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Anotace
Tato práce Srovnání sémioprostorů v komerční a nekomerční reklamě se zaměřuje na analýzu
tištěných inzerátů v periodikách Týdeník Televize, ELLE a Skvělá z roku 2007. Celkem
analyzuji pět komerčních a pět nekomerčních inzerátů prostřednictvím sémiotické analýzy.
Analyzované komerční inzeráty se týkají produktů: telekomunikační služby, kosmetika,
zmrzlina, mateřská škola a automobil. Analyzované nekomerční inzeráty se týkají témat:
bezpečnost jízdy, bezpečnost držení zbraní, zrakové postižení, handicap a týrání dětí. Tato
práce zkoumá, do jaké míry jsou prostředky komerční a nekomerční reklamy totožné, do jaké
míry a zda se rozcházejí, zda můžeme říci, že nekomerční reklama je obecně provokativnější
a odvážnější a zda je komerční reklama vždy tvořena vysněnými obrazy sebe sama dané
cílové skupiny. Prostřednictvím poznatků odborné literatury zejména z oblasti mediálních
studií, sémiotiky a marketingových komunikací v kombinaci se sémiotickou analýzou
dospívám ke konkrétním závěrům. Tato práce je určena všem, kteří se zajímají o neziskový
sektor a smýšlí o něm pozitivně, neboť poskytuje hlubší vhled do prostředků nekomerční
komunikace a umožňuje přímé srovnání s prostředky komunikace komerční. Tyto prostředky
komunikace analyzuji z hlediska charakteru sémioprostorů jednotlivých inzerátů, a to zejména
analýzou obrazu, doplňkově také textu – sloganu dané reklamy.

Annotation
This graduation thesis Comparation of semiospheres in commercial and noncommercial
advertisement focuses on analyses of printed advertisements in periodicals Týdeník Televize,
ELLE and Skvělá in the year 2007. I analyzed five commercial and five noncommercial
advertisements by using semiotic content analysis. The commercial advertisements concern
telecommunication services, cosmetics, ice-cream, kindergarten, and automobile. The
noncommercial advertisements concern safety of driving, safety of holding guns, entire loss
of sight, handicap and maltreatment of children. This thesis focuses on what the commercial
and noncommercial advertisement have in common, how they differ, whether the

noncommercial advertisement is more provoking and courageous (in the sense of used
instruments) and whether we can say that the commercial advertisements are always
composed of the concrete target group’s dream images. By using media studies, marketing
communication and semiotic theories literature combined with semiotic content analysis I am
reaching concrete conclusions. This thesis is devoted to anyone who is interested in
noncommercial sector and thinks positive about it because it gives a deeper insight into
noncommercial communication instruments and compares them with the commercial ones. I
analyzed these instruments in terms of semiospheres, especially by analyzing visual image
and complementary text – the concrete slogans.
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Bakalářská práce

Úvod
Téma bakalářské práce Srovnání sémioprostorů v komerční a nekomerční reklamě jsem si
vybrala na základě svého dlouhodobého zájmu o mediální studia a marketingové komunikace.
V dnešní době, kdy se konzument médií a reklamy stává odolnější vůči prostředkům
marketingových komunikací vlivem zvyšující se četnosti setkání s reklamou, je nasnadě, že se
tvůrci reklam snaží o větší nápaditost, agresivitu, šok či překvapení, aby si jich konzument
vůbec všiml, natož na ně reagoval. Arzenál těchto prostředků nevyužívají jen komerční firmy,
často se setkáváme i s šokující reklamou neziskových organizací. Chci se proto zaměřit na
tyto dva, na první pohled různorodé tábory, a zjistit, zda mezi nimi lze nalézt rozdíly, nebo
zda-li a do jaké míry jsou ve způsobu oslovování konzumentů shodní.

V tezích jsem uvedla, že chci zpracovávat TV spoty, nakonec jsem od této myšlenky upustila
z důvodu rozsahu práce. Pro analytickou část lépe vyhovují tištěné reklamy, kterých lze oproti
TV spotům analyzovat kvantitativně více. Tištěné inzeráty lépe vyhovují záměru této práce,
neboť se chci pokusit o srovnání sémioprostorů na obecné úrovni, ne o případovou studii
komerčních a nekomerčních reklam.

Tištěné inzeráty budu rozebírat pomocí sémiotické analýzy a společenskovědních teorií
týkajících se oborů mediální studia, marketingové komunikace, psychologie a sociologie.
Budu se snažit o porozumění vnímání inzerátu běžným spotřebitelem, jak na něj působí, co
pro něj může znamenat a jaká může být příčina jeho zaujetí či nezaujetí daným propagačním
materiálem. Tento pohled konzumenta chci doplnit o pohled příjemce reklamního sdělení
poučeného studiem odborné literatury.

Tato analýza se nesnaží o všeobecné stanovení rozdílnosti či podobnosti komerční a
nekomerční reklamy, své záběry staví výhradně na uvedeném vzorku, který není dostatečně
rozsáhlý, aby byl zcela reprezentativní. Nabízí se tedy možnost zpracovávat toto téma také
v dalších úrovních studia, neboť je to téma podle mého názoru velmi zajímavé zejména
z hlediska etiky reklamy.

Komerční reklama je sledována a kontrolována Radou pro reklamu. Ani nekomerční
nezůstává bez pozornosti, je na ni však a priori nahlíženo jako na společensky prospěšnou,
tudíž je možné nad jejími prostředky lehce přivřít oči. Tato práce bude hledat odpovědi
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zejména na tyto otázky: Jaké jsou prostředky komerční a nekomerční reklamy, v čem se liší,
nebo shodují? Máme být k nekomerční reklamě shovívavější jen proto, že je nezisková?
Nemůže být leckdy agresivnější a nevybíravější jen proto, že jí je více odpuštěno? Jak moc
můžeme spotřebitele šokovat?
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1. Teoreticko-metodologická část
V této části seznámím čtenáře se souborem výchozích hypotéz, navrhnu metodu práce a
definuji vzorek, který budu analyzovat. Dále se budu zabývat teoriemi týkající se sémiotiky,
psychologie komunikace a stručně také marketingu, neboť jejich praktická aplikace mi
umožní potvrzení, nebo vyvrácení hypotéz uvedených níže.

1.1 Soubor hypotéz
Moje předpoklady před zpracováním zvoleného tématu jsou následující:
1. Nekomerční inzeráty budou obrazově vyzývavější, budou obsahovat šokující prvky,
budou méně konformní čtenáři, co se týče volby zobrazeného obsahu, způsobu jeho
zobrazení a sdělení vyplývajícího z tohoto obsahu.

2. Nekomerční inzeráty budou zobrazovat nedostatek, nepohodlí, to, co čtenář „nechce“
vidět v kontrastu s jeho pohodlným životním stylem, budou se snažit ve čtenáři
vyvolat emoce jako lítost, znepokojení, smutek, zlost nebo touhu něco změnit.

3. Komerční inzeráty budou naopak obsahovat ideální obrazy navozující pocity
spokojenosti, představy o štěstí, radosti, vysněném stylu života a budou prezentovat
spotřebitele v lepším světle (sebevědomějšího, majícího více sociálních kontaktů,
oblíbenějšího, hezky oblečeného, šťastného, krásného), než ve kterém se sám vidí.

4. Komerční inzeráty budou sugerovat přímou souvislost mezi ideálním stavem
zobrazeným na inzerátu a koupí a užíváním produktu.

1.2 Metoda
Vybraný vzorek budu analyzovat pomocí sémiotické analýzy a její interpretační metody,
doplňkově analýzu doplním o psychologické či sociologické poznatky. Východisko, které při
zkoumání budu zastávat, je pohled běžného konzumenta médií, který má v průměru dvě
sekundy na jedno reklamní sdělení při listování časopisem. Tento pohled chci rozšířit o
pohled poučený na základě přečtené literatury a zdrojů. Kombinace těchto dvou pohledů mi
umožní komplexnější analýzu uvedených reklam.
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1.3 Vzorek
Původně jsem chtěla zvolit vzorek vybraných spotů v českých médiích, ale, aby mi bylo
umožněno zkoumat větší množství materiálu, vybrala jsem si tištěné inzeráty, čímž se vzorek
kvantitativně rozšířil. Na rozbor televizních spotů by bylo zapotřebí více prostoru, čili bych
musela s ohledem na rozsah práce omezit počet zkoumaných jednotek. Mým cílem bylo
vybrat ta periodika, kde by se vedle sebe vyskytovaly komerční i nekomerční tištěné reklamy.
Předběžný výzkum jsem začala mezi časopisy určenými pro ženy, časopisy určenými pro děti
(které by mohly číst i matky) a časopisy pro většinové publikum (televizní týdeníky).
Předpokládala jsem, že neziskové organizace chtějí získat své prostředky především od žen ve
středním věku, na druhém místě se pak snaží oslovit většinu populace bez rozdílu.
Předpoklad, že více darují ženy, je založen spíše na společensky sdíleném stereotypu než
reálných psychologických rozdílech mezi ženami a muži. Ženy se mohou spíše obětovat pro
rodinu, jsou-li však schopné předčít muže v altruismu i v jiných oblastech (darování krve,
charita), je spíše sporné a neexistují relevantní výzkumy.

Zkoumala jsem sudá čísla, která vyšla v roce 2007, těchto časopisů:
1. Dětské: Země pohádek, Méďa Pusík, Kačer Donald
2. Ženské: Elle, Skvělá
3. Většinové: Týdeník Televize, TV mini

Dalším kritériem, kterým jsem zúžila vybraný vzorek, byl požadavek každého sudého čísla,
které vyšlo v roce 2007. Dále jsem vybírala pouze celostránkové reklamy, kde tvořil obraz ¾
reklamní plochy a maximálně 1/3 text. Toto rozhodnutí jsem učinila z důvodu zúžení vzorku a
také zaměření této práce, která je především obrazovou analýzou. Toto téma má potenciál
také v lingvistické analýze textu, vyžadovalo by však více prostoru.

V případě sudých čísel dětských časopisů uvedených výše jsem nenalezla žádnou nekomerční
reklamu, lze tedy usuzovat, že zadavatelé se nedomnívají, že do styku s obsahem dětských
časopisů přichází i jiní členové rodiny, kteří by mohli být reklamou zasaženi.

U sudých čísel časopisu ELLE jsem nalezla jednu nekomerční reklamu a velké množství
komerčních (asi padesát v každém čísle). V časopisu Skvělá se vyskytovaly nekomerční
reklamy ve větším množství, průměrně dvě na jedno číslo. Z komerčních reklam maximálně
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jedna na jedno číslo. V Týdeníku Televize i v TV mini jsem nalezla větší množství komerčních
i nekomerčních reklam (asi pět v jednom čísle).
Vzhledem k množství materiálu jsem byla nucena vzorek ještě zúžit, zároveň jsem chtěla
analyzovat více časopisů než jeden. Vybrala jsem si proto dva ženské tituly: ELLE a Skvělá a
jeden většinový titul: Týdeník Televize.

Z časopisu Skvělá jsem vybrala jednu nekomerční tištěnou reklamu a jednu komerční tištěnou
reklamu, které splňovaly kritéria uvedená výše. Z časopisu ELLE jsem vybrala tři komerční
reklamy a jednu nekomerční (ve vybraném vzorku byla jedinou nekomerční reklamou
v ročníku 2007 a sudých číslech časopisu Elle). Z Týdeníku Televize jsem doplnila vzorek
jednou komerční a třemi nekomerčními reklamami.

Cílem tento práce není poskytnout obraz reklamy typický pro určité médium, ani informovat
o charakteristice cílové skupiny pro různé typy reklamních sdělení. Další kritéria pro užší
výběr vzorku jsem nespecifikovala, neboť:
a. Poměr mezi výskytem komerčních a nekomerčních reklam v daných periodikách je
nestejnorodý.
b. Není to klíčové pro zadání mé práce, ve které se chci zaměřit především na rozdíly či
shody v komerční a nekomerční komunikaci v obecném pojetí.

Z těchto důvodů navrhuji vzorek omezený sudými čísly daných periodik, rokem vydání,
formátem a procentem obrazové části.

Ve výsledku se jedná o tyto tištěné reklamy v ročnících 2007:

Elle


Nekomerční – číslo 8



Komerční – čísla 8, 10, 12

Skvělá


Nekomerční – číslo 6



Komerční – číslo 2
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Týdeník Televize


Nekomerční – čísla 6, 24, 30



Komerční – číslo 8

Snažila jsem o částečné zachování poměru mezi komerčními a nekomerčními reklamami
v jednotlivých periodikách. V časopise ELLE jsem nalezla ve výše popsaném vzorku jen
jednu nekomerční reklamu, proto z komerčních vybírám tři, neboť i v časopise je výraznější
zastoupení komerčních reklam. Takto jsem postupovala i u ostatních titulů. Tyto poměry
nejsou matematicky přesné vzhledem k tomu, že můj vzorek je značně malý a má sloužit
především k analýze komerčních a nekomerčních reklam obecně. Pokud bych chtěla zachovat
přesné poměry, můj vzorek by musel být v řádech desítek až stovek reklam.

1.4 Stručné charakteristiky zkoumaných titulů
1.4.1 Časopis ELLE
ELLE vyšla poprvé ve Francii před více než šedesáti lety. Dnes je symbolem vkusu pro 11
milionů žen, vychází ve 37 zemích a je vůbec nejprodávanějším luxusním časopisem ve světě i
1
u nás, dočteme se na stránkách vydavatelství Hachette Filipacchi francouzského vlastníka

Lagardére media. U nás vychází od roku 1994. Zabývá se nejnovějšími módními a
společenskými trendy, tématy zajímavými pro ženy, osobnosti, vařením a cestováním stejně
jako ostatní tituly v kategorii pro ženy. Z českých časopisů pro ženy je nejdražší, stojí 99 Kč,
prodej si zajišťuje oblibou svých článků a způsobu komunikace tak jako pravidelnými dárky
v balení časopisu.

Časopis ELLE si kupují ženy zejména ze střední a vyšší příjmové kategorie, čemuž odpovídá i
zaměření inzerentů – obvykle se jedná spíše o statusové produkty: parfémy, automobily,
pobyty v lázních a relaxačních centrech, nabídky plastické chirurgie, oděvy světových
módních návrhářů, luxusní šperky apod.

1

ELLE [online]. 2000 , 2008 [cit. 2008-05-18]. Dostupný z WWW: <http://www.hf.cz/index_elle.html/>.
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1.4.2 Časopis Skvělá2
Tento titul vychází od dubna 2006, jedná se o měsíčník. Vydavatelem časopisu je Zdeněk
Stehno, šéfredaktorkou Terezie Kaslová. Od roku 2007 přijal podtitul Český časopis pro
českou ženu. Podtitul zřejmě naráží na výrazný podíl zahraničních vlastníků českých časopisů
pro ženy. Ve velké většině se dále setkáváme pouze s počeštělými zahraničními verzemi
daných titulů. Podíl a rozsah vlastnictví titulů pro ženy vycházejících v ČR ilustruje Příloha
č. 1.

Jiným motivem, vedoucím ke znění uvedeného podtitulu, může být apel na češství, národní
příslušnost, je možné, že časopis Skvělá se chtěl profilovat oproti konkurenci „českostí“
témat. Ve skutečnosti však rubrikami i obsahem pouze opisuje od zahraničních „kolegyň“
(rubriky Móda, Krása, Praktické rady, Cestování, Osobnosti a další). Co činí periodikum
odlišné, je relativně vysoká cena 69 Kč pro celý rok 2007, při čemž v roce 2006 se prodával
za 139 Kč včetně filmového DVD. Podobně vysokou cenu nalezneme u Marianne, ELLE,
Cosmopolitanu, Harper´s Bazaru, Style nebo Yellow. Je tedy patrné, že čtenáře chce ubrat
především vydavatelství Stratosféra a Hachette Filipacchi, které chtějí oslovit ženy od 25ti let
se středním nebo vyšším vzděláním, se zájmem o módu, cestování a budují si kariéru i rodinu,
jak uvádí na svých webových stránkách.3 Časopis Skvělá nová témata nepřináší, podtitul
časopisu tak vyznívá spíše samoúčelně a může fungovat jen do přečtení prvního čísla
časopisu.

Jednou věcí se však Skvělá skutečně liší, a tou je podíl inzerce. Komerční reklamu zde
v klasické podobě (stránkový inzerát) nalezneme jen sporadicky (asi jeden až dva
celostránkové inzeráty v jednom čísle). Ve značné míře se však setkáme s tipy na kosmetiku,
módu, hotely, kluby aj. s přesně uvedenými značkami i cenami, je možné se domnívat, že
Skvělá dává přednost tomuto typu „skrytého“ PR. Ve značné míře zde nacházíme
celostránkové nebo půlstránkové inzeráty se sociálním zaměřením.

1.4.3 Týdeník Televize4
V Česku vychází od roku 1993. Původně spadal pod vlastnictví švýcarského Ringieru, a.s., od
roku 2007 je v rukou německých Bauer media v.o.s. Své pravidelné místo má povídání s
2

Skvělá [online]. 2007 , 2008 [cit. 2008-05-18]. Dostupný z WWW: <http://www.skvela.cz/skvela_onas.htm/>.
Skvělá [online]. 2007 , 2008 [cit. 2008-05-18]. Dostupný z WWW: <http://www.skvela.cz/skvela_onas.htm/>.
4
Týdeník Televize [online]. 2005 , 2008 [cit. 2008-05-18]. Dostupný z WWW:
<http://www.bauermedia.cz/casopisy/tydenik-televize/>.
3
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českou hereckou osobností, vzpomínka na nezapomenutelnou legendu i dětská stránka.
Spoustu užitečných informací najdete na stránkách věnovaných digitálnímu vysílání či
technickým novinkám.5 Prodává se za cenu 19,50 Kč. S Týdeníkem Televize je také
neodmyslitelně spjata známá televizní anketa TýTý. Čtenáři a diváci svými hlasy vybírají
nejpopulárnější tváře televizní obrazovky a oblíbené pořady. Vítězové jednotlivých kategorií
se objeví vždy na jaře v přímém přenosu na obrazovce.6

Týdeník Televize je určen širšímu čtenářskému publiku bez rozdílu příjmové kategorie, věku
či pohlaví. Je čten napříč všemi čtenářskými skupinami, čemuž odpovídají jeho vysoké
prodané náklady 108 0607 (leden 2008), které z něj činí jedničku mezi televizními týdeníky.
Pro srovnání uvádím v Příloze č.2 přehled prodaných nákladů ostatních televizních průvodců.

5

Týdeník Televize [online]. 2005 , 2008 [cit. 2008-05-18]. Dostupný z WWW:
<http://www.bauermedia.cz/casopisy/tydenik-televize/>.
6
Týdeník Televize [online]. 2005 , 2008 [cit. 2008-05-18]. Dostupný z WWW:
<http://www.bauermedia.cz/casopisy/tydenik-televize/>.
7
Ověřovaný náklad tištěných médií. Marketing and media. 2008, č. 11, s. 28-29.
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1.5 Sémiotika
Sémiotikou rozumíme nauku o znacích. Znak je přiřazením označujícího označovanému.
Toto přiřazení se označuje jako sémióza. Počátky sémiotiky lze hledat u filosofů starověké
Číny a Indie. Z řeckých filosofů nalezneme zájem o znaky u stoiků (Sokrates, Platon, zejména
Aristoteles). Ve 2. století n.l. využil lékař a filosof Claudius Galenos poznatků starořecké
medicíny a řeckého termínu sémeiótiké a rozvinul pod tímto názvem vědu o příznacích.8
Americký mediolog John Fiske uvádí tři oblasti9 studia sémiotiky:
1. Znak;
2. kódy; systémy, ve kterých se znaky organizují, kódy vznikají na základě potřeby
společnosti, kultury, nebo potřeb komunikace;
3. kultura, ve které znaky a kódy operují.

Teorii znaků dále rozvíjel Ferdinand de Saussure. Švýcarský jazykovědec definuje
sémiologii (v širším užití sémiotiku) takto: Jazyk je znakový systém vyjadřující ideje, a je tak
srovnatelný s písmem, abecedou hluchoněmých, symbolickými rituály, zdvořilostními
formami, vojenskými signály atd. Je však z těchto systémů nejdůležitější. Lze si představit
vědu, která studuje život znaků v životě společnosti. Tvořila by část sociální psychologie a
v důsledku toho i obecné psychologie; nazveme ji sémiologie. Ukázala by nám, z čeho
sestávají znaky a které zákony je řídí.10 Ve studii Kurz obecné jazykovědy píše: „Jazykový
znak nesjednocuje věc a jméno, ale pojem a akustický obraz. Akustický obraz není materiální
zvuk, něco čistě fyzického, ale psychický otisk tohoto zvuku, reprezentace, o které nám
poskytují svědectví naše smysly…11 Toto pojetí znaku je bilatelární, přiřazení označujícího
označovanému je podle Saussura arbitrární. Mezi znakem a tím, co je označováno, mohou
být však různé vztahy. Je-li to vztah podobnosti a logické souvislosti, mluvíme o motivovaném
znaku. U případů, kdy je vztah čistě nahodilý, se ujal termín konvenční nebo také arbitrární
(libovolný) znak.12 Většina má znaků má charakter konvenční. Mezi motivované znaky
můžeme řadit onomatopoická nebo zvukomalebná slova, u nich existuje souvislost mezi
formou a obsahem (kukačka, bum, bzz, chrchlat aj.).

8

Černý, Holeš (2004), strana 22.
Fiske (1998), strana 40.
10
de Saussure (1996), strana 52.
11
de Saussure (1996), strana 96.
12
Černý, Holeš (2004), strana 17.
9
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Organizovat znaky do kódů lze dvěma způsoby:
1. Syntagmaticky – vzájemně zkombinované znaky vytvoří daný celek (například
písmena, která vzájemnou kombinací vytvoří slovo);
2. paradigmaticky - ze souboru znaků vybereme jeden (například jeden tvar dopravních
značek - kruh, trojúhelník, čtverec aj.).
Všechna sdělení zahrnují výběr z paradigmatu a kombinaci syntagmat.

Sigmund Freud, vídeňský neurolog a psychiatr na přelomu 19. a 20. století, který je znám
především jako autor psychoanalýzy, přispěl do vývoje sémiotiky výkladem symbolického
jazyka snů, mýtů a pohádek.

Moderní sémiotik z přelomu 19. a 20. století, který se významně zasloužil o další rozvoj
sémiotiky, byl americký filosof a logik Charles Sanders Peirce. Jeho triadické pojetí znaku
se dodnes v sémiotice používá. Mezi ikony patří podle S. Peirce všechny znaky, které jsou
založeny na vztahu podobnosti mezi označujícím a označovaným (obrazy, chemické vzorce,
diagramy, mapy, metafory, onomatopoické výrazy aj.). Indexy jsou všechny znaky, které
spojuje s označovaným předmětem vztah souvislosti (stopy v písku, kouř, šifry – já, on, tady,
teď, tj. takové znaky, které odkazují k dalším osobám a údajům vyplývajícím z kontextu).
Symboly jsou takové znaky, které s označovaným předmětem spojuje konvence (většina
jazykových znaků, chemické, matematické, logické symboly, náboženské symboly aj.).13

Často se setkáváme se znaky smíšeného charakteru, u nichž převládá jeden typ, avšak ve větší
či menší míře se u nich vyskytují prvky ostatních, nebo všech tří uvedených typů (například
kříž, který je symbolem křesťanství, ale je to také ikon, protože připomíná kříž, na kterém byl
ukřižován Ježíš).
Obr. č. 1: Peircovský znak

interpretant

Peircovský znak tvoří tři složky, které jsou vzájemně
provázány. Znak odkazuje k objektu, který je někým
chápán, interpretován. Dekódování je stejně aktivní proces
jako zakódování sdělení. Interpretantem je mentální
obsah, představa uživatele znaku, ať už posluchače, nebo

znak
13

objekt

mluvčího.

Černý, Holeš (2004), strana 26-27.
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Triadické pojetí sémiotiky zastával další americký filosof a logik Charles Morris. Sémiotiku
rozdělil na sémantiku, syntax a pragmatiku. Sémantika zkoumá význam, tj. vztahy mezi znaky
a označovanými předměty, jevy nebo událostmi, syntax se zabývá vztahy mezi existujícími
znaky navzájem a pragmatika zkoumá vztahy, které jsou mezi znaky a jejich uživateli.14

Zajímavý pohled na sémiotiku přináší ruský jazykovědec Roman Jakobson, zakládající člen
Pražského lingvistického kroužku, který významně ovlivnil další směřování sémiotiky. Podle
Jakobsona je předmětem sémiotiky komunikace jakýchkoli zpráv, zatímco lingvistika je
omezena na komunikaci zpráv verbálních. Je-li okruh sémiotických disciplín nejbližším
okruhem zahrnujícím lingvistiku, dalším širším soustředným kruhem je souhrn všech
komunikačních disciplín. Tři integrované vědy obsahují každá jinou a představují tři
vzrůstající stupně obecnosti15:
1. studium komunikace verbálních zpráv = lingvistika
2. studium komunikace jakékoli zprávy = sémiotika
3. studium komunikace = sociální antropologie společně s ekonomií (včetně komunikace
zpráv)
V této práci vycházím z Jakobsonova komunikačního modelu16:
KONTEXT
KANÁLY
PODAVATEL – SDĚLENÍ - PŘÍJEMCE
KÓD – znakový systém – např. jazyk
KONTAKT

Umberto Eco, který je jedním z nejvýznamnějších současných sémiotiků, o sémiotice píše, že
studuje všechny kulturní procesy jako procesy komunikace.17 Komunikační proces definuje
jako cestu signálu od zdroje k příjemci, což je umožněno existencí kódu. Kód je systém
signifikace, pokud spojuje přítomné entity s nepřítomnými jednotkami. Když – na základě
příslušného pravidla – něco, co je aktuálně prezentováno adresátovu vnímání, zastupuje něco
jiného, jde o signifikaci. Každý akt komunikace k lidské bytosti nebo mezi lidskými bytostmi (s
výjimkou procesů stimulace) – předpokládá systém signifikace jako svou nutnou podmínku.18
14

Černý, Holeš (2004), strana 27.
Eco (2000), strana 33.
16
Reifová (2004), strana 148-149.
17
Eco (2004), strana 15.
18
Eco (2004), strana 16.
15
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Eco dále vyjmenovává oblasti, které náleží sémiotickému oboru:


Zoosémiotika;



čichové znaky;



hmatová komunikace;



kódy chuti;



paralingvistika

–

zvuky,

které

nemají

jazykovou

strukturu,

ale

jsou

institucionalizované a systematizované
nastavení hlasu (věk, výška…)
kvalita hlasu (výška, rty, hlasivky, artikulace) smích pláč, vzdychání;


lékařská sémiotika;



kinezika a proxemika – gestikulace založená na kulturních kódech;



hudební kódy;



formalizované jazyky – algebra, chemie, kombinatorika, Morseova abeceda,
elektronické počítače;



psané jazyky, neznámé abecedy, tajné kódy;



přirozené jazyky – odkaz k lingvistice, logice, filosofii jazyka, kulturní antropologii,
psychologii;



vizuální komunikace;



systémy objektů – komunikační prostředky architektury aj.;



struktura zápletky – zkoumání primitivní mytologie, her a slovesných příběhů, jež jsou
součástí folklóru;



teorie textu;



kulturní kódy – systémy chování a hodnot; etiketa, hierarchie, mýty, legendy,
primitivní teologie, které prezentují světonázor určité společnosti; typologie kultur
(středověké rytířství), společenské organizace (rodinné systémy);



estetické texty;



masová komunikace;



rétorika.

Mýtus
Rolland Barthes se věnoval mýtům moderní francouzské společnosti a je jedním
z nejvýznamnějších poválečných francouzských myslitelů. Definuje mýtus jako určitou
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promluvu, která je systémem komunikace. V jeho knize Mytologie nalezneme následující
schéma19:
Obr. č. 2: Tvorba mýtu

1. označující 2. označované

JAZYK

MÝTUS

3. znak

II. označované

I. označující
III. znak

Mýtus je sám metajazykem, neboť je jazykem sekundárním, v němž vypovídáme o tom
prvním. Existují tři různé typy četby mýtu20:

1. Prázdné označující – v tomto případě je signifikace doslovná, mýtus je takto čten
redaktorem novin (salutující černoch je příkladem francouzského imperialismu, je
jeho symbolem);

2. plné označující – v tomto případě se odlišuje smysl a forma, mýtus je takto čten
mytologem, který mýtus dešifruje, vidí v něm deformaci (salutující černoch je alibi
francouzského imperialismu);

3. označující mýtu - v tomto případě je spojen smysl a forma, mýtus je takto čten
čtenářem, signifikace je nejednoznačná, čtenář vnímá mýtus jako pravdivý příběh
(salutující černoch je přítomností francouzského imperialismu).

O mýtech píší ve své knize Média a společnost také Jirák a Köpplová, současní autoři, kteří
se zabývají především teorií médií, historií médií, rolí médií v politických procesech aj.

19
20

Barthes (2004), strana 113.
Barthes (2004), strana 126.
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Významy mohou nejen odkazovat k nějakým smyslově uchopitelným skutečnostem (skála,
auto, televizor), ale také k zobecněným představám o nich a k postojům, pocitům a
hodnocením s nimi spojovaným, ale také k obecně platným společenským soudům,
předsudkům či smyšlenkám. Proto u významu znaku rozlišujeme rovinu denotace (odkaz ke
skutečnosti a zobecněné představě) a rovinu konotace (odkaz k postojům, pocitům a
hodnocením) a mýtu (odkaz k obecně platným soudům).21

Denotát vyvolává konotace, které podněcují další konotace, a tím vytváří konotační řetězec.
Na konci tohoto řetězce je mýtus. Mezi moderní mýty můžeme zařadit Staré pověsti české,
městské mýty nebo mýty používané v reklamě. Jedním z nich je například mýtus Čtyři z pěti
lékařů doporučují (výsledkem doporučení není kvalitnější produkt, ale pouze prázdná
formulace, vždy se najde pár lékařů, kteří něco doporučí), mýtus přirozené krásy (pokud si
koupíme kosmetiku určité značky), mýtus ještě bělejšího prádla atd.

Sémiotické metody
Podle jazykovědců Černého a Holeše22 existují tři základní sémiotické metody: interpretace,
formalizace a jazykový rozbor. Interpretace je stará metoda, užívaná už v kmenových
společnostech při věštění z přírodních úkazů. Později astrologové předpovídali osud člověka
podle postavení nebeských těles, jiní věštili z dlaní, ze snů apod. Interpretace má jednotící,
interdisciplinární povahu, může být však snadno využita nesprávně. Oddělit logickou,
motivovanou interpretaci od falešné a mylné je často velmi obtížné.
Metoda formalizace nahrazuje znaky přirozeného jazyka (nebo jiných systémů) jinými znaky,
symboly, které nám umožňují ponechat starou sémantickou interpretaci i pragmatickou
stránku jednotlivých znaků a soustředit se na jejich konstrukční schéma či na jejich
strukturu.23 Příklady formalizace nalezneme v matematické lingvistice, logické analýze aj.
Tato metoda umožňuje abstrahovat od sémantiky a pragmatiky, čímž dosahuje přesných a
jednoznačných závěrů, vytváří stručné a obecně platné modely. Formalizovat lze do určité
míry vedle přirozených jazyků i všechny ostatní znakové systémy.
Jazykovou analýzu prováděli už ve starověké Indii, Řecku a Římě, analyzovala se fonetická i
gramatická stránka jazyka, slovní a větný rozbor, rétorika, filologie aj.

21

Jirák, Köpplová (2003), strana 134-135.
Černý, Holeš (2004), strana 34-35.
23
Černý, Holeš (2004), strana 35.
22
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Komunikáty, které zkoumáme, ať už máme na mysli psané texty, obraz, mluvené slovo aj.,
lze rozdělit na dvě základní skupiny:
1. Komunikát simplexní – obsahuje jeden sémiotický kód, například fotografie,
přirozený jazyk;
2. komunikát komplexní - obsahuje dva a více sémiotických kódů, například opera
(kódy: hudba, jazyk, obraz).
V těchto komunikátech lze kódy organizovat podle následujících principů:
1. Harmonie kódů – text u fotografie odpovídá obrazu na fotografii;
2. dominance kódů – jeden z kódů převažuje;
3. substituce kódů – informaci, která chybí v přirozeném jazyce, lze doplnit z jiných
kódů, například tón hudby může navodit drama, napětí, optimismus aj.
Jarmila Doubravová uvádí způsoby, jakými můžeme znaky přiřazovat24:
1. Pojmenování – přiřazení jedinečného jména;
2. označování – zařazuje nositele do určitého druhu (trockista, zrádce), obsahuje také
hodnocení;
3. ukazování – předpokládáme, že ten, s kým komunikujeme, je uživatelem stejného
systému znaků jako my;
4. zastupování – Bedřich Smetana, autor Mé vlasti – označují stejnou osobu;
5. reprezentování.

Teorie symbolu
O symbolech25 jako o sémiotické alternativě uvažuje Jarmila Doubravová ve své knize
Sémiotika v teorii a praxi. Symboly konkrétně zobrazují abstraktní ideu a neexistuje zřejmé
spojení mezi vizuálním ztvárněním symbolu a touto ideou. Zjevný i skrytý význam symbolu
je vázán na uživatele a jeho porozumění. Symbol bývá smyslově názorný a významově
nejednoduchý. Doubravová uvádí pět druhů pojetí symbolu:
1. Reflexivní (pasivní);
2. aktivní;
3. analytické;
4. formální – viz formalizace;
5. konvenční – Peircovské.
24
25

Doubravová (2002), strana 14-17.
Doubravová (2002), strana 64-66.
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V pasivním smyslu byl symbol prostředkem k výkladu něčeho jiného, Homérovy postavy a
jejich příběhy mohly symbolizovat náboženské pravdy. V aktivním smyslu byl symbol
pojmenováním, vyproštěním se z chaosu, poznáním, příkladem je Platónova jeskyně v jeho
spisu Politeia. Aktivním pojetím je i pojetí magické, v magickém pojetí lze každou část celku
pokládat za symbol. Analytické pojetí se zaměřuje na vícesložkovost symbolu, polysémii
(mnohoznačnost). Toto pojetí ústí v úvahy o mnohovrstevnatosti uměleckých děl.

Teorii symbolů v 20. století ovlivnil T. Lipps teoriemi sympatického symbolismu (vcítění
se), nebo Carl Gustav Jung, který ve svých pracích uvažuje o archetypech jako o symbolech
v kolektivním nevědomí, které jsou společné a priori všem psychickým jednotkám.
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1.6 Psychologie komunikace

1.6.1 Psychologie barev
Psycholožka J. Vysekalová ve své knize Psychologie reklamy píše, že psychologické
významy barev26 jsou pro reklamu mnohem významnější než jejich vnímání. Přestože se
individuální preference jednotlivých barev a jejich odstínů u jednotlivých lidí velmi odlišují,
při empirických výzkumech preferencí barev docházíme k výsledkům, které mají obecnou
platnost. Dále uvádí přehled základních charakteristik nejrozšířenějších barev:

Červená barva
Je barvou vzrušení, které se může vyjádřit jak v pozitivním smyslu (např. láska), tak
v negativním (zloba). Červené lampy označují místa, kde se nabízí sexuální vzrušení, a už
sama barva vzniku toho vzrušení napomáhá. Láska se i v náboženské symbolice vyjadřuje
červenou barvou. Ve staré Číně byla tato barva spojena se svatebními obřady. Kromě
vzrušivosti působí červená vznešeně, a proto ji používali a používají mocní tohoto světa, aby
vzbuzovali úctu a obdiv.

Dalším významem červené barvy je energická akce, změna, přetváření a pronikání vpřed.
Vzpouru, převrat, revoluci tato barva symbolizuje zcela logicky. Je to barva mužská,
patriarchální, protože je v ní obsažen impuls dobývání. Červená se spojuje s představami
ohně, krve, nebezpečí a hluku. Symbolika červené barvy jako výstražného znamení pochází
právě z tohoto jejího psychologického významu. Červená barva ovlivňuje člověka po
fyziologické stránce, zvyšuje puls, krevní tlak a rychlost dýchání. Empiricky bylo zjištěno, že
povzbuzuje chuť k jídlu, sexuální apetenci, zvyšuje hlasitost hovoru a podněcuje vznik
agresivního chování.

Oranžovočervená barva
Psychologické a fyziologické účinky červené barvy stupňuje.

26

Vysekalová (2007), strana 72-77.
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Oranžová barva
V červené barvě je cílevědomá energie, která se přidáváním žluti mění v bezcílné hektické
rozčilení. Tato barva se velmi silně spojuje s představou slunce, s bohatou úrodou i
s bohatstvím obecně, vzbuzuje pocit radosti a slavnostního vzrušeného očekávání.

Tmavočervená barva
Znamená klid a příměří, je mírem bez střetů. Vznešenost ještě zůstává, ale je klidná, neboť
dosáhla, čeho potřebovala. Aktivita a vzrušení už opadly a zůstává majestátní nádhera a
sebevědomí, které se sytí spíše vnitřní silou než prostřednictvím střetů s vnějším prostředím.
Je to barva spravedlnosti.

Růžová barva
V růžové barvě je zahrnuta volnost a zároveň energie – něžná aktivita.

Tmavomodrá barva
Působí vážně až smutně, je to barva dálek, hlubin a rozjímání. Znamená nastolení míru a
harmonie.

Modrá barva
Je to barva klidu. Reprezentuje ženský temperament, ženskost, něhu, věrnost, důvěru, lásku a
oddanost. Z hlediska vztahu k chuti reprezentuje sladké. Původně byly homole cukru baleny
do modrého papíru, dnes si tuto barvu většinou ponechaly obaly na kostkový cukr. Modrá
dále představuje tradici, stálost, je symbolem matriarchátu.

Světle modrá barva
Znamená bezstarostné veselí, neklade žádné nároky a v ničem se neangažuje. Je přívětivá,
vyvolává představu vzduchu a oblohy, ticha a touhy.

Fialová barva
Je to barva pohlavní nevyhraněnosti. Dále znamená zastřené vzrušení, skryté tajemství.
V římskokatolickém náboženství symbolizuje pokoru, pokání, skromnost, zdrženlivou
střízlivost až svatou odloučenost. Vymezuje se jako harmonie protikladů, ruší rozpor mezi
přáním a skutečností.
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Fialová představuje senzibilní identifikaci, přináší impulzy ke ztotožnění se s touto barvou, na
nižším vývojovém stupni symbolizuje sugestivnost.

Zelená
Preference tónu zelené barvy mohou o člověku prozradit něco o postojích k sobě samému.
Tvrdou modrozelenou preferují lidé, kteří mají sami na sebe vysoké nároky a prostřednictvím
vůle a sebezapření naplňují své ideály o sobě. Čistou zeleň preferují lidé konzervativní,
vyjadřuje jejich potřebu uchovat to, co bylo dosaženo, jejich houževnatost a vytrvalost
směřuje k dosažení bezpečí a jistoty. Světlá zelenožlutá barva vyjadřuje opačný postoj. Lidé
preferující tuto barvu obracejí svůj zájem navenek, nikoli k sobě. Symbolika zelené barvy je
obecně příroda a ekologie, také je to barva naděje.

Žlutá barva
Symbolizuje pohybovou energii, která vystupuje ven, používá se k znázornění slunce.
Symbolizuje základní potřebu rozvíjet se. Je v ní naděje, touha po radosti a rozkoši. Působí
povzbudivě, vesele a otevřeně, může být spojována s povrchností. Obecně je spojována se
závistí. Člověk, který doufá, ji preferuje, člověk, který je zklamaný, ji odmítá.

Hnědá
Má v sobě aktivní impuls červené, tato aktivita je ale ztlumená. Představuje vitální, tělesně
smyslový pocit. Je to barva představující zem, teplo a bezpečí, barva tradice a zdrženlivosti.
Hnědá je mlčenlivá, střízlivá, solidní a vážná, je spojena s představou jistoty a pořádku, který
se drží pevně na zemi – v realitě. Teplo domova je spojováno právě s touto barvou, z toho
plyne obliba hnědých odstínů v interiéru bytu.

Šedá barva
Vzbuzuje spíše smutek, nudu, pokoru a chudobu.

Bílá
Je výrazem uvolnění, útěku, osvobození se od všeho, co se jeví jako překážka. Znamená nový
začátek. Bílá barva jako symbol smrti v některých kulturách je ve své podstatě také symbolem
nového začátku. Je to barva míru, chladu, čistoty.
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Černá
Je opakem bílé, je to koncový bod tmavosti, jako taková demonstruje konečné rozhodnutí.
Představuje agresivní vzdor, popření „pestrého“ života. Symbolizuje nicotu, absolutní
odříkání, je výrazem pro bojové „ne“ a v tomto smyslu je v naší kultuře vnímána jako barva
smrti. Obliba černé u mladé generace je nejen módní záležitostí, ale i demonstrací vzdoru a
ochoty reagovat krajními prostředky.

Celkově můžeme barvy rozdělit na pestré a nepestré. Nepestré jsou černá, bílá a neutrální
šedá. Pestré jsou všechny ostatní. Umístěním pestrých barev vedle nepestrých zvyšujeme
jejich intenzitu.

1.6.2 Vnímání a pozornost27
Nejdůležitější charakteristikou pozornosti je její výběrovost – selektivita. Vlivem pozornosti
vstoupí do popředí našeho vnímání určité podněty a jiné ustoupí do pozadí. Je dána vnitřními
faktory (potřeby, zájmy, hodnoty, emoce, motivace) a vnějšími faktory (fyzické podmínky,
kontext, situační proměnné). Vysekalová radí, že efektivní je vytvořit spojení výrobku
s pozitivní emocí. Když se reklamě podaří vzbudit příjemné a dostatečně silné emoce a
upevnit jejich spojení s konkrétním výrobkem, zvyšuje se pravděpodobnost, že si člověk při
rozhodování o nákupu vybere právě toto zboží. Záměrné používání strachu a jiných
negativních emocí v reklamě je velice sporné.

Z výchovy dětí je známé, že chceme-li, aby dítě něco udělalo, např. si zavazovalo tkaničky u
boty, musíme vytvořit ve vztahu k této činnosti příjemnou atmosféru. Křikem, vyhrožováním a
tresty se nám podaří jen tolik, že si dítě spojí nepříjemnost vynucování si určitého chování
s požadovanou činností, výsledky budou podstatně horší a hlavní snaha dítěte se soustředí na
to, jak se této činnosti vyhnout. Stejně je tomu u dospělých lidí.28

Proto lze předpokládat, že velmi malou naději na úspěch mají propagační akce, které
vyhrožují něčím nepříjemným (např. pokud se nenechám očkovat proti klíšťové encefalitidě
nebo chřipce, nedám přednost chodci na přechodu, budu nosit kožichy z lišky, nepřestanu
kouřit apod.).
27
28

Vysekalová (2007), strana 85.
Vysekalová (2007), strana 104.
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Vnímání člověka je selektivní a velmi často nepřijmeme informace, které nás potenciálně
ohrožují. Rejmánek29 například uvádí, že venkovní reklamu proti kouření vnímali
kolemjdoucí nekuřáci v 80% případů, kuřáci ji zaznamenali jen v 20% případů.
Vysekalová30 dále uvádí přehled zdroje motivací, které mohou být využity v reklamním
sdělení:


Hodnota peněz;



hodnota času;



hodnota odlišení se, výjimečnosti – nejdražší výrobky, výrobky na zakázku;



hodnota zdraví;



hodnota lásky – nakupování dárků, pořádání večírků, návštěvy;



hodnota technické vyspělosti;



hodnota ochrany životního prostředí – vratné, recyklovatelné obaly;



hodnota ochrany práv zvířat – vegetariánství, odmítání kožešin, testování kosmetiky
na zvířatech;



hodnota konformity – nákup toho, co se právě nosí.

29

Rejmánek R. Úvod do psychologie trhu. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. IN: Vysekalová (2007),
strana 105.
30
Vysekalová (2007), strana 105.
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Vysekalová ve své knize uvádí přehled principů vizualizace31,jak je zpracoval Gaede:
Tab. č. 1: 12 principů vizualizace

12 principů vizualizace (Gaede, 1992)

Příklad

Podobnost – obraz a verbální výpověď

„Dosáhnete

výš.“

Horolezec

na

stěně

s vybavením, které reklama propaguje.
Důkaz – obraz vystupuje jako argument.

Dívka, která nese v ruce psací stroj. „S naším
psacím strojem si kýlu neuděláte.“

Spojení

myšlenek

–

existující

asociace, Jablko s terčem. „Vilém Tell.“

obrazem jsou jen aktivovány
Část místo celku – širší pojem je znázorněn Větrný mlýn – „Holandsko“
užším
Příčina-následek – obraz ukazuje následek Neplatič daní za mřížemi – „Dluhy na daních.“
verbálního sdělení
Opakování – obraz opakuje verbální sdělení

Spotřebitel, který aplikuje deodorant po celém
těle. „Deo pro celé tělo.“

Stupňování – obraz stupňuje sdělení textu až do Špinavé prostředí, které nepřichází v úvahu pro
přehánění

život – „Život ve špíně.“

Doplnění – vlastní sdělení textu je ukončeno „Creme 21 můžeme aplikovat nejen na tvář, ale i
obrazem. Obraz přidává vlastní význam celkové tělo a zadeček.“
výpovědi.
Určení významu – Text naznačuje sdělení, Muž, kterému voda sahá až po krk. „Obecné
které je obrazem uskutečněno.

mínění o stavu německého průmyslu…“

Propojení – Cílový objekt na obrázku je spojen Na obrazu je zmíněné auto a v pozadí luxusní
s jiným objektem pomocí vyobrazení. Vytváří vila. „Citroen SM je luxusní automobil špičkové
kontext, v němž je pravděpodobná asimilace třídy.“
obrazových prvků.
Odcizení – očekávání navozené textem, je Obrovské pole válčených hrobů. „Mlčenlivá
obrazem popřeno (efekt překvapení).

většina.“

Symbolizace – obraz převádí sdělení do Srdce. „Láska.“
symbolu.

31

Gaede, W. Vom Wort zum Bild. Kreativ-Methoden der Visualisierung. Mnichov : Wirtschaftsverlag LangenMüller, KNO, 1992. IN: Vysekalová (2007), strana 151.
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Pozornost, kterou lidé věnují inzerátu, trvá průměrně dvě sekundy. Je tedy zřejmé, že obraz
by neměl obsahovat prvky, které by odváděly pozornost od základního reklamního poselství.
Lidé jsou schopni zpracovat najednou asi sedm významových jednotek. Mezi nimi by mělo
být jméno značky, dále je důležitý alespoň základní text.

Na zapamatování obrazu působí, pokud navazuje na znalosti, které již příjemce má. Pozitivně
na aktivaci působí obrazy, které se vztahují k našim potřebám, přáním, nebo zájmům. Např.
člověka, jehož zájem je zahrádkářství, aktivuje již pouhý pohled na hezkou zahrádku, nebo
nadšenému cestovateli stačí jen letmý záběr exotické krajiny k vyvolání zájmu o nabídku
cestovní kanceláře.32

Pro zvýšení zapamatování je také důležité využívání stejných motivů. Např. kovboj Marlboro,
u nás je využita liška jako symbol stavebního spoření, nebo postava kuchaře pro polévky
Knorr.
V roce 1980 vypracovala agentura FCB matrici33, která popisuje rozdíly v dosahování
reklamních cílů v závislosti na míře zaangažování spotřebitele na rozhodnutí o nákupu a typu
motivace.
Tab. č. 2: Matrice FCB

Matrice FCB
Racionální motivy k nákupu

Emocionální motivy k
nákupu

Velká míra angažovanosti

Reklama informační

Reklama afektivní

kupujícího na rozhodnutí o

(životní pojištění, fotoaparát,

(automobily, značková

nákupu

motorový olej)

kosmetika, značkové oblečení)

Malá míra angažovanosti

Reklama výrobků

Reklama, která představuje

kupujícího na rozhodnutí o

kupovaných automaticky

okamžitou satisfakci

nákupu

(prostředek na mytí nádobí,

(zmrzlina, sladkosti)

prací prášek)

Výrobky kupované při velké míře angažovanosti jsou podle matrice FCB drahé a mají
psychologickou a společenskou hodnotu. Jejich nákup je spojen s velkým rizikem, vyžaduje
32
33

Vysekalová (2007), strana 139.
Vysekalová (2007), strana 158-159.
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nashromáždění informací a více času na rozhodování. U výrobků při malé míře angažovanosti
to platí naopak.
Vysekalová tuto tabulku doplňuje o následující informace34: U informační reklamy
upřednostňujeme racionální a objektivní argumenty k nákupu. V emocionální reklamě
dáváme přednost efektním vizuálním prvkům.

34

Vysekalová (2007), strana 159.
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1.6.3 Značka
Značka má svůj původ ve středověku, kdy cechy řemeslníků a obchodníků kontrolovaly
výrobu, aby zavčas „odhalily“ původce nekvalitních výrobků, které by mohly kazit další
obchody. Již zde začíná „ochrana zákazníka“, který věděl odkud zboží pochází a mohl tomu
přizpůsobit své chování. Dnes je značka jedním z nejsilnějších nástrojů, jak odlišit svůj
produkt na trhu. Hodnotu značky ovlivňuje i reklama, která přispívá k utváření její pozice.35
Vysekalová (2007) dále uvádí, že hodnota značky je tvořena v psychologickém smyslu
především mentálními obrazy, které v nás vyvolává, a dělí je na dva druhy: asociace a
atribuce. Mentální obrazy lze definovat dvěma formami vztahu daného předmětu (značky)36:

Tab. č. 3: Mentální obrazy

35
36

Asociace

Atribuce

= určité prvky jsou
spojené se značkou

=určité příčinné vztahy
jsou spojeny se značkou

Pantene → vitaminy

Pantene → vitaminy
= poskytuje péči o vlasy

Vysekalová (2007), strana 219.
Vysekalová (2007), strana 222.
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1.7 Úvod do marketingu
Marketing
Marketingový teoretik Philip Kotler definuje marketing jako společenský a manažerský
proces, jehož prostřednictvím uspokojují skupiny i jednotlivci své potřeby a přání v procesu
výroby a směny výrobků či jiných hodnot. 37
Potřebu definuje jako pocit nedostatku, touhy a přání vyplývají z lidských potřeb, má na ně
vliv osobnost spotřebitele a kultura.
Poptávka je definována jako důsledek potřeb, tužeb a přání, závisí na kupní síle zákazníka.
Hodnota pro zákazníka je definována jako rozdíl mezi náklady, které zákazník vynaložil na
získání produktu, a hodnotou, kterou získal vlastnictvím produktu a jeho užíváním.
Produktem rozumíme veškeré výrobky a služby, ale i zkušenosti, osoby, místa, organizace,
informace a myšlenky, tj. vše, co se může stát předmětem směny, použití či spotřeby, co může
uspokojovat potřeby a přání.38
Služby mají obvykle nehmotnou povahu, jsou uskutečňovány formou realizace určitých
činností či užitků, díky nimž příjemce nebo nabyvatel získává určitou výhodu.39
Trh je soubor všech stávajících a potencionálních kupujících výrobků či služeb.40
Pro porozumění marketingu je nutné definovat marketingový mix41, který je souborem
taktických marketingových nástrojů, výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky,
které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníka na cílovém trhu. Klasické pojetí
marketingového mixu 4P je zvláště v sociálním marketingu lepší nahradit marketingovým
mixem 4C42:
Tab. č. 4: Marketingový mix 4C

4P

4C

Výrobek

Řešení potřeb zákazníka (customer solution)

Cena

Náklady, které zákazníkovi vznikají (customer cost)

Distribuce Dostupnost řešení (convenience)
Propagace Komunikace (communication)

37

Kotler (2004), strana 30.
Kotler (2004), strana 32.
39
Kotler (2004), strana 33.
40
Kotler (2004), strana 41.
41
Kotler (2004), strana 105.
42
Kotler (2004), strana 107.
38
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Sociální marketing





65% zákazníků by si koupilo raději výrobek(službu), který je spojen s dobrou věcí.
24% zákazníků by si tento výrobek koupilo i kdyby byl dražší.
35% zákazníků by reklamu, ve které by firma upozornila na veřejně prospěšný projekt,
vnímalo velmi pozitivně.
25 % zákazníků připouští, že by byla touto reklamou ovlivněna při koupi.43

Philip Kotler je jedním z průkopníků teorií a koncepcí sociálního marketingu. Ve své knize
Social marketing jej definuje jako užití marketingových principů a technik k ovlivnění cílové
skupiny takovým způsobem, aby dobrovolně přijala, odmítla, upravila nebo opustila stávající
nebo potencionální chování ku prospěchu jednotlivce nebo celé společnosti44. Příklad užití
sociálního marketingu uvádím v tabulce45 níže:
Tab. č. 5: Sociální marketing

Oblast problému

Zdraví/defekty dětí při narození

Cílová skupina

Těhotné ženy

Přijetí nového chování

Jíst denně multivitaminy

Odstranění potencionálního chování Nepít alkohol
Úprava současného chování

Pít nejméně osm sklenic vody denně

Opuštění dřívějšího chování

Pokud žena kouří, měla by přestat

Sociální marketing, jinak také cause related marketing (CRM), byl poprvé použit firmou
American Express, která zahájila v roce 1983 kampaň na rekonstrukci Sochy svobody
společně s neziskovou organizací Restoration of the Statue of Liberty Fund (RSLF).46
Firma i nezisková organizace si rozšiřují okruh sympatizantů (zákazníků, klientů, dárců), a to
formou společné marketingové kampaně a navíc aktivně zapojuje zákazníky do procesu
spotřebitelského rozhodování. CRM využívá reklamy, PR a ostatních marketingových

43

Fakta a skutečnosti [online]. 2008 , 2008 [cit. 2008-05-18]. Dostupný z WWW:
<http://www.socialnimarketing.cz/fakta-a-skutecnosti/>.
44
Kotler (2002), strana 5.
45
Kotler (2002), strana 6.
46
Cause related marketing [online]. 2008 , 2008 [cit. 2008-05-18]. Dostupný z WWW:
<http://www.socialnimarketing.cz/cause-related-marketing/>.
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nástrojů. Firmám umožňuje odlišit se od konkurence a zvýšit prodej, pro neziskové
organizace znamená nový finanční zdroj a zviditelnění. To je klasická win-win situace.47
Narozdíl od komerčního marketingu, který prodává zboží a služby a slibuje přímý a okamžitý
užitek, sociální marketing se snaží o změnu chování, při čemž v mnoha případech nelze slíbit
přímý ani okamžitý prospěch pro jednotlivce nebo společnost.

Počátky sociálního marketingu lze nalézt již v hnutích za osvobození otroků, snahách o
zamezení dětské práce, hnutích za ženská práva apod.

Sociální marketing mohou vykonávat profesní organizace, vláda, neziskové organizace,
fondy, nadace, komerční organizace (korporátní filantropie).48
Mezi hlavní témata49 sociálního marketingu patří zdraví, předcházení úrazům, životní
prostředí, občanská angažovanost (darování krve, hlasování, volba). Dalším způsobem, jak
ovlivnit chování veřejnosti, jsou technologie (ekologická auta, automatické bezpečnostní
pásy), ekonomika (daň z cigaret, pokuty za rychlost jízdy), politika (v některých státech jsou
povinné dětské sedačky do osmi let) nebo vzdělání (informování o způsobech šíření viru
AIDS).

47

Sociální marketing [online]. 2008 , 2008 [cit. 2008-05-18]. Dostupný z WWW:
<http://www.socialnimarketing.cz/socialni-marketing/>.
48
Kotler (2002), strana 12.
49
Kotler (2002), strana 15-19.
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2. Analytická část

2.1 Komerční inzeráty

2.1.1 Časopis ELLE
Obr. č. 3: T-mobile

12-2007 T-mobile
Tato tištěná reklama od telekomunikační společnosti Tmobile nabízí zvláštní tarif, který je výhodný pro šest
různých uživatelů sítě T-mobile. V centru inzerátu je
mladá dívka v růžové čepici a šále, zeleném svetru, která
se směje s odhalenými zuby. Kolem v ní jsou v růžových
kruzích další postavy – Taťka, Roxie, trenér, Zuzka,
Myšák. Důraz reklamy je kladen především na
společenskost postav a obklopení svými kontakty. Mladá
dívka se uvolněně usmívá, protože její problém – drahé
účty za telefon s jejími nejbližšími - je vyřešen. Přitom
její nejbližší nejsou dva, nebo tři, je jich rovnou pět. Číslo pět bylo zřejmě zvoleno
psychologicky – Mí dva, nebo Mí tři – by mohlo znamenat nedostatek blízkých lidí, se
kterými lze hodiny telefonovat. Takový člověk by byl odsouzen do škatulky lidí, o které není
zájem, kteří netelefonují a nesmskují, nebaví se. Tato reklama nám předkládá počet pěti lidí
jako samozřejmost – je přirozené mít pět kontaktů a trávit s nimi spoustu času na telefonu.
Tato reklama využívá lidskou potřebu po kontaktu a činí z ní potřebu být v kontaktu neustále.
Potřebu nebýt sám posouvá do roviny telekomunikační – mít hodně kontaktů v mobilním
telefonu. A dále, pokud si člověk službu Mých pět vybere, tak je možné, že z původních dvou,
nebo tří lidí, kterým volá často, udělá právě pět, aby neměl pocit společenské nedostatečnosti.
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Média, v tomto případě mobilní telefon, zde rezonují s teorií50 Rogera Silverstona, který
média vidí jako zdroj ontologického bezpečí. Tato teorie říká, že základním cílem lidského
jednání je každý den odvrátit lidskou úzkost z prázdnoty a samoty, potřebujeme řád a být
obklopeni lidskými vztahy. Abychom se osvobodili od této úzkosti, vymýšlíme si rituály,
organizujeme si čas i naše mezilidské kontakty. Pojem ontologické bezpečí51 zmínil poprvé
Antony Giddens ve své knize Důsledky modernity. V dnešní době mezilidské vazby nejsou
zdaleka tak těsné jako v tradiční společnosti, kdy lidé nebyli vystavováni četným změnám a
nejistotám. Byli obklopeni stabilitou, neměnností, řádem, které ústily v pocit bezpečí. Dnes je
nutné si pocit bezpečí navozovat uměle, už se nesetkáváme s všeobecnou platností jevů a
dějů, posuzujeme skutečnost podle kontextu, který je odlišný podle místa a času. O
konkrétním médiu – televizi – jako o zdroji ontologického bezpečí uvažuje D. Winnicott a
televizi považuje za transitní objekt52. Transitní objekt definuje jako mezistupeň odpoutání se
od matky – v dětství jsou to například oblíbené hračky nebo polštáře, v dospělosti právě
televize. Uklidnění přináší pravidelnost programového schématu, ritualizace (každý den
sledovat o půl osmé zprávy), strukturace všedního dne, vytváření si vazeb k okolnímu světu,
postavám v seriálu apod.

Domnívám se, že tak jako D. Winnicot uvažuje o televizi, lze uvažovat i o mobilním telefonu.
Ten nám jako zdroj ontologického bezpečí zprostředkovává uklidňující pocity zejména díky
reálnosti uložených kontaktů, kterým lze kdykoli zavolat a kteří mohou zavolat nám – jsme
tedy uprostřed dění, nejsme odloučeni, ačkoli tento pocit sounáležitosti netvoří „živí“ lidé, ale
pouze písmena v telefonním seznamu. Ilustrativní je v tomto případě nervozita některých lidí,
například mají-li si mobilní telefon vypnout na víkend, protože budou bez signálu, nebo
paniku z docházející baterie. Společnost T-mobile a stejně tak i jiní mobilní operátoři profitují
z naší potřeby po kontaktu, bezpečí, ne-samotě.

Celá reklama je laděna do růžové – firemní barvy T-mobilu. Růžová barva působí energicky a
zároveň něžně, fuchsiový nádech tohoto odstínu je výrazně dynamický. Další teplou barvou je
oranžová, pozitivní a harmonizující barva v pozadí, která naznačuje podzimní stromy. Na
bílém pozadí pak vidíme dívku v pruhovaném zeleném svetru, růžové čepici a šále. Její

50

Silverstone (1994), strana 5-13.
Giddens (2003), strana 85-91.
52
Winnicot, Rodman (2005), kapitola 1, strana 1-35.
51
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úsměv je uvolněný, šťastný a spokojený, dívá se přímo k nám, což konotuje upřímnost a
sebevědomí.

Nyní se zaměřím na výběr postav pro službu Mých pět. Taťka je stereotypně vyhlížející starší
muž v červeném svetru s límečkem a hnědých kalhotách. Na jeho vzhledu nenalezneme nic
neobvyklého, jediná věc, která může čtenáře této reklamy zarazit, je právě jeho výběr. Proč
v Mých pět nenalezneme také matku? Důvodů může být více: dívka matku nemá, nemají
spolu dobré vztahy, s otcem je kamarádka, kdežto k matce nenalezla hlubší vztah, otec je pro
ni symbolem ideálního muže, vzorem v jejím životě. Trojice otec-matka-dcera vybízí ke
zmínění S. Freuda a jeho Oidipovské teorie. Běžnému konzumentovi však nejspíše Oidipus na
mysl nepřijde, a proto bych zůstala spíše u konotace, že otec je dívčin kamarád, popřípadě
životní vzor. Další postavou je Roxie, která má představovat kamarádku – je použita anglicky
znějící přezdívka, která konotuje dnešní enormní nárůst užívání anglických slov i pro
pojmenování našich nejbližších (není výjimkou, že se zejména domácí mazlíčci jmenují po
exotických postavách telenovel či seriálů), čili zde nalézáme určité vzhlížení k anglofonnímu
světu. Užití přezdívky a ne občanského jména navozuje dojem familiárnosti a realističnosti.
Dívka je výrazně namalovaná a moderně oblečená, zosobňuje „klasickou“ reklamní modelku,
která je médii používána jako normativní ideál krásy – dlouhovlasá, štíhlá, výrazně nalíčená,
s velkýma očima a pootevřenými rty. Trenér je postavou, která zde zosobňuje současný trend
fyzického vzhledu udržovaného v posilovně, což vybízí ke konzumu v oblasti péče o tělo.
Nebere

se

v úvahu

možnost

cvičit

sám,

nebo

třeba

chodit

běhat

ven,

ale

institucionalizovanější podoba - osobnost trenéra, který je vyškolen a poradí nám, jak cvičit a
udržet si štíhlou postavu. Trenérovi je v této reklamě přikládán ještě větší význam než v české
společnosti všeobecně má – stává se jedním z „Mých pět“ – čili v duchu této reklamy jedním
z blízkých, ke kterému má dívka paradoxně ještě bližší vztah než třeba k matce, babičce,
dědečkovi, nebo sourozencům. Celkově zde dochází k dvojí komercionalizaci životního stylu
- zaprvé v případě potřeby nebýt sám – mít mobil, zadruhé – vypadat dobře – platit si trenéra.
Trenérův vzhled je stereotypní – mladý, pohledný, svalnatý muž v upnutém tričku, činkami
v ruce a ručníkem přes rameno. Čtvrtou postavou je Zuzka, blondýna v růžovém svetru a
sukni a hrající si se psem. Domnívám se, že zde byl záměr vytvořit dualitu jedné kamarádky –
„party girl“ a druhé – na popovídání si u kávy, zřejmě, aby byla typologie kamarádek
kompletnější. Její vzhled je velmi konvenční – má dlouhé vlasy, je nalíčená, ve vesele
barevném oblečení. Pátou postavou je Myšák, familiárně pojmenovaný mladý muž
v růžovomodrém tričku, který sedí bokem a usmívá se. Pravděpodobně se jedná o dívčiného
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partnera. Jeho vzhled je také konvenční – je upravený, pohledný, sympatický, působí
kamarádsky. Autenticitu a harmonii jejich vztahu mají představovat jejich úsměvy a osobní
oslovení.

Jako ideální sestavení pěti nejbližších lidí jsou zde prezentováni členové rodiny, přátelé,
trenér a partner. Promítá se sem jistá dogmatičnost - mít partnera je lepší než být sám. To
může přispívat k neurotizaci nezadaných dívek, které mohou získat dojem, že je s nimi něco
v nepořádku. Celkově tato reklama sugeruje, ať už veselými tvářemi, familiárním vhledem do
soukromí dívky (vidíme její nejbližší), imperativem (Vyberte si svou pětku a volejte síť nesíť),
pestrými barvami, které mají proměnit náš šedivý život a vytrhnout nás z něj (například pestře
zbarvené podzimní listí je v reklamě mnohem zářivější a oranžovější), neurčitý pocit, že podle
T-mobile a ostatních telekomunikačních společností být sám (ve smyslu netelefonovat)
znamená nežádoucí situaci, které je lepší se vyhnout. Existenci lidí, kteří neradi telefonují,
preferují osobní kontakt a nepodléhají moderním technologiím se tato reklama snaží zamlčet.

Jan Stern ve své knize Média, psychoanalýza a jiné perverze píše: V éře rozptýlené úzkosti
reklama pokřivuje naše obrazy především zakotvením v sociálních vazbách, bezproblémovou
komunikací, pozitivní emocí. Komodifikuje přátelství a popření odcizení a samoty.53

Slogan Prostě blíž ilustruje a potvrzuje výše napsané. Ze sémiotického hlediska si
potvrzujeme, že mobilní telefon je dnes již spjat s mýtem mít mobil znamená být lidem
nablízku. Můžeme se přiblížit, ale blízkost zažijeme pouze v reálném kontaktu.

10-2007 Oriflame
V této reklamě nalezneme modelku Terezu Maxovou uprostřed kapradin. Ve spodní třetině
obrazu se nachází text v zeleném poli a vlevo dole samotný produkt – prodlužující a
zhušťující řasenka.

Kosmetika Oriflame je určena ženám všech věkových kategorií a sociálních příjmů,
produktová strategie míří na všechny ženy (a jejich protějšky) bez rozdílu, proto je najdeme
v celoplošných outdoorových reklamách, televizi a časopisech s největší čteností.

53

Stern (2006), strana 38.
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Obr. č. 4: Oriflame

Modelka

je

jakoby

přistižena,

odhalena

v hustém

kapradinovém porostu, dívá se vlevo nahoru, odkud na ni
dopadá světlo. Má rozpuštěné, dlouhé, blonďaté vlasy,
výrazně modré oči a bílé šaty na ramínka. U této modelky
je také třeba zmínit antické rysy – dlouhý rovný nos, ostré a
ladné rysy tváře, oči daleko od sebe, trochu vystouplá
brada. Modelka působí zcela nepřítomně, dívá se
zamyšleně až zasněně.

Zamyšlený a zasněný výraz

konotuje autenticitu, křehkost a citlivost. V kombinaci
s pozadím, které je tvořeno pouze kapradinami, vyniká její
půvab, čehož bylo docíleno pouze naznačeným nalíčením.
Husté kapradiny konotují přirozenost, bezprostřednost, přírodu, čistotu, nedotčenost a
panenskost. Tvary kapradinových listů pak mohou připomínat ženské řasy a jejich hustotu.
Maxi řasy můžete mít od přírody je slogan, který má doplňovat obraz před námi. Oriflame se
snaží substitucí – hustě rostlé kapradiny a krásné modelky - docílit dojmu, že nalíčené řasy
budou jsou stejně krásné jako tato příroda. Spojení je ryze emocionální a dojmové, neboť
kapradiny a řasenka Oriflame spolu nemají žádnou souvislost. Jemné, bílé šaty na ramínka
konotují křehkost, čistotu, panenskost a lehkost. Podpis modelky v pravém rohu obrazu pak
autenticitu, blízkost, důvěrnost a důvěryhodnost. Kombinace modrých očí a blond vlasů
konotují ideál krásy, do značné míry stereotypní. Pokud tento typ vzhledu doplníme o výrazné
řasy, pak konotují mrkací panenky, nebo „barbíny“, které byly normativním vzorem krásné
ženy pro většinu dívek. „Barbíny“ konotují komercionalizaci a komodifikaci vzhledu
blonďaté, štíhlé a modrooké modelky.

Cílem této reklamy je v ženách vyvolat touhu být krásná jako zobrazená Tereza Maxová a
získat dojem přírodnosti a přirozenosti produktů Oriflame. Na předním místě je mýtus
přírodní, antické krásy. Tato reklama není výjimečná, je spíše jednou z mnoha reklam na
kosmetiku využívající zaklínadlo přirozenosti a přírodnosti, které spojují se svými produkty.
Slovo zaklínadlo jsem uvedla záměrně, neboť v podání této reklamy se má jednat přímo o
magii – nejenom nalíčené, ale přímo maxi řasy. Nejenom hezká modelka, ale krásná
přirozeně, prapůvodně, panensky. Jan Stern píše, že stereotypy (ženská svůdnost, česká
krajina, pes přítel člověka, polibek je sladký…) jsou lokální studnice samozřejmosti, globální
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reklama dnes čerpá především ze studnice samozřejmosti univerzální, z kolektivního
nevědomí. Reklama vytlouká stále více archetypy, které k samozřejmosti přihazují ještě krásu.
Krása je tak další velikou ideologií reklamy.54

Analýzou archetypů se zabýval především C. G. Jung, pro jejich pochopení je nezbytné
definovat pojem kolektivní nevědomí, ve kterém archetypy nabývají svých obrysů: Kolektivní
nevědomí je část psýché, již lze od osobního nevědomí negativně odlišit tím, že za svou
existenci nevděčí osobní zkušenosti a není proto osobním ziskem. Obsahy kolektivního
nevědomí ve vědomí nikdy nebyly a nebyly tudíž získány individuálně, nýbrž vděčí za svou
existenci výhradně dědičnosti.55

Tato reklama konotuje archetyp biblického mýtu o Adamovi a Evě, Tereza Maxová působí
archetypálně čistě a krásně, dojmem prapůvodní první ženy, která žila v sepjetí s přírodou,
v Rajské zahradě, podle C. G. Junga tak toto zobrazení lze nazvat archetypem Self. Symboly
archetypu Self jsou Adam a Eva, Rajská zahrada, mytologické pravejce, Ježíš, Budha, Krišna,
mandaly aj. Využitím archetypů v reklamě dochází k jejich exploataci. Reklamní tvůrci se
snaží vytěžit z archetypu maximum, i když z něj využívají jen povrch – líbivý obraz modelky.
Nicméně samotný náznak něčeho transcendentálního, mystického a metafyzického postačuje,
aby oslovil většinu ženských spotřebitelek a přesvědčil o koupi.

8-2007 Magnum
V této reklamě je zobrazena mladá žena ve věku asi 25ti let
v boxerských rukavicích a bojovným výrazem. Reklama na
zmrzlinu Magnum je cílena na mladé, aktivní, sebevědomé
ženy, které se nebojí jít asertivně za svým cílem, nebo si
alespoň přejí, aby takové byly.

Modelka má husté, kudrnaté, zrzavé vlasy. Oči má
orámované tmavými stíny, její pohled vybízí k boji. Rysy
ve tváři má povolené a uvolněné. Její výraz je soustředěný,
napjatý a v očekávání. Na rukou má čokoládové boxerské
Obr. č. 5: Magnum
54
55

rukavice v pozici vybízející k souboji. V pozadí vidíme

Stern (2006), strana 40.
Jung (2007), strana 149.
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naznačený boxerský ring. Celý obraz je laděn do teplých, hnědých odstínů, které konotují
hřejivost, sladkost, teplo a barvu čokolády. Bojový výraz modelky konotuje agresivitu,
souboj, výzvu, nebojácnost, tvrdost, maskulinitu, odhodlání, pevnost a sebevědomí. Stejné
konotace vyvolávají i boxerské rukavice, které navíc konotují dojem ochrany,
obranyschopnosti, připravenosti, cílevědomosti, jejich zvýrazněná velikost pak dojem
neporazitelnosti a jejich povrch čokoládu. Zrzavé husté vlasy konotují nespoutanost, divokost,
uvolněnost, sílu a vášeň. Výrazně nalíčené oči hledící vpřed konotují výzvu, odhodlání,
tvrdost a sebevědomí. Slogan Jsem vítěz ilustruje uvedený obraz a odpovídá sebevědomému
až agresivnímu ladění celého obrazu. Žena nás vyzývá na souboj, aniž by byly patrny stopy a
příčiny možného konfliktu, je v bojové pozici a priori. Bojovný zápal a sebevědomí v každé
situaci jsou pak ty atributy, které si především klade na piedestal dnešní společnost. Být stále
připraven se s někým utkat, soupeřit o to, kdo je lepší, nebýt v klidu a uvolněný, ale napjatý
čekat na výzvu, toto také konotuje uvedená reklama. Zmrzlina Magnum působí dojmem
odměny pro vítěze, přímo královským požitkem, o který stojí za to bojovat. Tento dojem
umocňuje vyražená pečeť M na rukavicích i zdůrazněné M ve slově Jsem.

Reklama na Magnum si přivlastňuje soutěživost, cílevědomost a chtivost, které spojuje se
svým produktem. Dalším jevem, který si lze všimnout v uvedené reklamě, je maskulinizace
feminina, tato žena je prezentována s tradičně mužskými atributy. Důraz není kladen
stereotypně na její krásu, ženskost, citlivost a křehkost, ale na bojovnost, tvrdost, agresi a
cílevědomost. Stereotyp ženského zobrazování byl nahrazen stereotypem zobrazování
mužského. Domnívám se, že ani jedna poloha není zcela vyvážená, v každé chybí právě
polovina „mužská“ či „ženská“, uvedené vlastnosti nacházíme u obou pohlaví v podobné
míře. Reklama není příliš emancipační, pouze si půjčuje stereotypy z druhé strany, čímž je
neruší, ale provádí tzv. gender-switch.56

2.1.2 Časopis Skvělá

2-2007 Mateřská škola Nessie
Tato reklama propaguje mateřskou školu Nessie s výukou angličtiny. Je určená rodinám, nebo
samostatným ženám či mužům s vyššími příjmy z Prahy, kteří by rádi svému dítěti poskytli
určitý nadstandard oproti běžným mateřským školám.
56

(Komárková, 2001), strana 47-48.
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Inzerát je tvořen dvěma částmi – horní, v převážně zeleném provedení, obsahuje anglický text
popisující nabídku mateřské školy. Nahoře uprostřed se nachází kreslený obrázek lochnesské
příšery nazvané Nessie. Podle ní je odvozen název i pro mateřskou školu. Volba lochnesské
příšery jako symbolu této školy může mít více motivací. Zaprvé, škola může těžit z potenciálu
zábavného a přátelského charakteru mytických příšer a faktu, že děti mají rády zvířata.
V tomto případě navíc existují svědecké výpovědi lidí, kteří
lochnesskou příšeru údajně zahlédli, což může působit na
dětskou imaginaci o to silněji. Druhým faktorem může být
skotský původ lochnesské příšery, který děti uvádí do
kontextu anglofonní země, ke které mají získat pozitivní
vztah.

Spodní část inzerátu nám umožňuje letmý pohled na všední
den v mateřské škole. Usmívající se pečovatelka hledí přímo
na nás, její pohled je vyrovnaný, spokojený a klidný. Široký
Obr. č. 6: Nessie

úsměv, světlé dlouhé vlasy a souměrné rysy působí

harmonicky a přátelsky. Oblečena je v bílém tričku a béžových kalhotách, které konotují
čistotu, zdravotní personál, klid a harmonii. Před ní sedí u stolu dvě děti – chlapec a dívka,
pečovatelka se rukama sklání k dívce. Děti jsou zabrané do činnosti před sebou, kterou
nevidíme. Obě děti jsou světlovlasé, v barevných tričkách. V pozadí vidíme bílé, dřevěné
dveře se zlatou koulí a mechanickým zámkem. Vlevo je otevřené okno s výhledem do
zahrady. Dveře se zvýrazněným zámkem a zlatou koulí konotují bezpečí, ochranu, ale i určitý
nadstandard, dojem přidané hodnoty. Okno do zahrady konotuje přírodu, harmonii, klid, hru,
zábavu, volný čas, hezké chvíle. Víme, že mateřská škola se nachází v Praze, jedná se tudíž
navíc o kontrast mezi městem a přírodou. Fotografie je laděná v pastelových odstínech bílé,
béžové, zelené, výjimku tvoří chlapcovo výrazně modré tričko. Zelená barva v horní části pak
působí zajímavě kontrastním dojmem - konotuje veselost, hravost, přírodu a zeleň. Tento
inzerát je založen zejména na příjemných konotacích, které vyvolává. Nenalezneme v něm ani
jeden rušivý prvek, každá jednotlivost působí harmonicky a klidně.

2.1.3 Týdeník Televize

2-2007 Škoda Fabia
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Na tomto inzerátu je zobrazena žena ve věku zhruba třiceti
let, která sedí na předním sedadle auta a zamyšleně hledí
stranou. Má krátké blond vlasy s černými melíry a prsty
přiložené ke rtům. Zobrazen je levý předek auta bez
podvozku. Za autem vidíme náznak skleněné moderní
budovy. Auto má otevřené přední dveře. Žena za volantem
má svraštělé obočí, které spolu s nervózně přiloženou dlaní
k rtům

konotují

zamyšlení, soustředěnost, bezradnost,

nerozhodnost, znepokojení, závažný problém. Na fotografii
nalezneme prvky, které nás uvádějí do kontextu moderního
Obr. č. 7: Škoda Fabia

města – architektura budovy, módní účes, moderní auto.

Žena řídící vůz je v reklamách spíše výjimkou, čímž reklama působí o to více moderně a
nově. Téma feminismu a ženských práv se v komerčním světě promítá do možnosti žen
vlastnit statusové produkty tradičně připisované mužům jako je osobní auto. Nejen, že ho
v této reklamě může vlastnit, ale rozhoduje i o jeho koupi: Světlý, nebo tmavý? Vybrat interiér
bude to nejtěžší. Tato reklama počítá s tím, že nákup vozu jako dražšího produktu spotřebitelé
pečlivě promýšlí. Obvykle se jako první zvažuje cena vozu. Když je stanoven cenový strop,
řeší se další atributy vozu – vzhled, bezpečnost, značka aj. U vozu Škoda Fabia je záměrně
narušen tento zavedený postup rozhodování – cena byla shledána jako přijatelná pro všechny,
spotřebiteli je vynecháním ceny naznačeno, že se jí nemusí zabývat, naopak nejtěžší bude
výběr barvy interiéru. Ačkoli je zde překonán stereotyp ženy jako špatné řidičky (je zobrazena
v autě bez komických náznaků), zůstává zde jiný, stereotyp žen zabývající se především
vzhledem, v tomto případě interiérem automobilu. Pokud bychom si v autě představili muže,
který uvažuje nad barvou interiéru, sdělení by nemuselo být dost důvěryhodné. Žena v této
reklamě tak naplňuje předem dané klišé. Přitom jsou to muži, které zajímá, jak jejich auto
bude vypadat, a investují nemalé částky do vylepšování zevnějšků svých aut. Výběr barvy
interiéru je tu vygradován do seriózního problému, který musí žena vyřešit. Závažnost,
s jakou je zde problém prezentován, působí až komicky. Tato situační komika má být tou
jednotlivostí a nerovnováhou, která nás má primárně zaujmout. Pokud by se žena tvářila
přiměřeně situaci, byla by reklama snadno přehlédnutelná. Prodat auto zde má použitá
nadsázka upozorňující na nízkou cenu a oslovení žen skrze ženskou postavu.
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2.2 Nekomerční inzeráty

2.2.1 Časopis ELLE

8-2007 Autoklub ČR a T-mobile
Tento inzerát propaguje bezpečnost při řízení automobilu.
Je zaměřen na ženy z větších měst, se středními a vyššími
příjmy, samostatné a převážně pracující. Tyto ženy dbají o
módu, vzhled a trendy. Inzerát na první pohled vypadá jako
běžná módní fotografie – vyretušovaná tvář modrooké
modelky s dlouhými hnědými vlasy, smyslně pootevřenými
rty, porozepnutou blůzou a upřeným pohledem. T–mobile a
Autoklub ČR, kteří tuto reklamu zadali, jej však vytrhávají
z kontextu propagace módy či kosmetiky a zasazují do
Obr. č. 8: Autoklub ČR a T-mobile

kontextu zcela nového – krásné modelky za volantem, která

je ohrožena na životě, protože při jízdě telefonuje. V tomto inzerátu jsou využity přehnuté
odklopitelné okraje, které vedou čtenáře k domněnce, že se jedná o reklamu na vůně.

Samotný název deodorantu (Accident a Crash) je “schovaný” za pečlivě vybraným fontem,
nehledě na to, že je anglicky. Čtenář kampaň rozkóduje až ve chvíli, kdy okraj odklopí a
zaktivuje vůni/smrad. Jakmile se začne zaobírat otázkou “co to sakra je”, se před ním ve
spodní odklopitelné části objeví text:

Jedinečná kombinace spálené gumy, brzdové kapaliny, exkrementů a krve. Pokud vám to
nevoní, netelefonujte za volantem bez handsfree. 57

Jedinečným způsobem je zde využito domnění, že si přičichneme k běžnému parfému,
ukolébáni hezkým obrázkem. Okamžitě ale dochází ke katarzi, prozření, že se jedná o zcela
jiný druh inzerátu. Stejně jako u nekomerčních inzerátů uvedených výše je nám nabízen na
první pohled atraktivní obraz, na které jsme v komerčních reklamách zvyklí. Je zde ale
přítomno napětí rozpoznatelné až na druhý pohled. V tomto případě je to moment překvapení,
57

Saatchi & Saatchi - T-Mobile a Autoklub ČR - Call and drive [online]. 2007 , 19.8.2007 [cit. 2008-05-18].
Dostupný z WWW: <http://www.reklamniblog.cz/?p=214>.
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který je zároveň momentem znechucení z pachu nastříkaného na glamourové fotografii.
Cítíme, že podobný obsah se sem nehodí, což vytváří nelibost a odvrácení se. V momentě,
kdy příjemce zjistí, že se jedná o propagaci bezpečné jízdy, bude mít pocit měl bych jet
bezpečně a netelefonovat za jízdy spojen se zápachem navozujícím nepříjemné pocity. Tato
nekomerční reklama tedy využívá především překvapení, šok, znechucení a nelibost, avšak
v obalu typickém pro komerční reklamy.

2.2.2 Časopis Skvělá
6-2007 Naše dítě
Nezisková organizace Naše dítě se zaměřuje na pomoc
týraným dětem. Na inzerátu je zobrazena přibližně osmiletá
dívka, která sedí a drží se rukama za pokrčená kolena. Dívá
se přímo před sebe. Má světlé, kudrnaté vlasy, dlouhé do půli
zad a oblečena je v lehkých, bílých šatech s volány. Šaty jí
sklouzávají až nad stehna, má odhalené nohy. Její obličejové
rysy jsou souměrné, harmonické, má velké upřené oči
s odlesky, které působí dojmem panenky. Její drobnost a
roztomilost konotuje bezbrannost, křehkost, potřebu péče.
Obr. č. 9: Naše dítě

Ruce přes pokrčená kolena a schoulený posed konotují

obranu, strach, obavy nebo embryonální polohu v matčině lůně. Kudrnaté dlouhé vlasy
konotují barokní anděly. Dívka sedí na posteli, bíle povlečené, v pozadí vidíme černý rám
postele. Celkově je obraz laděn do pastelových barev – převážně béžové, bílé a růžové, což
působí jemně, něžně, klidně, harmonicky, čistě, v pozadí černý rám pak tento dojem výrazně
narušuje, vytváří napětí a kontrast. V protikladné černé tušíme neklid, hrozbu, zásah do
harmonie, násilí, sílu a agresi. Způsob, jakým černý rám narušuje harmonii pastelově
laděného obrazu dívky, lze metaforicky vnímat jako zásah do dívčiny čistoty a nevinnosti –
černá – barva pohlcující, negativní, smutku, agrese, temna, konce versus bílá – barva čistoty,
nevinnosti, panenství, optimismu, začátku.

Pod obrazem nalezneme text s výzvou k zaslání dárcovské sms. Slogan uveden vpravo nahoře
zní: Nelíbí se mi, jak si se mnou strejda hraje. Proč mi nikdo nepomůže? Explicitně vyjadřuje
dívčino ohrožení a týrání, stejně jako nezájem okolí, bezmoc se vzepřít a najít oporu. Oporou
zde má být organizace Naše dítě, která po obdržení peněz za sms zprávy podnikne nutné
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kroky pro záchranu dětí jako je tato dívka. Dole uvedený slogan Dejme týrání dětí červenou
barvu!, červená karta s vykřičníky a nakresleným dítětem a červená píšťalka konotují
fotbalový zápas. Problematika týrání dětí je zde připodobněna k porušení pravidel ve fotbalu a
pro ilustraci si půjčuje sportovní symboly (červená karta, píšťalka rozhodčího). Zjednodušení
skutečnosti a její připodobnění ke všeobecně známému jevu je metodou rozšířenou
v komerční reklamě. Většina lidí zná fotbal a jeho pravidla, málokdo však má představu o
domácím týrání. Samotný obsah týrání dětí je zde nahrazen a do určité míry vyprázdněn,
neboť metafora se sportovními symboly konotuje více sport než konkrétní týrání dětí. I toto
mohlo být záměrem ve snaze nevyděsit příjemce reklamy přespříliš a naopak vyvolat u nich
představy příjemnější, představy oblíbeného sportu. Tyto konotace jsou v napětí se
zobrazenou dívkou volající o pomoc. Střetává se zde obraz nevinnosti a bezbrannosti
s ohrožením a bezmocí, které mohou vstoupit do života kohokoliv. Stejně jako v komerční
reklamě zde má abstraktní téma – týrání – konkrétní podobu a problém nastolen tématem
abstraktním je vyřešen konkrétně a v materiální podobě: zasláním peněz na účet pomocné
organizace.

2.2.3 Týdeník Televize

24-2007 Amnesty International
Inzerát

Amnesty

International,

společnosti

zabývající se ochranou lidských práv, nabízí
jednoduchý motiv, který je založen na kontrastu
mezi

každodenní

realitou

a

hrozbami

vyplývajícími z této reality. V levé části na
bílém pozadí se nachází do půlky oloupaný
banán, ze kterého vystupuje revolver. Za
Obr. č. 10: Amnesty International

banánem je částečně ukryt obrys mužské tváře.

Banán konotuje dětské hry na policii a zloděje, oblíbené dětské ovoce, vtipy založené na
uklouznutí na banánové slupce, opice, africké země a plantáže. Revolver konotuje nebezpečí,
ohrožení, agresi, násilí, sebeobranu, hrozbu, útok, oběti na životech a ochránce zákona. Bílé
pozadí působí až sterilním dojmem, konotuje čistotu, neutralitu, pozadí reklamních fotografií,
kde má do popředí vystoupit produkt. Stejně působí i v tomto případě – objekt napůl banán
napůl zbraň zde díky bílému pozadí vyniká intenzivněji a pozornost je soustředěna pouze na
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něj. Mužská tvář v pozadí vzhledem k širokému nosu a vousům, hustému obočí a tmavé pleti
konotuje obraz muslima zprostředkovaného západními médii. Tento obraz muslima dále
konotuje ohrožení, terorismus, sebevražedné atentáty, náboženský fanatismus – čili
nejfrekventovanější témata západních médií, pokud píší o arabských zemích a jejich
obyvatelích. Vesele působící a neškodný banán v kombinaci s nebezpečnou zbraní, která
může zabít, vyvolává kontrast podobný způsobu prezentace nekomerčních reklam uvedených
výše. „Bezpečná“ každodenní realita, na kterou jsme zvyklí a od které neočekáváme žádné
nástrahy, se dostává do kontrastu s hrozbou.

Text pod obrazem uvádí, že v některých zemích není k držení zbraně zapotřebí zbrojní pas a
lze ji koupit přímo na ulici. Slogan Nemíchejme zbraně mezi běžné zboží naráží na tvrzení
uvedené v textu, kdy v některých zemích může být pořízení zbraně tak jednoduché jako nákup
banánů na trhu. Je zde snaha o nastolení tohoto tématu napříč veřejností a zabránění možné
bagatelizaci problému držení zbraní. Inzerát vybízí k návštěvě výstavy Zbraně pod kontrolou,
která se konala v Praze.

6-2007 Leontinka
Nadace Leontinka se zaměřuje na pomoc dětem a studentům
se zrakovým postižením a jejich integraci do společnosti.
Na inzerátu je zobrazena asi pětiletá dívka v růžových šatech.
V pozadí je vidět naznačená příroda. Tato dívka má před
očima roztažené dlaně s nakreslenými obrysy očí. Její výraz
je smutný, koutky úst zahnuté dolů konotují smutek a
nespokojenost. Dívka je oblečena v zářivě růžových šatech,
které konotují veselost, optimismus, dynamičnost, aktivitu,
zářivé dětské míče a hračky. Dlouhé blonďaté vlasy
v culíkách konotují dětskou hravost, veselost, uvolněnost a
Obr. č. 11: Leontinka

roztomilost. Na první pohled má příjemce dojem, že se jedná

o veselou mladou dívku, která si hraje za slunečného dne v přírodě. Tento dojem je ale
narušen výzvou Pomozme dětem vidět!, která odkazuje k nakresleným očím na dlaních dívky.
Tyto nakreslené oči jsou indexem a částečně i ikonem zrakového postižení, v tomto kontextu
působí expresivně a konotují nepříjemnou skutečnost kontrastující s příjemcovým prvním
dojmem. Jako u nekomerčních reklam výše i zde je sdělení založeno na kontrastu mezi
prvním a druhým dojmem. Tato dívka se neliší od dívek v komerčních reklamách – je
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pohledná, roztomilá, hezky oblečená, upravená, i pozadí je standardní – příroda za slunečného
dne. Dětská záliba v kreslení si po těle zde nepůsobí vesele, ale dramaticky a odkazuje
k nepříjemné skutečnosti. Pomoc je realizována prostřednictvím zaslání částky na účet
organizace.

30-2007 Konto Bariéry
Konto Bariéry je jedním z projektů Nadace Charty 77 na
pomoc handicapovaným vozíčkářům. Nadace Charty 77
zaměřuje svoji činnost napříč sociálními skupinami a řeší
široké spektrum jejich problémů.

Inzerát je situován do těžebního dolu, kde vozíčkář
s helmou na hlavě a pracovním oblečení, vrtá do skály. Na
helmě má připevněnou lucernu, která osvětluje prostor před
ním. V pozadí je vidět důlní šachta. Barevně je inzerát
Obr. č. 12: Konto Bariéry

jednoduchý – dominuje černá, která tvoří většinu plochy.
Žlutá se objevuje pod dopadem světla z lucerny, dále

v podobě světel v šachtě, je to barva helmy a kalhot zobrazeného muže a najdeme ji také jako
barvu reflexních skel vozíčku horníka. Třetí barvou je modrá, která osvětluje šachtu v pozadí.

Z mužovy tváře je vidět jen spodní část – nos a ústa. Je zašpiněný a má výraz konotující
zarputilost, souboj, úsilí, soustředění a výkon. Na prvním místě ale vidíme jeho souboj
s tvrdou kamennou stěnou před ním. Práce horníka konotuje dřinu, úsilí, tmu, drsné osudy
mužů nucených uživit rodinu tímto způsobem. Působí zde kontrast mezi realitou, jakou
očekáváme a na kterou jsme zvyklí, a realitou nabízenou v reklamě. Zasazení vozíčkáře do
tohoto prostředí může působit absurdně nebo šokujícím dojmem. Tato neobvyklost a
nečekanost má přilákat pozornost náhodného čtenáře ke sdělení reklamy, které je
verbalizováno takto: Tuhle práci dělat nemohou, ale na jinou jsou machři. Slogan je proveden
v obecném českém jazyce a vysvětluje paradoxní obraz

handicapovaného horníka.

Upozorňuje na duševní schopnosti vozíčkářů, které mohou být uplatněny v zaměstnáních, kde
postižení nehraje roli. V levém spodním rohu je uveden seznam jmen lidí s postižením, jejich
věk a zaměstnání: tvorba webu, programátor, daňová poradkyně, správce sítě, podnikatel
ICT, administrátor financí, business consultant aj. Vesměs se jedná o povolání, kde je
zapotřebí především intelekt. Názvy zaměstnání jsou uvedeny ve formě, na jakou je čtenář
- 49 -

Bakalářská práce
zvyklý v pracovních rubrikách a nabídkách prestižních zahraničních firem. Název pozice
business consultant je celý v angličtině a povolání konzultanta je společností nazíráno jako
lukrativní a respektované, stejně jako ostatní uvedené. Zakořeněnost myšlenky, že osoby
s postižením jsou automaticky považovány za nezaměstnatelné, je zde napadena a čtenáři je
ukázán způsob, jakým se mohou vozíčkáři úspěšně uplatnit. Snaží se odstranit ideologii lidí
na vozíku coby postižených kompletně a zdůrazňuje jejich intelektuální schopnosti, které
logicky nemají s fyzickým postižením souvislost. Buduje ideologii novou, ukazuje
zaměstnávání lidí na vozíčku jako běžné, přirozené a logické.
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Shrnutí
T – mobile ve svém inzerátu komodifikuje mezilidské vztahy, činí z nich vytoužené zboží,
které můžeme mít, pořídíme-li si telekomunikační služby. To jsou však běžné vztahy, těch
výjimečných můžeme mít až pět díky jejich službě Mých pět. Pestře zbarvený inzerát zahrnuje
šťastně se tvářících šest postav, ve kterých se má konzument najít v o něco lepším světle, než
sám je. Komunikace směřuje k vyvolání emocí – touze mít pět blízkých lidí a být jim stále
nablízku

(prostřednictvím

telefonu).

Svět

T-mobile

je

veselý,

bezproblémový

a

zprostředkovává nám osvobození ze samoty, nekonfliktní vztahy s rodiči, přáteli, trenérem i
partnerem. Nabízí nám mýtus bezproblémové komunikace, která nás sblíží s ostatními.
Apeluje zejména na lidskou úzkost ze samoty a touhu po společnosti, tuto touhu pak
komodifikuje do produktu – tarifu Mých pět.

Přirozenou krásu prostřednictvím umělých produktů se snaží prodat společnost Oriflame.
Konotuje biblický mýtus o Adamovi a Evě, krajina kolem modelky je bezchybná, nedotčená,
stejně tak i ona působí bezchybně a ideálně jako zosobnění archetypu Self – Evy.

Jak vypadá gender-switch, nám ve svém inzerátu ukazuje Magnum, když zobrazuje mladou
dívku se zrzavými vlasy jako bojovnou, agresivní, nesmlouvavou, sebevědomou, soutěživou,
což jsou atributy stereotypně přisuzované mužům. Magnum nabízí víc než jen zmrzlinu,
nabízí ženám prostředek, jak se maskulinizovat, a to tím, že si tuto zmrzlinu koupí a dopřejí si
požitek jako po vyhrané bitvě. Určité typy žen touží po moci stejně jako muži, ale reklama je
tradičně oslovovala stejně - jako hospodyňky v domácnosti, popřípadě pasivní krásky vedle
aktivních mužů. Tato reklama je výjimečná obrazem ženy, který nám nabízí. Je to také obraz
vysněný, ukazuje ženu tak, jak by se sama chtěla vidět – o něco maskulinizovanější, než se
může sama cítit. Atribuce zmrzliny Magnum k vyhrané bitvě, sebevědomému postoji a
asertivitě ženě sugeruje, že je to právě čokoládová zmrzlina, která jí dodá soutěživost a
sebevědomí.

Anglická školka Nessie rozehrává struny šťastného dětství. Zprostředkovává obraz
přepečlivých usměvavých opatrovatelek, se kterými je vždy zábava, a rodiče, kteří si nemusí
vyčítat, že nejsou s dětmi doma, protože je dali do výborné mateřské školy, kde se navíc
budou učit anglicky. Tento obraz může být pro pracující rodiče velmi lákavý, neboť každou
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svojí jednotlivostí konotuje šťastné dětství plné péče a zároveň rozvoje. Barvy jsou
harmonické, převažují světlé odstíny konotující optimismus, čistotu, bezpečí, radost. Přátelská
lochnesská příšera Nessie se stává symbolem tohoto dětství plné radosti a zábavy a moderních
rodičů, kteří správně investovali své peníze.

Automobil, u kterého bude největší problém rozhodnout se pro barvu interiéru, nabízí Škoda
Fabia. Žena zde zobrazená je emancipovaná, samostatná a pracující. K jejímu životnímu stylu
patří vlastnictví auta, nicméně reklama neřeší otázku, zda auto koupit, nebo nekoupit, proč ho
potřebuje, ale pouze výběr barvy interiéru. Předešlé otázky odsouvá do pozadí, snad v naději,
že se spotřebitel nezeptá. Paradoxní v tomto inzerátu je zobrazená žena, která je na jednu
stranu emancipovaná (může vlastnit automobil), na druhou stranu se zabývá zejména
vzhledem, nikoli například technologií, rychlostí auta, bezpečností, velikostí…její veškerý
zájem je redukován na otázky vzhledu, čímž zde nalézáme stereotypizovaný obraz ženy
povrchních zájmů.

Analyzované nekomerční reklamy jsou zaměřené na řešení problému bezpečnosti na silnicích,
týrání dětí, ztráty zraku, držení zbraní a handicapu v podobě ochrnutí.

Jak se ukázalo, komerční a nekomerční reklama má společné prostředky (atraktivní obrazy, za
kterými je skryto poselství). Liší se pouze v „produktu“, zatímco u komerčních reklam je
produkt materiální a umožňuje zlepšení části našeho života, v nekomerční reklamě je
produktem uvědomění si nepříjemné skutečnosti, vyvolání nepříjemných pocitů a s tím
spojený pocit nový, který má konzumenta vést k touze něco změnit. Hypotéza obrazově
vyzývavějších nekomerčních inzerátů se nepotvrdila, obrazová složka nekomerčních a
komerčních inzerátů je stejná co se týče způsobu tvorby i výsledné podoby. Hypotéza
nekomerčních inzerátů, které budou zobrazovat nedostatek a nepohodlí, se potvrdila částečně
u posledního nekomerčního inzerátu, kde je handicapovaný muž na vozíku v těžebním dole.
Hypotéza, že komerční inzeráty budou zobrazovat ideální obrazy navozující pocity
spokojenosti, představy o štěstí, radosti, vysněném stylu života a budou prezentovat
spotřebitele v lepším

světle (sebevědomějšího, majícího více sociálních kontaktů,

oblíbenějšího, hezky oblečeného, šťastného, krásného), než ve kterém se sám vidí, se
potvrdila zcela. Poslední hypotéza, která tvrdila, že komerční inzeráty budou sugerovat
přímou souvislost mezi ideálním stavem zobrazeným na inzerátu a koupí a užíváním
produktu, se taktéž zcela potvrdila.
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Závěry a hodnocení
Všechny analyzované komerční reklamy čerpají z lidské touhy vidět se v lepším světle, než je
reálné. Svět v těchto reklamách je plný pestrých barev, bez každodenních problémů, lidé
v něm jsou veselí a spokojení, ženy jsou zde emancipované, krásné a samostatné. Domnívám
se, že v mém vzorku převažují jako subjekty reklamy ženy, neboť jsem inzeráty čerpala
z dvou ženských časopisů a jednoho určeného segmentu čtenářů vlastnících televizi. Kromě
lákavých snů a představ o nás samých se tyto reklamy také snaží odpovědět na naše vnitřní
obavy, strach ze samoty řeší T-mobile službou Mých pět, strach, že žena nebude dost krásná,
řeší „přírodní“ kosmetika Oriflame, obavu, že žena nedosáhne vysněného postavení, že
nebude dost asertivní a bojovná, řeší zmrzlina Magnum, obavu o šťastné dětství, nemají-li
pracující rodiče dost času, řeší mateřská škola Nessie a trochu schizofrenní reklama Škody
Fabia (na jednu stranu žena emancipovaná, nicméně ji zajímá jen vzhled interiéru) za nás řeší
otázky Mohu si to auto dovolit? Je dost bezpečné, rychlé, velké, má dostatečné vybavení? a
nabízí rovnou otázku poslední Jaká bude barva interiéru? Obavy ze špatného rozhodnutí a
představu dlouhého a komplikovaného vybírání na přeplněném trhu s auty nám odebírá a
nabízí automobil už předvybraný, u kterého se nelze splést. Domnívám se, že takto reaguje na
zvyšující se počet lidí majících úzkost ze špatného rozhodnutí, je-li na výběr příliš mnoho
možností, a kteří nakonec nákup ani neuskuteční, nebo nakoupí zcela náhodně na základě
emocí.

Komerční reklamy v analyzovaném vzorku nabízí na první pohled líbivé obsahy, naše splněná
přání a touhy – obklopení přáteli, atraktivní vzhled, asertivitu a sebevědomí, šťastné dětství a
vyřešení problému z financemi a rozhodováním. Druhou rovinou je atribuce těchto
abstraktních témat k produktu – mobilním službám, kosmetice, zmrzlině, mateřské škole a
automobilu. Tam, kde komerční reklamy nabízí v druhé rovině produkt, nekomerční reklamy
po momentu znepokojení až šoku nabízí řešení problému buď nekomerční cestou –
netelefonování za jízdy, které má zajistit bezpečnost nám i ostatním (Autoklub ČR), návštěva
výstavy Zbraně pod kontrolou (Amnesty International), uvědomění si, že lidé na vozíčku se
mohou dobře uplatnit na trhu práce (Konto Bariéry), nebo cestou komerční – finančními
prostředky v podobě dárcovských sms (Naše dítě, Leontinka).
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Inzeráty nadace Naše dítě, Autoklubu ČR, Amnesty International a Leontinky vychází ze
způsobu zobrazování typického pro komerční reklamy. Je-li subjektem reklamy osoba, pak je
upravená, sympatická, krásná v porovnání s běžným člověkem na ulici, jeho pozitivní vizuální
vlastnosti jsou vygradovány tak, jak jsme zvyklí v komerčních reklamách. Obrazy jsou líbivé
a atraktivní. Dívka v inzerátu Naše dítě i v inzerátu Leontinka je velmi pohledná a působí
dojmem neživé panenky. Subjekt v inzerátu Amnesty International napůl banán napůl zbraň
vypadá jako strana reklamního katalogu – na bílém pozadí, perfektně osvětlený, v zářivých
barvách. Autoklub ČR nabízí na první pohled nerozlišitelný inzerát od komerčního – atraktivní
modelka s perfektními rysy a proporcemi, upravená, v módním oblečení, v krásném autě,
s mobilním telefonem podle posledních trendů ani trochu nevyvolává dojem, že se jedná o
nekomerční reklamu. U těchto čtyř inzerátů je prvotní pozitivní dojem líbivého obrazu střídán
druhým dojmem, který přináší katarzi, zvrat. V inzerátu Naše dítě se dozvíme, že dívka je
týraná, v inzerátu Leontinky dívka trpí zrakovým postižením, u Amnesty International si
všimneme rysů muže v pozadí, jenž nás uvede do kontextu nebezpečného držení zbraní,
v reklamě Autoklubu ČR zjistíme, že modelka je na cestě k autonehodě, která může končit
smrtí.

Stranou jsem ponechala inzerát Konta Bariéry, který postupuje odlišně. Od první chvíle se
nedíváme na líbivý obsah – muž na vozíku vrtající do skály působí expresivně a rušivě. Je na
místě, kde bychom jej nečekali. Tento obraz nevyvolává pozitivní konotace, naopak. Druhá
rovina však již pozitivní je – je nám předložen seznam handicapovaných osob, které získaly
lukrativní práci, neboť jejich postižení není důvodem, aby byl jejich život jednostranně
negativní. Uplatnění osob s postižením v pracovním procesu vyvolává pocity úlevy
z prvotních negativních konotací, jsme uklidněni a cítíme se potěšeni, že vše není tak
beznadějné, jak se na první pohled zdálo. Inzerát Konta Bariéry v uvedeném vzorku není tolik
odlišný, pouze mění pořadí pozitivní – šokující nebo znepokojivé kontace za šokující,
znepokojivé – pozitivní kontace. Níže uvádím tabulku s přehledem analyzovaných reklam.
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Tab. č. 6: Přehled konotací

Inzeráty/konotace

1.

2.

přání/obavy

pozitivní

vyřešení

úzkost ze samoty

Komerční inzeráty
T-mobile

přání/obavy
Oriflame

pozitivní

vyřešení

touha být krásná

přání/obavy
Magnum

pozitivní

vyřešení

touha být asertivní a sebevědomá

přání/obavy
Nessie

pozitivní

vyřešení

přání, aby měli děti šťastné dětství

přání/obavy
Škoda Fabia

vyřešení

finanční

přání/obavy

rozhodování

1.

2.

společenská témata

Autoklub

pozitivní

negativní-katarze

bezpečnost jízdy

Naše dítě

pozitivní

negativní-katarze

týrání dětí

Leontinka

pozitivní

negativní-katarze

handicap

Amnesty

pozitivní

negativní-katarze

držení zbraní

Nekomerční

pozitivní

potíže,

inzeráty

International
Konto Bariéry

negativní pozitivní-katarze
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Summary
The commercial advertisements analyzed in this work draw from a desire of people to see
themselves better then they really are. The world of commercial advertising is colourful,
troublefree, pure clean, women depicted living independent lives.

The commercial advertisements depict consumers as attractive, and self-confident with a lot
of friends. They create dream images with the products they provide – telecommunication
services (T-mobile), cosmetics (Oriflame), ice-cream (Magnum), kindergarten (Nessie), and
automobiles (Škoda Fabia). The non-commercial advertisements contain the same beautiful
and dream images, they use the same instruments. What makes them different is the
„product“. The non-commercial advertisements do not offer a material product or services but
a solution of certain social problem. It can be financial (sending text message – Naše dítě,
Leontinka), it can be a try to change our behavior (not driving while having a phone Autoklub ČR, visiting presentation about safety of holding guns – Amnesty International) or
providing a new view of a social problem (handicapped people can work just like others –
Konto Bariéry). Use of instruments in commercial and noncommercial advertisements are the
same. Except for Konto Bariéry which presents uncomfortable reality of wheelchaired people.
This unpleasant look on a man trying to do a hard physical work make us feel uncomfortable
and irritated. The solution of his problem is positive – he has mental abilities that enable him
to work regardless of being handicapped.

We can see that semiospheres in both commercial and noncommercial advertisements draw
on the same denotations. Whereas connotations in the commercial advertisements are dream
world we can participate, the noncommercial´s connotations put us closer to much more
uncomfortable topics.
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Přílohy
Příloha č.1: Vzorek komerčních a nekomerčních tištěných inzerátů (obraz)
Elle 8-2007

Elle 8-2007

Elle 10-2007

Elle 12-2007

Skvělá 2-2007

Skvělá 6-2007

TT 2-2007

TT 6-2007

TT 30-2007
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TT 24-2007
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Příloha č. 2: Přehled prodaných nákladů titulů pro ženy v prosinci 2007 (tabulka)
Časopis
Claudia

PN prosinec
2007
73 406

Vydavatel

Vlastník

Čas na lásku
Chvilka pro tebe
Napsáno životem
Pestrý svět
Rytmus života
Šťastný Jim
Tina
Žena a život
Tvůj svět
Betynka

24 031
135 517
47 341
186 685
256 981
28 944
100 097
50 710
26 307
25 514

Joy
Katka
Svět ženy
Báječná neděle

68 840
95 655
232 577
27 272

Bauer Media,
v.o.s

Heinrich Bauer Verlag
(SRN)

930 019
Burda Praha,
s.r.o.

Burda Verlag Osteuropa
GmbH (SRN)

100%

Sanoma Magazines
International (FIN)

100%

Květy
Praktická moderní žena
Překvapení
S tebou mě baví život
Story
Harper’s Bazaar

99 786
42 836
96 417
35 136
39 471
30 792

Beheer-en
Beleggingsmaatschappij
Buka (NL)
Sanoma Magazines
International (FIN)
Hearst Holdings,
Inc.(USA)

50%

Style

12 888

Jackie

12 288

Cosmopolitan
ELLE

30 762
37 816

Lagardère Media (FR)

51%

Marianne
Yellow
Blesk pro ženy

51 460
53 222
176 027

142 498
Ringier ČR, a.s.

Komunikace 2000 (ČR)

49%

Ringier Nederland BV
(Švýcarsko)
ASTROSAT, s.r.o. (ten
majoritně vlastní VLPSRN)
Ing. Zdeněk Stehno
(ČR)

100%

Glanc

83666

Melinor, s.r.o.

SKVĚLÁ

není ověřován
ABC ČR

Ing. Zdeněk
Stehno

422 586
Sanoma
Magazines
Praha, s.r.o.

340 918
HearstStratosféra,
s.r.o.

86 730
Hachette
Filipacchi 2000,
s.r.o.

Podíl
vlastnictví
100%

30%
20%

60%

100%

Zdroje:
 Ověřovaný náklad tištěných médií. Marketing and media. 2007, č. 7, s. 28-29.
 Prodané náklady [online]. 2007 , 2008 [cit. 2008-03-08]. Dostupný z WWW:
<http://www.ispy.cz/clanek.php?clID=116>.
 Profil subjektu [online]. 2000 , 2008 [cit. 2008-03-08]. Dostupný z WWW:
<http://ipoint.financninoviny.cz/melinor-s-r-o.8589217.html>.
 ŠTĚTKA, Václav - KOUŘIL, Vít. Vlastnická struktura českého mediálního trhu s ohledem na
globalizační procesy. 2005. IN: Masarykova univerzita [online]. 1999 [cit. 2008-05-18]. Dostupný z
WWW: <https://is.muni.cz/auth/www/9724/Analyza_Internacionalizace.pdf>.
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Příloha č.3: Přehled prodaných nákladů televizních průvodců v lednu 2008
(tabulka)
TV guides
Periodicita
PN (01/2008)
TV Plus

týdeník

52 892

TV pohoda

týdeník

48 139

TV Revue

týdeník

59 655

TÝDENÍK
TELEVIZE
TV Duel&film

týdeník

108 060

čtrnáctideník

20 969

TV Duel&film
(TOTAL)
TV Duel&film in
packages
TV Duel&film w
DVD
TV max

čtrnáctideník

39 253

čtrnáctideník

10 803

čtrnáctideník

7 481

čtrnáctideník

317 463

TV mini

čtrnáctideník

141 300

TV Star

čtrnáctideník

163 902

Zdroj: Ověřovaný náklad tištěných médií. Marketing and media. 2007, č. 7, s. 28-29.
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