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1. Úvod 

 
Žijeme ve světě, kterému dominuje vizuální kultura. Tj. ústředním způsobem 

předávání informace jsou vizuální podněty. Pokud se chceme dostát k jakékoli informaci, 
či dokonce informaci o informacích, uchylujeme se k masmédiím1 a to převážně vizuální 
či audio-vizuální povahy. Ať už se jedná o televizi, internet či tištěná média, jsme svědky 
toho, jak je každá předávaná informace nějakým způsobem sekundárně vizuálně 
transformována za účelem zjednodušení a zpřehlednění jejího přenosu. Ať už se jedná o 
odstupňování významů informací tloušťkou titulků, typem fontů, grafickým rozvržením 
tištěných stránek, užitím určitých barev či symbolů.  

Dle Thompsona žijeme ve světě, kde interpretování symbolických sdělení (tedy např. i 
reklamy) slouží jako prostředek sebereflexe, jako základ pro uvažování o sobě i světě 
okolo. Jsou to především masová vizuální média a jejich produkty, skrze které se dnes 
nejčastěji odehrává reflexní proces „přisvojování“, kterým Thompson rozumí proces 
porozumění a chápání sebe sama2.  

Můj pohled na masmédia a na reklamu3 jako na jeden z jejich produktů vychází 
částečně z funkcionalistického přístupu4. Dle kterého představují masová média jeden ze 
subsystémů, ze kterých se skládá společnost, a který přispívá ke kontinuitě a řádu ve 
společnosti naplňováním určitých potřeb společnosti i jedinců. J. Jirák a B. Köpplová líčí 
následující společenské funkce, které dle funkcionalistického přístupu naplňují masová 
média při podpoře kontinuity a řádu společnosti: 

„  1. informování – poskytování informací o událostech a podmínkách života, jakož i o 
platném rozdělení moci a uspořádání mocenských vztahů, a usnadňování adaptace 
na změny podporou inovací a pokroku; 

2. socializace – vysvětlování a komentování významů událostí, platných společenských 
vztahů a informací spolu s podporou ustálených autorit a společenských norem, 
dále vytváření konsenzu a nastolování posloupnosti priorit; 

3. kontinuita – podpora převládajících kulturních vzorců, včetně objevování subkultur 
a nových směrů ve vývoji kultury; 

                                                           
1 Pojetí médií přejímám od J. R. Dominicka, který je chápe jako kanály přenosu zprávy od zdroje k příjemci. 
Masová média jsou následně kanály určené k masové komunikaci. Výraz masové médium zahrnuje nejenom 
samotnou techniku sloužící k přenosu, ale i instituce, které tuto techniku využívají k přenosu zpráv.  
2 „Přisvojit si nějaké sdělení znamená zmocnit se jeho smysluplného obsahu a začít ho považovat za svůj.” 
(Thompson, J. B., Média a modernita, Praha: Karolinum 2004, s. 40) 
3
 Reklama je pro mně shodně s Kotlerem a Armstrongem „... jakákoli forma neosobní placené prezentace a 

podpory prodeje výrobku, služeb či myšlenek určitého subjektu.“ (Kotler, Ph., Armstrong, G., Marketing, Praha: 
Grada Publishing, 2004, s. 847.) 
4 „Funkcionalistický přístup se snaží vyložit existenci a „poslání“ médií jako společenských institucí z hlediska 
„potřeb“, které má společnost i jednotlivec.“ (Jirák, J., Köpplová, B., Média a společnost, Praha: Portál, 2007, s. 
44.) 
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4. zábava – nabídka napětí, pobavení či rozptýlení, prostředek uvolnění a zdroj 
oslabování sociálního napětí; 

5. získávání – agitování pro společensky významné cíle (např. ve sféře politiky, 
ekonomiky či ekologie – záleží na dominantní hodnotové orientaci společnosti).“5 

Věřím, že komunikace6 prostředkovaná médií podporuje určitý druh integrace a 
spojitosti ve společnosti, avšak odmítám myšlenku možnosti dokonalého přenosu 
významů zanesených do mediované zprávy. Publikum vidím jako aktivního aktéra 
komunikace, který poskytovanou informaci chápe vzhledem ke své originální předchozí 
zkušenosti. Avšak věřím, že pokud je producentem reklamy kvalitně definována cílová 
skupina propagace, dojde u tohoto publika k podobným změnám v myšlení, jelikož bude 
apelováno na jim společné struktury myšlení, které oni sami dennodenně projevují svým 
spotřebním chováním. Můj přístup se tak nejvíce blíži názorům na mediovánou 
komunikaci od S. Halla7. Dle něho jsou mediována sdělení vícevýznamová, interpretace 
se jim dostává na základě kontextu, v kterém se vyskytnou a kultury příjemce8. Tato 
sdělení jsou zároveň podávaná s preferovanou možností výkladu. Hall používá v tomto 
kontextu termín „orientátory“9. Jedná se o žádoucí interpretaci, kterou se tvůrce sdělení 
snaží signalizovat. Jako orientátory slouží volba úhlu záběru, volba slov, barev, specifické 
kombinace kolektivních znaků. Je to právě tato preferovaná možnost výkladu, co dle 
mého soudu lze zachytit skrze sémiotickou a strukturalistickou analýzu. Nemůžeme 
s jistotou říci, jaký vliv bude mít reklama na kterého konzumenta (jelikož u každého 
diváka vstupuje při dekódování předávané informace do hry individuální zkušenost a více 
méně jedinečný kontext sledování), avšak můžeme odhalit obecné zaměření této reklamy. 
Jak podotýkají Satherland a Sylvesterová, je to neustálé opakování, co činí informaci 
obsaženou v reklamě pravdivou. Běžný divák je tedy několikrát za den vystaven 
podobným informačním strukturám, které nemusí zprvu akceptovat jako pravdivé odrazy 
skutečnosti, avšak jejich neustálá přítomnost ve vysílání potvrzuje jejich pravdivost jako 
způsobu komunikace i jako určité veřejnosti akceptované podoby skutečnosti. Reklama 
tak vytváří kódy10 vizuálního podání určité informace, které si jedinec opakovaným 
sledováním internalizuje jako pravdivé pro komunitu, ve které se reklama vysílá.   

                                                           
5
  Jirák, J., Köpplová, B., Média a společnost, Praha: Portál, 2007, s. 44. 

6 Komunikativní proces chápe U. Eco jako „cestu signálu (nikoliv nezbytně znaku) od zdroje (prostřednictvím 
vysílače, po kanálu) k cíli“. Jako nezbytnou součást aktu komunikace mezi lidskými bytostmi přitom vnímá 
signifikaci – proces, „v kterém není signál pouhým stimulem, ale vzbuzuje u adresáta interpretační reakci. Tento 
proces je přitom umožněn existenci kódu“. Viz. Eco, U., Teorie sémiotiky, Brno: JAMU, 2004, s. 16. 
7 McQuail Hallův přístup označuje jako Příjmový model komunikace, který se vyznačuje poukazem na 
významnost role publika při dodávání významu do přijímaného sdělení. McQuail, D., Úvod do teorie masové 
komunikace, Praha: Portál, 1999, s. 65. 
8   Viz McQuail, c. d., s. 76. 
9   Viz. Jirák, Köpplová, c. d., s. 108. 
10 „Kódy jsou systémy významů, jejichž pravidla a konvence sdílejí členové příslušné kultury nebo toho, co lze 
nazvat „interpretativní komunitou“ (například soubor příznivců téhož mediálního žánru, autora nebo 
účinkujícího). Kódy poskytují základ pro interpretaci, a pomáhají tím zajišťovat spojení mezi mediálními tvůrci a 
mediálním publikem. Svět uchopujeme skrze naše pochopení komunikačních kódů a konvencí. Určitá gesta, 
výrazy, způsoby oblékání a vzhledu například nesou v určitých kulturách víceméně jednoznačné významy, které 
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Pro internalizaci je nezbytná identifikace jedince s předkládanou situací. K tomu často 
slouží v reklamách scénáristický model „mini-dramatu“, ve kterém se s produktem 
spojují modelové typy chování, s kterými by diváci měli sympatizovat. Tyto spoty mají u 
diváka vést buď k identifikaci, anebo empatii s postavou, s hodnotou, kterou představuje, 
a tím pádem i produktem, který daná osoba prezentuje. Americká studie televizní 
reklamy z roku 1983 došla k závěru, že nejčastější propagovanou hodnotou byly v 57 % 
všech reklam vysílaných v televizi štěstí a zábava. Na druhém místě (26 % reklam) se 
umístilo společenské uznání. Vyjádření těchto hodnot se přitom docílilo prezentací 
hlavního hrdiny jako „schopného“ (27 % všech reklam), „ochotného pomoci“ (26 % 
všech reklam) či jako „chytrého“ (24 % všech reklam)11. 

Avšak jak Sutherland a Sylvesterova podotýkají registrace určité asociace mezi 
prezentovanou hodnotou a produktem nemusí nutně vést k víře v toto spojení. Jak i S. 
Hall podotýká, recipient může zaujmout různé postoje. Hall mluví o: 1. akceptaci 
dominantní pozice sděleni, 2. dohadování se s dominantní pozicí sdělení, 3. zaujetí 
opozičního postoje k nabízené interpretaci12. Avšak neustále opakování určitých asociací 
by mělo vést k jejich transformaci v pravdivou informaci. Takže, pokud se i u mnou 
vybraných, svého druhu „originálních“ kousků reklam, budou vyskytovat určitá opakující 
se spojení, bude se jednat o základní hodnoty, které daný výrobek musí propagovat, chce-
li obstát v konkurenci. Bude se jednat o hodnoty, které byly na základě průzkumů 
prováděných reklamními agenturami uznány v souvislosti s daným produktem za 
žádoucí.  

Na masová média pohlížím z „kulturálního“ pohledu13. Tj. zaměřují se na významy, 
které zprostředkovávají a na proces, kterým se významy předávají. Tyto otázky vzbuzují 
můj zájem z toho důvodu, že pokud je komunikace základní vlastností kultury14, jak tvrdí 
Denis McQuail v knize Úvod do teorie masové komunikace15, potom stopovat a 
analyzovat formy komunikace znamená blížit se pochopení toho, jak se kultury rozvíjejí, 
přežívají a transformují. Média jsou dle McQuaila místem, kde se nejviditelněji 
konstruují, vkládají a vyjadřují změny v kultuře a hodnotách společnosti a skupin. 

Cílem této práce je zjistit, jaké jsou strategie televizní propagace výrobců automobilů, 
co se týče sémiotického obsahu reklamních vizuálů.  

                                                                                                                                                                                     

byly zavedeny užíváním a obecnou znalostí. Ukázkou použití takového kódu ve filmu (Monako, 1981) je 
zobrazení kombinující plačící ženu, polštář, peníze, to vše jako symbol studů.“ (McQuail, D., Úvod do teorie 
masové komunikace, Praha: Portál 1999, s. 271.) 
11 Zdroj: Sutherland, M., Sylvesterová, A. K., Advertising and the mind of the consumer, Allen & Unwin, 
Australia, 2000, s. 80. 
12 Jirák, J., Köpplová, B., Média a společnost, Praha: Portál, 2007, s. 148. 
13 „Kulturní model komunikace vnímá komunikaci jako konstruování sdíleného prostru významů, v němž se 
příslušníci dané kultury pohybují.“ (Jirák, J., Köpplová, B., c. d., s. 50.) 
14 „Prostor mezi lidskými tvory a realitou, prostor, který lidem zprostředkovává kontakt s realitou v uspořádané 
a zvládnutelné podobě, prostor pro komunikaci, v němž se vytváří význam.“ – pojetí kultury vycházející z teorie 
sociální konstrukce reality Bergera a Luckmanna (Jirák, J., Köpplová, B., c. d., s. 51.). 
15 McQuail, D., c. d., s. 119. 
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Na nejčastější asociativní spojení mezi produktem a prezentovanými hodnotami se dá 
dívat ze dvou úhlů pohledu. Jako na spojení, která působí na diváka spotu. A zároveň jako 
na produkty představ výrobců o potřebách a touhách adresátů sdělení. Opakující se 
hodnotové asociace, které budu v této práci na vybraných spotech hledat, tedy nebudou 
nepodloženým výmyslem tvůrců reklam, kterému je v důsledku neustálého opakování 
souzeno asimilovat se ve společnosti. Bude se jednat o odraz v cílové skupině již 
asimilovaných spojení. Tato majoritní hodnotová spojení tudíž nejsou něčím novým, co se 
z reklamy dostane k publiku, ale něčím, co se ve společnosti muselo utvořit, přinejmenším 
na rovině abstraktního požadavku, již předtím. Reklama tak na jedné straně předvádí 
určitým způsobem zformované, již v hlavně diváka existující spojení hodnoty a produktu, 
která má podobu požadavku. Zároveň k vyobrazení této hodnoty využívá originální 
kombinaci znaků, čímž abstraktní představa cílového konzumenta nabývá konkrétních 
obrysů16.  

Jan Bernard přisuzuje v knize Jazyk, kinematografie, komunikace, jakémukoliv 
produktu každého umění charakter promluvy a následující vlastností z toho vyplývající: 

„Je individuálním, celostním textem, obsahujícím kromě prvků znakového systému, skládajících ideální 
podobu promluvy, i prvky technické, spjaté s nástrojem a materiálem, které umožňují vznik promluvy, 
eventuálně její fixaci, a prvky „přírodní“, většinou „šumové“, spojené s materiální podobou existence díla 
(např. poškození kopie, blednutí barev, poruchy v televizi apod.“17 

Z toho důvodu se v následujících kapitolách budu věnovat jak uměleckému, tak i 
technickému pozadí vzniku reklamy, jak v historickém tak i procedurálním smyslu.  

                                                           
16 „Při výrobě se symbolický obsah „sestavuje“ do materiálního substrátu, při recepci se tento substrát naopak 
„rozebírá“ a obsah se uvolňuje.“ (Thompson, J. B., Média a modernita, Praha: Karolinum 2004, s. 37.) 
17 Bernard, J., „Jazyk, kinematografie, komunikace“, Národní filmový archiv, Praha, 1995, s. 83. 



 
 9 

2. Pozadí technické a mediální stránky reklamy 
 

„Rozvoj médií zásadním a nevratným způsobem proměnil povahu symbolické produkce a symbolické 
směny v moderním světě.“18 

Slovo reklama vzniklo z latinského „reklamare“ – znovu křičet. Prvotním reklamním 
prostředkem tedy byla interpersonální komunikace. Za nejstarší dochovaný inzerát světa 
se pokládá 3000 let starý pergamen informující o uprchlém otrokovi a příslušné ceně za 
jeho dopadení. Propagace zboží a služeb zde tedy byla v určité základní formě odjakživa, 
avšak až v období 19. století se objevila placená inzerce v časopisech a novinách jako 
vrcholných masových médiích doby. Objevila se reklama, jak ji známe dnes. Nejen jako 
forma informování (základní rovina), ale i přesvědčování. Ve 20. letech 20. století se 
reklama dostává do rádií, v 40. letech začíná pronikat do televize.   

DeFleur a Ball-Rokeach předkládají následující periodizaci vývoje lidské 
komunikace19: 

1. epocha znamení a signálů, 
2. epocha mluvení a jazyka, 
3. epocha psaní, 
4. epocha tisku, 
5. epocha masové komunikace. 

 
McQuail označuje média za produkt a odraz dějin dané společnosti. Poptávka po 

reklamě a po funkcích, které zastává, se začala objevovat s nástupem industrializované 
společnosti. Objevila se v důsledku změn spojených s výrobou, dopravou a komunikaci. 
Reklama jako produkt masových médií, sloužící k přesvědčování potenciálních 
konzumentů, byla bezesporu mimo jiné i reakcí na rozpad tradičních vazeb mezi členy 
širších venkovských rodin v důsledku industrializace. Producenti prostřednictvím reklamy 
přejali roli hlavních rádců, dříve zastávaných příbuzenstvem či známými pocházejícími ze 
stejné lokality. Roli institucí jako byly v tradiční společnosti rodina, komunita či církev 
začala zastávat média. Na místo osob blízkých a známých nastoupili, vždy upravení a 
přiměřeně dokonalí dámy a pánové z reklamních letáků a plakátů. McQuail popisuje vztah 
mezi masovými médii a společnosti jako vztah vzájemné interakce. Média reagují na 
informační a zábavní poptávku společnosti, tím podněcují inovace a vedou k změnám 
společensko-kulturního klimatu spolu s čím nastolují nové nároky na komunikaci.  

Hlavní žánrová inovace, s kterou přišlo nejprve rádio a následně i televize, avšak 
v mnohém větší míře, byla aktuálnost. Jednalo se o poskytovatele „nejčerstvějších“ 
informací. Informace, které přenášely, díky své časoprostorové aktuálnosti byly publikem 
chápany jako nejpravdivější, nejbližší realitě. Televize se následně, až do příchodu 

                                                           
18

 Thompson, J. B., Média a modernita, Praha: Karolinum 2004, s. 15. 
19 Převzato z: Jirák, J., Köpplová, B., Média a společnost, Praha: Portál, 2007, s. 18. 
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internetu, stala nejrealističtějším zrcadlem společnosti20. Není tedy divu, že této image 
televize začali, ani ne dekádu od počátku prvního širšího televizního vysílání21, využívat 
různí výrobci a poskytovatelé služeb. Televize jim nabízela možnost vstoupit do nového 
masmediálního prostoru reality. Co se týče společenské prestiže či věrohodnosti stála 
televize, před nástupem internetu bez pochyby nejvýše. Masová média v počátcích 20. 
století, podle McQuaila, podpořila novou podobu soudržnosti – „propojila odtržené 
jednotlivce skrze jejich zkušenost na celostátní, městské i místní úrovni.“22 Byly to podle 
něj individualismus, relativismus a těkavost nového pokolení obyvatel, co v nich 
prohloubilo potřebu získávat informace23.  

Masová média přinesla reorganizaci způsobů produkce a výměny informací a 
symbolických obsahů ve společnosti. Způsobu, kterým se jedinec vztahuje k ostatním. 
Jelikož reklama vypovídá nejenom o využití produktu, ale i o tom, kdo tento produkt 
využívá. K výpovědi o těchto skutečnostech používá systém asociací srozumitelných 
v dané společnosti. Užívání jakéhokoliv média předpokládá proces kodifikace, tj. 
k úspěšnému transferu informací či symbolických obsahů musí jak producent (osoba 
kódující zprávu) tak i konzument (osoba dekódující zprávu) sdílet určité normy a postupy 
kódování. Přičemž u konzumenta není nezbytná schopnost explicitně formulovat tyto 
normy a postupy, ale stačí schopnost je v praxi užívat. Což znamená, že například při 
sledování reklamy na určitý produkt, jsme obeznámení s jeho funkcemi, je nám 
zprostředkován emocionální pocit z vlastnění tohoto produktu – přijali jsme informaci, 
avšak nejsme schopni popsat, jak přesně se to stalo, či jakých postupů kódování k tomu 
bylo užito. Avšak nesmíme chápat reklamu, či jiné produkty masových médií jako nástroj 
„otupování“ naši mysle. Jak poukazuje N. Carroll ve své knize A Phylosophy of Mass Art, 
apel na lidské emoce v žádném případě neznamená obcházení racionální části našeho 
uvažování. Emoce se řídí rozumem, jak píše. Vystavování se masové produkci tak nijak 
nepodkopává racionalitu diváka, jelikož vnímání emocí je úzce spojeno právě s naším 
racionálním zhodnocováním situace. Pouze v případě, že je nám poskytnuta vadná či 
překroucená informace, můžeme dojit k iracionálním závěrům.    

Výsledkem produkování, šíření a přijímání smysluplných symbolických sdělení je na 
stráně tvůrců reklamy, jak tvrdí Thompson, symbolická (kulturní) moc24. V mediálním 

                                                           
20 „Technologie pozorování a zobrazování světa učinila ze světa nejprve svět viděný, vedla k dominanci zraku 
(společně s přechodem od orální komunikace ke komunikaci psané a tištěné) a nakonec k určité deformaci 
televizního věku, kdy prakticky jedině viděný svět se stal reálným světem, světem v nějž věříme.“ (Bernard, J., 
Jazyk, kinematografie, komunikace, Praha: Národní filmový archiv, 1995, s. 124.) 
21 2. listopadu 1936 začala pravidelně vysílat BBC. 1. Televizní reklama byla vysílána ve Spojených státech 1. 
července 1941. Jednalo se o reklamu výrobce hodinek Bulova a za tuto 20 vteřinovou propagaci bylo zaplaceno 
New Yorské pobočce NBC 9,- dolarů. Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Television_commercial 
22

 McQuail, Úvod do teorie masové komunikace, Praha: Portál 1999, s. 56. 
23

 „Média přenášejí z města na venkov a z horních vrstev společnosti směrem dolů sdělení o tom, co je nové a 
módní, pokud jde o zboží, myšlenky, technologie a hodnoty. Kromě toho zobrazují alternativní hodnotové 
soustavy, a tím potenciálně oslabují vztah k tradičním hodnotám.“ McQuail, D., c. d., s. 94. 
24 Moci rozumí Thompson „schopnost jednat, podnikat kroky v zájmu dosažení vlastních cílů a naplnění 
vlastních zájmů, tedy schopnost vstupovat do běhu událostí a ovlivňovat jejich výsledek.“ (Thompson, J. B., 
Média a modernita, Praha: Karolinum 2004, s. 17.) 



 
 11 

průmyslu lze od počátku 19. století dle Thompsona vypozorovat tři hlavní trendy25: 1) 
transformaci mediálních institucí do rozsáhlých komerčních firem; 2) globalizaci 
komunikace; 3) rozvoj komunikace zprostředkovávané elektronickou cestou. K nejvyšší 
akumulaci informačních a komunikačních prostředků došlo u institucí masmédií, což je 
dáno jejich technickou povahou26.  

Lze tak říct, že v současném světě má bezpochyby největší „symbolickou“ moc 
masová tvorba. Jelikož převážná část symbolické produkce a symbolické směny 
v dnešním světě prochází právě masovými médií. Masmédia ovlivňují způsoby produkce 
a šíření informačních a symbolických sdělení. Tím pádem mají mnohem větší vliv na 
utváření sebepojetí jedince. Vizuální produkce vždycky sloužila jako druh zrcadla 
společnosti, avšak až s nástupem masových médií si začala většina lidí brát vizuální 
výtvory skutečně osobně. Thompson v tomto kontextu poukazuje na dvojznačnost 
současné závislosti na médiích: 

„Čím více je proces budování sebepojetí obohacován mediovanými symbolickými sděleními, tím více se 
samo sebepojetí stává závislým na mediálních systémech, které se nacházejí mimo jeho kontrolu. (…) 
Prohlubující se reflexivní povaha sebepojetí může jít ruku v ruce se vzrůstající závislostí na systémech, jež 
nabízejí symbolické materiály pro proces utváření sebepojetí.“27  

 

 

                                                           
25

 Thompson, J. B., Média a modernita, Praha: Karolinum 2004, s. 65. 
26 Technické médium – „hmotný podklad symbolických sdělení (…)hmotné prvky, jejichž prostřednictvím je 
informace nebo symbolický obsah zachycen a přenesen od podavatele k příjemci.“ (Thompson, J. B., c. d., s. 
21.) 
27

 Thompson, J. B., c. d., s. 172. 



 
 12 

3. Pozadí vizuální stránky reklamy 
 

Co se týče vizuální stránky reklamy, jsme svědky střetávání dvou tendencí. Na jedné 
straně je zde požadavek inovace, za účelem zaujetí, na straně druhé je tu požadavek jisté 
konvenčnosti ve snaze o srozumitelnost. Jako v každé formě promluvy se zde střetávají 
dva druhy kreativity, na existenci kterých poukazuje U. Eco knize Teorie sémiotiky. V této 
publikaci se zmiňuje o „kreativitě zachovávající pravidla“ a „kreativitě měnící pravidla“28. 
Samo označení „grafický designer“ poukazuje na propojení v tomto povolání užité a volné 
tvorby. Reklamní průmysl jako celek se skládá ze tří základních aktérů29: 1) zadavatele 
reklamy, 2) reklamní agentury, 3) media. Kanálem skrze který se do televizní, ale i jiné 
reklamy dostávají vlivy z jiných druhů tvorby, jsou samotní tvůrci, kteří jsou přizvání na 
spolupráci nad daným projektem. Na produkci reklamy se podílí větší množství lidí 
s jejich osobními hodnotami, zájmy a cíly. Reklamní agentury prostředkují těmto osobám 
zakázky, poskytují jim finanční platformu pro tvorbu. Následně jsou tito tvůrci ve své 
tvorbě kontinuálně „svazování“ a směřování zadáním a představou zákazníka. Avšak 
představy, které tito tvůrci přinášejí do propagace určitého produktu, jsou v souladu 
s jejich osobními, originálními tvůrčími a vizuálními inklinacemi.  

 

 

Obrázek 1 - Obvyklá struktura reklamní agentury dle Dominicka J. R.
30

 

G. Maletzke  přisuzuje podavatelům sdělení, mediálním profesionálům, které označuje 
jako „komunikátory“, šest charakteristických rysů, které ovlivňují konečnou podobu 
sdělení31: 

                                                           
28 Eco, U., Teorie sémiotiky, Brno: JAMU, 2004, s. 185. 
29

 Dominick, J., R., The Dynamics of Mass Communication, USA: McGraw-Hill, Inc., 1990, s. 367. 
30 Na faktické výrobě reklamy pracuje kreativní oddělení. 
31 Převzato z: Jirák, J., Köpplová, B., Média a společnost, Praha: Portál, 2007, s. 80.  
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1. představa komunikátora o sobě samém; 
2. komunikátorovo osobní uspořádání; 
3. tým, v němž komunikátor pracuje; 
4. vztah komunikátora k organizaci; 
5. komunikátorovo společenské prostředí; 
6. tlaky a omezení způsobené tím, že mediální sdělení je veřejné povahy. 
 

Po celém světě jsme svědky toho, jak úspěšné reklamní agentury hledají „kreativce“ 
všeho druhu, jejichž projev je v souladu s image dané agentury.  Tedy hledají osoby, které 
mají ve svém oboru svůj osobní originální jazyk, který budou schopni v průběhu tvorby 
zakázky transformovat, přizpůsobovat a zároveň zachovávat. Můžeme být svědky toho, 
jak se tvůrci reklam, rekrutuji z řad umělců (např. ilustrátoři věnující se kresbě 
storyboardů, hudebníci skládající jingly, básnicí píšící slogany atd.). Osoby původně 
zadávající reklamu samovolně cítili, že obohacením informativní stránky reklamy o 
emocionální rozměr různých uměleckých odnoží, vyniknou a přilákají větší množství 
případných konzumentů. Emotivnost prohloubila v divácích prožitek obeznámenosti 
s produktem, posílila zprostředkovanou zkušenost. 

Reklama tedy představuje užití několika druhů kreativní tvorby za účelem propagace.  

S. G. Josephson32 v tomto kontextu mluví o existenci různých „kulturních nik“, 
představujících různé kulturní potřeby. Existence či vznik určitého druhu tvorby tak 
odpovídá na kulturní poptávku. Dále Josephson ukazuje, že i když vizuál vznikne v určité 
nice, nemusí v ní zůstat. Tvorba na sebe bere podoby niky, do které je umístěno. Vizuál 
určitého obrazu kupř. van Gogha, který vznikl v nice krásného umění, můžeme užit dle 
potřeb designu či reklamy. Budeme měnit jeho funkční užití a tím ho budeme zároveň 
přemísťovat z niky do niky33.   

Pokud přistoupíme na to, že reklama, plní ve společnosti určitou současnou potřebu. 
Představuje tak určitou samostatnou kulturní niku. Zjistíme podle mě, že v této oblasti se 
odehrává syntéza masového umění, designu a avantgardy, za účelem propagace produktu, 
pohnutek jeho spotřeby a potřeby jeho spotřeby.  

V následujících podkapitolách se tedy budu věnovat designu, masovému umění a 
avantgardy, jejích povaze, jejích funkcím v dnešní společnosti a jejich vztahu k reklamě a 
jejím komunikátorům.    

 

                                                           
32 Josephson, S., G., From Idolatry to Advertising, New York: M. E. Sharpe, Inc., 1994. 
33 Josephson rozlišuje 4 ústřední umělecké niky dnešní doby: krásné umění, populární umění, design a reklamu. I 
když zcela nesouhlasím s jejím členěním umělecké tvorby, shledávám jako přínosný samotný model kulturních 
nik a členění tvorby na základě funkce, kterou v kultuře zastává.  
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3.1. Design 

Vznik designu, jako i vznik masmédií a masového trhu se obecně přisuzuje období 
průmyslové revoluce. S. G. Josephson přisuzuje vznik designu rozvoji masového trhu a 
strojové výroby, což vedlo k změnám spotřebního chování a preferencí kupujících. 
S poklesem cen výrobků si nižší sociální třídy obyvatelstva mohli dovolit lepší nábytek, 
oblečení i jiné potřebné zboží. Masová výroba umožnila vznik střední třídy konzumentů, 
kteří se vzdali svých schopnosti domácí výroby. S tím jak rodiny přestávali být 
soběstačnými výrobními jednotkami, začala růst poptávka po zboží. Jako hlavní funkci 
designu uvádí Josephson vyrábění užitečných produktů reagujících na potřeby 
spotřebitelů. V designu se odehrává kreativní tvorba účelného a zároveň atraktivního 
objektu. Ústřední zájem designu se přitom pohybuje okolo funkce produktu a jeho stylu.  

V důsledku industrializace výroby se stala aktuálním otázka toho, jak nahradit původní 
originální řemeslnou dekoraci výrobků. Designéři začali hledat nové dekorativní formy 
vhodné pro strojovou výrobu. V tomto ovzduší se zrodil funkcionalismus, poselstvím 
kterého bylo, aby forma 
následovala funkci. Asi 
nejznámějším designovým 
hnutím se stal Bauhaus, který 
se snažil nastolit nový vztah 
mezi originálnosti řemeslné 
výroby a uniformitou výroby 
strojové. Studenti školy 
Bauhausu měli umět 
skombinovat ve své tvorbě 
řemeslo, strojový 
funkcionalismus a estetičnost. 

Design, co se týče 
originálního stylového 
provedení produktu, se začal 
využívat k zvýšení prodeje 
přibližně v 20. letech 20. 
století. Mezi první průmyslové oblasti, které sáhly na tento marketingový trik, se řádí 
automobilový průmysl v čele se společností Henry Forda. Konzumenti si již nekupovali 
pouze funkční výrobky, ale i určitý styl. Přiřazovali se svým spotřebním chováním 
k určitému vkusu. Ve 20. – 30. létech 20. století se ve společnosti ustaluje profese 
designera a roste role propagace s tím, jak se technologický inovují komunikační média.  

 

Obrázek 2 - Příklad propojení produktu s určitou osobou 
(celebritou) reprezentující osobitý styl a pohled na svět. Logo 
společnosti Chupa Chups obohatil v roce 1969 Salvadora Dali o 
obrys květiny. 
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3.2. Masové umění 

„Art evolves over time. So the criteria for art (and, presumably, even art status) that are fitting at one point 
in history, may not be appropriate at a later point in history. “ 

Noël Carroll, A Phylosophy of Mass Art. 

Žijeme ve věku masového umění, jak říká N. Carrollem. Masové umění či masová 
zábava jsou pro dnešního člověka nejsnadněji dosažitelnou formou estetické zkušenosti. 
Masové umění, jak říká Carroll je formou populárního umění přenášeného masovými 
médií. Masové umění představuje obdobně jako i design produkt industriální revoluce. A 
vzniku masové společnosti, jako společnosti umožněné rozvojem masových technologií. 
Dle Nöela Carrolla je umělecké dílo masovým produktem34 v případě, že splňuje 
následující charakteristiky: 1. je typizované, 2. je produkováno či šířeno masovou 
technologii, 3. je záměrně strukturováno tak, aby bylo srozumitelné již při prvním 
kontaktu, co nejširšímu, více méně laickému, publiku. 35 Masové umění (v případě této 
práce reklama) nesmí být zaměňováno s uměním populárním. Toto označení je 
ahistorické, jak podotýká Carroll. S populárním uměním se můžeme setkat napříč 
dějinami a nejedná se o specifickou formu vyjadřování. Naopak masové umění je 
produktem především doby industrializace. Masové umění se sice dá zařadit do kategorie 
populárního, ale nemůžeme říci, že všechno masové umění je populární. Jako příklad si 
můžeme zvolit nesčetné množství filmů, hudby či i reklamy, které přestože jsou, 
vzhledem ke kategorizaci uvedené výše, masovými výrobky, nezískaly si popularitu.  

Masové umění má za cíl vytvoření vizuálních struktur přístupných, co největšímu 
„laickému“ publiku. Laickost, nepoučenost, publika přitom může být pouze relativní, 
jelikož i samotné opakované vystavení diváků tomuto druhu tvorby vede k určité formě 
učení se chápani předváděných struktur. Televizi označuje McQuail za převládající 
estetický výraz doby nesoucí i naplňující velký potenciál, co se týče schopnosti prosazovat 
změny.  

„Vládnoucí ideologie není vnucována, nýbrž působí dojmem, že existuj díky nezpochybňované shodě. 
(…)Masová média sama o sobě skutečnost nedefinují, ale poskytují a zajišťují přednostní přístup 
k definicím, jež mocenské elity přijaly za své.“36  

 

3.2.1. Film 

Jedním z typů masového umění, na které televizní reklama, v důsledku charakteru své 
exekuce, navazuje, je film. V otázce způsobu promluvy se reklama dá označit za 

                                                           
34 Produkt – „Veškeré výrobky, služby, ale i zkušenosti, osoby, místa, organizace, informace a myšlenky, tj. vše, 
co se může stát předmětem směny, použití či spotřeby, co může uspokojit potřeby a přání.“ (Kotler, Ph., 
Armstrong, G., Marketing, Praha: Grada Publishing, 2004, s. 847.) 
35 Carroll, N., A Phylosophy of Mass Art, New York: Oxford University Press Inc., 1998, s. 196. 
36 McQuail, D., Úvod do teorie masové komunikace, Praha: Portál 1999, s. 124. 
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„masovějšího“ přímého příbuzného filmu37. Reklamy nejčastěji představují 30-ti vteřinové 
mini-dramata, s propracovaným scénářem, promyšlenou motivaci hlavních hrdinů a více-
méně originální vizuální stránkou. Je též celkem obvykle, že mnozí „budoucí“ režiséři 
velkofilmů se pro začátek často spokojí s natáčením reklam. Asi nejznámějším příkladem 
je D. Fincher, tvůrce filmů Seven, Fight Club, či Panic Room. Filmový jazyk a jazyk 
reklamy se v mnohém shodují. Film, jak tvrdí kupř. Jan Bernard, uskutečňuje sugesci ve 
sféře jednání a vytváření obrazu světa, hraje roli v socializaci a individualizaci jedince38.  

„Filmový model buď sugestivně utvrzuje vnímatele v jeho představách a názorech, v pocitu souznění 
s postojem autora, nebo v kontrasugesci provokuje názory opačné. Oba procesy se opírají o asociace, 
vznikající na základě filmových obrazů ve vědomí (či podvědomí) vnímatele, který si vytváří obrazy a 
jejich časoprostor vlastní. Estetickým objektem tak není dílo ve své materiální podobě, nýbrž to, co vzniká 
během vnímání této jeho materiální podoby. (…) Manipulace s filmovými modely reálného a možného 
světa a společnosti umožňuje touto „hrou na svět“ (…) poznávání a zvládání světa, zobecnění a fixaci 
lidských zkušeností a představ, umožnění jejích předávání nejideálnější sugestivní formou, formou 
syntetického analogonu reality.“ 

 

3.3. Avantgarda 

Avantgarda zasahuje do reklamy skrze osobní preference a hodnoty komunikátora. 
Termín „avantgardní umění“ přejímám od N. Carrolla a myslím jím umění primárně 
neurčené široké veřejnosti, které se snaží překročit tradiční způsoby vnímání a cítění a pro 
plné pochopení kterého je nezbytná určitá zkušenost, kvalifikace. Té se tvůrcům reklam 
dostává v důsledku jejich osobního zájmu o hledání nových trendů, nových druhů vizuální 
komunikace, které se neustále vyvíjejí ve společnosti. Dále reklamní komunikátoři 
přicházejí do kontaktu s avantgardou v důsledku charakteru uměleckého vzdělání, kde se 
vedle sebe vyskytují ateliéry zaměřené jak na užitou, tak i na volnou tvorbu. Trend 
propojení těchto dvou druhů tvorby je dán i odkazem, který po sobě zanechal Bauhaus. 
Jedná se o odkaz potřeby učit studenty „umění“, jak řemeslu, tak i tradičnímu umění.  

Tvůrci reklam čerpají z avantgardní tvorby ve snaze o nalezení vlastního jazyka, ve 
snaze o vizuální inovaci. Tato potřeba je dána vysokou konkurenci oboru, jak mezi 
tvůrci, zadavateli, tak i mezi samotnými agenturami. Reklamní komunikátoři transformují 
prvky a symboly nalezené v avantgardě, pro potřeby propagace. Vhodnost jejích 
kreativního projevu je totiž neustále korigována výzkumy trhu o preferencích cílové 
skupiny a názory zadavatele. Co do zaměření neseného poselství, je avantgardní umění 
obecnější. Zatímco masová tvorba, prezentovaná v této práci reklamou, usiluje o co 
nejpřesnější zásah cílové skupiny. Což se projevuje i na snaze tvůrců reklamy vždy 
stanovit typického konzumenta, kterému je produkt určen. Ústřední rozdíl mezi 

                                                           
37 J. Bernard přisuzuje vzniku filmu následující sekvenci kroků: „Na počátku vzniku filmu stojí autor, jehož 
vědomí i podvědomí odráží realitu okolního světa. Autor, jehož charakterizuje především tvorba jako záměrná 
konstrukce modelů reality, sdělujících autorovu zkušenost s realitou a jeho pohlede na ni jiným lidem, divákům. 
Autor zpravidla zachycuje představu modelu v písemné podobě, tedy přirozeným jazykem. Poté vyhledává 
spolupracovníky, s nimiž by tuto představu převedl do konkrétní filmové podoby.“ (Bernard, J., Jazyk, 
kinematografie, komunikace, Praha: Národní filmový archiv, 1995, s. 94.) 
38 Bernard, J c. d., s. 48. 
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avantgardní a masovou tvorbou tedy spočívá v způsobu užití vizuálních prostředků ke 
komunikaci s vnímatelem.  

Jako příčinu veřejné akceptace vizuálního jazyka reklamy spíše než jazyka avantgardy 
vidím to, že kontakt s masmédií představuje pro dnešního člověka ústřední způsob 
kontaktu s veřejnou sférou společnosti a zároveň to, že člověk je společenská bytost 
vystavená v dnešním světě vysoké míře individuálnosti a psychické frustrace s tím 
spojené. A tak je samozřejmé, že ve snaze o sblížení s okolím, se jedinec snaží přejímat 
symbolická sdělení, která uzná v důsledku osobních zájmů, za příhodná. Jelikož 
avantgardní vizuální produkce představují minoritní vizuální pohled společnosti, 
ztotožňování se s ním by nevedlo k vzniku pocitu sounáležitosti se světem okolo, ale 
spíše k vyčlenění se z tohoto světa. Tudíž se nejedná o perspektivní strategii přejímání 
komunikačních kódů. 

„Tím, že se zmocňujeme sdělení a začleňujeme je do rutiny svých životů, implicitně se podílíme na 
konstruování sebepojetí, tedy chápání toho, kdo jsme a kde se nacházíme v čase a prostoru. Neustále 
tvoříme a přetváříme své dovednosti a zásoby znalostí, prověřujeme pocity a vkus a rozšiřujeme obzor 
svých zkušeností. Aktivně modelujeme své já pomocí sdělení a smysluplných obsahů, které dodávají 
mediální produkty, jakož i další nosiče.“39  

                                                           
39 Thompson, J. B., Média a modernita, Praha: Karolinum, 2004, s. 40. 
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4. Funkce reklamy a důsledky pro výběr strategie propagace 
 

V reklamě se můžeme setkat s dvěma druhy sdělení. V prvním případě se jedná o 
přenos dojmů, v druhém jde o přenos faktů. V mnoha případech (reklamy na parfémy, 
auta atd.) můžeme nabýt dojmů, že přenášené poselství je informačně velmi „chudé“, 
avšak tento klam je dán tím, že se jedná o reklamy imageové, nikoli informativní. Toto 
rozlišení reklam můžeme chápat jako podkategorie typů uvedených výše. Jakákoliv 
z uvedených reklam může být pojata buď informativně, imageově nebo v kombinované 
formě. V prvním případě se bude jednat především o přenos konkrétních informací, v tom 
druhém se bude jednat spíše o prostředkování asociací. Tyto reklamy komunikují více 
náladu než konkrétní informací, pocity namísto slov. Celkově se tyto reklamy pokládají 
reklamním průmyslem za divákovi přístupnější a celkově vlivnější. A to z dvou důvodu40: 
1) Informace je vstřebána emocionálně, nikoli pojmově. Což znamená, že byla 
konzumentem procítěna hlouběji; 2) Informace byla přijata „nevědomě“ – konzument má 
tendenci si vlastní obsah reklamy vůbec neuvědomit, není si vědom žádného „poučování“ 
ze strany propagátora, nepociťuje přímo „úmyslnost“ zprávy. Komunikace skrze asociace 
obrazů je nepřímá, nenese konkrétní poselství, avšak se lépe vybavuje. Nejčastěji se s ní 
setkáme při propagaci produktů, nákup kterých není u dané cílové skupiny, spojen 
s dlouhodobějším racionálním zvažováním41.  

Na základě cíle sledovaného zadavateli propagace můžeme rozlišit tyto druhy 
reklamy42: 

• Produktová reklama 
- Cílem je propagace zboží a služeb 

• „Neproduktová“ (korporátní) reklama 
- Cílem je propagace spíše poslání či filosofie dané organizace, než určitého 

výrobku; 

• Komerční reklama 
- Cílem je propagace zboží, služeb či idejí se zájmem o zisk; 

• „Nekomerční“ (Sociální) reklama 
- Propaguje či je sponzorována charitativní organizaci, občanským 

sdružením či náboženskou nebo politickou organizací; 

• Akční reklama 
- Cílem je okamžitá reakce na straně příjemce; 

                                                           
40

 Viz.: Sutherland, M. & Sylvesterová, A. K., Advertising and the Mind of the Consumer, Allen & Unwin, 
Australia, 2000, s. 55 – 65. 
41Dá se tedy říct, že při odlišných kombinacích zboží a cílové skupiny se může jednat skoro o kterýkoliv 
výrobek. Nejčastěji jsme ale svědky tohoto trendu především u kosmetiky.  
42 Převzato z: Arens, W. F., Contemporary Advertising, Richard D. Irwin, Inc., 1994, USA, s. 23. 
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• Reklama zvyšující povědomí o značce43 
- Usiluje o vytvoření image výrobku či o obeznámení příjemce s názvem či 

obalem výrobku. 

V knize The Dynamics of Mass Communication můžeme najit následující model 
posloupnosti kroků při vytváření samotné reklamní kampaně44: 1) volba marketingové 
strategie, 2) volba hlavního tématu, 3) aplikace tématu na různá média, 4) produkce 
reklam, 5) nákup reklamních prostor a času, 6) exekuce a vyhodnocení kampaně.  V první 
fázi se klade důraz na výběr správné cílové skupiny, marketingový plán, vhodné ceny 
zboží či služby a rozpočet kampaně. V této souvislosti se často mluví o pozicování 
(positioning) produktu, kdy se daný předmět propagace vyčlení vůči ostatním ve své 
kategorii. Jedním z ústředních cílů reklamy je zaměřit naše vnímání na určitý hodnotový 
atribut a učinit z něj v naší mysli to hlavní, co si pod určitou značkou představujeme. 
Reklama tak uspořádává seznam vlastností, které s produktem spojujeme. Zároveň se snaží 
vynést daný produkt na pomyslný preferenční vrchol v dané kategorii výrobků. 

J. R. Dominick rozpoznává čtyři základní funkce, které reklama plní ve společnosti45: 

1) Je nástrojem marketingu – pomáhá poskytovatelům zboží a služeb prodávat jejich 
produkty; 

2) Plní vzdělávací funkci – je kanálem, skrze který lidé čerpají informaci o nových 
produktech a inovacích těch již existujících; 

3) Plní ekonomickou funkci – možnost propagace umožňuje novým konkurentům 
vstoupit na trh. Reklama tak, dle Dominicka, vystupuje jako nástroj zvyšování se 
konkurence, což následně vede k inovacím v daném oboru a snižování cen daných 
komodit. Zároveň svým masovým dosahem reklama snižuje firmám náklady na 
osobní prodej a distribuci; 

4) Plní společenskou funkci – názorně předvádí materiální a kulturní možnosti, čímž 
pomáhá zvyšovat produktivitu práce a životní úroveň členů společnosti.  

Mezi ústřední funkce a účely reklamy můžeme z marketingového hlediska zařadit 
následující body46: 

• Identifikace produktu a jeho odlišení od ostatních výrobků; 

• Informování o produktu, jeho vlastnostech, místě prodeje; 

                                                           
43 Značka – „Může být vyjádřena jménem, slovním spojením, znakem, symbolem, ztvárněná obrazem, případně 
kombinací všech uvedených prvků; k základním funkcím značky patří identifikace výrobků a služeb dané firmy a 
diferenciace, tj. odlišení od konkurenčních firem.“ (Kotler, Ph., Armstrong, G., Marketing, Praha: Grada 
Publishing, 2004, s. 855.) 
44 Dominick, J. R., The Dynamics of Mass Communication, USA: McGraw-Hill, Inc., 1990, s. 372-373.  
45

 Dominick, J. R., c. d., s. 350  
46 Převzato z: Arens, W. F., Contemporary Advertising, Richard D. Irwin, Inc., 1994, USA, s. 23. 
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• Stimulování spotřebitele k vyzkoušení nového produktu a navádění k 
opětovnému použití výrobku; 

• Podněcování k distribuci produktu; 

• Zvýšení spotřeby produktu; 

• Vytvoření u spotřebitele představy určité hodnoty produktu, preference značky 
a loajality v souvislosti s ní; 

• Celkové snížení nákladu spojených s prodejem. 

Jedním z ústředních pilířů reklamního průmyslu jsou média. Jejích výběr též 
představuje ústřední bod reklamní kampaně. V dnešní době se můžeme setkat s médií 
tištěnými, zvukovými, vizuálními a audiovizuálními. Všem jim je vlastní jiný způsob 
přenosu informace a též mají jiný způsob vlivu na spotřebitele. M. McLuhan ve své době 
shledával televizi nejvlivnějším médiem z toho důvodu, že zapojuje největší množství 
smyslů. I dnes, po nástupu internetu jako nového druhu reklamního média, je televize 
chápana jako nejvhodnějšího kanál pro předání informace od výrobce ke spotřebiteli. 
Avšak reklamní agentury si jsou vědomy, že různé produkty žádají různá média, jelikož 
různí spotřebitelé se obrací na různé kanály komunikace. Někteří spotřebitelé nemusí za 
celý den přijit do kontaktu s rádiem, nebo televizi. I z toho důvodu dnes vznikají nové a 
nové způsoby propagace. Velké naděje se dnes vkládají kupř. do reklamních televizí u 
pokladen obchodů či novinových stánků. Takže jsme svědky trendu vyhledávání nových 
působivějších lokalit rozmístění a zároveň migrace televizního způsobu komunikace do 
těchto oblastí. Z marketingového hlediska televize skoro vždy vítězí. Dle Dominicka 
posuzují marketingový odborníci vhodnost média na základě čtyř kritérií47: 1) dosah – 
kolik lidí dostane zprávu; 2) četnost – jak často se bude zpráva vysílat; 3) selektivnost – 
zda médium zasáhne potenciálního zákazníka, 4) efektivnost – kolik stojí zasáhnutí 
určitého počtu lidí (obvykle se jedná o cenu za 1000 potenciálních konzumentů). 
Přednosti televize jsou z tohoto hlediska jasné. Má téměř universální dosah a umožňuje 
časté opakování zprávy. I když televize není příliš selektivním médiem, dá se cílenost na 
určitou skupinu docílit vysíláním reklam v čase pořadu sledovaných potřebnou cílovou 
skupinou spotřebitelů. Kupř. ranní pořady jsou určeny hlavně dětem, zprávy sleduje 
převážně starší obyvatelstvo a seriály jsou doménami žen. V důsledku hlubších analýz se 
následně určuje věkové či sociální rozložení diváků nebo jejích politické názory. Mezi 
hlavní nevýhody televizní reklamy se dá zařadit cena reklamního času a s tím spojena 
omezenost informací, které je možné předat.  

 

                                                           
47 Dominick, J. R., The Dynamics of Mass Communication, USA: McGraw-Hill, Inc., 1990, s. 370. 
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5. Možnosti sémiotické analýzy reklamy 

 
Reklama jako forma vizuální komunikace představuje svébytný jazyk, kterému je 

vlastní určitý způsob kódování informací, který musí být v souladu s vžitými pravidly 
vizuální komunikace dané kultury. K reklamě tak přistupuji jako k soustavě znaků 
prostředkující divákům určitý smysl, jednak informačně, jednak emočně. Povaha 
znakovosti reklamy je přitom daná médiem, které užívá, zda se jedná o televizi, tisk či 
rozhlas.  

 
„Většina mediálních obsahů tím či oním způsobem vypráví příběhy, které na sebe berou poměrně šablonovité 
a předvídatelné formy. Hlavní funkcí vyprávění je pomáhat porozumět souhrnům faktů. Děje se tak dvěma 
hlavními způsoby. První je spojování akcí a událostí do logických celků provázaných souslednými nebo 
příčinnými vazbami. Druhým způsobem, jímž vyprávění pomáhá porozumět souhrnům faktů, je užívání 
ustálených a dobře rozpoznatelných (realistických) prvků při prezentaci jednajících osob a prostředí děje. 
Vyprávění pomáhá prostřednictvím lidských motivů logicky spojovat zlomkovité výjevy, ať již fiktivní nebo 
realistické.“48  

Reklama je formou promluvy49. A jak R. Barthes píše v knize Mytologie „jakákoliv 
forma promluvy může být mýtem.“  

„Psaný jazyk, ale také fotografie, film, reportáž, sport, divadlo, reklama, to vše může posloužit jako opora 
pro mytickou promluvu.“50 

Mýtus představuje u Barthese sekundární sémiologický51 systém, ve kterém jednotlivé 
znaky jsou sdruženy v asociativních vztazích za účelem vytvoření určité signifikace52. 
V případě reklamy jsou tyto, cílové skupině známé, mytické znakové asociace využívaný 
k vytvoření charakteru určitého produktu. Produkt je zmiňován v kontextu určitých mýtů 
skupiny, čímž se zařazuje do určitých kulturních kontextů. Jednak těží z existence 
určitých mýtů, jednak se asociováním s nimi, do nich včleňuje a transformuje je. 
Propojenosti reklamy a mýtu nasvědčuje i Barthesova charakteristika funkce mýtu, jako 
toho, co „označuje a dává na vědomí, vede k pochopení a cosi vnucuje.“ 53 

                                                           
48

 McQuail, D., Úvod do teorie masové komunikace, Praha: Portál 1999, s. 272. 
49 Definici promluvy přejímám od Barthese, ten ji chápe jako „jakoukoli – verbální či vizuální – signifikantní 
jednotku či syntézu.“ (Barthes, R., Mytologie, Praha: Dokořán, 2004, s. 109.) 
50 Barthes., R., c. d., s. 108. 
51Barthes užívá pro označení nauky o znacích, s ohledem na evropsko-francouzskou tradici, terminu sémiologie. 
Při parafrázování jeho výroků či jejich citacích budu toto označení zachovávat, i když ve zbytku textu budu pro 
označení vědy zkoumací znakové systémy, používat termín sémiotika, který vychází z americké tradice a dnes se 
již asimiloval ve většině zemí.   
52 Mýtem míní dle Hawkese Barthes „složitě uspořádaný systém obrazů a domněnek, které si společnost utváří 
proto, aby udržovala a potvrzovala smysl vlastního bytí: tj. samu budovu svého systému „významu“. (Hawkes, 
T., Strukturalismus a sémiotika, Brno: Host, 1999, s. 109) 
53 Barthes, R., c. d., s. 115. 
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Co se týče představy o sémantické struktuře reklamního spotu, přejímám Barthesův 
model, kde mýtus představuje systém založený na – v jeho terminologii - sémiologickém 
řetězci označujících a označovaných: 

 

1.označující 

 

2.označované  

3.znak 

 

I. OZNAČUJÍCÍ 
 

 

 

II. OZNAČOVANÉ 
 

Jazyk 

(primární 
sémiologický systém) 

MÝTUS 

(sekundární 
sémiologický systém) 

 

III. ZNAK 

 

 

Výsledný člen primárního sémiologického systému je v mýtu využíván jako 
prostředek ke vzniku systému sekundárního. Označující v mytickém sémiologickém 
systému může být výsledným členem primárního systému – smyslem, nebo na rovině 
mýtu – formou. Označované u Barthese vždy představuje koncept. Smysl mýtu vyhází ze 
souhrnu znaků primárního systému. Koncept zas v opozici k formě či smyslu představuje 
určitou tendenci či funkci. Hlavní funkci mýtu je dle Barthese deformovat smysl pomoci 
konceptu. „Koncept smysl odcizuje“54, jak říká Barthes.  

Barthes též poukazuje na to, že publikum vnímá mytické signifikace převážně jako 
přirozený vztah mezi označujícím a označovaným, jako přirozenou kombinaci 
označujícího a označovaného. Konzument mýtu, podle něj, pokládá signifikaci za systém 
faktů – „Mýtus je čten jako faktický systém, ačkoli je pouze systémem sémiologickým“55 A 
právě v tom tkví cíl této práce. Nechápat sémantická spojení užívána v reklamách jako 
samozřejmá. Problematizovat je. Odhalit případně určité tendence, stereotypy 
v souvislosti s jevy vyskytujícími se v sledovaných reklamách.  

Na druhou stranu pokud vyjdeme z faktu, že reklama se vždy vytváří s ohledem na 
určité konzumenty, dá se říct, že znaky, které využívá, jsou ty, které tvůrci propagace 
považují za odraz očekávání, předsudků, přesvědčení, fobií a stereotypů tohoto publika. 
Skrze sémiotickou a strukturální analýzu se tak dá dobrat toho, jakou má společnost 
představu sama o sobě. Jak vidí vztahy, které v ní panují či by měly panovat.  

                                                           
54

 Barthes, R., Mytologie, Praha: Dokořán, 2004, s. 121. 
55

 Barthes, R., c.d., s. 130. 
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V práci se tedy zaměřuji na analýzu toho, jaké „primární“ znaky, jsou využívány pro 
propagaci produktu a v jakých korelačních vztazích se vyskytují.  

Při interpretaci spotů se budu zaměřovat na jednotlivé „obrazy“. Nechávám se 
inspirovat postupem J. Bernarda, který podobným způsob postupuje při interpretaci jazyka 
filmu, přičemž navrhuje rozložení filmu nikoli na okénka či políčka56, ale na filmové 
obrazy, kterými rozumí následné: 

„Část obrazové složky filmu, ohraničenou buď střihem, či uvnitř komplikovanějšího záběru jedním 
ukončeným (byť třeba dočasně) pohybem kamery v jednom dramatickém prostředí či jiným hraničním 
signálem, znamenajícím změnu původní významové dominanty. V rámci tohoto obrazu se uplatňuje 
především ikonický charakter filmu – význam zde vzniká podobně jako v malířství.“57 

Ve snaze o přesné určení toho, které znaky se přímo vztahují k propagovanému 
produktu, jsem doplnila sémantickou analýzu o analýzu reklam na základě čtyř 
dramatických a „hollywoodských“ koncepcí reklamních šotů (J. Kastenholz, C. Young)58, 
které se používají při analýze „toku emocí“ (flow of emotions) v reklamě. Tato koncepce 
totiž osvětluje, že i když se v reklamě vyskytují všechny znaky za účelem vytvoření určité 
představy o produktu, v modelech spotů typu „emoční zvrat“ či „pozitivní přechod“ se 
můžeme setkat i se znaky, které se ke značce vztahují v negativním vztahu, tj. reprezentují 
absenci produktu. Zaměřím se tedy pouze na znaky vztahující se k produktu pozitivně, 
tedy ty, které mají explicitně dotvářet signifikaci produktu.  

Jednotlivé znaky získávají svůj význam prostřednictvím systematických rozdílností, kontrastů a možných 
voleb, které jsou regulovány lingvistickým nebo znakově systémovým kódem, a prostřednictvím (pozitivní 
či negativní valence), jež jsou dány pravidly kultury a znakového systému.59  

 

Čtyři způsoby představení produktu v reklamě, dle J. Kastenholze a C. Younga60: 

1. Značka jako hvězda / Model emočního zvratu. Na začátku reklamního spotu je 
divák vystaven negativnímu dramatickému napětí, ze kterého ho vysvobozuje produkt. 
Produkt či značka se v tomto případě vyskytují jako nositeli pozitivních emocí 
v silném kontrastu k emocím původně negativním. Jako modelový příklad toho druhu 
spotů uvádějí Kastenholze a Young reklamy s obsahovou linkou typu problém-řešení.  

2. Značka jako herec ve vedlejší roli / Model pozitivního přechodu. Produkt hraje 
úlohu herce ve vedlejší roli, avšak je nezbytný pro vývoj událostí a zvraty v zápletce. I 
v tomto případě se objevuje prvek emočního zvratu, avšak přechod je plynulý z nízké 
úrovně pozitivního stavu do úrovně vyšší. Značka by se přitom měla objevit právě 
v moment tohoto emočního přechodu. „Například sportovní vůz v reklamním spotu na 

                                                           
56 V dnešní době digitálního filmování jsou mimo jiné filmová okénka v podstatě sekundárním umělým rozbitím 
potoku primárního digitálního toku.  
57 Bernard, J., Jazyk, kinematografie, komunikace, Praha: Národní filmový archiv, 1995, s. 55. 
58 Převzato z archívu časopisu Marketing & Media (14. 5. 2008): http://mam.ihned.cz/c4-20004135-14216650-
102000_d-emoce-v-tv-reklamach. 
59 McQuail, D., Úvod do teorie masové komunikace, Praha: Portál 1999, s. 278. 
60 Převzato z archívu časopisu Marketing & Media (14. 5. 2008): http://mam.ihned.cz/c4-20004135-14216650-
102000_d-emoce-v-tv-reklamach. 
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automobily má začít řádný život a pozvednout jej do vyšší roviny zážitků, což je slib, 
který značka dává zákazníkovi jako řidiči.“ Jako příklad se v tomto případě uvádějí 
spoty užívající techniku odhalení, náhlého poznání, že reklama o v podstatě o něčem 
úplně jiném, než si divák ze začátku myslel.  

3. Značka jako režisér / Model upevňování emocí. Produkt není vidět, ale je vždy 
přítomen. Ocenění se mu dostává ve vylíčení zásluh na konci filmu. Tok pozitivních 
emocí se ve spotu plynule zvyšuje, až vyvrcholí na konci reklamního spotu spolu 
s prezentaci produktu. Jako příklad se uvádějí reklamní spoty se silným vizuálním 
provedením. 

4. Značka jako producent / Model posílené emoce. Jsou předváděny převážně 
vzrušující, vtipné a nevídané zážitky, které poskytuje produkt. Ve spotu se průběžně 
vyskytují pozitivní emoce, avšak jejich rovina zůstává stejná. Značka otevřeně 
vystupuje jako poskytovatel předkládaných zážitků po celou dobu trvání spotu. Jako 
příklad uvádějí  Kastenholz a Young střihově bohaté spoty s výraznými hudebními 
nahrávkami.  
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Při sémiotické analýze budu navazovat na pojetí znaků u Ch. Peirce. Ten rozlišil 
kromě jiných hledisek znaky ve své druhé trichotomii znaků na: a) znaky-ikony (icons), 
pro které je charakteristická podobnost formy či tvaru tomu, co je označováno, b) znaky-
indexy (indexes) – jsou spojeny s tím, co označují, pravidelnou, typickou, opakovatelnou 
závislosti (např. kvetoucí tulipány označující jaro, lidé s deštníky poukazující na deštivý 
den), c) znaky-symboly (symbols) – konvenční, pro danou kulturu, ustálené významy 
určitých předmětů či jevů61. Tyto kategorie představují možné způsoby vztahu mezi 
označujícím a označovaným, přičemž je možné pozorovat jejich kombinace v rámci 
jednoho znaku. T. Hawkes uvádí ve své knize Strukturalismu a sémiotika, příklad 
dopravního signálu, který může být zároveň jak indexem („poukázání na situaci a výzva 
k okamžitému, příčinně podmíněnému činu“), tak i symbolem („červená v naší 
společnosti značí „nebezpečí“, „stop“, zelený signál opak; a tyto arbitrárně přisouzené 
barvy dává dopravní signalizační systém do binární opozice jako symboly.“62). Při 
analýze vybraných spotů si tedy budu všímat charakteru vztahu mezi označujícím a 
označovaným, který je směrodatný v rámci dané dějové linie. 

Prvním krokem mé analýzy bude zjištění, jaké ikony a v jakých symbolických 
funkcích se v daném spotu nachází. Dále budu vycházet ze strukturalistické interpretace 
obrazu, kdy se pozorovatelné situace a jevy nechápou jako chaotické či náhodné, ale jako 
projevy, primárně neevidentních, skrytých sociálních struktur63. Jak píše P. Sztompka 
v knize Vizuální sociologie: „Tyto struktury určují podobu sociálních situací, formu jevů 
a průběh událostí; determinují a omezují to, co se může v sociálním životě stát.“64 
Strukturou rozumí Sztompka síť, určitý způsob uspořádání vztahů mezi prvky určitého 
celku. Mým dalším krokem po určení znaků tedy bude rozpoznat struktury vztahů mezi 
nimi. Zaměřím se v každé reklamě na typ interakční situace (rodinný výlet, cesta do práce 
aj.) a budu zkoumat, jakých podporujících kontextů je užito k dotvoření konotace 
produktu (typy prostředí výskytu produktu, tělesné rysy postav i vnější charakter 
produktu, použité rekvizity, tvary i barvy). Pomocí strukturalistické interpretace spotů se 
pokusím odhalit konotace pozorovatelných situací. Případně rozpoznat určitý opakující se 
kód v reprezentaci produktu či znaků, které se k němu vztahují.  

                                                           
61„Triáda“ nezahrnuje vzájemně se vylučující druhy znaků, nýbrž tři způsoby vztahu mezi znakem a objektem 

nebo označujícím a označovaným, které koexistují ve formě hierarchie, v níž jeden bude vůči druhým dvěma 
nevyhnutelně dominantní.“ (Hawkes, T., Strukturalismus a sémiotika, Brno: Host, 1999, s. 108.) 

62
 Hawkes, T., c. d., s. 108. 

63
 „Sémiologická analýza má převážně formální povahu; spočívá v zjišťování procedur, s jejichž pomocí se 

realizuje znaková funkce obrazu. Naproti tomu strukturalistická analýza má povahu meritorní, obsahovou, snaží 
se o odhalení mnohá úrovní, v nichž jsou skryty sociální a kulturní významy, které obraz nese, a o pochopení 
těchto významů.“ (Sztompka, P., Vizuální sociologie, Praha: SLON, 2007, s. 85) 
64

 Sztompka, P., c. d., s. 89. 
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6. Rozbor konkrétního materiálu a jeho zhodnocení 

Ve svém zadání jsem svou pozornost omezila na rozbor reklam automobilů. Jak 
pokazují M. Sutherland a A. K. Sylvesterová  knize Advertising and the mind of the 
consumer lze na trhu nalézt dva druhy reklam: a) s nízkou účasti (low – involvement) a b) 
s vysokou účasti (high – involvement). Toto rozlišení reaguje na rozdílnou míru 
angažovanosti diváků při sledování reklamy a vlivu těchto vizuálů na jejich další 
rozhodování. Zároveň tato kategorizace více méně odpovídá rozdílu mezi reklamou na 
levné a drahé zboží. Při koupi levných produktů, jako jsou např. šampony, saponáty či 
máslo trávíme mnohem méně času výběrem značky než při koupi výrobků finančně 
náročnějších. U dražších výrobků si dáváme zaležet na konečném rozhodnutí mnohém 
více. Takže je samozřejmé, že reklamy na dražší zboží budou propracovanější, 
originálnější, kreativnější, budou se snažit více odlišit od konkurence, více definovat 
propagovanou značku. V případě zboží nižších cenových kategorií (např. instantní 
polévky, krémy) se můžeme na druhou stranu setkat s téměř identickými vizuálními 
zpracováváními reklamy zboží. Pokud bych se tedy zaměřila na reklamu „s nízkou 
účastí“65, věřím, že bych nalezla sdělení velmi si podobná co do sémantické i strukturální 
stránky. Zaměřím se tedy na reklamy aut v rámci vítězů mezinárodních soutěží. Vybírám 
tak reklamy nejvýraznější, reklamy, které svým vítězstvím prokázaly „individuálnost“ a 
propracovanost svého symbolického sdělení a zároveň účinnost na cílové publikum. 

Vzhledem k datovému rozsahu sledované oblasti a zároveň vzhledem k omezenosti 
zdrojů dat jsem zvolila techniku účelového výběru vzorku66. Jako zdroj dat nejvhodnější 
pro tento výzkum jsem vyhodnotila internetový archiv reklamní tvorby na adrese 
www.advertolog.com. Z tohoto archivu čerpám a analyzují spoty oceněné v roce 2007 na 
mezinárodních reklamních festivalech zmíněných na výše uvedené webové adrese. Jsem si 
vědomá, že tento interaktivní projekt se zaměřuje především na tvorbu nadnárodních, 
původně amerických či evropských reklamních agentur, a že moje práce tím pádem 
postihne pouze reklamní tvorbu vycházející především z euro-amerických znakových a 
vizuálních koncepcí. Etablované reklamní festivaly s mezinárodní porotou však podle mě 
nabízejí přístup k „ideálním“ prototypům zkoumaného druhu vizuální propagace. Jedná se 
o díla, která by svou znakovou jednoznačností měla být přístupná všem potenciálním 
konzumentům. Advertolog.com je pro mne nejvhodnějším zdrojem dat i z důvodu jeho 
veřejné přístupnosti. Zároveň věřím, že výzkum mezinárodních reklam, nevyužívajících 
regionálních kulturních odkazů a určených k působení na mezinárodní publikum, poskytne 
pravdivější informace než výzkum regionálního vzorku. Mezinárodní vzorek nabízí na 
jednu stranu reklamy zaměřené na abstraktnějšího spotřebitele, na druhou stranu se však 

                                                           
65 Je samozřejmé, že samotná reklama nemůže přimět diváka k angažovanosti. Konzument jako aktivní aktér 
přenosu vizuální informace může pohlížet na reklamu dražšího výrobku, jako na reklamu „s nízkou účasti“, 
jelikož v daný moment kupř. nepotřebuje nové auto a tím pádem se v těchto reklamách nijak neangažuje. Avšak 
v moment, kdy se u něj opět objeví potřeba tohoto produktu, získá pro něj tato reklama opět status ji náležící. 
V tomto kontextu je též potřeba podotknou, že (jak tvrdí M. Sutherland a A. K. Sylvesterová) cílem reklamy 
není přímět diváka k okamžitému nákupu produktu, ale zajistit výrobku trvalé místo v žebříčku produktů, které 
chápe jako důvěryhodné při rozhodování o nákupu určité komodity. (viz. Sutherland, M. & Sylvesterová, A. K., 
Advertising and the Mind of the Consumer, Allen & Unwin, Australia, 2000, s. 6 – 24.) 
66 „Účelový výběr je založen na úsudku výzkumníka o tom, co by mělo být pozorováno a o tom, co je možné 
pozorovat.“ (Převzato z: Disman, M., Jak se vyrábí sociologická znalost, Praha: Karolinum, 2002, s. 112). 
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snaží využívat svého druhu universální kód komunikace (jak verbální, tak i akustické i 
vizuální). V případě volby kupř. pouze českých reklam bych přišla do kontaktu se znaky a 
stereotypy vykazujícími regionální zvláštnosti67, což nepokládám za nijak bezvýznamné, 
avšak pro účely tohoto výzkumu nevhodné a zavádějící. Z tohoto důvodu vyřazují ze 
svého vzorku i všechny vítězné reklamy roku 2007 s výrazně nacionální symbolikou, či 
operující s kulturně specifickými reáliemi, jelikož mé kulturní zázemí a znalosti mi 
nedovolí objektivně určit povahu znaků a struktur v podobných reklamách užitých. 
Konečný vzorek tak tvoří 21 reklamních spotů:  

1) Audi A4 Quattro: Dog 

Zadavatel: Audi 
Agentura: BTS United 
Země: Norsko 
 

Námět: Automobil tiše projíždí zimní krajinou. Při průjezdu obydlenou oblasti 
se za ním rozeběhne pes. Nemůže však automobil dohnat a v prudké zatáčce končí 
pronásledování ve sněhu, zatímco Audi pokračuje v cestě.  

V daném spotu se uplatňuje dramatický model posílené emoce. Značka 
vystupuje jako producent pozitivních zážitků. Všechny přítomné znaky od začátku 
spotu se k propagovanému produktu pozitivně vztahují. 

Ústřední interakce – cesta přírodní krajinou. Kód konotace spotu se utváří 
především skrze symbolizaci ikonů auta, psa, zimní venkovské krajiny. Spot je 
postaven na opozici přírody a techniky. Jsou předvedeny různé způsoby, kterými 
propagovaný model auta, jako svého druhu vrchol technické produkce, zdolává 
překážky předkládané přírodou. Les, venkovní krajina a sníh odkazují k špatné 
sjízdnosti cesty. Vrčení psa odkazuje k jeho vnímání auta jako ohrožení. Pes 
v spotu symbolizuje formu ochrany, také samu přírodu, svým následným 
chováním i její nevyzpytatelnost. Auto zastupuje v opozici k němu, stabilnost, 
bezpečí, spolehlivost před nástrahami přírody reprezentovanými psem a sněhem. 
Jako ústřední interakční situace, ve kterých značka vystupuje, se objevují: jízda 
řidičsky náročným terénem a závod (případná forma hry) se psem. Závod auta a 
psa následně staví tyto dva aktéry do pozice znaků ochránců z prostředí techniky a 
prostředí přírody. Přičemž v daném případě vítězí technika.  

Nalezené mýty: Mýtus „rivality“, soutěže mezi přírodou a technikou. Mýtus 
automobilu jako útočiště, ochránce. Jako poskytovatele příjemných zážitků a 
komfortů při pobytu mimo domov, v přírodě či jinak nehostinném prostředí.  

 
 

                                                           
67

 Jako příklad můžu uvést francouzskou reklamu Peugeout 1007 postavenou na každodenních reáliích „typické“ 
francouzské rodiny a monologu hlavní hrdinky ve francouzštině.  
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2) Seat Altea XL: Toys  

 
Zadavatel: Seat 
Agentura: Atletico International Advertising 
Země: Španělsko 
  
 Námět: Za deštivé noci ožívají v dětském pokoji hračky, balí se a odcházejí 
v párech do automobilu stojícího venku. Ráno nachází mladá rodina, chystající se 
na výlet, ke svému překvapení celý kufr auta zaplněný hračkami.  

Spot zastupuje dramatický model posílené emoce. Značka je prezentována jako 
producent předváděných ojedinělých zkušeností.  

Ústřední interakční situací je společný výlet. Hlavní znakoví aktéři - hračky, 
převážně ze zvířecí říše, se sdružují do párů a uchylují se do auta během bouřky. 
Evidentní je paralela k biblickému příběhu o Noemové arše. Auto asociací s tímto 
příběhem vystupuje jako vrcholná podoba útočiště pro všechny tvory. Hračky 
odkazují k dětské hře i k zábavě celkově. Auto asociací s těmito indexy hry 
vystupuje jako rodinný a zábavný dopravní prostředek.  

Nalezené mýty: Mýtus automobilu jako útočiště, jako místa her a zábavy, jako 
místa společného trávení času. Mýtus nadpřirozené nevysvětlitelné přitažlivosti 
automobilu. Mýtus daného produktu jako místa trávení společného volného času 
s blízkými osobami.  
 
 
3) Škoda: Baking  

Zadavatel: Škoda 
Agentura: Fallon 
Země: Anglie 
 
 Námět: Jsme svědky pečlivé výroby modelu automobilu z různých cukrářských 
materiálů.  

Ve spotu se uplatňuje dramatický model upevňování emocí. Značka vystupuje 
jako režisér probíhajících činnosti. Produkt se vyskytuje jako prostředkovatel těch 
nejpozitivnějších emocí.  

Konotace výrobku se utváří skrze interakci hlavních aktérů a jejich přístup 
ke konečnému výtvoru. Ústřední interakční situací je vaření, symbolizující 
spolupráci, osobní přístup, ruční práci a preciznost. Uniformní oblečení aktérů 
poukazuje na profesionálnost výrobců. Gesta jako průběžné ochutnávání 
ingrediencí mluví o jejich spokojenosti s produktem. Další neverbální projevy 
účinkujících vypovídají o zábavnosti procesu výroby. Auto se asociuje se svého 
druhu pohádkovým procesem výroby a stává se tak něčím víc než pouhou 
technikou. Propagovaný produkt se ukazuje jako produkt lidské práce, produkt 
určený jiným lidem. Cukrářské provedení automobilu celkově odkazuje k jeho 
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výjimečnosti, jelikož dorty a sladkosti celkově se vyskytují jako symboly oslav, 
narozenin, a jiných výjimečných okamžiku lidského života.  

Poleva a čokoláda vytlačují s mysli diváka představy technických olejů a vůni 
nových plastů. Spot se snaží vymezit produkt vůči ostatním tím, že vytváří vlastní 
mýtus výroby, který se distancuje od skutečné „tovární“, sériové a odosobněné 
podoby této činnosti. Skutečná povaha automobilové výrobu je překryta mýtem 
výroby cukrářské. Vnímání výrobku je rozšířeno o další rozměr smyslovosti.  

Nalezené mýty: Nejvýrazněji se prezentuje osobitý mýtus výroby. Též se 
objevuje mýtus neobvyklé substanční podstaty produktu z čehož plyne jeho 
osobitá smyslovost. Objevuje se zde mýtus automobilu jako objektu zvláštního 
emocionálního vztahu ze strany spotřebitele. Představa automobilu se též pojí se 
skupinovou aktivitou, plnou zábavy. Ve spotu se též objevuje mýtus péče a 
starostlivosti, nikoliv však v souvislosti se samotným automobilem, ale jeho 
výrobcem. K automobilu se tak tento mýtus vztahuje skrze značku.  
 
 
4) Nissan Quashquai: Skateboard  

Zadavatel: Nissan 
Agentura: TBWA Paris 
Země: Francie 
 
 Námět: Město. Na automobil naskočí člověk v nadživotní velikosti a 
manipulaci s ním, jako se skateboardem, zdolává různé dopravní překážky: opravy 
vozovky, popelářský vůz, dopravní zácpa. Vrcholem spotu je let přes střechy 
městských budov.  

Produkt je představen skrze dramatický koncept posílené emoce. Od začátku 
do konce je divák vystaven emočním podnětům obdobné úrovně. Značka tak 
vystupuje jako producent, jehož vlastnosti jsou v průběhu spotu předváděny.  

Hlavní interakční situaci je hravá a zábavná cesta automobilem v městském 
prostředí. Hlavními vyskytujícími se znaky jsou město, auto a „řidič“. Nereálná 
velikost člověka, řidiče, majitele auta ho ve spotu prezentuje jako „pána“ situace, 
auta i města. Auto je prezentováno jako symbol hry, zábavy. I řidič, muž (o čemž 
nasvědčuje oblečení) je pojímán jako hráč, sportovec, který vnímá město jako 
svoje hřiště. Městské prostředí se stává hracím polem. Tato asociace se navazuje 
zdoláváním městských překážek po způsobu jízdy na skateboardu. Nekonvenční 
způsob řešení obvyklých městských dopravních situací, odkazuje k svobodě řidiče 
při řízení propagovaného produktu, zároveň k přesnosti, kterou jeho řízení 
dovoluje.  

Nalezené mýty: Objevuje se mýtus automobilu jako svého druhu hračky 
dospělých mužů. Na substanciální rovině se automobilu přisuzují vlastnosti 
odporující fyzikálním zákonům. Podporuje se mýtus v jistém smyslu 
nadpřirozenosti tohoto produktu. Dále se vyskytuje mýtus bezpečnosti, 
automobilu. 
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5) Smart Fortwo: Backseat   

Zadavatel:Daimler Chrysler 
Agentura: BBDO Germany 
Země: Německo 
 
 Námět: Sledujeme filmové sekvence, ve kterých dochází k napadení řidiče ze 
zádního sedadla automobilu. Na konci spotu se prezentuje propagovaný automobil, 
jako jehož hlavní výhoda vystupuje, vzhledem k předchozím záběrům, absence 
zadních sedadel.  

Spot představuje dramatický model emočního zvratu. Značka se vyskytuje na 
konci jako hvězda, která diváka vysvobozuje ze záplavy negativních zkušeností.  

Ústředním ikonem je auto symbolizující bezpečí v protikladu k prezentovaným 
negativním emocím, které jsou na počátku spotu spojeny s auty disponujícími 
zadními sedadly. V závěru spotu je též konotace produktu doplněna o jeho 
umístění do prostředí městských garáží. Symbolika prezentovaného auta je též 
obohacena o prvek zábavy a to užitím ve spotu filmových scén. Tento spot svým 
způsobem poukazuje na existenci ve filmech určitého mýtu a distancuje se od něj, 
deformuje ho dle vlastních potřeb.  

Nalezené mýty: Jako ústřední vystupuje mýtus automobilu jako útočiště, 
ochránce řidiče i spolucestujících.  
 
 
6) Peugeot 207: GPS  

Zadavatel: Peugeot 
Agentura: BETC Euro RSCG 
Země: Francie 
 
 Námět: Město. Řidič se na své trase nedůvěřivě řídí instrukcemi GPS, které 
jsou v rozporu s ukazateli cesty na samotné silnici. Nakonec GPS nečekaně navádí 
řidiče na cestu, která mu poskytuje skutečný požitek z cesty. Dochází k odhalení 
skrytých přání řidiče.  

K propagaci produktu byl zvolen dramatický model posílené emoce. 
Automobil je ve spotu neustále přítomen a je producentem jedinečného 
prezentovaného zážitku.  

Ústřední interakční situace – cesta automobilem z města za použití GPS 
navigace. Jako ústřední ikony vystupují: auto, řidič-muž, město, přírodní 
(neměstská) krajina. Auto s GPS navigaci je v spotu reprezentováno jako řidičův 
plnocenný partner na cestě, což se utvrzuje řidičovou ochotou poslouchat na první 
pohled nesprávnou navigaci GPS, s kterou je, ale ve výsledku spokojen. Auto se v 
interakci s řidičem dostává za hranice obyčejné techniky – „ožívá“. Situace, kdy 
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GPS navrhuje ignorovat směrové ukazatele, odkazuje jak k charakteru tohoto 
produktu tak i povaze spotřebitele. Jde tu o vybočení z konvencí, přání „jít svou 
cestou“. Závěr spotu odkazuje k produktu, jako nástroji zábavy, hry, potěšení.  
 Nalezené mýty: Mýtus nadpřirozených vlastností automobilu, vystupuje jako 
samostatná entita. Následně je přítomen herní mýtus automobilu. Dále mýtus 
existence zvláštní emocionální vazby mezi řidičem a automobilem. 
  
 
7) VW Touran: Strašidelný vlak  

Zadavatel:Volkswagen 
Agentura: Agence V 
Země: Francie 
 
 Námět: Divák cestuje na horské dráze prezentující různá stadia mužského 
života. Od svobodného života, prezentovaného ženami a klubovou hudbou se 
dostává k manželství (které se nachází na vrcholu dráhy) a následně skrze strmý 
pád k dětem. S příchodem dětí tmavnou barvy, místo hudby je slyšen pouze křik či 
zvuky hraček, jízda začíná být „agresivnější“. Celkové uspořádání scén se stává 
stálé chaotičtějším. V závěru se divák dostává na konec trati do klidného a 
přehledného prostředí přírody, kterému dominuje propagovaný automobil.  

Dramatický model upevňování emocí. Značka je režisérem, který buduje smysl 
příběhu.  

Ústřední interakce – jízda na horské draze vystupující jako symbol životní 
cesty. Produkt se vyskytuje v cíli horské dráhy, jako svého druhu symbol smyslu 
života. Automobil se prezentuje v asociaci s klidnou přírodou, světlými barvami. 
Oproti světu prezentovanému před ním, který je doprovázen pochmurnými 
barvami, chaotickým pohybem kamery a absenci jakýchkoliv přírodních motivů. 
V opozici k nepředvídatelné a neovladatelné cestě na horský draze představuje 
produkt formu dopravního prostředku, který přináší do života klid, možnost řídit 
svůj osud.   

Nalezené mýty: Okolo produktu se vytváří mýtus útočiště, pomocníka, 
prostředku k dosažení klidu a vyššího stupně štěstí. Prostředku příjemného trávení 
společného volného času s blízkými osobami.  

 
 
8) Dodge Caliber: Old Friends  

Zadavatel: Dodge Caliber 
Agentura: BBDO 
Země:USA 
 
 Námět: Město. Přátele jedou na výlet do přírody a dohodnou se, že se vymění 
za volantem při dalším tankování. Následuje představení technických možností 
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automobilu a série různých, místy zvláštních přírodních scenérií.  Při tankování 
jsou muži překvapení tím, kolik času uteklo, jelikož jim narostly nepřehlédnutelné 
vousy.   

Spot zastupuje dramatický model upevňování emocí a je zakončen 
emocionálně silnou události. Značka vystupuje jako režisér budující příběh.  

Ústřední interakce - výlet z města do přírody či na venkov (k čemuž odkazuje 
spací pytel umístěny do vozidla na začátku spotu). Produkt vystupuje v souvislosti 
s následujícími ikony: muži – přátele, město, přírodní krajina (scenérie), ipod 
(moderní technologie). Produktu jsou tak vlastní následující konotace: Jedná se o 
dopravní prostředek určený mladým mužům, vhodný jak do města, tak i do 
přírody, především na delší cesty (což je prezentováno tím, jak si hlavní hrdinové 
nevšímají plynutí času).  

Nalezené mýty: Ve spotu se uskutečňuje mýtus automobilu jako 
prostředkovatele originálních až nadpřirozených zážitků. Dále je tu mýtus 
automobilu jako prostředku odpočinku, útěku od každodenní rutiny, práce. 
Přítomen je i mýtus daného produktu jako místa trávení volného času s blízkými.  
 
 
9) Renault Clio: Rybář  

Zadavatel: Renault 
Agentura: Publicis Conseil Advertiser / PSYOP 
Země: Francie 
  
 Námět: Obrovská mytická, pohádková bytost, obklopena přírodou, lesy a 
zvířaty, sedí na útesu ostrova a „rybaří“. Jako návnadu používá propagovaný 
automobil. Prut s návnadou nahazuje do centra města, kde se na něj sbíhají lidé.  

Spot je příkladem dramatického konceptu pozitivního přechodu. Značka 
vystupuje jako herec ve vedlejší roli, jako prostředek umožňující zlepšení 
dosavadní situace spotřebitelů.  

Ústřední interakce – lov lidí. Nadpřirozená bytost, která se touto činnosti ve 
spotu zabývá a nadpřirozený svět, který jí obklopuje a z kterého má podle všeho 
pocházet i automobil, odkazují k výjimečnosti a nadpřirozenosti produktu. 
Automobil vystupuje jako prostředek přechodu do jiného, nepředstavitelného 
světa. Město se ukazuje jako symbol práce (úředník za psacím strojem, holičství) a 
monotónnosti, což je podtrženo i šedou barevnosti. Svět, z kterého přichází 
produkt, se prezentuje jako místo zábavy, odpočinku (rybaření), přírody.  

Nalezené mýty: Mýtus pohádkovosti, nadpřirozenosti vlastností automobilu. 
Mýtus tohoto produktu jako prostředku odpočinku, útěku od každodenní rutiny, 
práce. Je přítomen i herní mýtus produktu, ve smyslu zábavné činnosti.  
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10) Renault Megane Olympic  

Zadavatel: Renault 
Agentura: Publicis Conseil Advertiser 
Země: Francie 
 
 Námět: Stroze vyhlížející muž v obleku se rozebíhá, běží přes přechod a skáče, 
ve stylu skoku do výšky, skrze otevřené okénko do zaparkovaného automobilu.  

Jedná se o dramatický model upevňování emocí. Produkt vystupuje jako 
režisér příběhu, který ho naplňuje smyslem.  

Ústřední interakční situace – zábavné, nekonvenční trávení času ve městě. 
Produkt se prezentuje v asociaci s městem, pracující seriozně oblečenou osobou, 
provozováním sportu, nečekanými aktivitami.  

Nalezené mýty: automobil jako prostředek herních i jiných neobvyklých 
originálních aktivit a zážitků.  
 
 
11) Chrysler Voyager: To je moje  

Zadavatel: Daimler Chrysler 
Agentura: Contrapunto 
Země: Španělsko 
 
 Námět: Mladý, střízlivě oblečený pár přistupuje k podobně vyhlížejícímu muži 
a ptá se na cestu. Ten namísto odpovědi na otázku poukazuje na své auto a až poté 
se věnuje dotazu.  

Spot zastupuje dramatický model upevňování emocí. Značka vystupuje na 
konci příběhu jako režisér událostí.  

Ústřední interakce – komunikace majitele produktu a mladého páru, ohledně 
hledání cesty. Konotace produktu se utváří na základě asociace s příměstským 
prostředím (jako jeho indexy slouží specifický vzhled ulice v asociaci s keřovitou 
výsadbou a nízkou architekturou) a určitým typem lidí. Majitel auta působí jako 
pracující, usedlý obyvatel satelitního městečka. K této skutečnosti odkazuje jak 
volba střízlivého oblečení, tak i noviny, které drží v ruce. Množství novin a 
vykasané rukávy poukazují na to, že řidič se nachází v prostředí, kde se může 
chovat uvolněně, což znamená, že okolní prostředí je jeho bydlištěm.  Druhou 
stranu tvoří též střízlivě působící mladý pár hledající cestu, přičemž majitel 
propagovaného produktu, je nejprve odkazuje pravě k němu. Propagované auto se 
prezentuje jako rodinné auto i auto pro práci. Rodinné auto, na které může být 
každý pracující muž pyšný.  

Nalezené mýty: Spot je vystavěn na mýtu automobilu jako objektu zvláštního 
emocionálního vztahu ze strany spotřebitele. Mýtus automobilu jako odrazu 
osobnosti řidiče.  
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12) Toyota: Lidskost  

Zadavatel: Toyota 
Agentura: Hakuhodo 
Země: Japonsko 
 
 Námět: Město. Mladý muž jde ulici a nasedá do automobilu. Místo sedadel 
jsou však v automobilu lidí, kteří ho objímají, když si zapíná pas, pod volantem 
sedí další člověk držící připravený nafouklý airbag atd. Všechny části automobilu 
se prezentují jako vykonávané lidmi sedícími v té či oné části auta. 

V spotu se uplatňuje dramatický model posílené emoce. Značka vystupuje jako 
producent ojedinělého zážitku z jízdy.  

Ústřední interakční situace – jízda autem ve městě. Produkt se prezentuje 
v opozici k neosobnímu městskému prostředí, kde on sám poskytuje majiteli péči a 
starostlivost. Zatímco na ulici lidé hlavního hrdinu míjejí, v autě se mu dostává 
intimní péče. Jako znaky péče a starostlivosti vystupují lidé v rolích technických 
pomůcek automobilu. Produkt asociaci s těmito znaky získává lidský rozměr, 
přestává být pouze technikou. Apel se klade na představu o produktu, jako o 
projevu lidské práce a péče, která je s řidičem po celou dobu jízdy.  

Nalezené mýty: Je přítomen mýtus neobvyklé substance automobilu, která 
proměňuje jeho smyslové vnímání a zastírá chladnou odosobněnou 
technologičnost produktu. Mezi produktem a spotřebitelem se předpokládá 
zvláštní emocionální vztah. Spot dále vytváří mýtus automobilu jako pečujícího a 
starostlivého pomocníka.  
 
 
13) Nissan Tiida: Štěně  

Zadavatel: Nissan 
Agentura: Publicis 
Země: Rumunsko 
 
 Námět: Přírodní krajina. Mladý pár jede v autě. V moment kdy se na sebe 
usměji, automobil náhle zastaví, jelikož silnici přechází zvíře. Teprve při 
opětovném nastartování, do předu automobilu doletí plyšová hračka, původně 
umístěna v zádni části automobilu.  

Spot představuje dramatický model posílené emoce. Produkt vystupuje jako 
producent prezentovaných zážitků.  

Ústřední interakcí je cesta autem mimo-městskou krajinou. Konotace produktu 
je utvářena asociativními vztahy mezi následujícími znaky: mladý pár, hračka, vlk. 
Produkt je prezentovat jako prostředek bezpečných a zábavných výletů mimo 
město. Jak nečekané zastavení se auta před překážkou, tak i dlouhý let hračky 
v asociaci s překvapenou reakci cestujících odkazují k produktu jako k něčemu, co 
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dokáže spotřebitele překvapit.  
Nalezené mýty: Spot prezentuje mýtus automobilu jako ochránce a útočiště. 

Dále mýtus tohoto produktu jako místa společného trávení volného času 
s blízkými. 
 
 
14) Volvo S80: Manželka 

Zadavatel: Volvo 
Agentura: McCann Erickson Israel 
Země: Israel 
 
 Námět: Manželský pár jede automobilem, přičemž je akcent silně dáván na 
různé statusové atributy cestujících (hodinky, šperky). Při jízdě následně manželka 
řidiče vydává v rizikových i jiných situacích (parkování, přílišné přiblížení či 
zamčení dveří) výstražné zvuky příznačné pro automobil.  

Dramatický model – posílené emocí. Značka je přítomná po celou dobu spotu a 
je prezentována jako producent předváděných událostí.  

Ústřední interakční situace – cesta městským prostředím z nebo na slavnostní 
akci. K vytvoření konotace produktu jsou využity následující znaky: město, kapky 
deště, hodinky, snubní prsten, šperky, manželský pár. Hodinky symbolizují jak 
časovou přesnost, tak i technickou preciznost. Snubní prsten symbolizuje 
partnerství. V souvislosti s chováním manželky je zde jasná asociace, co se týče 
vztahu k autu, jako k partnerovi při jízdě. Viditelné šperky oblečení aktérů 
odkazují k sociálnímu postavení cílové skupiny i určení propagovaného produktu. 
Déšť, kapky vody symbolizují čistotu, svěžest. Jízda propagovaným autem se ve 
spotu přirovnává ke komunikaci s životním partnerem.  

Nalezené mýty: Prezentován je mýtus zvláštního, až partnerského vztahu mezi 
řidičem a automobilem. Dále mýtus automobilu ochránce. Mýtus auta jako místa 
společného trávení volného času s blízkými. 
 
 
15) Volkswagen Fox: Vetřelec  

Zadavatel:Volkswagen 
Agentura: DDB Germany 
Země: Německo 
 
 Námět: V spotu se prezentuje komická animovaná 30ti vteřinová verze filmu 
Vetřelec.  

Spot reprezentuje dramatickou koncepci upevňování emoce. Značka není ve 
spotu explicitně přítomná a vykytuje se až ke konci příběhu jako svého druhu 
režisér odpovědný za poskytnutý zážitek.  

Jedná se o čistě imageový a emoční spot. Jako ústřední asociační znak se 
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využívají krátké 30 vteřinové komické animované adaptace slavných filmů 
(Vetřelec, Rocky, Titanic aj.).  

Nalezené mýty: Automobil jako prostředek originálních, zábavných zážitků. 
 
 
16) Volkswagen Phaeton  

Zadavatel: Volkswagen 
Agentura: Grabarz & Partner Werbeagentur 
Země: Německo 
 
 Námět: V spotu jsme svědky bravurního stínového divadla vytvořeného 
pomoci rukou. Je předváděná flora, fauna, prvky lidské civilizace. V závěru je 
z rukou vytvořena silueta propagovaného automobilu.  

Dramatický model – upevňování emocí. Značka vystupuje jako režisér 
propůjčující dějové linii smysl.  

Jako ústřední interakce vystupuje stínové „divadlo“. Spot je spíše emočního 
než informativního rázu. Konotace produktu je utvářena skrze asociaci auta 
se symbolikou rukou jako druhu organického, multi-utilitárního nástroje. Symbolů 
osobní a pečlivé tvorby. Výrobek se prezentuje nikoli jako výrobek strojů, ale 
lidských rukou. Snaha ukázat lidský rozměr technologie. Produkt jako znak se 
svou konotací odpoutává od představy neosobní strojové výroby. Jeho vznik a 
tvorba se prezentují jako výsledek dokonalého zvládnutí určité techniky. 

Nalezené mýty: Spot vytváří mýtus výroby (výroba se asociuje s formou hry). 
Na něj navozuje mýtus neobvyklé substance automobilu, která proměňuje jeho 
smyslové vnímání.Též se zde projevuje mýtus zvláštní propojenosti člověka a 
stroje. Rostliny, lidé i prezentovaný automobil se ukazují jako substančně stejné.  
 
 
17) Jaguar XK  

Zadavatel: Jaguar 
Agentura: EURO RSCG 
Země: USA 
 
 Námět: Spot je tvořen sestřihem emotivních záběrů jízdy automobilem, projevů 
radosti, akce, nočního života, milostného vztahu.  

Dramatická koncepce – posílené emoce. Produkt je ve spotu přítomen po celou 
dobu a značka se jeví jako poskytovatel přítomných pozitivních emocí. Spot je 
vysoce emocionální. Jedná se tak o model „značka jako producent“.  

Ústřední interakce – zábavné, odpočinkové trávení času. Konotace produktu se 
utváří skrze jeho asociaci s následujícími znaky: mladý muž řidič, mladá dívka 
spolucestující, letiště, městská kavárna. Mladý pár symbolizuje mladistvou energii, 
nevázanost, emocionálnost. Letiště se dá chápat jako symbol svobody, odkazuje 
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k letu, nespoutanosti, cestování. Dále městské prostředí nočních podniků odkazuje 
k uvolněné atmosféře, zábavě. Jako prvky dotvářející kontext jsou užity: sluneční 
brýle řidiče odkazující k uzavřenosti vůči vnějšímu světu, specifická denní doba 
od soumraku do úsvitu odkazující k neoficiálnosti atmosféry, rychlý střih 
vytvářející iluzi neustále a nabité akce. Produkt se prezentuje jako určený pro 
mladé lidi, snažící o prožití rychlého života nabitého akci.  Obrazy kdy dívka 
jakoby „tančí“ s autem, či momenty, kdy se řidič odráží v zrcátkách automobilu, 
odkazují k produktu jako k součásti majitele, jako něčeho, co mu poskytuje ten 
správný obraz jeho sama, jako toho, co ho prezentuje navenek a zastupuje. Dále se 
produkt asociuje s milostnými city mezi hrdiny. Neustále je prezentována 
náklonnost dívky řidiči automobilu.  

Nalezené mýty: V reklamě se především prezentuje mýtus kauzality rychlých 
aut, krásných mladých dívek a zábavy. Dále je přítomen mýtus zvláštní emoční 
vazby mezi autem a řidičem. Též mýtus auta, jako prostředku hry, zábavy. 
Vyskytuje se i mýtus automobilu jako odrazu osobnosti řidiče. Vyskytuje se i 
mýtus automobilu jako místa trávení volného času s blízkými osobami.  
 
 
18) Audi RS4 VB 420 CV Quattro  

Zadavatel: AUDI 
Agentura: DDB Barcelona 
Země: Španělsko 
 
 Námět: Animovaný spot je pojat ve stylu technických kreseb. Divákovi jsou 
předváděny fantaskní představy mechanického chodu lidských orgánů.  

Dramatický model upevňování emocí. Značka vystupuje na konci spotu jako 
nositel zážitků prezentovaných a slibovaných spotřebiteli. Značka tedy vystupuje 
v roli režiséra příběhu.  

Ústřední interakce – chod lidského těla spojený s emočním prožíváním. 
Produkt se nachází v asociačním vztahu s mechanizovanými částmi lidského těla. 
Emoce se ukazují jako mechanický proces. Na příslušné emoce odkazují ikony 
srdce, vlasů a oka. Srdce, vizuálně pojaté jako motor, odkazuje k bujným emocím. 
Vlasy odkazuji k jemnosti prožitku. Oko v kombinaci s dříve uvedenými orgány se 
stává místem vstupu emocionálního podnětu. Spot ve své prezentaci reakce jde 
zevnitř ven. Konečná slza symbolizuje dojetí, vrcholnou emocionální reakci na 
podnět, kterým je produkt.   

Nalezené mýty: Spot využívá a podporuje mýtus svého druhu symbiózy řidiče 
a automobilu. Mýtus zvláštnosti smyslového prožitku daného produktu.  
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19) Citroën: Bruslař  

Zadavatel: Citroën 
Agentura: Euro RSCG 
Země: Francie 
 
 Námět: Tým pozorovatelů přijíždí do zimní lesní krajiny. Propagovaný 
automobil se po chvíli transformuje do podoby robota a jde si zabruslit.   
Ve spotu je užito dramatického modelu posílené emoce. Značka vystupuje jako 
producent umožňující předváděné zážitky. Produkt se ve spotu objevuje jako 
poskytovatel nevídaných zážitků.  

Ústřední interakce – vědecký výlet do divoké přírody. Konotace produktu se 
utváří skrze asociaci následujícími znaky: řidiči (vědci, muži), nehostinnou 
přírodní krajinou, robotem, jízdou po ledě (ve smyslu hry, sportu, druhu zábavy). 
Vědci jako řidiči auta odkazují jednak k vhodnosti produktu pro pracovní, seriozní 
účely. Dále jako osoby pozorující transformované auto též mohou zastupovat 
osoby kontrolující výkon auta. Dá se jim tedy přisoudit i role konstruktérů. Na 
možnost této interpretace role řidičů auta je odkazováno jejích používáním 
různých technických pomůcek k pozorování produktu. Výrobce produktu se tak 
prezentuje v souvislosti s nekonvenčními technikami zkoušek jízdných vlastností 
automobilu. Prostředí, do kterého je produkt umístěn odkazuje k vhodnosti auta do 
jízdně obtížného terénu. Transformace vozidla následně obohacuje jeho konotaci o 
prvky nevšednosti, fantasknosti. Poukazuje na vozidlo jako na něco víc než 
pouhou techniku. Robot jako symbol značky obohacuje její konotaci o prvky 
novátorství a technické dokonalosti. Následná aktivita transformovaného auta 
uvádí produkt do asociačního vztahu se sportovní, zábavnou aktivitou nevšedního 
rázu.  

Nalezené mýty: Automobil jako nadpřirozená a samostatná entita, jako 
prostředkovatel nečekaných, zábavných, herních zážitků. Přítomen i mýtus 
propojenosti skupinové aktivity a automobilu.  

 
 
20) Toyota Tacoma: Příliv  

Zadavatel: Toyota 
Agentura: Saatchi & Saatchi 
Země: USA 
 
 Námět: Spot je pojat jako záznam pořízený náhodou kamerou umístěnou na 
pobřeží ornitology. Jsme svědky příjezdu na pobřeží kanoisty. Po jeho odpluti je 
automobil několik hodin devastován přílivem. Po návratu majitele se však 
automobil nachází v původním stavu. 

Jedná se o dramatický model upevňování emocí. Produkt vystupuje jako 
režisér děje spotu přinášejíc smysl a vrchol pozitivních emocí.  
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Ústřední interakční situace – výlet do přírody za sportem. Jako znaky utvářející 
konotaci produktu jsou užity: řidič - muž, sportovec, přírodní divoká krajina. 
Produkt se asociaci s těmito znaky prezentuje jako vhodný do extrémních 
podmínek, pro lidí mající rádi extremní zážitky. Chování řidiče odkazuje 
k produktu jako k spolehlivému dopravnímu prostředku. Ve spotu vystupuje do 
popředí i motiv souboje techniky a přírody, ze kterého stroj vychází jako stabilní a 
nezničitelný. Primárně se automobil spojuje s mužským řidičem. Zde jsme svědky 
mýtu o spojování extrémních a nebezpečných činností hlavně s muži.  

Nalezené mýty: Automobil jako samostatná entita, na kterou se řidič může 
spolehnout. Dále mýtus produktu jako poskytovatele originálních zážitků.  
  
 
21) Volkswagen Touareg  

Zadavatel: Volkswagen 
Agentura: DDB Amsterdam 
Země: Holandsko 
 
 Námět: Ve spotu se nám představuje majitel off-roadového automobilu. 
Oblečen do obleku, zbrusu nových holínek a vesty nám v prostředí lesa vysvětluje, 
co všechno by mohl se svým nablýskaným autem v tomto terénu provádět. 
K žádnému činu však nedojde.  

Spot ztělesňuje dramatickou koncepci posílených emocí. Divák je v reklamě, 
souvislosti s prezentací značky, průběžně vystavován rovnocenným pozitivním 
podnětům. Značka vystupuje jako jejich producent.  

Ústřední interakce – předvádění vlastností vozidla. Konotace produktu se 
utváří skrze charakter řidiče a okolního prostředí. Jako znaky odkazující k povaze 
řidiče jsou užity: oblek s kravatou a viditelně nové, nepoužité sportovně-rekreační 
doplňky oblečení. Vůz se ukazuje jako vhodný pro extrémní off-roadové 
podmínky a zároveň pro „strohé“ podnikatele pracující ve městě. Vůz se 
prezentuje jako prostředek vyloženě městských obyvatel k nepřímému kontaktu 
s přírodou, sportem a extrémními zážitky. Produkt se ukazuje jako přispívající 
k určité image řidiče, jako doplněk.   

Nalezené mýty: V poněkud sarkastickém duchu se předvádí mýtus daného 
produktu jako odrazu osobnosti řidiče. Dále se objevuje mýtus auta jako 
poskytovatele (v tomto případě pouze potenciálního) zábavných, sportovně-
herních zážitků. Je prezentován i mýtus tohoto produktu jako prostředku 
odpočinku, útěku od každodenní rutiny, práce. Též jako komfortního útočiště, 
prostředku ochrany před přírodou.  
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7. Závěr 

 
Výše předvedena analýza ukazuje, že v současných reklamách na automobily se 

můžeme setkat s několika mýty, či stereotypními představami: 
• V 12 z 21 spotů (spoty č.: 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 19, 17, 20, 21) se můžeme 

setkat s mužským řidičem či majitelem vozidla. V ostatních případech 
nefiguruje či není explicitně určen. Automobil tedy ve vybraném vzorku 
figuruje jako produkt určený převážně mužům; 

• Prvek ochrany a péče o cestující se objevuje v 12 spotech z 21 (spoty č.: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 20, 21); 

• V 11 z 21 spotů (spoty č.: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 19) se produkt asociuje 
s různými formami her, soutěží či zábavných činností; 

• V 10 spotech z 21 (spoty č.: 3, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21) se prezentuje 
zvláštní emocionální vztah řidiče k automobilu, či mezi řidičem a tímto 
dopravním prostředkem; 

• Spojení automobilu s volným (ne pracovním) časem se objevuje u 9 spotů 
(spoty č.: 2, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 20); 

• V 9 případech (spoty č.: 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 20, 21) vystupuje automobil i 
jako prostředek záchrany, útočiště před živlem (déšť, sníh, příliv) či jiným 
aspektem přírody;  

• V 8 spotech (spoty č.: 3, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 21) se též explicitně prezentuje 
štěstí v souvislosti s užíváním či konstrukci automobilu; 

• V 8 spotech (spoty č.: 3, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 19) se vyskytuje snaha o potlačení 
technické stránky automobilu a jeho „polidštění“ (antropomorfizace nebo 
projevy svobodné vůle) či přiblížení přírodě; 

• V 7 spotech (spoty č.: 2, 3, 8, 13, 14, 17, 19) se produkt též ukazuje jako 
prostředek skupinové aktivity; 

• V 7 případech (spoty č.: 2, 4, 6, 8, 9, 19, 20) vystupuje nadpřirozenost 
schopností automobilu. 

 

Ve výše uvedeném vzorku tak můžeme rozpoznat určitý kód68 prezentace automobilu, 
jehož konstitutivními částmi jsou: mladý muž okolo 30 let, péče (ochrana), 
mimopracovní aktivity – (sport, hry), zábava, odpočinek, příroda. 

Vzhledem k hypotéze, kterou jsem předložila v úvodu této práce – že opakovaná 
asociační spojení, která naleznu v analyzovaných spotech, budou poukazovat na základní 
hodnoty, které daný výrobek musí propagovat, chce-li se prosadit na trhu – usuzují, že 
mezi hodnoty či funkce, které konzumenti vyžadují v souvislosti s automobilem, patří 
především mužnost (potažmo síla, průbojnost), zábava (asociace řízení s hrou; aby 
aktivita náročná na soustředění a fyzicky namáhavá byla jednoduchou a zábavnou) a 
bezpečí či ochrana.  

                                                           
68

 „Kód je systém znaků a zásad jejich užívání, popisujících, v jakých kombinacích mohou smysluplně 
vystupovat, aby předaly složené významy.“ (Sztompka, P., Vizuální sociologie, Praha: SLON, 2007, s. 89) 
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Co se týče výsledku analýzy v otázce uplatnění dramatické koncepce J. Kastenholze a 
C. Younga, můžeme si všimnout, že dominujícím dramatickým konceptem reklam je 
model posílené emoce. Na druhém místě se nachází spoty typu upevňování emocí.  

Při sledování analyzovaných spotů jsme si mohli povšimnout několika skutečností. 
Tyto nejúspěšnější a nejpůsobivější reklamy automobilů roku 2007 jsou prostoupeny 
nereálnosti. Pojímají jízdu v automobilu jako zábavu, hru, což je v naprostém rozporu 
s reálným chováním na silnici, které je vyžadováno zákony.  Často ukazují vybraný 
produkt v souvislosti s přírodou, jako symbolem klidu v opozici k městu. Přestože auta 
patří spíše do městského hektického prostředí. Nemluvě ani o nerealističnosti 
transformování se, bruslení či jakéhokoliv jiného svobodného jednání automobilu. 
Vidíme tedy, že tyto z marketingového hlediska úspěšné reklamy, kterými se mají 
inspirovat jiný tvůrcové, nabízí pouze v malé míře reálné hodnoty společnosti (užívají je 
spíše pouze k dokreslení příběhu a jeho zrealističtění). To, co je nabízeno divákům, 
především jsou jejich sny a touhy. Tím, co můžeme internalizovat z tohoto vzorku 
symbolických sdělení, jsou spíše než hodnoty společností z kterých vzešly, jejích přání. 
Divák se identifikuje s tou či onou reklamou z daného vzorku nikoli na základě toho, že 
předvádí reálnou podobu věcí, ale na základě toho, že realizuje jeho sny.  

Vycházejíc ze sledovaného výběru se tedy dá říci, že reklama se nepodílí ani tak na 
společenských představách o realitě, jako na vytváření mytických představ o reálných 
aspektech reality. Přičemž tyto mýty jsou formovány vlastními sny, přáními a potřebami 
spotřebitelů. 

Reklama přehání, „nafukuje“, skutečný stav věci a skutečné vlastnosti produktů, avšak 
též vytváří určitou zásobu objektivovaných snů a přání lidí (ať už imaginárního či 
materiálního hlediska). Právě k těm přihlíží osoby motivované vytvářet spotřební statky. 
Stejně jako sci-fi odkrývá vědcům, co by se lidem hodilo, odkrývá reklama potřeby 
spotřebitelů, činí je veřejnými. 
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