnuji vlastní sémiotické analýze zvolených billboardů. Každé sdělení, 

resp. obraz nejprve věcně popíši. Popisuji věci, které vidím, tj. osoby, věci, nápisy, 

oblečení, barvy atd. Barthes tento proces nazývá denotace. Dalším krokem v této analýze 

je pak tzv. konotace. To, co jsem popsala, vykládám z pozice mých asociací a symboliky. 

Zde už hraje roli moje zkušenost, vzdělání, sociální prostor, v němž se pohybuji a mnoho 

dalších faktorů. Mimika, gesta, zvolené barvy, styl písma, to vše nám něco říká. Nic z toho 

není vybráno náhodně. Posledním krokem je následné usazení do širších kontextů celé 

společnosti. Já to nazývám sociální kontext, Barthes tomu říká moderní mytologie. Tento 

jazyk fikcí nám dovoluje vytvářet nejrůznější společenské konstrukce a do těchto 

konstrukcí, vlastně příběhů, zapadá i reklamní sdělení. Proto je také reklama, včetně 

politické, opravdu dobře srozumitelná jen člověku, který je znalý kulturního kontextu. 

Pro své analýzy jsem zvolila osm billboardů. Čtyři s Andrejem Babišem a čtyři 

s Miroslavem Kalouskem. První tři jsou vždy z oficiálních kampaní a poslední je v obou 

případem použit neoficiální billboard z anti-kampaně. V anti-kampaních je použit oficiální 

billboard, ale nějakou drobnou úpravou je změněno sdělení. V závěru své práce se snažím 

shrnout výsledky těchto analýz a zobecnit je. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
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1 Masmédia, jejich vliv a účinky  

1.1 Definice masmédií 

V této první kapitole diplomové práce mě především zajímá problematika médií, potažmo 

médií a politické kultury a „živé“ politiky. Politika spojená s mediální oblastí jako 

prostředkem pro informování, ovlivňování, manipulaci, politický tlak, šíření propagandy; 

zkoumáme zde například hranici mezi obecnou politikou jako principem komunikace, 

médiem, vizualitou jako nástrojem pro oslovení masy – tzn. získávání voličů, působení 

na „konzumenty“ sdělení. V neposlední řadě hodláme postihnout problematiku voleb. 

Politika je velká a složitá kulturně-sociální oblast demokratické i totalitní společnosti 

spojené s manipulací, etikou, pravdou a “pravdivostí“, věrohodností, či nevěrohodností 

informací i následného vizuálního zobrazení. Prolíná veškeré dění, spojuje i rozděluje lidi 

i skupiny občanů.  

Masová média fungují jako zprostředkovatelé informací. Informací, které jsou přinášené 

takovými médii, mají různou hodnotu a rozdílnou validitu. Masová média se za několik 

málo století své existence a „kulturního života“ stala pevnou součástí životů lidí. A to jak 

celé společnosti, tak i životů jednotlivců. Sdílená imaginace je velmi účinným tmelícím 

prvkem. Od prvních masových médií, jako byl knihtisk, letáky a později noviny, 

přes elektronická média jako film, rozhlas a televize, až po nová média současnosti, mají 

vliv na kulturu a život ve společnosti. Na masy a samozřejmě i na jednotlivce. 

Současný svět je neoddělitelně propojen s médii. Média jsou dnes jedním z hlavních 

nástrojů socializace. Jedinec z nich čerpá od útlého věku obrovské množství informací. 

Média pomáhají formovat naše postoje, názory a vnímání reality. Řada názorů a úsudků je 

převzatých od našich mediálních vzorů. Vybavenost jedince v rámci schopnosti rozlišovat 

podstatné a relevantní od nepodstatného je tím momentem, který rozhoduje o dopadu 

informace na člověka. Masová média se s postupem času stala zdrojem informací, nových 

poznatků, relaxace.  

Média také vytvářejí představy lidí o světě. Berme ovšem v potaz, že tyto představy jsou 

závislé na reálnosti předkládané informace. Zprostředkovaná realita není „živou“, reálně 

vnímanou realitou. Média výrazně ovlivňují i náš, často velmi přesný, časový rozvrh dne 

(pravidelnost ve čtení novin, v poslechu rozhlasu či ve sledování televizního zpravodajství 

se vyznačuje určitou mírou ritualizace). Uveďme si jen několik často se opakujících 
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a doložených pravidelností, které nám dokládají, jakou roli média mají při organizaci 

času.
1
  

Lidé jsou ve své podstatě konzervativní a vytvářejí si s oblibou vlastní rituály. Mezi takové 

patří například čtení novin. Čtenáři mají sklon číst noviny ve stejnou dobu a na stejném 

místě. Pravidelné uspořádání rozhlasových a televizních pořadů vychází z běžných 

lidských rytmů a lidé zase naopak tyto rytmy se svými oblíbenými pořady synchronizují. 

Média nás v určitých momentech ovládají. V osmdesátých letech minulého století byly 

nedělní večery vyhrazeny seriálům. Vzpomínám si například na Nemocnici na kraji města. 

V době seriálu byly nižší tržby v restauracích a na ulici jste nepotkali člověka.
2
  

1.2 Politické aspekty nových médií v současných teoriích 

Součástí politiky státu musí dnes být i jasná koncepce v oblasti informatiky, resp. 

informační politiky. Je v zájmu státu, aby šířil a zprostředkovával informace různého typu, 

potažmo informační vzdělanost mezi lidmi. K informacím by měl být rovný přístup, aby 

mohla vzniknout informační společnost. „Informační společnost je společnost založená na 

integraci informačních a komunikačních technologií do všech oblastí společenského života 

v takové míře, že zásadně mění společenské vztahy a procesy.“
3
  

Pojem informační politika se začal běžně používat koncem dvacátého století, někdy 

v devadesátých letech. „Informační politika pracuje se souborem principů, zákonů, 

pravidel, směrnic, regulací, procedur, rozsudků, interpretací a praktik, které pomáhají 

při vytváření, správě, přístupu a využívání informací.“
4
 O informační politice mluvíme jak 

na národní, tak i místní úrovni. 

                                                 
1
 JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 978-80-

7367-287-4, s. 75. 
2
 JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 978-80-

7367-287-4, s. 76. 
3
 JONÁK, Zdeněk. Informační společnost. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a 

informační vědy (TDKIV), Praha: Národní knihovna ČR [online]. 2003- [cit. 2018-09-10]. Dostupné z: 

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000468&local_base=KTD, s. 27 
4
 JONÁK, Zdeněk. Informační společnost. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a 

informační vědy (TDKIV), Praha: Národní knihovna ČR [online]. 2003- [cit. 2018-09-10]. Dostupné z: 

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000468&local_base=KTD, s. 28 

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000468&local_base=KTD
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000468&local_base=KTD
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„Mezi klíčové a stěžejní oblasti informační politiky patří:  

1. zajištění svobodného přístupu k informacím; organizace a zpřístupňování síťových 

informací;  

2. informační gramotnost;  

3. národní informační infrastruktura;  

4. duševní vlastnictví;  

5. ochrana osobních údajů.“
5
 

1.3 Masová společnost  

Pojem masová společnost lze chápat jako systémový a organizovaný sociální systém 

vztahů, ve kterém jednotlivci (nikoli „součásti stáda“, ale individuality) pod vlivem 

společensko-politických, technicko-technologických a ekonomických faktorů opouštějí 

zaběhlý a tradiční způsob života (zejména v dřívějších dobách způsob rolnický) a podřizují 

se novému, resp. se do něho implementují. Termín masová společnost se začal používat 

ve druhé polovině dvacátého století. Má několik vymezujících rysů. Mezi základní impulsy 

a vlastně potřeby vzniku masové společnosti se zařadila rostoucí a systémová urbanizace, 

technický vývoj společnosti, industrializace, migrace jako pohyb obyvatelstva a růst 

vzdělanosti občanů i větší míra demokracie ve veřejném životě. Tradiční způsob života byl 

postaven na rodině a důraz kladl na pevné vztahy v rodině a místní komunitě. Masová 

společnost všechny tyto vazby boří a jedince vykořeňuje. Společnost je atomizovaná, 

jedinec osamocený v anonymní mase lidí. Pojem masa tak představuje velké množství lidí, 

které není nijak diferencované, protože v něm chybí řád a struktura a je typickým projevem 

masové společnosti.
6
  

Masová média mají také významnou úlohu při formování našeho myšlení a vidění světa, 

při formování toho, co je norma. Tuto socializační roli médií dnes nejlépe poznáme, když 

si uvědomíme, jak často se nám v každodenních situacích vybavují oblíbené seriály 

a filmy, jejichž hrdinové podobné situace řešili. Používané vzorce informovanosti 

na základě seriálů nejsou bezděčnou náhodou, ale promyšleným kalkulem. Odkazují totiž 

                                                 
5
 FIŠROVÁ, Kateřina. Vývoj a proměny informační politiky EU [online]. Brno, 2006 [cit. 2018-09-14]. 

Dostupné z: http://is.muni.cz/th/64335/ff_m/dipl.pdf. Diplomová práce Masarykova univerzita, Filozofická 

fakulta. Vedoucí práce Věra Jurmanová Volemanová, s. 15. 
6
 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vydání čtvrté, rozšířené a přepracované. Praha: 

Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-5, s. 67–68. 

http://is.muni.cz/th/64335/ff_m/dipl.pdf
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na „konzumaci masové kultury“ a pokoušejí se jí zakomponovat do vzorců našeho 

vnímání. Naše očekávání od ostatních a to, co si myslíme, že společnost očekává od nás, 

může být významně ovlivněno nejen tím, co vidíme u ostatních lidí v reálném chování, ale 

také tím, co jsme viděli televizi. 

Samotná masová komunikace je řízený proces promyšleného šíření informací pomocí 

sdělovacích prostředků mezi četné publikum a příjemce. Masovým myslíme velké 

množství či rozsah, a komunikací práci s informacemi. Přijímání a vysílání informací, 

práce s významy. Při procesu masové komunikace masové komunikátory používají různé 

typy hromadných informačních prostředků s cílem informovat rychle, na velkou 

vzdálenost a permanentně. Publikum je při tomto procesu velice různorodé, rozptýlené 

a široce diverzifikované. S tím je potřeba počítat při snaze o jeho ovlivnění.
7
  

Denis McQuail charakterizoval masovou komunikaci šesti znaky: 

1. Velký rozsah 

2. Jednosměrný tok 

3. Asymetrie 

4. Neosobní a anonymní 

5. Propočítaný nebo tržní vztah 

6. Standardizovaný obsah
8
 

1.4 Vizualita a vizuální kultura 

Bezprostředním a stěžejním důvodem pro psaní tohoto textu diplomové práce je fakt, že 

prostřednictvím médií a politiky upozorňuji na specifickou oblast „vizuálna“. 

Ta promlouvá obrazy, zprostředkovanými v rámci politické kultury především v čase voleb 

či předvolebních kampaní – billboardy, bigboardy. Prezentuje se jako finální vizuální 

produkt. Vizuální kultura vybavuje každého jedince vzorci vidění, přenášené a „děděné“ 

kulturními procesy, způsoby vnímání zobrazení a jejich interpretace. Tyto impulsy 

konzument umění v okamžiku, kdy vstupuje do muzea, nemůže jednoduše odložit spolu 

s kabátem v šatně, ale přenáší je do svého vidění uměleckých obrazů. Podobně je tomu 

při recepci vizuálních reklamních sdělení. 

                                                 
7
 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vydání čtvrté, rozšířené a přepracované. Praha: 

Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-5, s. 6566 
8
 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vydání čtvrté, rozšířené a přepracované. Praha: 

Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-5, s. 67 
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Je nutné si uvědomit, že jakkoli nás příroda v rámci historického vývoje vybavila 

pro vnímání v rovině neurofyziologické všechny rovným dílem, ve schopnosti vidět 

se navzájem nelišíme o nic méně než v síle, inteligenci nebo charakteru. To znamená, 

že kvalita vidění a vnímání je odvislá od schopnosti „vizuální empatie“ a schopnosti „dívat 

se pod povrchy věcí a dějů“. Rovněž dekódování informačních sdělení je závislé na mnoha 

předpokladech jednotlivého individuálního subjektu. O tomto problému se podrobněji 

rozepisuji v praktické části diplomové práce. Zkoumám a pojmenovávám sémiotické 

kategorie, díky kterým rozkládám obraz na prvky, které samostatně, ale i v komplexním 

pohledu „nějak“ působí na diváka – vnímatele – recipienta. Tradiční disciplíny dějin umění 

a umělecké kritiky jsou ostatně postaveny především na přesvědčení, že vlastnictví „oka“  

výjimečně obdařeného, privilegovaného způsobu vidění – je základní výbavou toho, kdo 

se uměním profesionálně zabývá, a tím, co jej odlišuje od kultivovaného oka milovníka 

umění i nekultivovaného oka běžného diváka. Vlastnictví oka je ovšem pouze biologickým 

východiskem k hlubšímu přístupu ke světu, tento přístup je ovlivněn schopností myslet. 

Vidět na vlastní oči. V době, kdy jsme ještě pobíhali po savanách v kůži homo erectus, 

habilis či neanderthalensis, bylo životně důležité včas rozpoznat nebezpečí, a právě tehdy 

se v našem mozku nebývale rozvinula část, která předává informace ze zrakových čidel 

do cerebrálního neokortexu. To nám pomáhá identifikovat nebezpečí na velkou dálku. 

Věci rozeznáme zrakem na několik kilometrů, zatímco doslech máme několik metrů 

a o čichu či hmatu škoda mluvit. Zkrátka zrak je nejefektivnější z našich smyslů, a tak jsme 

zvyklí na něj spoléhat. 

Zrak nám pomáhá přežít, proto na něj spoléháme a nijak o viděném nepochybujeme. 

Tohoto jevu si povšiml významný filosof, teoretik médií a sémiotik Marshal McLuhan. 

Vypozoroval, že u verbální informace zapojujeme kritické myšlení, zatímco u obrazové 

informace se takto neptáme. Nad viděným už nepochybujeme. Neptáme se: Je to pravda? 

Vidíme to na vlastní oči, takže to pravda musí být. Síla obrazu je neoddiskutovatelná. 

Právě pro tuto sílu jsem se rozhodla věnovat vizuálním sdělením. 

Neobyčejná schopnost pronikavého, jasného vidění byla samozřejmě odedávna spojována 

především s výtvarnými umělci, ale i s básníky a v mnoha kulturách – ve staré Číně tak 

jako v renesanční Itálii – byla velebena a oslavována. Mytologizace zraku dosáhla vrcholu 

v 2. polovině 19. století, například v Ruskinově poetice vidění: „Největší věcí, kterou 
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lidská duše může činiti na tomto světě, je něco vidět. Vidět jasně, to je poezie, proroctví, 

náboženství.“ nebo u nás v mystickém pojetí zraku F. X. Šaldy: „Věčný osvoboditel 

a omladitel světa a života je takový zrak.“
9
 

Pojem „vizuální kultura“ bývá užíván též v dalším smyslu: k označení vznikající 

akademické disciplíny, která se zabývá různými formami vizuality v dnešní společnosti 

a spojuje dějiny umění s filmovou teorií, studiem médií a kritickou teorií.  

Navzdory takto glorifikovanému, mýtizovanému pojetí vidění však již od poloviny 

19. století někteří kritici prosazovali představu, že schopnost vidět není čímsi daným 

od Boha, ale dovedností, kterou je do značné míry možné rozvíjet a kultivovat díváním 

se na umělecká díla. Vnímání umění ale není hermeticky odděleno od každodenní aktivity 

vidění, jehož prostřednictvím lidé poznávají podobu vnějšího světa. Problematiku vidění 

lze v rámci určitého úhlu pohledu soustředit výlučně na otázku individuálních dispozic 

a talentu nebo na neurofyziologické a psychologické procesy. 

O subjektivních psychologických aspektech vnímání jsme díky badatelům jako Hermann 

von Helmholz, V. Visher, J.J. Gibson, Rudolph Arnheim a Ernst Gombrich v uplynulých 

stech letech získali neobyčejně plastický a detailní obraz. „Vidění je však také sociální 

a kulturní praxí, souborem praktik, které sjednocují příslušníky určitého společenství 

v jejich vizuální aktivitě. „Vidíme v rámci kulturou nám poskytnutého souboru možností,“ 

poznamenává Jonathan Crary a Norman Bryson tuto sociální situovanost vidění vyjadřuje 

takto: „Aby lidé mohli kolektivně uvést do souladu své vizuální zkušenosti, je zapotřebí, 

aby každý podřídil svůj fyziologický prožitek společensky dohodnutým popisům 

srozumitelného světa. Mezi subjekt a tento svět je vložena celá suma diskurzů, jež utvářejí 

kulturní konstrukci – vizualitu – a odlišují ji od vidění – bezprostředního vizuálního 

prožitku.“
10

 

Objektivita vidění je tedy determinována nejen vůlí, ale i fyziologickými a kulturními 

předpoklady. Do našeho vnímání se vždy nějak promítají naše tužby, zájmy a zkušenosti, 

                                                 
9
 ŠALDA, F. Xavier. Hrdinný zrak. Volné směry: ilustrovaný měsíčník umělecký [online]. Praha: Grégr, 

1902, vol. 6, no. 3, s. 7174 [cit. 2019-02-20]. Dostupné z: 

http://bluemountain.princeton.edu/bluemtn/?a=d&d=bmtnaan1902-03.2.3& 
10

 BRYSON, Norman. The gaze in the expanded field, In: Hal Foster (ed.), Vision and visuality. Seattle: Bay 

Press 1988, s. 91–92. 

http://bluemountain.princeton.edu/bluemtn/?a=d&d=bmtnaan1902-03.2.3&
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pokud se nesnažíme o fenomenologickou redukci. Za obrazy lidí je tedy třeba vidět 

i postavu autora snímku či obrazu, jeho pohled na svět. 

1.4.1 Převaha vizuality v mediální oblasti  

V současném světě se setkáváme s vizualitou víc než kdy jindy. Abychom rozuměli světu 

kolem, musíme být vizuálně gramotní. To znamená, že musíme umět číst obrazy kolem 

sebe, na které je navázáno stále více významů. Troufám si tvrdit, že pokud bychom tuto 

znalost neměli, nemohli bychom chápat některé situace ve svém životě. 

O vizuálno se sice zajímali už i antičtí filozofové, ale nebylo nikdy dominantním 

komunikátem jako dnes. Vizualita nebyla spojována s poznáním a pravdou. Poznání 

se předávalo hlavně skrze psaný text. Vizualita byla jazykem negramotných. Dalším 

zdrojem bylo i mluvené slovo. 

K rozvoji vizuality přispěla až dnešní postmoderní informační společnost. Informace jsou 

asi nejdůležitějším obchodním zbožím a k jejich šíření přispívá i vizualita. 

Dnes, kdy je distribuce významů a informací téměř bez hranic, stává se schopnost 

absorbovat a interpretovat vizuální informaci stále důležitější. Jak dále Mirzoeff uvádí, 

jedním z nejpozoruhodnějších rysů nové vizuální epochy je tendence vizualizovat věci, 

které ve své podstatě nejsou vizuální.
 11

  

„Vizuální kultura nezávisí na samotných obrazech, ale na moderní tendenci zobrazovat 

či vizualizovat skutečnost. Tímto zviditelňováním se moderní doba zásadně odlišuje 

od starověkého a středověkého světa. Vizualizace byla běžná po celou moderní epochu, 

avšak dnes už je skoro povinná.“
12

 

Obrazy už dávno nejsou jenom v kostele či v galerii, ale pronikly do naší každodennosti 

a stále častěji jsou produktem digitálních technologií. Stačí se podívat na způsob 

komunikace školních dětí. Většinou se odehrává přes různé aplikace v mobilních 

telefonech a slova nahradily obrazy, resp. fotografie a různé zkratky. Díky tomu je ale 

dobře viditelné, že obrazy nejsou skutečnosti, ale jen její reprezentací.
13

  

                                                 
11

 MIRZOEFF, Nicholas. Úvod do vizuální kultury. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 318 s. Vizuální studia; 

sv. 3. ISBN 978-80-200-1984-4, s. 17 
12

 MIRZOEFF, Nicholas. Úvod do vizuální kultury. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 318 s. Vizuální studia; 

sv. 3. ISBN 978-80-200-1984-4, s. 18 
13

 MIRZOEFF, Nicholas. Úvod do vizuální kultury. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 318 s. Vizuální studia; 

sv. 3. ISBN 978-80-200-1984-4, s. 57 
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Problém interpretace obrazu nakousl ve své knize Smrt autora i Roland Barthes. Došel 

ke zjištění, že obraz interpretujeme dle svých kulturních a politických znalostí, a ne jak 

zamýšlel autor. Významnou roli zde hrají osobní zkušenost a asociace. Autor zkrátka 

nemůže předjímat časové a místní kontexty. 

1.4.2 Obraz 

Abychom pochopili vizualitu billboardu, musíme se krátce zastavit u pojmu obraz. 

Bez ukotvení tohoto pojmu neuchopíme správně ani pojem billboard. Od obrazu je nutno 

vycházet jako od základního pojmu celé vizuální kultury. Reifová píše: „figurativní 

znázornění osoby, věci nebo události; abstrakce z čtyrrozměrného časoprostoru do dvou 

dimenzí plochy (respektive do tří dimenzí pohyblivých jako je film nebo televize).“
14

 

Obrazem se tedy stává cokoliv plochého, co nám něco sděluje, resp. předává informaci.  

Obraz tedy něco zprostředkovává. Nemůžeme ale zůstat u zjednodušené představy, 

že obraz pouze zprostředkuje informaci. Opět musím zmínit McLuhana, který upozorňuje, 

že samotné médium představuje zprávu, kterou je třeba vnímat. Výklad média již nelze 

redukovat na pouhého zprostředkovatele sdělení. Důležitá začíná být samotná forma 

média.
15

 

V současném světě se obrazy prodraly do našeho běžného života. Už nejsou doménou 

galerií a tzv. vysoké kultury. Naše vnímání, a dokonce i komunikace jsou značně 

vizualizovány. Při sledování svých žáků na prvním i druhém stupni ZŠ vidím, že jsou 

schopni komunikovat skrze obrazy (instagram, emoji, různé zkratky, …), a tento způsob 

dokonce preferují. Je jim vlastní, psané sms už patří jiné generaci. Obrazy jsou nositeli 

emocí, hodnot, názorů. Nejsou pouze pasivním nástrojem přenosu informace, 

ale skutečnost také vykládají a reinterpretují. V mediálním prostředí je dnes vizualita 

dominantní. 

1.4.3  Fotografie 

Fotografie je svébytným vizuálním jazykem a od doby svého vzniku (myslím tím 

analogovou fotografii na kovové destičce) dokáže zaznamenávat situace, příběhy, 

předměty. Každá taková zdokumentovaná situace se stává okamžitě minulostí, protože 

                                                 
14

 REIFOVÁ, Irena a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál 2004. ISBN 80-7178-926-7, s. 169. 
15

 PETŘÍČEK, Miroslav. Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením pro středně 

nepokročilé. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2009. 201 s. ISBN 978-80-87054-18-5, s. 7–17. 
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aktuálně již neexistuje. „Všechny fotografie jsou memento mori. Fotografovat znamená 

účastnit se smrtelnosti, nestálosti někoho (či něčeho) jiného. Právě vyjmutím tohoto 

momentu a jeho znehybněním vypovídají všechny fotografie o neúprosném plynutí 

času.“
16

 Díky tomuto umění zpřítomnit minulost nabízí a umožnuje komunikaci. Fotografie 

je médiem minulého času. Říká „takto to bylo“, ne „tak to je“.
17

 Fotografie ale umí kromě 

záznamu reality, které jsme součástí, zachycovat i reality nové, jiné, nainstalované. 

Je to realita uměle stvořená, ale sestavená z existujících předmětů. Vznik takové fotografie 

je založen na manipulaci s předměty. Autor takové fotografie může tvořit se záměrem 

evokovat něco skutečného nebo se přiznat k nereálnosti celé situace. Reálná fotografie 

je velmi často vnímána jako skutečnost. Zachycuje totiž věrně a přesně vnější podobu věcí. 

I přesto ale skutečností není. Je jen přepisem trojrozměrného světa do dvojrozměrné 

skutečnosti – zkrátka obrazem. Navíc se jedná vždy jen o autorovu interpretaci skutečnosti. 

Interpretace je subjektivní a odvíjí se od autorovy schopnosti vnímat, pozorovat 

a interpretovat. A to jsou všechno důvody, proč často nechceme připustit, že nejde 

o skutečnost, a máme před sebou jenom věrný obraz vnější podoby. V současnosti 

si musíme připustit i možnost, že vidíme digitálně upravený obraz, tedy i možnost 

promyšlené manipulace.  

Velice zajímavě píše o skutečnosti, respektive realitě Vilém Flusser ve své knize Moc 

obrazu: „Tradice zpochybnila pojem „skutečnost“ (ve smyslu „realita“) tak, že v rozhovoru 

se vzdělanými lidmi dnes není záhodno toto slovo vůbec brát do úst. Ukazuje se však, 

že v běžném životě je stále obtížnější se mu vyhnout. Není například možné položit 

si v souvislosti s informacemi ze sdělovacích prostředků (například z televize) otázku, zda 

je to, o čem informují, skutečné-zeptat se řekněme: Byl Ceausescu skutečně popraven tak, 

jak to ukazovali na obrazovce? Při analýze takové otázky totiž brzy zjistíme, že výraz 

„skutečně“ není na místě. Měli bychom se ptát jinak, například: Lze zjistit, jak byl záznam 

údajné popravy pořízen? Tento příklad ukazuje dvě věci: Za prvé to, že vzhledem ke stále 

dokonalejší simulaci je pro nás otázka po skutečnosti stále naléhavější, a za druhé, že tato 

                                                 
16

 SONTAG, Susan. O fotografii. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2002. 181 s. ISBN 80-7185-471-9, s. 20–21 
17

 MIRZOEFF, Nicholas. Úvod do vizuální kultury. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 318 s. Vizuální studia; 

sv. 3. ISBN 978-80-200-1984-4, s. 98. 
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stále naléhavější otázka stále vzácněji připouští uspokojivou odpověď. Lze to nazvat 

nepřetržitě rostoucí ztrátou důvěry ve skutečnost.“
18

 

S příchodem digitálních technologií čelí fotografie vlastnímu konci. Fotografie můžeme 

digitálně upravovat, a to znamená, že před objektivem už nemusí být nic. Fotografii 

si můžeme vymyslet a vytvořit na počítači. Se zachycenou scénou si můžeme hrát, měnit 

ji, přidávat, ubírat. Z autenticity nezbývá nic. 

1.4.4 Billboard 

Vizuální prvky 

Billboard můžeme vnímat jako reklamní obraz. Znaky na takovém obrazu jsou většinou 

dobře čitelné a sdělení je jasné. V analýzách jednotlivých billboardů si ale ukážeme, 

že tento záměr se ne vždy podaří a sdělení může být někdy víceznačné a je možno 

ho pochopit více způsoby (viz sémiotické analýzy v kapitole 5). 

Billboard je v České republice výraznou součástí předvolebních kampaní a u politických 

stran je velmi oblíben. Jenom v loňském roce dostaly politické strany a hnutí téměř 

miliardu korun ze státního rozpočtu. Během dvou volebních kampaní 'proteklo' do médií 

téměř 430 milionů. Čtvrtinu této částky tvořily náklady na billboardové kampaně, 

informuje na svých webových stránkách časopis Ekonom.
19

 Billboardy slouží spíš 

k vytváření dlouhodobější image politické strany, a proto je důležité pokrýt komplexně 

celé území. Z billboardů lze dobře vyčíst nosné myšlenky jednotlivých stran. 

Billboardy jsou tvořeny různými kódy, ale převahu mají kódy vizuální. Můžeme vidět 

fotografii, kresbu, grafiku. Význam mají i zvolené barvy. 

Současná, tedy digitální fotografie, je souhrn informací, kterými můžeme nějak 

manipulovat (úpravy ve fotoshopu a podobně). 

Dle Pierce je fotografie vysoce motivovaný znak, který nazývá ikonou. Barthes naproti 

tomu uvažuje o fotografii jako o doslovném a symbolickém obrazu. Doslovná, 

resp. denotovaná rovina označuje to, co fotografie zachycuje. Pak má ovšem fotografie 

                                                 
18

 FLUSSER, Vilém. Moc obrazu: výbor filosofických textů z 80. a 90. let. Praha: Občanské sdružení pro 

podporu Výtvarného umění, 1996, s. 35. 
19

 MĚŘIČKA, Aleš. Transparency International chce zjistit, kolik strany utratí za billboardy. In: Economia, 

a.s., Hospodářské noviny IHNED [online]. 10. 4. 2014 [cit. 2019-03-26]. Dostupné z: 

https://domaci.ihned.cz/c1-61997160-transparency-international-chce-zjistit-kolik-strany-utrati-za-billboardy 

https://domaci.ihned.cz/c1-61997160-transparency-international-chce-zjistit-kolik-strany-utrati-za-billboardy


22 

i rovinu konotací a zde nastupují asociace a symbolika. I když se nám může fotografie zdát 

jako čisté sdělení bez kódů, taková fotografie neexistuje. Dělá jí to ovšem velmi vhodnou 

pro použití v politické reklamě. Barthes argumentuje následovně: „I kdybychom 

si dokázali představit naprosto „naivní“ obraz, stalo by se vzápětí znakem naivity, 

a doplnilo by se tak o třetí, symbolické sdělení.
20

 Denotovaný obraz navíc navozuje dojem, 

že i konotační rovina je čímsi přirozeným. Jinak řečeno, že zobrazované není kódované, 

a je něčím naprosto pravdivým. „Denotovaný obraz naturalizuje symbolické sdělení, vrací 

nevinnost velmi husté (zejména v reklamě) sémantické konstrukci konotace.“
21

 Je to však 

pouze pocit, protože konotační rovina fotografie je velmi bohatá. Tato rovina je zároveň 

velmi živá a proměnlivá, protože při intepretaci velmi záleží na znalostech příjemce. 

Způsob ustavení dílčích ikonických znaků v obrazu přenáší pak tuto motivovanou povahu 

na konotovanou sféru, a tím ji skrývá.
22

 V případě billboardů se setkáme hlavně 

s portrétními fotografiemi. V rámci analýzy těchto billboardů se budu zabývat hlavně 

mimikou, gesty, oblečením. 

Ještě musím připomenout jednu velmi důležitou součást celého sdělení, a tím je zvolená 

barva. Obecně se dá říct, že volba barvy vychází z vizuální identity jednotlivých stran. 

Barvy ale také působí asociativně a symbolicky. V rámci různých kultur má každá barva 

nějaké konotace a symbolickou funkci. To se také snažím při svých analýzách rozkrýt. 

Jazykové prvky 

Myslím, že bychom těžko hledali billboard, kde není obrazové sdělení doplněno textem. 

Alespoň krátký text najdeme téměř vždy. Text má divákovi pomoci při dekódování obrazu. 

Barthes tomu říká „zakotvení a převod“
23

. Obraz totiž může mít mnoho významů a text má 

pomoci zastavit případné významové řetězení. Fixuje denotát, tedy viděné. Je to důležité 

hlavně pro autora sdělení, neboť jeho snahou je, aby bylo sdělení pochopeno tak, jak 

on chtěl a zamýšlel. Jak uvidíme při analýzách, ne vždy se to povede. Dle Barthese 

je takovéto ukotvení nejčastější funkcí jazykového sdělení. Barthes k tomu píše: 

„ve vztahu k signifikátům obrazu má text represivní hodnotu, a je tedy pochopitelné, 
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že na této rovině se prosazuje především morálka a ideologie dané společnosti.“
24

 Text 

a jazykové sdělení se doplňují a význam fixují.  

Nemalý vliv má také styl jazykového sdělení. Je rozdíl, zda použijeme spisovnou češtinu, 

obecnou, nebo přímo hovorové obraty. V každém z těchto případů oslovíme nejspíš jiný 

typ voliče, resp. jinou sociální skupinu. 

Politická reklama a politické sdělení 

Definic reklamy je celá řada. „Definice reklamy dle právního řádu ČR: Reklamou 

se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, 

mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje 

zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo 

závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále 

stanoveno jinak.“
25

 

Úkolem reklamy je upozornit na rozdíly v jednotlivých produktech a důležitost volby toho 

správného, neboť touto volbou můžeme vyřešit velmi zásadní problémy a učinit svůj život 

lepším. Reklamy, tedy i ty politické, mají v sobě zakódované prvky informační 

i hodnotové. Tyto obsahy musí být snadno dekódovatelné, a navíc nejlépe způsobem, který 

zamýšlel autor. To činí z reklamy zvláštní typ uzavřeného textu, který má prostřednictvím 

zabudovaných orientátorů dovést své příjemce k žádoucímu dekódování textu, 

tj. k preferovanému čtení. (Burton, Jirák 2001, s. 264). V případě politické reklamy 

se kandidáti musí odlišovat a zaujmou co největší množství lidí. K tomu mohou použít 

různé techniky. Mohou se vychvalovat, prezentovat své silné stránky a pozitivní dopady 

své volby. Ukazovat na své dosavadní úspěchy a úspěchy své strany. Druhou možností 

je útok. Kritika protikandidáta a jeho strany, probírání jeho minulosti, soukromí, vazeb. 

Oprávněná a korektní kritika může voličům, kteří potřebují zvažovat výhody i nevýhody 

volby určitého kandidáta, poskytnout důležité informace pro lepší rozhodnutí. Kritika 

se ovšem může obrátit i proti jejímu autorovi. Tento efekt jsme mohli pozorovat v nedávné 

době u vzrůstajících preferencí Andreje Babiše po odvysílání reportáže o únosu jeho syna 

(viz stranu 44). Aby byla účinná, měla by být kritika vždy věcná a pravdivá. Lépe funguje 

kritika politických kroků než útoky na charakter.  

                                                 
24

 Barthes in: CÍSAŘ, Karel ed. Co je to fotografie? Praha: Herrmann & synové 2004, s. 55 
25

 KINCLOVÁ, Margita – Sekretariát VŠE. Reklama dle práva EU. In: Vysoká škola ekonomická v 

Praze [online]. 21. 11. 2012 [cit. 2019-03-26]. Dostupné z: https://kpep.vse.cz/projekty/atlas/atlas-01/ 



24 

Mezi důležité techniky bych zahrnula i reakci na útok. Správná reakce má být rychlá, 

důvěryhodná a stručná. Lidé jsou zahlceni informacemi a chtějí stručná sdělení. Dlouhým 

vysvětlováním se politik spíš poškodí. 

Tématem politického reklamního sdělení může být cokoliv, ale musí být schopno zvednout 

voliče ze židlí a nahnat k volebním urnám. Takové téma by se mělo objevovat ve všech 

prezentacích kandidujícího subjektu. Cílem politické reklamy je obecně vzbudit zájem 

o volby, zvýraznit nějaké téma, budovat politické povědomí o kandidátovi, 

resp. politickém subjektu, a popřípadě i vztah k němu. Důležitý je i emoční apel, ne pouze 

racionální argumenty. Jen rozum nestačí. Pro naše rozhodování jsou často určující emoce. 

Rozhodujeme se takzvaně srdcem. Velmi důležité je i oslovení nerozhodnutých voličů. 

Politická reklama, stejně jako reklama obecně, je typem persvazivní komunikace. Jejím 

úkolem je přesvědčit a mobilizovat své příjemce. Tvůrci z reklamní branže definují model 

AIDA, podle kterého je cílem reklamního sdělení přitáhnout pozornost (attention), 

následně vybudit zájem (interest) a podnítit touhu (desire) a nakonec vyvolat akci 

(action).
26

  

1.5 Schéma mediálního procesu 

Mediální komunikace je v současnosti důležitým rysem života společnosti a stala se i 

předmětem zájmu různých vědních disciplín. Abychom získávali co nejvíce různorodých 

informací o světě a (nejen) naší společnosti a mohli s nimi relevantně zacházet, musíme 

načerpat poznatky a znalosti z různých médií. Čerpání je recepcí, tedy poučeným 

vnímáním takových informací. Měli bychom si být také schopni vybírat vhodné zdroje a 

orientovat se v mediální komunikaci. „Na mediální komunikaci je možné nahlížet jako na 

přenos sdělení, ale také jako na zdroj, který potvrzuje platnost dané ideologie.“
27

 Jedinec 

si na základě svých dosavadních životních zkušeností vybírá takové informace, které jsou 

pro něho relevantní, a studiem médií zároveň zvyšuje možnosti kontroly nad interpretací 

„reality“, kterou mu média nabízejí. Platí, že médiem zprostředkovaná realita není 

skutečnost samotná, aktuální a žitá, přestože může být zprostředkována téměř v přímém 

přenosu. „Média díky schopnosti oslovit široký okruh příjemců nemají vlastně v jiné 
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instituci konkurenci, a tím se stávají velmi důležitými komunikátory. Mediální komunikace 

se využívá také ke zvýšení rozsahu působení a sebeprezentace, proto je dobré udržovat 

příznivé vztahy s médii. Touto službou se zabývají obory Public Relations a Media 

Relations.“
28

  

1.6 Publikum 

Publikem označujeme v obecné rovině příjemce informací a podnětů různých druhů. 

Publikum v rámci mediální komunikaci funguje na principech masového vnímání. 

To je ovšem složeno opět z jednotlivých individualit, které si o nabízených podnětech něco 

myslí. Osobnost konzumenta je odvislá od mnoha psychologických aspektů, například 

od toho, co který člověk již v životě viděl, co má tudíž nakoukáno, s jakou politickou 

stranou sympatizuje, co je mu světonázorově blízké. Návštěvník-konzument-recipient 

přichází k mediálnímu sdělení podobně jako do muzea za uměleckými díly, která tvoří 

nepatrnou menšinu v myriádě všeho zobrazení, jež každodenně vnímá a interpretuje 

ve svém běžném životě a od nichž jsou tato umělecká díla odvozena, na něž reaguje. Tato 

díla jsou ke všemu navíc ontologicky a hodnotově jasně oddělena. Často nejen vymezením 

prostoru výstavního sálu. Rozdíl mezi výstavním sálem a ulicí, kde jsou prezentovány 

politické billboardy v čase předvolebním, je dán rozdílností v potřebě sdělení. Souhrn 

všech těchto obrazů a vjemů představuje cosi, co můžeme nazvat vizuální kulturou, tedy 

prostředím, které nás utváří jako vidoucí a různé impulsy vnímající subjekty. 

V mediálních studiích můžeme najít dva proudy, jak lze přistupovat k publiku, 

resp. příjemci mediálního sdělení. Na publikum se můžeme dívat jako na aktivního či 

pasivního účastníka celého mediálního procesu. Tyto pohledy souvisí s celkovou koncepcí 

tohoto procesu. Starší je tzv. přenosový model, a ten nahlíží publikum jako pasivního 

příjemce, který je pouze zasažen sdělením. Účinky sdělení se budeme zabývat v další 

kapitole. 

Druhý, mladší model, zastává pozici, že publikum je aktivním činitelem v celém procesu 

komunikace. Mediální sdělení si samo vybírá a dále pak s ním nějak nakládá. Sdělení 

je interpretováno a dál vzájemně komunikováno. Koncepce aktivního publika se objevuje 

zejména v 60. letech 20. století. Publikum už není nahlíženo jako pasivní masa, ale aktivní 
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jedinci, kteří sdělení dekódují podle svých osobních zkušeností, povahových rysů 

a sociálních vazeb. 

Současný diskurz nepopírá silný vliv médií, ale publikum je vnímáno jako interpretačně 

aktivní. To znamená, že pokud je vícero možností výkladu, různí členové publika si mohou 

sdělení vyložit různými způsoby. Současná kulturální studia zastávají názor, že publikum 

je aktivní a erudovaný producent významu. Nabízenému textu dává vlastní význam. 

Význam je zasazen do kulturního kontextu a struktur ve společnosti. Na publikum 

se musíme dívat v kontextech, v nichž čtení probíhá. Role textu a proces tvorby významu 

se liší nejen mezi kulturami, ale i v rámci jedné kultury podle třídy, rasy, genderu. 

Pro média je publikum obchodním artiklem. Proto jsou prováděny výzkumy, které zjišťují 

velikost, složení, návyky, postoje a preference. 

„Cílem takových výzkumů je především poznat počet zákazníků, příjemců či spotřebitelů. 

Dále změřit, jakou naději má inzerent na zasažení co největšího počtu spotřebitelů, 

odhadnout, nakolik je možné manipulovat či usměrnit chování publika při výběru 

a v neposlední řadě soustavně vyhledávat nové možnosti uplatnění na trhu.“
29

 

1.7 Účinky sdělení 

Účinky sdělení se odborníci zabývají od začátku 20. století a teorie, které během dvacátého 

století až po současnost vznikaly a vznikají, prodělaly několik zásadních etap. Vyvíjely 

se teorie, ale i masmédia a publikum. Skutečný počátek masmédií vidím v 19. století 

v anglosaském světe, kdy se začal prodávat šestákový tisk (penny press) a prvním opravdu 

masovým deníkem byl Daily Mail, který překonal náklad jednoho milionu. To bylo roku 

1902. O pár let později navíc nastupuje film, který nabízí vizuální zážitek, který má na 

diváky velmi intenzivní vliv. Odborníci si začínají uvědomovat obrovský vliv těchto médií 

na dění ve společnosti a životy lidí a prosazuje se teorie „injekční stříkačky“. Publikum 

je pasivní příjemce toho, co mu naservírujete. Jako velmi častý příklad je uváděna 

rozhlasová fikce Orsona Wellese Válka světů. Režisér Wellese dokázal přesvědčit miliony 

Američanů, že v Americe zrovna přistávají Marťané. Dle dobových záznamů propadlo 

panice několik milionů lidí.  
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Dle střízlivých odhadů to bylo asi jen 20 procent ze šesti milionů posluchačů. Zbytek 

chápal, že jde o fikci. Faktem ale rovněž je, že v některých rodinách vznikla panika, 

a několik jedinců dokonce podalo svědectví, že Marťany viděli. Davová panika 

ale v žádném případě nenastala, neboť řada pochybovačů do rádia zavolala a věc 

si vyjasnila. 

I na tomto příkladu vidíme, že teorie „Injekční stříkačky“ neobstála. 

Ve čtyřicátých letech tedy nastupuje teorie nová, tzv. teorie „Nepřímého vlivu“. Tato teorie 

tvrdí, že přímý vliv médií na rozhodování voliče je menšinový a hlavní roli mají 

tzv. opinions leaders, tedy názorové autority. Důležité jsou tedy mezilidské vztahy, 

příslušnost ke skupině a názory vlivných členů těchto skupin. Důležitou studií pro tuto 

teorii byl výzkum Berelsona, Lazarsfelda a Gaudetová, kteří zkoumali vliv médií 

na rozhodování voličů v prezidentských volbách. Zjistili, že důležitější než média, byly 

pro voliče názory lidí v jejich okolí, kterých si vážili a respektovali je. Tato teorie má 

co říci i dnes, ale musíme vzít v úvahu, že osobní vztahy jsou nerozlučně propojeny 

se světem síťových médií. Ale i například na Facebooku máme tendence obklopit se lidmi 

se stejnými názory a přimknout se k nějaké autoritě. Teorie samozřejmě neplatí 

jen v případě voleb, ale i v jiných oblastech. 

 Po druhé světové válce přichází Leon Festinger s pojmem kognitivní disonance a Joseph 

Klapper se selektivní percepcí. Oba tyto pojmy popisují naši tendenci vnímat spíše jen to, 

co nám zapadá do našeho vidění světa a nenutí nás nějak radikálně měnit postoje. Zkrátka 

si vybíráme taková média či přátele, od kterých čekáme, že budou souhlasit s našimi 

postoji. V současnosti to vede k velké polarizaci společnosti, protože si lidé vytvářejí 

pomocí sociálních sítí vlastní mediální bubliny a odlišné názory považují za zcela 

minoritní. Prosazuje se tedy názor, že média mají krátkodobé účinky spíš omezené. 

V roce 1973 použila socioložka Elizabeth Noelle – Neumannová pojem „spirála mlčení“, 

který dal vzniknou další teorii v oblasti mediálních účinků. „Podle Noelle-Neumannové 

mají lidé strach být se svými názory v izolaci – tento strach je podle ní antropologickou 

konstantou. Proto lidé neustále sledují své okolí a vyhodnocují, který názor je většinový, 

a který menšinový. Většinový názor pak bez obav vyjadřují, menšinový názor nikoli. Jsou 

při jeho vyjadřování opatrnější, či zcela umlknou. Tak se většinový názor stává 

ve společnosti hlasitější, než odpovídá jeho reálné síle, což vede k dalšímu umlkání 
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menšiny. Tento efekt Noelle-Neumannová nazvala „spirála mlčení“. Ve své základní 

podobě byl mnohokrát potvrzen například při předvolebních výzkumech, kdy se voliči 

některých stran obávali výzkumníkům sdělit svou skutečnou volbu, a mezi výsledky voleb 

a předvolebními výzkumy veřejného mínění byla zjevná disproporce. Některé výzkumy 

se spirálou mlčení dnes počítají a zjištěné preference některých stran ve svých modelech 

násobí příslušným koeficientem.“
30

 

Zjednodušeně lze říci, že názory a problémy, které nejsou v médiích moc slyšet, jsou 

považovány za minoritní. Jedinci s těmito názory si netroufají tato témata otevírat, neboť 

si myslí, že jsou v menšině. Tím se roztáčí spirála mlčení a postupné vytlačení těchto 

názorů někam na periferii zájmu. 

Další účinky médií můžeme pozorovat v oblasti socializační. Je zcela jisté, že jsme 

ovlivněni tím, co vidíme na televizních obrazovkách či monitorech počítačů. Ať jsou 

to hudební klipy, či televizní seriály, náš styl a očekávání výrazně ovlivňují. To, co čekáme 

od druhých, ale také to, co si myslíme, že druzí čekají od nás, je samozřejmě modelováno 

reálnou životní zkušeností a také masmédii. 

V této souvislosti vznikalo od sedmdesátých let mnoho studií, které se zabývaly vlivem 

médií na vnímání násilí. Mělo se za to, že existuje korelace mezi sledováním televize 

a vnímáním světa jako nebezpečného místa. Diváci, kteří trávili před obrazovkou více 

než čtyři hodiny denně (v našich podmínkách například důchodci), vnímali svět častěji 

jako nebezpečné místo. Toto tvrzení se ale nepotvrdilo, protože není jisté, z jakých důvodů 

lidé televizi sledují. Kauzalita totiž může být i opačná, tj. že lidé, kteří se ve světe bojí, 

častěji sledují televizi, aby se o tomto názoru ujistili. 

Představy o účinku médií jsou zaneseny i do mediální legislativy požadavkem nezařazovat 

mezi šestou hodinou ranní a desátou večerní pořady, které by mohly ohrozit zdravý fyzický 

a psychický vývoj dítěte, fakticky vyjadřuje přesvědčení, že existují pořady, které vývoj 

dítěte ohrozit mohou.
31

 

Jedním z novějších přístupů je obrat k publiku. Je to stejné jako u obrazů. Autor chce něco 

říci, ale záleží na publiku, jak si sdělení přebere a co si z něho vezme. Jednotlivec musí 
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zprávu dekódovat a pak s ní nějak naložit. Zástupcem tohoto směru je Stuart Hall 

z birminghamského centra pro studium současné kultury. Přišel s teorií kódování 

a dekódování. Autor má v úmyslu něco sdělit, ale záleží na publiku, jak zprávu dekóduje. 

Sdělení je možné odmítnou a číst zcela opačně, jak si ostatně ukážeme u analýz anti-

kampaní. 

Další z teorií, které si drží platnost, je teorie o nastolování agendy. Přišel s ní Bernard 

Cohen už v roce 1963 a ta nám říká, že média úspěšně nastolují lidem témata k přemýšlení. 

Média mají možnost ovlivňovat výběr témat, o kterých se na veřejnosti mluví. Tuto teorii 

lze velice dobře sledovat například na titulních stranách našich deníků. Ostatně i na půdě 

KOVF vzniklo několik zajímavých diplomových prací na toto téma. 

Současný stav nahrává teoriím o aktivním publiku. Máme on-line média, blogy, sociální 

sítě a kdykoliv můžeme sami něco napsat, okomentovat či alespoň „olajkovat“. Naše úloha 

rozhodně není pasivní. Můžeme také volit, z jakých zdrojů chceme informace získávat. 

Zde ovšem hrozí, že se uzavřeme do bubliny souhlasných názorů a začneme žít v nějakém 

vlastním virtuálním světě. Díky inteligentnímu internetovému vyhledávači budeme mít 

k dispozici jenom informace, které nám konvenují. 

„Kanadský filozof Marshall McLuhan ve své knize Jak rozumět médiím, která vyšla 

poprvé v roce 1964 formuloval posléze často citovanou myšlenku, podle níž "médium 

je poselství". Jak dále vysvětluje, měl tím na mysli, že médium – bez ohledu na nabízený 

obsah – samo svým charakterem vypovídá o společnosti, v níž operuje, a o lidech, kteří 

si je osvojili a používají je. McLuhan tím upozorňuje na důležitou okolnost: nabádá nás, 

abychom si všímali, jaká jsou naše média, jaké mají postavení v našem životě, jak s nimi 

nakládáme a jak jejich existence spoluformuje naše vzájemné vztahy.“
32
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2 Interakce médií a politiky 

Ve světě, kde reklama ovládá mozky a v podstatě přispívá k rozhodování tisíců lidí, 

je otázka po vlivu (a) moci – a nejen té politické – možná úplně zbytečná. Ale přece; v této 

části práce chci ukázat na některé souvislosti mezi mocí, reklamou, politikou a mediálními 

vlivy na konzumenty, a to i s vědomím, že „MOC“ tu byla, je a zřejmě i bude, neboť 

kultura bez politiky je stejně nepředstavitelná jako politika bez moci; kultura bez politiky 

je stejně zbytečná jako politika bez kultury. Jestliže vizuální produkce – myslíme tím 

současné produkty fotografické, obrazové (plakáty, billboardy, bigboardy atd.) – nabízí 

našim očím (a tedy i mozkům a myslím) jakýsi odraz-obraz světa, můžeme poselství 

a skryté obsahy takových obrazů (nebo lépe souborů obrazů) vnímat jako „dvojí princip 

sdělení“.  

2.1 Definice a vymezení pojmu propaganda 

O propagandě mluvíme často a v různých souvislostech, aniž bychom přesně věděli, 

co se tímto pojmem přesně myslí. Řada odborníků termín používá, aniž by ho vysvětlila. 

A pokud už se propagandou někdo zabývá, bývá tento zájem téměř vždy zaměřen 

na dvacáté století. Pokusím se tedy nyní o základní představení tohoto fenoménu. 

Termín byl poprvé použit roku 1622, kdy papež Řehoř XV. založil instituci s názvem 

Sacra Congregatio de Propaganda Fide (Svatá kongregace pro šíření víry). V sedmnáctém 

století měla církev starosti s šířícím se protestantismem a tento úřad měl být koordinačním 

centrem pro misijní aktivity církve. Pojem ale nebyl v té době nijak masově rozšířen 

a používat ve větším měřítku se začíná opravdu až ve dvacátém století. Začaly se tak 

označovat přesvědčovací taktiky v období první světové války.
33

 

Dlouho se za propagandu považovalo pouze šíření předpojatých, lživých a neobjektivních 

názorů, většinou za použití lstí a klamů. Ve skutečnosti ale propaganda nemusí sloužit 

pouze negativním účelům a nemusí být založena nutně na podvodu a nepravdě. Zrovna tak 

není pravda, že by propagandu jako nástroj používaly pouze totalitní režimy. To je sice 

názor většinové společnosti, ale v odborných kruzích je propaganda nahlížena trochu jinak. 

Je definována jako ovlivňování veřejného mínění pomocí prostředků politických symbolů, 
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případně jako management skupinových postojů prostřednictvím manipulace symbolů. 

Jako propagandu můžeme vnímat veškeré obrazy, informace, myšlenky, které ovlivňují 

chování jedinců. Propaganda primárně působí na emoce příjemců. Lze vidět i snahu využít 

nejrůznějších předsudků, kterými jsou lidé zatíženi. Můžeme ji chápat jako specifický typ 

komunikace, jehož cílem je podsunout příjemci určitý názor či úhel pohledu. A celé kouzlo 

je v tom, že příjemce by měl myšlenku přijmout zcela přirozeně a dobrovolně. 

Na analýzách v kapitole pět si vše ukážeme v praxi.
34

 

Někdy je těžké určit hranici, co už propagandou je, a co není. Skoro každé sdělení v sobě 

má nějaký přesvědčovací obsah. Někdy záměrný, někdy ne. Propaganda může být 

plánovaná, ale stejně dobře i šířená bezděčně a podvědomě. Stoupenci určitého názoru si 

často ani neuvědomují, jak podvědomě bojují za svou věc. 

„Podle Philipa Taylora můžeme propagandu jednoduše chápat také jako komunikaci 

myšlenek, která má druhé přinutit jednat či myslet určitým způsobem. Taylor se domnívá, 

že pokud propagandu definujeme takto široce, pak můžeme říci, že její vznik se kryje 

se vznikem komunikace jako takové.“
35

 

Je nutné si stále uvědomovat, že existuje rozdíl mezi sofistikovanou propagandou 

a přesvědčováním hrubou silou. Přestože propaganda hraje na city, překrucuje fakta 

a zneužívá důvěřivosti příjemců, nejde o zastrašování. 

„Propaganda je tedy záměrný pokus přesvědčit lidi, aby mysleli a jednali tak, jak si to přejí 

ti, kteří propagandu vytvářejí. Toto přesvědčování může být uskutečňováno kterýmikoli 

dostupnými médii. Komunikace s cílem přesvědčování se může dít při soukromé 

konverzaci stejně jako na masovém shromáždění, v kostele, v kině nebo na bitevním poli. 

Může být prezentována formou sochy, budovy, mince, kresby, vlajky nebo poštovní 

známky. Propaganda je jednoduše proces, při kterém jsou myšlenky či názory 

komunikovány s cílem přesvědčit o nich druhého. Využívá komunikaci k vyjádření 
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a tlumočení ideologií či myšlenek, které jsou určeny primárně k tomu, aby sloužily něčímu 

osobnímu zájmu.“
36

 

2.2 Typologie propagandy 

Oliver Thomson uvádí několik členění typů propagandy podle různých kategorií. 

„Propagandu za prvé dělí podle jejího účelu: 

 Politická propaganda je veškerá propaganda, jejímž cílem je zisk nebo udržení 

politické moci. 

 Ekonomická propaganda zahrnuje ty formy propagandy, které se snaží přimět lidi 

kupovat nebo prodávat zboží a výrobky. 

 Cílem válečné propagandy je demoralizace nepřítele během války a posílení 

morálky vlastního lidu a vojenských jednotek. 

 Diplomatická propaganda si klade za cíl vyvolat nepřátelství a nenávist 

k potenciálně nepřátelským státům, nebo naopak vyvolat sympatie ke státům 

spojeneckým. 

 Didaktická propaganda je uplatňována i ve společnostech, které nejsou totalitní. 

Je využívána ke vzdělávání populace, jejím účelem může být například boj 

proti nemocem, špatné hygieně, přelidnění, nezdravým nebo špatným 

společenským návykům a podobně. 

 Ideologická propaganda je podle Thomsona jedním z nejzajímavějších, ale také 

nejnebezpečnějších typů propagandy. Jejím záměrem je šíření celých ideologií 

a myšlenkových systémů, jako jsou například komunismus nebo nacismus. 

 Takzvaná úniková propaganda tvoří specifický typ politické propagandy. Spočívá 

ve využití zábavy pro rozptýlení pozornosti mas, aby tak bylo dosaženo podvolení 

se těchto mas plánovaným politickým, sociálním či ekonomickým cílům. 

Starořímské heslo „chléb a hry“ přiléhavě reprezentuje tento typ propagandy.“
37
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PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 Cíle a metody analýzy, metody zkoumání mediálního obrazu 

Otázka:  

Jak je konstruován mediální obraz konkrétního politika na zvoleném billboardu? 

Vzhledem k tomu, že se hodlám zabývat obrazovými sděleními, rozhodla jsem 

se pro sémiologickou analýzu vizuálních znaků podle Barthese. 

Vizuální analýza zkoumá vizuální části mediálních sdělení, zabývá se zejména 

fotografiemi, kreslenými ilustracemi, televizními pořady, reklamou obecně a politickou 

reklamou. 

Cílem této analýzy je určit prostředky, které byly použity na předvolebních billboardech 

a způsoby sebeprezentace, kterou zvolily čelní představitelé vybraných stran, resp. hnutí. 

Jde o hlubší zkoumání menšího vzorku, tedy čistě kvalitativní analýzy. Přesto 

ale předpokládám, že některé ze získaných poznatků půjde vztáhnout i na obecnější rovinu. 

Zvolila jsem sémiologickou analýzu, která se dá použít na jakékoliv znaky. Také se zabývá 

rozkrytím sdělení skrze kulturní a společenský kontext. Co z analyzovaných sdělení vyčtu, 

záleží tedy i na mně. Na mých znalostech, zkušenostech, kulturním okruhu. Budu vycházet 

z pojetí Rolanda Barthese, který se právě fotografií zabývá. Barthes provádí analýzu 

ve třech stupních, a to denotace, konotace a pak širší zasazení do určité ideologie. Každý 

z těchto stupňů se zabývá jinou rovinou sdělení. 

Cílem této analýzy je určit prvky, se kterými politická reklama operuje, a zejména 

se pokusím vyložit, jak k nám promlouvají či promlouvali z billboardů politici Babiš 

a Kalousek. 

3.1 Vzorek 

Fotografie je v politické kampani zastoupena především portrétními fotografiemi, které 

jsou nedílnou součástí billboardů. V rámci sémiotické analýzy se tedy budeme zabývat 

těmito snímky, zejména gesty, mimikou a oblečením. Povahu dalších znaků pak bude 

určovat kontext s ostatními kódy. 

Rozhodla jsem se, že vyberu dvě silné osobnosti a porovnám jejich styl prezentace 

na billboardech. Porovnání nebude synchronní, protože jsem zvolila Andreje Babiše a jeho 

sebeprezentaci před senátními volbami 2016, sněmovními volbami v roce 2017 a současný 
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billboard z komunálních voleb a Miroslava Kalouska v období, kdy byl 1. místopředsedou 

a předsedou strany, tedy do roku 2017. Oba pány jsem vybrala z toho důvodu, že jsou 

silnými až kontroverzními osobnostmi a oba vzbuzují výrazné emoce. Zajímalo mne, zda 

způsob prezentace ovlivňuje důvěryhodnost a popularitu obou pánů, protože Andrej Babiš 

byl podle agentury STEM za rok 2018 (ale i za rok 2017, 2016, 2015) hodnocen jako 

nejdůvěryhodnější politik, zatím co Miroslav Kalousek se ve výzkumech mezi roky 

2013 až 2016 nikdy nepřehoupl přes 16 procent (hodnocen na škále od spíše příznivě 

až po velmi příznivě).
38

 

Je samozřejmě nutné upozornit, že v případě obliby, či neobliby jsou ve hře důležitější 

faktory než prezentace sebe sama na billboardech. Mezi významné faktory samozřejmě 

patří například i ekonomický cyklus, resp. jeho fáze. Pokud se zvyšuje ekonomická úroveň, 

tedy ekonomika roste a lidé se mají dobře, možná žijí i v blahobytu, tak to samozřejmě 

politikům nahrává a mnohé jejich chyby či nedodržené sliby v předvolebních kampaních 

jsou jim občany odpuštěny. To je jistě i jeden z důvodů neobliby Miroslava Kalouska, 

který byl ministrem financí v ne zcela příznivých letech, kdy například schodek státního 

rozpočtu dosáhl svého historického maxima. Navíc byl i členem neoblíbené vlády zatížené 

řadou skandálů. Tyto všechny kontexty musíme brát v úvahu. 

Dále bych se chtěla zamyslet, jaké vize oba pánové, potažmo uskupení, která reprezentují, 

nabízejí. 

V analýze budu popisovat celkem 8 billboardů. Billboardy jsem získala z internetových 

zdrojů, u každého je zdroj uveden. Použila jsem motivy z celostátních kampaní, které byly 

použity v Praze a s drobnými změnami i ve zbytku republiky. Šest billboardů bylo použito 

v oficiálních kampaních a následně jsem vybrala dvě reakce na tyto kampaně. U nich se 

zabývám detaily, které změnily celkový význam sdělení. 

3.2 Sémiotika 

V této kapitole bych ráda velmi stručně nastínila, co je sémiotika, a vysvětlila důležité 

pojmy, které používá. Nechci zabíhat do detailů a představovat jednotlivé koncepty, neboť 

v další kapitole se podíváme blíže na přístup Rolanda Barthese a jeho metodu také 

použijeme k analýze. 
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Sémiotika je vědou o znacích a znakových systémech. Uplatnění nalézá tedy všude, 

kde se pracuje se znakem. Znak zastupuje něco jiného. Jde o jakoukoliv věc, kterou 

můžeme použít, abychom v mysli vyvolali věc jinou. Je to zástupce věci či vlastnosti 

a je důležité si uvědomit, že je kulturně podmíněn. Znaky, kterým rozumíme jako 

příslušníci určité kultury, nemusí být srozumitelné příslušníkům kultur jiných. To bychom 

měli mít na paměti při čtení či používání znaků. 

Sémiotika má tedy velmi široké pole působnosti. Dotýká se dorozumívání, umění, 

dopravního značení, náboženství a spousty dalších oblastí. Sémiotika má také řadu definic, 

ale pro moji práci mi přišla nejvhodnější definice podle Reifové: „Sémiotika se obecně 

nazývá tím, jak společensky podmíněné užívání znakových systémů produkuje význam.“
39

 

Právě společenská a kulturní podmíněnost hraje u předvolebních plakátů významnou roli. 

Proces, při kterém se nějaký předmět stává znakem, se nazývá signifikace. Metodou této 

signifikace je sémiologický trojúhelník. Sémiologický trojúhelník je tvořen třemi pojmy, 

které různí sémiologové nazývají různě. Ferdinand de Saussure používá signifiant, signifié, 

věc. Ogden a Richards zase symbol, myšlenku, věc. Řada dalších autorů používá své 

vlastní pojmy. Jsou to ale všechno ekvivalenty, takže si je pojďme zkusit vysvětlit: 

 „Signifiant: zvuková nebo grafická stránka slova. Obrázek, zvuk, prostě konkrétní 

fyzický aspekt znaku. 

 Signifié: význam, obsah pojmu, myšlenka. Obraz znaku v mysli, pojmový aspekt 

znaku. 

 Referent: určitá část skutečnosti, ke které se znak skutečně vztahuje.“
40

 

 

Obrázek 1 Sémiologický trojúhelník
41
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Mezi referentem a signifié ale neexistuje přímý vztah, protože pro sémiologa není důležité, 

zda slovu odpovídá něco reálného. Proto je mezi referentem a signifié čára s otazníkem. 

Mezi slovo a věc vstupuje tedy vždy mysl, a proto může docházet k tomu, že různá 

signifiant mohou mít stejné signifié. Například pes a dog mají společné signifié, ač spolu 

tato slova nijak nesouvisí. To dokazuje, že nemají ani reálné spojení se psem. 

Zatím jsme se zabývali pouze propojením slova a obsahu. Pojďme se ale podívat, jak se liší 

propojení obrazu s obsahem. Vizuální znak totiž budí dojem faktické podobnosti 

s předmětem. V tom případě by ale neplatil postulát, že není žádné přímé spojení mezi 

signifiantem a referentem. To by znamenalo, že vizuální znaky mají jiný status než slova 

nebo že sémiotika musí zkoumat jenom verbální systémy. Oboje je z různých důvodů 

problematické, a tak zůstává otázka ikoničnosti stále tématem do diskuze. V odborné 

literatuře ani u oslovených odborníků jsem k žádnému univerzálnímu řešení nedošla. 

Např. C. Morris navrhuje dělení podle stupně podobnosti s předmětem do ikonické škály. 

Kresba je méně ikonická než malba a ta zase méně než film. Přiřazení významu určitému 

znaku není nikdy subjektivní ani přirozený akt, nýbrž je to součást kulturního kontextu 

a myšlenkového diskurzu určité společnosti. To platí dokonce i u fotografie, kde bychom 

čekali, že zachycená realita bude vnímána a chápána všemi a všude stejně. Ale i zde díky 

antropologickým výzkumům víme, že fotografický obraz můžeme číst velmi rozdílně. 

K sémantické analýze je nutné osvětlit ještě několik pojmů. Jsou to bilaterární znak, 

denotace, konotace a mýtus. Budeme je potřebovat pro sémantickou analýzu, kterou 

prováděl Roland Barthes. 

Binární opozice jsou „protikladné pojmy či koncepty, které lze vyčíst z textu, obvykle 

pomocí kontrastujícího uspořádání slov či jiných výrazových prostředků“.
42

 

Denotace je první stupeň poznávání. Je to přiřazení významu, při němž uplatňujeme 

poznání objektivní, prováděné pomocí smyslů. Patří sem například návod či popis. Jde 

o citově nezabarvený popis znaku. 

Konotace jsou například symboly či básně. Konotace pouze naznačuje a má v sobě něco 

sugestivního a emotivního. Konotace jsou často subjektivní a prezentují hodnoty a soudy. 

Význam je zde připisován asociativně, druhotně. 
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Mýtus je podle Barthese série znaků, která dává dohromady nějaký příběh. Foucault by 

to asi nazval diskurzem pravdy. Společnost v dané době a kultuře tímto způsobem 

uchopuje část reality. Mýtus se přitom ale tváří zcela nedějinně a přirozeně. Mýtus jako 

způsob kulturního myšlení se může týkat čehokoli. Barthes často dekonstruuje a vykládá 

mýty buržoazní společnosti. Mýty jsou vytvářeny tou sociální třídou, která v daném období 

dominuje. Jejich úkolem je její převahu ospravedlňovat, činit ji přirozenou, a maskovat tak 

její historický vznik a jeho okolnosti. Tímto způsobem se pak hierarchie, hodnoty 

a nerovnosti ve společnosti mohou prezentovat jako přirozené a odvěké Mýty se během 

historie lidského rodu různě mění, některé vznikají, jiné zanikají, a to je právě důkazem 

jejich nepřirozenosti. Mýty tedy dle Barthese slouží zájmům dominantní třídy a jsou šířené 

masovou kulturou. 
43

 

Já vnímám současné „mýty“ jako něco širšího a zdaleka ne vždy negativního. Jsou 

to sdílené představy velkého množství lidí, které mohou tyto masy netušeně sjednocovat 

a vést k součinnosti. Mýty nejsou objektivní věci, které existují nezávisle na lidech. 

Ale přesto mají obrovskou moc a mohou mít „de facto“ zásadní vliv na dění ve světě. Mezi 

současné mýty bych pro příklad zařadila lidská práva. Nic takového ve skutečnosti 

neexistuje a v řadě zemí by se nám i dnes za tento termín vysmáli. My však v lidská práva 

věříme a chováme se podle toho. 

Musím zmínit ještě jedno nebezpečí mýtu. Mýtus lze velmi dobře použít v propagandě, 

a právě jeho zdánlivá přirozenost působí, že je více skrytá a méně násilná. Používá různé 

historické nebo věcné kontexty (asociuje jinak nesouvisející skutečnosti) s cílem oprostit 

realitu od složitosti a vytěžit z výsledku maximum. Umístím-li například na předvolební 

billboard řidiče kamionu a vedle něj nápis „jistota“, jedná se o mýtus sloužící propagandě. 

Spojuje přitom: 1) běžného zaměstnance (lze zaměnit za starého člověka či matku 

s dítětem), 2) danou stranu, 3) jistotu. Takový mýtus využívá určitých primárních znaků, 

které dohromady tvoří nekomplikovanou, avšak ve své podstatě absurdní promluvu. Říká, 

že ona strana dokáže pomoci jinak bezmocnému, prostému člověku, který se může 

spolehnout na její záruku jistot.  
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3.3 Sémiotika dle Rolanda Barthese 

Velmi důležitou osobností mezi sémiology je Roland Barthes. Narodil se roku 1915 

v Cherbourg a byl hlavně literárním kritikem a teoretikem, ale také ovlivnil vývoj 

sémiotiky a strukturalismu. Začal aplikovat sémiotiku na nejazykové systémy jako jsou 

obraz, fotografie či film. Přispěl také k rozvoji analytické metody, jakou je sémiotická 

analýza, kterou sám prováděl. Ovlivněn Ferdinandem de Saussurem pracuje Barthes 

s pojmem bilaterární znak a dalšími stupni označování. Barthes dělí sémiotiku 

na denotativní a konotativní. Zatímco denotativní sémiotika zkoumá vztahy mezi výrazem 

a obsahem, konotativní sémiotika zkoumá jazyk a další znakové systémy na základě jejich 

pravděpodobnostních významů.
44

 První stupeň označení, tedy denotát, odkazuje 

na základní význam. Salutující černošský voják ve francouzské uniformě je na tomto 

prvním stupni salutujícím černošským vojákem ve francouzské uniformě. Denotát 

označuje základní význam znaku. Konotát pracuje s asociacemi a symboly. Je to vlastně 

posunutý význam, který je ovšem srozumitelný jen lidem, kteří znají kulturní kontext. 

Salutující černošský voják ve francouzské uniformě tedy může být vykládán jako oddanost 

kolonií Francii a Francie je zde prezentována jako imperiální říše. Konotát je tedy určité 

sekundární pochopení znaku ve společenském kontextu. V návaznosti na druhý stupeň 

označování mluví Barthes o ukotvení v ideologii. Ideologie dále prezentuje jako druh 

moderního mýtu. Mýtus je podle Barthese sdělení, které přidává věci význam v oblasti 

sociální. K tomuto přidanému významu může dojít u čehokoliv, např. u vína, wrestlingu 

apod. Společně s označováním mýtu (nebo také konceptu) dochází k signifikaci, tedy 

vytvoření znaku samotného mýtu. Mýtus je vždy zasazen do určité doby a kontextu, takže 

je jeho platnost omezena. 

Pro lepší představu se opět vrátím k černošskému vojákovi. Salutující černošský voják 

ve francouzské uniformě. Pokud tento stručný popis nebudu brát jako hotovou věc s jasně 

daným smyslem, ale zkonfrontuji obrázek se svými zkušenostmi a znalostmi historie 

a politické situace ve Francii (samozřejmě v době, kdy snímek vznikl), uvidím jinou 

zprávu: mladý černý voják ve francouzské uniformě salutuje, přičemž je patrná jeho 

oddanost francouzské vlajce, na kterou s velkou pravděpodobností hledí. Je mu tedy ctí 

sloužit Francii, které je oddán. Žádný zlý kolonialista, ale vlast a láska k ní. Obálka 
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časopisu je samozřejmě propagandou a ke svému cíli využívá námi popisovaného 

metajazyka. Bez této schopnosti demytizace je člověk proti propagandě bezbranný 

a snadno podlehne. Fotografie černého vojáka už dávno není aktuální a s dědictvím 

kolonialismu se Francie dodnes nedokázala vyrovnat, ale propagandistických fotografií 

bychom i dnes našli v každých novinách velké množství. 

K mýtu ještě Barthes uvádí: „mytologická promluva může být i jiná než orální, může být 

tvořena písmem či zobrazením: psaný jazyk, ale také fotografie, film, reportáž, sport, 

divadlo, reklama, to vše může posloužit jako opora pro mytickou promluvu.“
45

  

V případě fotografie pak uvažuje Barthes ve dvou rovinách. První rovina je doslovný obraz 

a druhá rovina je symbolický obraz. Denotace je u fotografie to, co skutečně zobrazuje. 

Bílá lilie je bílou lilií. V rovině konotační nám může posloužit jako symbol nevinnosti. 

Fotografie se nám může na první pohled zdát jako čisté denotační sdělení, ale Barthes 

upozorňuje, že fotografie nikdy nemůže být zcela doslovná. Uvádí příklad: „I kdybychom 

si dokázali představit naprosto „naivní“ obraz, stalo by se vzápětí znakem naivity, 

a doplnilo by se tak o třetí, symbolické sdělení.“
46

  

Poznámka: V současné době digitálních fotografií si navíc musíme uvědomit, že fotografie 

se různě upravují a nejsou tedy v žádném případě zachycením skutečnosti, jak již 

vysvětluji v první kapitole této práci. 

Naopak fotografie může skrývat řadu konotací a záleží čistě na úrovni a stupni znalostí 

diváka, které z nich rozkryje. 
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4 Politická kariéra  

4.1 Andrej Babiš 

 

Obrázek 2 Andrej Babiš v roce 201547 

 

Andrej Babiš se narodil 2. září v Bratislavě. Nyní žije trvale v České republice, 

kde podnikal, a nyní působí v politice. Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 

2013 byl zvolen poslancem Parlamentu České republiky, a v letech 2014 až 2017 působil 

v Sobotkově vládě ve funkci ministra financí. Politickou kariéru završil v prosinci 2017, 

kdy se stal předsedou vlády České republiky. 

Založil koncern Agrofert a během let začal expandovat nejen ekonomicky, ale i v oblasti 

politické a mediální. To je také důvod, proč bývá někdy označován za oligarchu 

a je obviňován ze střetu zájmů. Celé Babišovo jmění bylo v říjnu 2017 odhadováno 

na 4, 1 miliardy dolarů, resp. 3, 39 miliardy eur či 87 miliard korun, což jej kvalifikovalo 

jako 564. nejbohatšího člověka světa, druhého nejbohatšího českého občana a zároveň 

vůbec nejzámožnějšího Slováka.  

Vystudoval v Bratislavě Vysokou školu ekonomickou a následně začal pracovat v podniku 

zahraničního obchodu Chemapol. V roce 1980 vstoupil do komunistické strany 
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Československa a roku 1985 odjíždí jako zahraniční delegát do Maroka, kde stráví šest let. 

Od roku 1980 je rovněž evidován jako důvěrník Státní bezpečnosti a od roku 

1982 vystupuje pod krycím jménem „Bureš“. Babiš ovšem jakoukoli vědomou spolupráci 

se Státní bezpečností odmítá a za očistu svého jména se soudí.
48

  

Od rozpadu ČSFR žije Babiš v Praze a zde i zakládá Agrofert. Původně se jedná 

o dceřinou firmu slovenského Petrimexu, kde předtím pracoval. Dnes je Agrofert 

významný agrochemický holding, pod který spadá asi 250 firem. Mimo jiné spadá pod 

Agrofert i Mafra, mediální dům, který vydává nejčtenější český deník Mladá fronta DNES 

a Lidové noviny. Kvůli podezření ze střetu zájmů se Babiš vlastnictví Agrofertu vzdává 

a převádí holding do svěřeneckého fondu. Podezření ze střetu zájmů ale přetrvávají 

a problém je v současnosti řešen na úrovni Evropské unie.
49

 

V roce 2011 zakládá Babiš občanskou iniciativu s názvem Akce nespokojených občanů, 

kterou následně přetransformuje do politického hnutí ANO 2011 a stává se i prvním 

předsedou. 

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 získalo hnutí přes 18 procent hlasů 

a stalo se druhým nejsilnějším politickým subjektem v Poslanecké sněmovně. Nejsilnější 

stranou byla v té době Sociální demokracie (ČSSD), vítěz voleb. 

Babiš byl zvolen poslance a následně i vicepremiérem a ministrem financí ve vládě 

Bohuslava Sobotky. Z vlády ale Babiš odstoupil v květnu 2017 poté, co premiér Sobotka 

žádal jeho odvolání pro údajné skandály, neplacení daní a ovlivňování novinářů.  

Ve sněmovních volbách v roce 2017 hnutí ANO s velkou převahou zvítězilo a získalo 

78 poslaneckých mandátů. Andrej Babiš byl opět zvolen poslancem a prezident Miloš 

Zeman ho 31. října pověřil sestavením vlády a 6. prosince jmenoval premiérem. Andrej 

Babiš vládu sestavil, ale ta nedostala 16. ledna 2018 důvěru Poslanecké sněmovny a podala 

demisi. Následně vládla několik měsíců. Prezident Zeman pověřil Andreje Babiše 

i druhým pokusem na sestavení vlády a jmenoval ho 6. června opět premiérem. Babiš 

sestavil menšinovou vládu ze zástupců ANO a ČSSD, s podporou a tolerancí komunistické 

strany Čech a Moravy. Tato vláda získala 12. července i důvěru Poslanecké sněmovny. 
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V září 2017 a lednu 2018 byl již jako poslanec opakovaně vydán Poslaneckou sněmovnou 

ČR k trestnímu stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo.  

Kauza „Čapí hnízdo“: 

Jedná se o rozlehlou farmu na Benešovsku, která nabízí prostory k pořádání konferencí 

a jiných společenských akcí a malou zoologickou zahradu, jejíž součástí je jízdárna 

ve tvaru obřího čapího hnízda. 

Tato kauza je asi nejznámější a nejkontroverznější z kauz kolem Andreje Babiše. Její 

podstatou je podezření na účelové čerpání dotace Evropské unie, která byla určena malým 

a středním podnikům. Farma byla za tímto účelem přechodně převedena na jiného majitele, 

protože jako součást Agrofertu by dotaci samozřejmě nedostala. Bylo čerpáno 50 milionů 

a Andrej Babiš, spolu s dalšími zúčastněnými, čelí podezření z dotačního podvodu 

(§ 212 trestního zákoníku), poškozování zájmů Evropské unie (§ 260 trestního zákoníku) 

a zločinného spolčení (§ 89 odst. 17 dřívějšího trestního zákoníku). 

„V roce 2006 se majitelem původního areálu lihovaru stala společnost IMOBA z holdingu 

Agrofert. V roce 2007 se společnost s ručením omezeným ZZN AGRO Pelhřimov 

z holdingu Agrofert transformovala na stejnojmennou akciovou společnost s anonymními 

akciemi na majitele a v roce 2008 se přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo a získala dotaci 

ve výši 50 mil. korun od ROP Střední Čechy. V roce 2014 byly zákonem zakázány 

anonymní akcie a Čapí hnízdo se stalo součástí společnosti IMOBA.“
50

 

V roce 2015 bylo podáno trestní oznámení a na jaře 2016 byla dokonce kvůli této kauze 

svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, kde Andrej Babiš uvedl, že akcionáři 

jsou jeho dospělé děti z prvního manželství a bratr partnerky Moniky. 

V létě 2017 policie navrhla zahájit trestní stíhání vůči Andreji Babišovi, Jaroslavu 

Faltýnkovi a dalším osobám. Poslanecká sněmovna v září 2017 hlasovala o vydání obou 

poslanců k trestnímu stíhání a na počátku roku 2018, po volbách do Poslanecké sněmovny, 
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se muselo hlasovat znovu. V obou případech byli pánové Babiš a Faltýnek vydáni. 

V květnu 2018 bylo stíhání Jaroslava Faltýnka zastaveno.
51

 

„Udělení dotace bylo v letech 2016–2017 také vyšetřováno Evropským úřadem pro boj 

proti podvodům (OLAF). OLAF své vyšetřování uzavřel koncem roku 2017 a nálezy zaslal 

českým úřadům a Evropské komisi. Žalobci doporučili ministerstvu financí zprávu OLAFu 

nezveřejňovat z důvodu jejího zařazení do vyšetřovacího spisu. Zpráva však přesto brzy 

pronikla na veřejnost, celé znění poprvé uveřejnily servery Aktuálně.cz a iHned.cz 

z nakladatelství Economia 11. 1. 2018. Podle novinářů zpráva potvrzuje dotační podvod. 

Konkrétně jmenuje § 216 a § 260 českého trestního zákoníku, čímž potvrzuje závěry 

Policie ČR. Andrej Babiš ve zprávě figuruje jako hlavní hybatel kauzy, avšak odpovědnost 

může padnout i na Babišovy spolupracovníky, Janu Mayerovou a Josefa Nenadála, kteří 

dotaci vyřizovali.“
52

 

Babiš rozhodnutí OLAFu zkritizoval a zpochybnil, proti čemuž se ohradil šéf úřadu OLAF 

Nicholas Ilett.  

V červnu 2018 společnost IMOBA částku 50 miliónů korun vrátila Regionálnímu 

operačnímu programu (ROP) Střední Čechy, který dotaci původně přidělil.
53

 

Počátkem listopadu 2018 byla zveřejněna reportáž na serveru Seznam Zprávy, kde syn 

premiéra Babiše řekl, že byl unesen otcovým zaměstnancem a odvezen na Krym, kde byl 

držen proti své vůli, aby nemohl vypovídat v kauze Čapí hnízdo. Andrej Babiš v reakci 

na toto tvrzení uvedl, že syn je psychicky nemocný a na Krymu trávil dovolenou. 

Psychiatrička, která psala zprávu na Babiše juniora byla zvolena do zastupitelstva 

Prahy 8 za ANO. Po zveřejnění reportáže ale na svou funkci rezignovala. Opoziční strany 

navrhly vyslovit vládě nedůvěru. Prezident zeman naopak celou věc zlehčil slovy, že mu 
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celá kauza připadá jako „divoká konspirace“. Celou věcí se začala zabývat policie a zvedla 

se vlna demonstrací.
54

 

V listopadu 2018 uveřejnil server iRozhlas seznam 10 nejzávažnějších důkazů trestního 

stíhání s tím, že se má případ uzavřít do konce roku 2018. 

4.2 Miroslav Kalousek 

Miroslav Kalousek se narodil 17. prosince 1960 ve městě Tábor a do politiky vstoupil 

v devadesátých letech minulého století jako člen KDU - ČSL. Před vstupem do vysoké 

politiky působil jako zaměstnanec Úřadu vlády ČR. Byl odborným poradcem 

místopředsedy vlády, ředitelem odborů poradců místopředsedy vlády ČSFR a náměstkem 

ministra obrany, odpovědným za rozpočet a akviziční procesy.  

V letech 1998 až 2010 byl za KDU – ČSL poslancem Parlamentu České republiky 

a v letech 2003 až 2006 byl i předsedou strany. Během své kariéry byl dvakrát ministrem 

financí. Poprvé ve druhé vládě Mirka Topolánka (2007–2009) a podruhé ve vládě Petra 

Nečase (2010–2013). Obě vlády byly zatíženy různými skandály a sám Miroslav Kalousek 

coby ministr financí byl autorem několika nepopulárních opatření. Obě tyto skutečnosti 

pravděpodobně přispěly k jeho malé oblibě. V červnu 2009 odchází z KDU–ČSL a zakládá 

společně s Karlem Schwarzenbergem novou stranu TOP 09. TOP znamená Tradice, 

Odpovědnost, Prosperita. Stává se prvním místopředsedou a od roku 2015 do roku 2017 

byl i jejím předsedou. V prosinci 2017 odstupuje z postu předsedy, kde ho nahradil Jiří 

Pospíšil.
55
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Obrázek 3 Ing. Miroslav Kalousek, 201756 

 

Vybrané kauzy: 

V době, kdy byl Miroslav Kalousek náměstkem ministra obrany a měl na starosti řízení 

armádních zakázek, byla naplánována modernizace tanků. 

Plánovaná modernizace 353 tanků T-72 v hodnotě 13 miliard Kč, které už byly určeny 

k vyřazení, vyvolala velký spor a řadu pochybností. Vojenští experti se jednoznačně shodli 

na francouzské společnosti Sagem. Ministerská komise se rovněž shodla na firmě Sagem. 

Následně byli v komisi dva členové vyměněni, ale nová komise se opět shodla na Sagemu. 

O týden později zvítězila zcela nečekaně italská společnost Officine Galileo, která 

v posudcích skončila až na posledním pátém místě. Tyto skutečnosti přiměly vládu odebrat 

Ministerstvu obrany možnost rozhodovat o strategicky významných zakázkách. S novými 

tanky bylo mnoho problémů a technických závad. Celá tato akce nakonec vyšla 

na 4 miliardy Kč a modernizováno bylo jen 30 strojů.
57

 

Další pochybnosti vyvolala zakázka na štábní informační systém. Výběrové řízení vyhrála 

firma Unisys, ale to bylo panem Kalouskem zrušeno. Při druhém řízení zvítězila opět 
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Unisys, ale zakázku dostala překvapivě společnost EDS. Představitelé Unisys byli údajně 

zastrašováni a kontaktovali policii a pracovník EDS Jan Březovský v roce 1998 prohlásil, 

že EDS dala lidovcům provizi 50 miliónů Kč.
58

 

MF Dnes v roce 2002 prověřovala majetky politiků a zjistila, že Miroslav Kalousek koupil 

dům v Bechyni za 2,3 milionu korun a byt v panelovém domě v Praze za 750 tisíc Kč. 

To vše platil hotově, v bance si půjčovat nic nemusel. Rodina navíc užívala luxusní 

dvousetmetrový byt v Praze – Veleslavíně, který jim byl pronajat Lubomírem Kašákem 

za údajně třikrát nižší nájem, než bylo v dané lokalitě obvyklé. 

Lubomír Kašák byl švagrem Miroslava Kalouska a podle MF Dnes sponzorem jeho 

volební kampaně i veleslavínského bytu. Na oplátku zase Lubomír Kašák, majitel firmy 

IDOS Praha, profitoval z veřejných zakázek v Příbrami, kde byl starostou člen celostátního 

vedení KDU – ČSL a Kalouskův přítel Josef Vacek. Paní Kalousková měla ve firmě pana 

Kašáka svůj podíl. 

Po dohodě s jejich otcem, v rámci vyrovnání mezi sourozenci, vystavil Lubomír Kašák 

svojí sestře Radce Kalouskové směnku na 6,5 milionu. Výměnou pak za tuto směnku 

získala paní Kalousková byt na Veleslavíně. 

Lubomír pak byl v roce 2002 zavražděn. Vina padla na jeho společníka, Zdeňka Němce, 

který se ovšem po činu také zastřelil. Darovací daň z této směnky zaplatila paní 

Kalousková až po letech, když se o daňový únik začala na základě udání zajímat policie.
59
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5 Sémiotická analýza  

5.1 ANO 

5.1.1 Neblábolit 

 

Obrázek 4 volby PS
60

 

DENOTACE 

Na billboardu jsou tři hlavní motivy. Andrej Babiš v bílé košili a tmavých kalhotách. Dívá 

se divákovi do očí a tváří se ustaraně. Ruce svírá kolem krku kreslené postavičce 

(emotikonu) v obleku, která drží pod paží obálku a v očích má znak EURA. Vše 

je na bílém pozadí a v pravém horním rohu je modro-červený nápis: „Postavit se korupci 

a neblábolit.“ Část „a neblábolit“ je červeně. V pravém dolním rohu je logo ANO 

s charakteristickou komiksovou bublinou místo O s nápisem BUDE LÍP a nad tím je ještě 

umístěn usměvavý emotikon se srdíčky v očích.  
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KONOTACE 

Jako hlavní strategii hnutí vidím jasné odlišení od ostatních politických stran. Poselství 

je jasné. My a oni (tedy politici). Bílá barva značí čistotu, transparentnost, dosud 

nepopsaný list papíru. Nezašpiněnost politikou. Ležérní styl oblečení Andreje Babiše nám 

opět značí člověka, který pochází z jiného prostředí. Nemá kravatu, sako, má vyhrnuté 

rukávy. Zdá se, že je v plném pracovním nasazení. A tváří se, jako kdyby měl starosti. 

Vedle toho emotikon se tváří překvapeně. Má konzervativní oblek a v ruce obálku, která 

se už za socialismu stala symbolem úplatkářství. V obálce se dávaly úplatky. Postavička 

má v očích znaky Eura. O očích se říká, že jsou okna do duše. A co vidíme, jen peníze. 

Postavička znázorňuje politika, slušně oblečeného, ale zkorumpovaného, se zájmem jen 

o peníze. Navíc zde máme slogan: Postavit se korupci a neblábolit. Politici tedy mimo to, 

že hrabou do vlastních kapes, ještě blábolí v PS. Sám Andrej Babiš nazval PS „žvanírnou“. 

To má ale teď s hnutím ANO skončit. Hnutí předkládá vizi, že bude líp a zakročí proti 

politikům. Nenechá je krást (ruce na krku emotikona) a „blábolit“. Věci budou řídit slušní 

a pracovití lidé z hnutí, kteří se vlastně distancují od politiky. Neustále se zde točíme 

kolem motivu (karikatura postavičky emotikona) špatných a zbytečných politiků proti 

(občanskému) hnutí ANO. Neblábolit je červenou barvou, aby byl zdůrazněn despekt vůči 

takovému stylu práce. Navíc je zde použita hovorová čeština pro větší blízkost „běžnému 

člověku“. Dostat se blíž publiku má za cíl i komiksová bublina s vizí BUDE LÍP a u ní též 

emotikon se srdíčky v očích. Toto sdělení má pozitivní emoční náboj a opět se blíží 

lidovému projevu. 

Sociální kontext 

V době vzestupu ANO, tedy někdy kolem roku 2013 se pohybovala důvěra lidí 

v poslaneckou sněmovnu kolem 30 % max. Tato data jsou ze sociologického šetření 

Sociologického ústavu akademie věd ČR (září 2013). V podstatě tedy nedůvěra v politiku. 

Proto tedy motiv distance od politiků. Řada lidí také nechápe podstatu demokracie a tou 

je svobodná diskuze, považují to za ztrátu času a blábolení. Zde tedy druhý motiv 

billboardu. Zacílení hnutí je tedy dost široké a neopírá se příliš o program nebo nějakou 

ideu. Je zde zacílení na nespokojené voliče nebo voliče, kteří hledají jistotu v silném vůdci, 

který slibuje řešení. V současném nejistém světovém vývoji je idea silné osobnosti v čele 

stále lákavá. Trochu problematická je v současnosti distanc od politiky, protože hnutí ANO 

už pár let v politice působí a už je možno bilancovat nad výsledky práce. Velmi zajímavé 
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z tohoto pohledu budou i příští volby do Poslanecké sněmovny, protože mantra My versus 

Oni už asi nebude fungovat. Lingvistické ani obrazové sdělení nenese žádnou konkrétní 

ideu ani program. Je zde snaha působit na co nejširší publikum a snaha vyhnout 

se názorovému střetu. Ani tento ani jiné billboardy ANO necílí na nějakou konkrétní 

společenskou skupinu obyvatel. Cílí na všechny nespokojené, kteří nedůvěřují politickým 

garniturám. Orientace na pravici a levici u ANO příliš nefunguje, i když v současnosti 

se začíná překvapivě profilovat spíše levicově, což má za následek úbytek voličů u KSČM 

a ČSSD. 

5.1.2 Boj proti korupci 

 

Obrázek 5 Billboard ANO ke krajským a senátním volbám 2016
61

 

DENOTACE 

Na billboardu hnutí ANO ke krajským a senátním volbám v roce 2016 je na světlém 

pozadí portrét Andreje Babiše, včetně hrudníku, ve světlé košili a s úsměvem na rtech. 

Portrét je doplněn i o jeho jméno, což na billboardech z roku 2018 už není. Stejně výrazné 

jako portrét je i sdělení: „Nepřestaneme bojovat proti korupci. I když se kluci hodně 
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snaží.“ V pravém rohu je logo hnutí a informace, že jde o politické hnutí. Na mladších 

billboardech se už toto upozornění nevyskytuje. V levém spodním rohu jsou odkazy 

na sociální sítě (je zde Twitterový a Facebookový účet Andreje Babiše), e-mailový kontakt 

na hnutí a webové stránky. Andrej Babiš má světlou košili bez kravaty a hledí v dál. 

KONOTACE 

Na billboardu jsou tři důležité znaky – postava, sdělení a logo. Fotografie je polodetailní, 

takže vidíme dobře výraz tváře, ale zároveň k nám promlouvá i oblečení. Z tváře můžeme 

vyčíst klid a pozitivní ladění. Andrej Babiš má na čele výrazné vrásky, což mu dává výraz 

určité ustaranosti, resp. starostlivosti. Rozhalená košile opět značí distanc od konzervativní 

politiky. Je to obraz člověka, který v zápalu pracovního nasazení shodí sako a vrhá 

se do práce (prostě maká). Vedle jeho tváře je i jméno, oboje se musí dobře zapsat 

do povědomí voliče. Andrej Babiš je zde prezentován jako představitel hnutí a garant 

změn. Stejně důležitý jako obraz je i text, který nám říká, že bude pokračovat boj 

s korupcí. I když se kluci hodně snaží. Boj s korupcí, co to vlastně znamená? Politické 

strany jsou zde prezentovány jako zkorumpované organizace, jejichž členům jde jenom 

o vlastní zisky.  

Zisky do vlastních kapes na úkor nás, daňových poplatníků. Všude kvete klientelismus 

a zájmy občanů nikoho nezajímají. ANO je naproti tomu pouze hnutím. Je zde 

prezentováno jako občanský protest. Bílá barva pozadí a bílá košile nám ukazují 

nezkušenost a čistotu. Andrej Babiš je zde ukázán jako člověk, který není zašpiněn 

politikou a korupčními vztahy v ní. Jeho obraz je nám podán jako zosobnění tvrdě 

pracujícího, schopného člověka, který se chce postavit za obyčejné lidi proti 

zkorumpovaným politikům. Zde bych se ráda zastavila i u zvoleného slovníku. „I když 

se kluci hodně snaží“ je snaha o přiblížení se běžnému člověku. Hnutí ANO s oblibou 

využívá různé obraty z hovorové češtiny.  

Jméno vedle portrétu Andreje Babiše slouží k identifikaci postavy, kdyby ji příjemce 

neznal v rámci společenského a kulturního kontextu. 

Logo je tvořeno slovem ANO, což je opak ke slovu NE. ANO označuje něco pozitivního, 

souhlas. ANO nese jednoznačně pozitivní konotace. Místo písmena o je pak komiksová 

bublina, ve které je sdělení, že bude líp. Hnutí nám tedy slibuje lepší zítřky. Je to hovorové 

povzbuzení ve zlých časech. Sdělením, že jde o politické hnutí, se subjekt staví mimo 
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politické strany, resp. vymezuje se vůči zbytku politické scény. Hnutí navíc konotuje něco 

občanského, aktivního občana. 

Sociální kontext 

Celé sdělení tedy těží z nedůvěry občanů vůči politice a politikům. Hlavním sdělením 

je vymezení vůči politické sféře a označení se za čistou a správnou alternativu. Cílovou 

skupinou jsou tedy všichni nespokojení lidé, kteří jsou znechuceni politickými skandály 

a přešlapy. Hnutí se neidentifikuje ani s levicovými, ani pravicovými postoji. Snaží 

se prezentovat jako občanský protest. 

5.1.3 Číslo na můj mobil 

 

Obrázek 6 Babiš ANO Billboard Pardubice – Komunální volby 2018
62

 

DENOTACE 

Billboard politické strany ANO se skládá ze dvou portrétů. V tomto případě se jedná 

o pana Babiše a pana Charváta, ale tato verze se objevovala po celé republice s místními 

kandidáty. Oba pánové jsou oblečeni do světlé košile a smějí se. Andrej Babiš drží u ucha 
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mobil a tváří se, že poslouchá. U pana Charváta je napsáno jeho jméno. U pana Babiše 

se to už považuje za zbytečné, neboť je jeho tvář známá. Fotografie jsou polodetailní, takže 

vidíme výraz tváře, ale i postoj a oblečení. Vidět tvář je důležité, protože se pan Charvát 

musí zapsat do povědomí voličů. Nápis vedle fotografií nám říká: „Pardubice řešíme přímo 

a hned. Martin má číslo na můj mobil.“ Nápis je modro – červený. V pravém dolním rohu 

pak vidíme logo strany, které nám nese informaci, že bude líp, a posílá smajlíka. V pravém 

dolním rohu je malým písmem uveden zadavatel a zpracovatel. Tedy ANO 2011 

a PRODUCTION TEAM s.r.c. Na rozdíl od starších billboardů už nevidíme informaci, 

že jde o politické hnutí. V pozadí celého billboardu je bílá barva.  

KONOTACE 

Výběrem dvou fotografií se nám sděluje, že hnutí mimo Andreje Babiše nabízí i jiné 

osobnosti. Andrej Babiš je ale na billboardu důležitý, protože řada voličů ANO volí hlavně 

Andreje Babiše. Na billboardu je ale Andrej Babiš mírně upozaděn, aby vynikla místní 

osobnost Martina Charváta. Červeno – modrý nápis nám říká, že Pardubice řešíme přímo 

a hned. To znamená, že Martin Charvát zná místní problémy a umí je rychle vyřešit. Jako 

většina jiných promluv na billboardech ANO, tak i tato je v hovorové češtině, aby vznikl 

dojem blízkosti a spřízněnosti s „obyčejným člověkem“. Kombinace modré, červené a bílé 

evokuje národní vlajku, tedy pocit vlastenectví. Nápis „Martin má číslo na můj mobil“ 

je psán psacím písmem a má budit dojem nějakého vzkazu na papírku. Říká, že Martin 

Charvát může kdykoliv a přímo volat Andreje Babiše a rychle jednotlivé problémy 

konzultovat a rozhodovat o jejich řešení. Zde ovšem, jak uvidíme později, došlo 

ke dvojímu výkladu a jedna verze byla použita jako negativní kampaň proti ANO. 

Posledním znakem na billboardu je logo hnutí. Je tvořeno slovem ANO, které stojí 

v binární opozici ke slovu NE. Slovo NE znamená zamítnutí a negaci.  

Dominantní na billboardu jsou ale fotografie obou pánů. K nim se vztahují i texty. Vlastně 

nám říkají, že oni dva to rychle řeší a díky tomu bude líp. Jak už jsem uvedla, postava 

Martina Charváta je před Andrejem Babišem, takže v rámci kraje má větší důležitost. 

Důležitá je i volba oblečení. Košile bez saka a kravaty v nás evokuje jiné prostředí 

než to politické. Politik by měl být oblečen konzervativně, takže jenom košile bez saka 

a kravaty už sama o sobě říká, že nositel se nějak vymezuje vůči politickému prostředí. 

Nositel sám sebe prezentuje jako člověka pracujícího, a ne politika. Bílá barva na pozadí 
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i na oblečení konotuje čistotu, neušpiněnost politikou. Také si můžeme představit čistotu, 

svěžest, nezkaženost. I po pěti letech v politice se hnutí ANO snaží takto prezentovat. 

Je ovšem otázkou, jak toto poselství bude do budoucna veřejnost číst. Oba dva pánové mají 

prosvětlené i obličeje, aby působili čistým, zdravým dojmem.  

Text nám říká, že problémy na rozdíl od ostatních řeší rychle a pokud je nutná nějaká 

konzultace, prostě si zavolají a rozhodnou. Martin Charvát má soukromé číslo na premiéra 

a může ho kdykoliv použít. Je to znak důvěry a dobrých vztahů. Ostatní strany jsou 

prezentovány jako pomalé, s dlouhými rozhodovacími procesy.  

Sociální kontext 

Hnutí ANO původně stavělo na nedůvěře lidí v politiku, proto ta snaha o čistotu, svěžest 

a vyhýbání se slovu strana. V této sérii billboardů však staví hlavně na neformálnosti 

a rychlosti v rozhodování. Problémy jsou řešeny rychle, třeba i po telefonu v noci. 

Na premiéra Babiše a jeho team je prostě spolehnutí. Tato zpráva musí znít dobře hlavně 

voličům, kteří se chtějí opřít a spolehnout na silného vůdce. Demokratické rozhodovací 

procesy se jim zdají příliš dlouhé a ani na nich nechtějí participovat. Zkrátka chtějí, aby 

někdo přišel a rychle to zařídil. Zařídit to byl mimo jiné i motiv jiné série billboardů. 

Postavy na fotkách jsou prezentovány jako silné, rozhodné osobnosti, které umí situaci 

managovat. 

Ještě je nutné dodat, že klíčové poselství tohoto billboardu, řešíme vše hned a přímo 

po telefonu, je možno chápat dvojsmyslně. Tento billboard tím pádem dal možnost 

ostatním stranám i jednotlivcům k reakci, která dotyčné na fotografiích zesměšňuje. 
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5.2 TOP 09 

5.2.1 Život bez dluhů 

 

Obrázek 7 Miroslav Kalousek – volby do PS 2010
63

 

DENOTACE 

Na poutači TOP 09 je fotografie Miroslava Kalouska, jazykové sdělení a logo strany. 

Vše je na světlém nerušivém podkladu, nápis je černý a logo strany v jejích barvách, 

tj. červeno-modro-bílé. Na fotografii je zachycena hlava a ramena, tedy polodetail. Pan 

Kalousek se usmívá a má nasazeny brýle. Na sobě má tmavý oblek, bílou košili a šedou 

kravatu. V pravém horním rohu billboardu je logo strany v jejích barvách a pod ním 

doplnění: „S podporou starostů“. Ve střední části billboardu na pravé straně je velký nápis: 

„Odpovědní chtějí žít bez dluhů“ a pod tím menším písmem: „Víc, než si myslíte.“ TOP 09 

je pravicová proevropská strana. Její voliči jsou většinou z větších měst a s vyšším 

vzděláním. Tradiční baštou je Praha. 

KONOTACE 

Pan Kalousek působí konzervativně. Má tmavý oblek a šedou kravatu na bílé košili. V tom 

není ani náznak nějakého vybočení, jako např. barevnou kravatou nebo rozhaleným 

límečkem. Vše je perfektně upravené. Úsměv je jen mírný, vše je uměřené. Celý portrét 

působí velmi konzervativně. Navíc má brýle, které mohou konotovat vzdělanost. Brýle, 
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kniha nebo např. i dýmka Karla Schwarzenberga může sloužit jako metafora 

pro vzdělanost. TOP 09 cílí na vzdělané voliče. Logo pak nám konotuje něco, 

co je na špičce, tedy on the top. Zároveň ale upozorňuje na podporu starostů, kteří zase 

konotují blízkost lidem, vzhledem k tomu, že fungují v místních zastupitelstvech. Barvy 

na logu jsou barvami národními, je zde tedy působeno i na národní cítění. Jazykové sdělení 

nám říká, že odpovědní lidé chtějí žít bez dluhů. Jak chápat slovo odpovědní. Odpovědný 

člověk zodpovídá za svůj život, má ho pevně v rukou. Ví, co chce, a je schopen toho 

dosáhnout, a to i bez zadlužování. Toto sdělení nás opět odkazuje na vyšší vrstvy. Člověk, 

který žije od výplaty k výplatě a ani s tím mnohdy nevystačí, takže se občas musí uchýlit 

k nějaké půjčce, asi nemá život úplně ve svých rukou. Nebo alespoň nemá ten pocit. 

Sociálně ohrožený člověk se spíš ohlíží po nějaké opoře ve své situaci, než aby stavěl 

na zodpovědnosti za svůj život. Dovětek „Víc, než si myslíte“ v nás má probudit naději, 

nebo pochybnost. Jde o vědomí toho, že my vlastně nevíme, kolik lidí chce mít 

zodpovědnost za svůj život ve svých rukou a nežít na dluh. A možná je jich víc, 

než bychom hádali. Max Weber by zde jistě připomenul, že šetrnost a odpovědnost patří 

mezi základní protestantské ctnosti, na kterých vyrostl kapitalismus. Opět tedy pravicová 

konzervativní hodnota. A k odpovědnosti a šetrnosti prostě patří i určitá míra askeze. 

Sociální kontext 

Strana TOP 09 patří jasně mezi pravicové strany, a na rozdíl od ANO je založena 

na určitých ideách. Díky této jasné profilaci máme o voliči zřejmou představu. Strana 

zdůrazňuje vzdělání, racionalitu, zodpovědnost, svobodu, sebekázeň. To vše samozřejmě 

cílí jen na skupinu pravicových voličů s vyšším vzděláním a vyšším příjmem. Ač to přímo 

takhle nedeklaruje, praxe ukazuje, že oslovit dokáže hlavně vzdělané voliče z velkých 

měst. Některými politiky byla v minulosti spojována s tzv. pražskou kavárnou. Rovněž 

Miroslav Kalousek je spojován coby ministr financí s nepopulárními kroky. Voliči strany 

TOP 09 jsou tedy jasně definovanou skupinou a jejich pohyb je maximálně směrem 

k ODS. Celkově je ale TOP 09 vnímána jako elitářská konzervativní strana a z toho plynou 

její limity. 
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5.2.2 Na dluhy dojedeme všichni 

 

Obrázek 8 Miroslav Kalousek – komunální volby 2010
64

 

DENOTACE 

Na dalším billboardu s heslem: „Víc, než si myslíte.“ Je opět Miroslav Kalousek, s brýlemi 

a usmívající se. Má opět tmavý oblek, bílou košili a světle šedou kravatu. Přes jeho hruď 

jde nápis: „Na dluhy státu dojedeme všichni. Víc než si myslíte.“ Na dluhy státu dojedeme 

všichni je menším písmem, Víc než si myslíte je výrazně větší. V pravém horním rohu je 

logo TOP 09 s přípisem S podporou starostů. Vedle Miroslava Kalouska je známka 

s Karlem Schwarzenbergem, kouřícím dýmku a razítkem Doporučeně. Pod známkou je 

jméno Miroslav Kalousek, Středočeský kraj. Vše je na lehce našedlém pozadí. 

KONOTACE 

Postavu Miroslava Kalouska a logo strany jsem již analyzovala u prvního billboardu. 

Zde bych se tedy chtěla věnovat hlavně psanému textu a odkazu na Karla Schwarzenberga. 
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Na dluhy státu dojedeme všichni. Zde je použitá obecná čeština a věta má být varováním. 

Opět se zde zdůrazňuje nebezpečí a zhoubnost levicových slibů. To je ostatně častý 

a dlouhodobý motiv projevů Miroslava Kalouska. Předvolební sliby a rozdávání z peněz 

daňových poplatníků. Jinými slovy, vše, co je rozdáno, musí volič zaplatit. Dluhy státu 

tedy stejně padnou na naši hlavu. Odpovědný a rozumný člověk je tedy proti zadlužování. 

Ví, že následky ponese jako všichni ostatní. Formulace „víc, než si myslíte“ zní 

až výhružně. Placení našich společných dluhů se skrze daně promítne do všech oblastí 

života a levicová politika tíhne ke zvyšování daní. To ovšem vzdělaný volič TOP 09 dobře 

ví. Umí si dát souvislosti dohromady. Navíc spíš patří k vyšším příjmovým skupinám 

a nechce se mu dotovat ty méně racionální a odpovědné, kteří se raději zadluží. Ač strana 

cílí na vzdělané a rozumné obyvatelstvo větších měst, v tomto sloganu je vidět za prvé 

snaha oslovit širší obecenstvo (je zde zvolen výraz „dojedeme“), za druhé slogan cílí 

na emoce, snaží se vzbudit obavu. Ač je strategie vzbuzení obav přisuzována hlavně 

extremistickým stranám, lze ji vysledovat u všech stran. Na straně jedné je to zastrašování 

chudobou a existenční nejistotou, na straně druhé zase zadlužeností, jak to vidíme zde, ale 

strašit se dá i nepřizpůsobivými či migranty atd.  

Obrázek Karla Schwarzenberga s dýmkou je odkaz na ikonu a „maskota“ strany Karla 

Schwarzenberga. Na rozdíl od TOP 09 a Miroslava Kalouska je Karel Schwarzenberg 

dlouhodobě na špičce obliby a důvěryhodnosti mezi politiky. Vidíme zde snahu nějakým 

způsobem tuto přednost ještě zhodnotit. Karel Schwarzenberg doporučuje volit Miroslava 

Kalouska, vyzývá k akci, a navíc je garantem správnosti tohoto kroku. Jeho dýmka ještě 

umocňuje pocit, že je sečtělý, rozumný, inteligentní, noblesní, je znakem něčeho elitního 

a zároveň je spojena se vzděláním. A také samozřejmě přímo s Karlem Schwarzenbergem. 

Jeho tvář je velice známá z prezidentské kampaně, takže obraz Karla Schwarzenberga 

zmírňuje pocit nelibosti vůči Miroslavu Kalouskovi. 
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5.2.3 Vláda autorit 

 

Obrázek 9 TOP 09 – volby do PS 2013
65

 

DENOTACE 

Tento billboard je tvořen hlavně jazykovým sdělením: „Autoritářský režim, nebo vláda 

autorit?“ Vláda autorit je zvýrazněna černě, aby se zdůraznila jejich důležitost. 

Pod hlavním sloganem je menším písmem: „Rozhodněte 25. a 26. října.“ V pravém horním 

rohu nalezneme logo strany a upozornění na podporu starostů. V pravém dolním rohu 

se nachází dýmka a slogan „Víme, kam jdeme.“ Top 09 je podbarvena červeně a modře. 

Pozadí je bílé. 

KONOTACE 

Jediný vizuální znak na billboardu je dýmka. Dýmka v tomto případě konotuje 

dva významy. Zaprvé je to odkaz na osobu Karla Schwarzenberga, zadruhé poukazuje 

na určitou elitnost a intelekt. Dýmka je v tomto případě symbolem, který je ovšem 

srozumitelný jen v českém politickém prostředí. Sdělení „víme, kam jdeme“, označuje 
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zorientovanost a znalost směru a cílů. Slovo „jdeme“, značí aktivitu osob. TOP 09 

je ukotvena ve svém směru a vizích a zároveň má přímý kontakt s realitou a životem. 

Text „autoritářský režim, nebo vláda autorit“ byl jedním s ústředních motivů kampaně 

2013. TOP 09 se vnímá jako vláda autorit, a proto je i tato část textu zvýrazněna. 

Autoritářský režim a vláda autorit jsou opozita, ale zároveň autoritářský a autorit mají 

stejný kořen. Velikost písma je zvolena tak, aby sdělení bylo tím hlavním na billboardu. 

Slovo autoritářský může vyvolat obavu či přímo strach. Zároveň je to útok na ostatní 

strany. Máme ale alternativu v podobě vlády osobností (autorit), které nám nabízí TOP 09. 

Zde je právě důležitý i symbol dýmky. 

 Rozhodněte 25. a 26. října je sice menší, ale také nese důležité sdělení. Slovo 

„rozhodněte“ značí, že volič je ten, kdo má moc a může rozhodnout. Je zde možnost 

demokratické volby. Volič zde nemá jasné instrukce, aby volil určitou stranu. Je zde pouze 

apel na aktivitu a uvědomění si vlastní moci. 

Logo pak má dva hlavní konotační aspekty. Prvním je sám název strany, který evokuje 

něco, co stojí na špici. Sdělení „S podporou starostů“ pak dodává, že starostové podporují 

stranu. Starostové sami pak konotují jakousi blízkost k lidem, vzhledem k jejich práci 

v obecních zastupitelstvech. Posledním kódem, kterým autoři vyvolávají další konotaci, 

jsou barvy, které jako celek zdůrazňují národní barvy České republiky a chtějí působit i 

na národní cítění. 

Sociální kontext 

Tento billboard jsem vybrala z důvodu toho, že nezobrazuje žádnou konkrétní osobu. 

Důraz je zde kladen na jazykové sdělení a symbolické připomenutí populárního Karla 

Schwarzenberga. Je možné, že tímto krokem strana reagovala na nízkou důvěru občanů 

v politické instituce a také na fakt, že TOP 09 jako vládní strana stála za mnoha 

nepopulárními kroky. Text tedy raději nesděluje ani žádné konkrétní kroky. 

5.3 Anti – kampaň 

V poslední části této kapitoly se budu zabývat anti – kampaněmi. Za anti – kampaněmi 

stojí často konkurenční strany nebo jenom nezávislí „kreativci“, kteří se dají jen těžko 

vystopovat. Velmi často je použit oficiální motiv kampaně, který je na úrovni konotací 

vyložen jinak, než bylo původně myšleno. Často bývá změněn i text, který má vizuální 
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sdělení fixovat. Nejhojněji se můžeme s podobnými „výtvory“ setkat samozřejmě 

na internetu, ale lze najít i billboardy. Jako příklad jsem použila dva motivy, které 

už analyzuji na předešlých oficiálních billboardech. Nebudu už provádět kompletní 

analýzu ve třech stupních, protože bych se z velké části opakovala. Na dvou následujících 

příkladech chci ukázat pouze motivy, které byly použity jinak a daly celému sdělení 

odlišný obsah. Oba vybrané billboardy jsou v rovině denotační v podstatě totožné 

s oficiálním motivem. V obou případech je ale změněn text, která ve spojení s obrazem 

konotuje zcela jiné významy. Nepozorný čtenář si ani nemusí uvědomit, že nejde 

o oficiální billboard. 

5.3.1 ANO 

 

Obrázek 10 ANO stranou jednoho muže. Všechny ostatní řídí po telefonu
66

 

Tento billboard byl na falešném twitterovém účtu Jaroslava Faltýnka. Motiv byl použit 

z kampaně do komunálních voleb 2018. Opět světlé pozadí, logo strany, Andrej Babiš 

ve světlé košili s telefonem u ucha. Tentokrát ale místo jednoho kandidáta je zde 24 fotek 

kandidátů a vedle nápis, opět v červeno – modré barvě: „Všechny ty kriply řídím 

po telefonu.“ Na tomto billboardu je zřetelně vidět, jak určitý moment můžeme pochopit 

více způsoby. Promluva byla původně myšlena jako ujištění, že pokud budou v čele obcí 

a měst lidé z ANO, mají v tom případě spojení rovnou na premiéra. Mají mobilní číslo 

                                                 
66

 KRUPKA, Jaroslav. Kdo všechno má číslo na Andrejův mobil? Internet se opět baví. In: Dotyk – svět se 

netočí, svět se posouvá [online]. 5. 9. 2018 [cit. 2019-02-22]. Dostupné z: 

https://dotyk.denik.cz/galerie/internet-se-bavi-kdo-ma-babisovo-cislo-na-mobil.html 



62 

a pokud potřebují, věci se řeší hned, a ne složitou cestou přes administrativu. S panem 

premiérem se mohou kdykoliv spojit či potkat a vláda i ministerstva jsou jim ochotny 

kdykoliv pomoct. Je to snaha ukázat lidem, jak je ANO akční. Je to ale i posílení pocitu 

ve voličích, že Andrej Babiš zařídí všechno. To byl podle mne původní záměr marketérů 

a řada lidí to tak pochopila. Ale řada lidí nikoliv, a tak zde máme alternativní chápání 

tohoto sdělení. Pochopili to tak, že Andrej Babiš ve skutečnosti všechny reprezentanty 

ANO řídí, že jsou na něj navázáni a s ním propojeni. Myšlenka vychází z toho, že ANO 

vzniklo jako hnutí pana Babiše a stále ještě je stranou jednoho muže. Ostatní jsou tedy jen 

do počtu a jsou řízeni čelním představitelem po telefonu.  

Ten mobil vypovídá o mnohém. O tom, že ve výhodě při řešení problémů ve svých obcích 

budou ti s přímou linkou na Babiše. Vzbuzuje otázku, zda ostatní členové hnutí nejsou 

jen křovím. Vyvolává přesvědčení, že ANO je řízeno centrálně.  

V praxi by navíc přístup k vrcholným představitelům, ať už to jsou ministři, poslanci 

či senátoři, měli mít všichni primátoři a starostové bez ohledu na politickou barvu. Občas 

se to opravdu může hodit. 

5.3.2 TOP 09  

 

Obrázek 11 A Kalousek, toť se ví, je poctivec
67

 

Tento billboard jsem našla na velmi obskurním webové stránce s názvem Nová republika. 

Přesto, že web je cenzurován, našla jsem na něm řadu štvavých, a hlavně nenávistných 
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komentářů. Je výrazně proruský a protiamerický. Budoucnost vidí ve vládě SPD. Bylo 

velmi obtížné některé články číst. Člověk na podobných webech získává pocit, 

že je obklopen strašně nenávistnými a sprostými lidmi. Myslím, že analýza těchto stránek 

by z hlediska propagandy byla velmi zajímavá. Ale zpátky k billboardu. Je použit motiv 

z kampaně TOP 09. Miroslav Kalousek ale má velkého motýla pod krkem a doprovází 

ho nápis: „Bez Karla bych už dávno v politice nebyl. Karel v tom jede s námi. Víc, 

než si myslíte……“  

Zde je nám sděleno, že bez Karla Schwarzenberga by tu Miroslav Kalousek už dávno 

nebyl. Sdělení lze pochopit dvěma způsoby. Za prvé, že bez záštity, podpory a tvorby 

image spojené s Karlem Schwarzenbergem by nejen Miroslav Kalousek, ale i celá TOP 09, 

měla výrazně nižší preference a oblibu. Karel Schwarzenberg je dlouhodobě oblíbený 

politik a je jakýmsi maskotem strany. Řada voličů TOP 09 volí právě a jen konkrétně Karla 

Schwarzenberga. Druhý význam lze pouze tušit z narážky: „Jede v tom s námi.“ V běžném 

jazyce tím myslíme účast na nějaké společné aktivitě. V oblasti politického života nám 

výraz konotuje něco ne úplně legálního nebo minimálně morálního. A „víc, než si myslíte“ 

značí, že bychom se divili rozsahu. Bahno, které ulpívá (ať po právu, či nikoliv) 

na Miroslavu Kalouskovi je zde hozeno i na Karla Schwarzenberga. Minimálně je příjemce 

uveden v pocit nejistoty a otázek. Miroslav Kalousek má velkého motýla jako zdůraznění 

podobnosti či blízkosti ke Karlu Schwarzenbergovi. Opět je zde kladen důraz na propojení 

obou mužů. Cílem je poněkud rozkolísat pozici Karla Schwarzenberga spojením 

s neoblíbeným Miroslavem Kalouskem. 
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Závěr 

Diplomová práce se zabývá vizualitou v mediálních sděleních. V tomto konkrétním 

případě se jedná o billboardy použité v předvolebních kampaních. Vycházela jsem 

ze sémiotiky a použila sémiotickou analýzu v pojetí Rolanda Barthese. Touto metodou 

jsem analyzovala celkem osm billboardů. Mým cílem bylo určit, jaké prvky, znaky 

a symboly byly použity a co chtěly občanům sdělit, resp. co jim sdělují. Zároveň jsem 

chtěla nahlédnout, jak jsou tyto významy podmíněny veřejným míněním. Při výběru 

billboardů jsem se zaměřila na dva subjekty, které jsou na politickém spektru v opozici, 

a to na hnutí ANO a stranu TOP 09, a zejména pak na jejich čelní představitele, Andreje 

Babiše a Miroslava Kalouska.  

Vybrala jsem záměrně tyto dva politiky, protože to jsou výrazné osobnosti a oba vzbuzují 

četné kontroverze. Pokud ale nahlédneme na výsledky popularity jednotlivých politiků 

od roku 2015, Andrej Babiš se drží stabilně na čelních místech, zatímco Miroslav 

Kalousek patří k politikům nejméně oblíbeným. Zamýšlela jsem se tedy nad sděleními, 

která z billboardů vysílají k voličům tito dva pánové coby čelní představitelé určitého 

politického a myšlenkového proudu. Porovnávala jsem zde billboardy za posledních osm 

let z různých předvolebních kampaní a v závěru jsem se zastavila i u billboardů z anti-

kampaní, které mají za cíl dotyčné zesměšnit. Tyto billboardy jsou také zajímavé 

a přínosné, protože nám ukazují, jak rozdílně je možno nějaké sdělení pochopit a jak může 

informace zasazená do jiného kontextu působit přesně opačně. V obou případech je nechán 

obraz, ale promluva k němu je jiná, a tak mu dává zcela opačný význam. Místo fixace zde 

text zcela otáčí význam příběhu. Ukazují se zde právě mnohé mýty, které vládnou 

současné české společnosti. 

Pokud mám tedy krátce shrnout svá zjištění, musím zkonstatovat, že hnutí ANO 

se na všech mnou analyzovaných billboardech vyhýbalo jakémukoliv ideovému zabarvení. 

ANO míří na široké vrstvy voličů, které spojuje především znechucení současnou 

politikou. Z toho důvodu tedy prezentuje hlavně svoji odtrženost od konzervativní politiky 

a pečlivě se vyhýbá jakékoliv další profilaci, která by mohla odradit pravicové či levicové 

voliče.  

Dlužno říct, že od roku 2018 tato strategie úplně nefunguje, protože množstvím 

předvolebních slibů a zejména vládním programem současné koalice ANO a ČSSD 
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s podporou komunistů stahuje hnutí hlavně levicové voliče a pravicové naopak ztrácí. 

Je zde patrný silný odliv voličů ČSSD a KSČM směrem k ANO, protože ANO všechny 

důležité programové body těmto stranám převzala a je zde i šance, že je zrealizuje. Tímto 

krokem se ovšem na druhou stranu potenciál ANO asi uzavírá. Vzhledem k jeho 

plastičnosti to ovšem může být pouze dočasné a hnutí může opět nabrat jiný směr. 

Dalším znakem všech billboardů je zdůrazňování rozhodnosti, rychlosti a schopnosti řešit 

věci. Tedy ne cestou dlouhých debat a hledání konsenzu, ale jasného rozhodnutí silného 

jedince, který ví, co dělá. Tento moment je kladně přijímán velkou částí voličů ANO 

a já ho považuji za trochu znepokojivý, protože odráží hlad těchto lidí po silném vůdci. 

Jinými slovy, tito lidé deklarují svůj nezájem o podílení se na občanské společnosti 

a nějakou formu vlastní participace. 

Když se podíváme přímo na obraz Andreje Babiše, jak je zde vykreslen, vidíme energii 

(vyhrnuté rukávy), rychlost (řeším vše hned), schopnost řídit (stojí za mnou úspěchy). 

Z verbálních i neverbálních projevů můžeme vyčíst přezíravost a opovržení vůči tradiční 

politice a politické kultuře. Způsob vyjadřování je méně formální, někdy až vulgární. Pro 

Parlament České republiky používá výraz „Žvanírna". K častým argumentům v debatách 

patří odkaz na „obyčejné lidi". Opírá se hlavně o manažerské a podnikatelské úspěchy. 

TOP 09 je naproti tomu jasně zaměřená a ideově podepřená strana. Staví 

na konzervativních pravicových hodnotách a z toho vyplývá, že rozhodně nechce oslovit 

co největší masu. Strana měla v době svého vzniku velké štěstí, že ji podpořil a zaštítil 

Karel Schwarzenberg, který díky své popularitě dokázal přilákat voliče, kteří by jinak tuto 

stranu nevolili. V roce 2015 ale v čele stanul Miroslav Kalousek a ten nikdy mezi 

populární politiky nepatřil. Podílí se na tom řada faktorů, ale k nejvýznamnějším jistě patří 

nepopulární kroky, které činil coby ministr financí a četné kauzy, které jsem již zmiňovala 

v kapitole 4. Strana ve svém programovém prohlášení uvádí: „Nechceme být populární za 

každou cenu a už vůbec ne za cenu nereálných volebních slibů. Jsme připraveni otevřeně 

pojmenovávat i nepříjemné problémy a nabízet jejich řešení. Nepřiměřené sliby způsobují 
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vážné problémy do budoucna a ve svém důsledku jsou i zdrojem nespokojenosti občanů 

s politikou.“
68

 

Jistým „maskotem“ strany je tedy ještě stále Karel Schwarzenberg, který dokáže oslovit 

voliče napříč všemi věkovými kategoriemi. Hlavním sdělením strany tedy je, že její volič 

je rozumný a vzdělaný člověk, který ví, co chce a dokáže za tím aktivně jít. Strana nabízí 

určité vize ve svém programu a tyto vize konvenují s názory určité vrstvy lidí.  

Příjemce mediálního sdělení není pouhá „pasivní ovce“, která přijímá, co se mu předloží. 

Voliči jednotlivých stran mají nějaké preference, vlastní názory a zájmy, a právě toho 

se sdělení na billboardech snaží využít a dát jim vlastně to, co chtějí. Proto se dá říct, 

že volič je spolutvůrcem mediálního sdělení. Dobrým příkladem může být právě hnutí 

Andreje Babiše, které vlastně vzniklo jako společenská objednávka. U publika bylo 

nejdříve velmi pečlivě analyzováno, co by asi chtělo slyšet, a pak mu to bylo dáno. 

O vzniku hnutí a o tom, co vlastně inspirovalo Andreje Babiše píše velmi zajímavě 

např. Tomáš Pergler. 

Sémiologická analýza navíc rozkrývá procesy propagandy. Barthesův mýtus patří mezi 

velmi nenápadné, a tím pádem i účinně prostředky propagandy. Mýtus rovněž jako 

propaganda deformuje skutečnost a nehlásí se ke svému skutečnému záměru. Současné 

mýty mohou působit velmi skrytě a nenápadně, ale o to hlouběji zasahují cílové skupiny. 

Na samotný závěr je nutné připomenout i pedagogický a edukační rozměr této práce. 

Rozvoj vizuální gramotnosti a schopnosti číst sdělení na různých úrovních je velmi 

žádoucí podporovat už během základního vzdělávání v rámci různých výukových 

předmětů. Oporu lze hledat v RVP, kde je Mediální výchova jedním z průřezových témat 

a reprezentuje aktuální problémy tohoto světa, na které musíme žáky připravit. Náročným 

úkolem je pěstovat v žácích kritické myšlení a potřebu nespokojit se s prvoplánovým 

sdělením. Právě kultivace v oblasti vizuální gramotnosti vede člověka k potřebě docházek 

k „jádru věci“. Vizuální gramotnost je v dnešní rychlé, na výkon zacílené době velikou 

výzvou a nutností, bez níž se člověk 21. století – chce-li obstát v konkurenci mnoho 

intelektových oblastí – rozhodně neobejde. To ovšem klade vysoké nároky i na učitele, 
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protože síla těchto témat je relevantní pouze a výhradně s kvalitním rozborem. Věřím, že 

tato diplomová přinese dalším studentům inspiraci nejen pro myšlení nad definovaným 

tématem, ale především chuť tázat se na podstatné otázky dneška. 
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