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1 ÚVOD

V dnešní postmoderní době mnoho filozofů, jazykovědců a literárních teoretiků (ale 

nejenom těch) přijímá názor, že každý umělecký text vzniká na principu intertextuality, že 

neexistuje  text  bez  návaznosti  na  jiný  text.  Proto  je  tomuto  jevu,  označovanému  ve 

světové  jazykovědě  také  termíny  intertextovost,  intertextové  navazování,  textuální 

intersubjektivita,  transtextualita  aj.,  udělována  stále  větší  pozornost  jazykovědců  a 

literárních kritiků.1 

Umberto Eco říká v poznámkách ke svému románu Jméno růže: „Objevil jsem prostě 

to, co spisovatelé věděli odedávna (a co nám taky mockrát pověděli): že knihy povídají 

vždy o jiných knihách a že každý příběh vypravuje příběh, který už byl jednou vyprávěn. 

Věděl to Homér, věděl to Ariosto, o Rabelaisovi nebo Cervantesovi nemluvě. Takže můj 

příběh nemohl začít jinak než objevem rukopisu, a i to byla pochopitelně citace“ (Eco, 

1986, s. 230).2 

Každý text  nějakým způsobem přetváří  nebo jinak zpracovává,  používá jiné texty. 

Mnoho vědců se proto zabývá tematikou originality takto vzniklých textů. Při jakémkoliv 

intertextovém  vztahu  je  možno  o  originalitě,  autenticitě  nově  vzniklého  textu 

polemizovat.  Je  vlastně  ještě  možné  vyhnout  se  nějakým způsobem interakci  s jinými 

literárními díly? Je možné vytvořit svébytný, originální text? Jak moc si jsou recipienti 

vědomi  intertextových  vztahů  mezi  jednotlivými  díly  a  má  to  nějaký  vliv  na  jejich 

vnímání textu? Je užití staršího díla jen nápodobou pramenící z nedostatku invence, nebo 

je  možno  využít  tento  postup  tvůrčím,  osobitým způsobem?  Na  všechny  tyto  otázky 

nemůžeme jednoznačně odpovědět.

Tibor Žilka připomíná, že i při zkoumání vzniku konkrétních děl W. Shakespeara se 

zjistilo,  že  každé  dílo  tohoto  anglického  dramatika  vzniklo  na  podkladě  jiného  textu 

(Žilka,  1999, s.  28). Shakespeare vycházel ve svých hrách ze starých předloh, protože 

podle renesančních estetických představ si nekladl za cíl nalézt nové fabule, ale nově a 

lépe zpracovat fabule staré (Stříbrný, 1987, s. 167n.). Proto můžeme téměř pro každou 

1 Srov. ovšem názory lingvistů,  kteří  se pochybovačně  táží,  zda existuje  nějaká specifická postmoderní 
intertextovost,  zda  postmoderna  zapojuje  intertextovost  nějakým  zvláštním  způsobem,  se  specifickými 
funkcemi, které by nám umožnily odlišit postmoderní intertextovost od jejích předchozích forem, a zvláště 
od forem modernistických (Pfister, 1991, s. 210).

2 Dále autor píše o „ozvucích intertextovosti“, které ovšem nijak dále nespecifikuje (ibid.).
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Shakespearovu hru objevovat mnoho pramenů, ať už jsou to starší hry, básně i romány, 

nebo různá naučná díla, většinou historická nebo kronikářská. 

Funkci  intertextových  odkazů  zkoumá  literární  věda  především  v postmoderních 

dílech (u Jorge Luise Borgese, Umberta Eca aj.),  popř. stylistika,  textová lingvistika a 

sémiotika.  Jsou  vypracovávány  typologie  intertextových  forem  (plagiát,  citát,  aluze, 

parafráze, excerptum atd.) a žánrů (recenze, kritika, edice, adaptace atd.).

Ve  výtvarném  umění  též  existuje  oblast,  kde  najdeme  mnoho  příkladů  s různým 

využitím původního textu v novém textu3. Jako příklad může posloužit Andy Warhol a 

jeho tvůrčí metoda. Warholovy kresby jsou ručně malované kopie s ostře ohraničenými 

obrysy bez nejmenší stopy vlastního rukopisu. Z novin a fotografií převzaté reprodukce 

autor přenáší na papír nebo na plátno pomocí šablony přes hedvábnou nebo silonovou 

síťku.  Tak vznikají  jeho sériografie.  Tato zdánlivá „neoriginalita“  je charakteristickým 

znakem jeho tvorby v období pop-artu, tj. od r. 1955 do konce života (Warhol, 1990). 

Velmi  časté  je  využití  biblických  motivů  v novějších  výtvarných  (a  samozřejmě  i 

literárních a hudebních) dílech4. Biblické motivy mohou být i ironizovány (srov. Kapsová, 

1999).  Další  technikou,  při  níž  se  využívá  výtvarné  intertextuality,  je  koláž  –  dílo 

vytvořené lepením papírových výstřižků z novin nebo částí reprodukcí jiných děl. Koláží 

se zabývali např. surrealisté (Toyen, J. Štyrský a další).

Můžeme mluvit i o hudební intertextovosti,  přestože tradiční muzikologie textovost 

připisuje pouze notovému zápisu hudby. Z hlediska intertextového navazování můžeme 

analyzovat  všechny  hudební  struktury,  které  jsou  jakýmkoliv  způsobem zaznamenány 

(v notovém zápisu nebo na zvukovém nosiči).  Intertextové vztahy se pak pohybují  od 

nejnápadnějších citací až po kontextuální či ideové navazování v širokém smyslu slova. 

Jako příklad uveďme improvizace, variace či současné využití samplingových technologií 

(Beličová, 1999, s. 283n.). Česká hudební skupina Znouzectnost použila například ve své 

písni  Divná písnička o divné popravě (z alba  Folcore)  jako druhý hlas citaci  melodie 

Beethovenovy  Ódy na radost. Původní německý text F. Schillera je ovšem zaměněn za 

Sekera když dopadla, všichni ztuhli rázem. Zatočí se do kolečka, přiroste hned zpátky, což 

je  textový  úsek  písně,  jenž  je  zpíván  s vlastní  melodií  písně  paralelně.  Pro  udržení 

paralelnosti  hlasů není  text  zpívaný na melodii  Ódy na radost zcela  totožný s textem 

hlavní  melodie  písně  (Sekera  když  dopadla,  všichni  ztuhli  rázem  –  jenom  hlava  

3 Termín text zde užíváme v nejširším sémiotickém slova smyslu, viz kap. 3.

4 Biblické motivy jsou samozřejmě inspirativní složkou umění od nejstarších dob.
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s rolničkama kutálí  se na zem. Zatočí se do kolečka – přiroste hned zpátky. Strach je  

nesmrtelnej – zázrak se nekoná!).

 S intertextovým navazováním (jak je definujeme v kap. 3) se můžeme v současnosti 

setkat v širokém spektru komunikačních situací: např.  při každodenním dorozumívání 

(děti při hodině tělocviku užijí citát z filmu Sněženky a machři: „Vydrž, Prťka, vydrž!“)5, 

v názvech filmů (titul filmu Tmavomodrý svět odkazuje ke stejnojmenné písni Voskovce 

a Wericha),  v beletrii (učitelka ve Vieweghově knize Výchova dívek v Čechách zvolá: „ 

Leničko!  Libuško!  Irenko!“,  čímž  se  naráží  na  apostrofu  Hynku!  Viléme!  Jarmilo! 

v Máchově Máji), v odborné litaratuře (např. článek L. Hašové: Lásky jedné esemesky -  

nadpis  je  inspirován  názvem filmu  Lásky  jedné  plavovlásky;  V.  Pfeffer:  Petr  Bezruč  

bojující, spící – autor odkazuje k Fučíkově  Boženě Němcové bojující, ale i k filmu  Jára 

Cimrman  ležící,  spící;  M.  Slezáková: Jsem  příliš  sexy  pro  tištěný  referát  –  autorka 

využívá textu série reklam na Eurotel Juice, které zase odkazují k písni I’m Too Sexy od 

skupiny Right Said Fred), v časopisech (časopis Koktejl: titulek článku Labyrint světa a 

ráj masek buduje na Komenského Labyrintu světa a ráji srdce; článek nadepsaný Sláva 

mužům, kterým žena vládne upravuje citát z Jiráskových Starých pověstí českých, kde se 

píše: Běda mužům, kterým žena vládne!; časopis Anno: nadpis článku Koulelo se koulelo,  

červené  autíčko využívá  písničky  Koulelo  se  koulelo,  červené  jablíčko,  případně 

k Seifertově sbírce Koulelo se, koulelo), v denním tisku v nadpisech (MF DNES: titulek 

Ostře sledovaná letadla  pozměňuje název filmu Ostře sledované vlaky;  nadpis článku 

Česko  hledalo  „eurostar“ zase  název  televizní  soutěže  Česko  hledá  superstar)  i 

v komentářích (LN:  „Při  Vltavě  strmí  paláce,  ale  jak  dlouho  ještě?  Přijde  den  a  

zúčtujem spolu. Přijde den, z hospod se valí smrad a dým a šaldovští zástupové vykročí  

tvořit  dějiny,  aby  udělali  radost  posmutnělým  levicovým  intelektuálům“  tento  úryvek 

z novin odkazuje k Bezručově básni  Ostrava  ze sbírky Slezské písně: při Dunaji strmí 

paláce z krve mé a z mého potu. /…/ Přijde den, z dolů jde plamen a dým, přijde den, 

súčtujem  spolu!),  na  demonstracích (na  jednom z transparentů  na  demonstraci  proti 

aktivitám ministra školství O. Lišky byl nápis Nechceme spořit s Liškou, a odkazoval tak 

k reklamě na Českomoravskou stavební spořitelnu), v názvech televizních pořadů (TV 

Nova:  Tenkrát  na  východě –  odkaz  k filmu  Tenkrát  na  západě),  v televizních 

5 Zajímavé je i využití intertextových odkazů při „každodenním“ dorozumívání v rámci komunit či osob na 
okraji společnosti. Roberto Saviano např. ve své knize Gomora dokazuje, že skuteční neapolští mafiáni  ve 
snaze podobat se těm filmovým přebírají a používají známé filmové hlášky, pohvizdují si filmové melodie 
(Saviano, 2008).
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upoutávkách na pořady (TV Prima:  Byl Major Zeman rudý gentleman? – tento spot 

využívá  konotační  významovou  složku  slova  rudý  a  odkazuje  k filmu  Vinettou,  rudý 

gentleman) a ve velkém množství také v reklamách, které zde budeme zkoumat. 

Reklama je  považována  za  jeden z nejagresivnějších  žánrů  novodobé komunikace. 

Každý je působení reklamy vystaven, ať chce, či nechce, ať si to uvědomuje, či nikoliv. 

Názory na reklamu se různí: někteří lidé považují reklamu za nudnou, jiní za nevítané 

přerušení  filmu  či  příležitost  uvařit  si  kávu.  Někteří  jsou  takřka  posedlí  touhou  pít, 

hubnout, odpočívat, nakupovat, prát, zkrátka žít tak, jak jim káže reklama. Někdo reklamu 

považuje za svébytný umělecký žánr, který lze při troše snahy ztvárnit i s humorem nebo 

poezií.  Pro  ty  jsou  organizovány  noci  reklamožroutů,  několikahodinové  maratony 

promítání  nejlepších  světových  reklam,  ale  i  večery  českých  filmových  reklam 

předválečných nebo televizních ze 70. a 80. let (pan Vajíčko). Hodnotí se zvuk, režie, 

grafika, triky, nápady atd. Možností jak zapůsobit na diváka je mnoho. Jednou z nich je 

intertextové  navazování.  Zajímalo  nás,  jak  reklama  využívá  intertextuality  jako 

prostředku sedukce recipienta.6 Zaměřili jsme se na tuto „hru“ mezi reklamou a publikem, 

na její fungování v komunikační situaci. 

Jedním  z  cílů  práce  je  analýza  reklam  z hlediska  intertextuality,  rozdělení  podle 

jednotlivých  typů  pretextů  na  podkladě  teoretických  poznatků  z oblasti  intertextového 

bádání  a  jejich  popis.  Analýzu  provádíme  na  bohatém  textovém  materiálu, 

vyexcerpovaném z tisku i rozhlasových a televizních pořadů. Pokoušíme se na základě 

odborné  literatury  (zejm.  Čmejrková  2000,  Homoláč  1994,  1996,  Nekula  2002,  Žilka 

1995)7 stanovit,  jaké typy navazování  se  v reklamě uplatňují.  Dále  se  zaměřujeme na 

konkrétní  texty i  žánry,  které  se  stávají  zdrojem intertextovosti,  z nichž  tvůrci  reklam 

čerpají  pro  nové  reklamní  texty,  čímž  výrobek přiblíží  potenciálnímu  klientovi.  Díky 

známosti textu se mu bude zdát známý i výrobek. Teoretická východiska demonstrujeme 

na konkrétních příkladech.   

Následně  zkoumáme,  jak  vnímají  různé  formy  intertextovosti  v reklamách 

středoškolští  studenti.  Pokoušíme  se  zjistit,  zda  je  tento  postup  tvorby  textu  pro  ně 

zajímavý, zda ho umí identifikovat, případně samostatně použít při vlastní tvorbě textů. 

6 Domníváme se, že reklama založená na principu intertextovsti může být chytrá, může svým způsobem 
bojovat  proti  „nevynalézavé,  prostinké,  ubohé,  ohlupující  reklamě,  která  nenutí  přemýšlet“,  o  níž  píše 
O. Toscani (1996, s. 27). 
7 K tématu srov. též Opiłowski, 2005.
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Zaměřujeme se i na to, jak se vnímání reklamních textů odráží ve vyjadřování studentů, 

které výrazové prostředky vnímají jako typické pro reklamu.
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2 INTERPRETACE POJETÍ INTERTEXTUALITY U RŮZNÝCH AUTORŮ

Termín  intertextualita  vstoupil  do  literárněvědného  a  jazykovědného  povědomí 

relativně  nedávno  a  „trpí  typickou  dětskou  chorobou humanitních  věd,  a  tou  je 

terminologická  roztříštěnost.  Existuje  mnoho koncepcí  a  definic  pojmu intertextualita, 

autoři  vypracovávají  vlastní  typologie  a  problém  se  místo  objasňování  znejasňuje“8 

(Pokrivčáková, 1999, s. 153 [překlad Čapková]). Tento fakt souvisí s tím, že humanitní 

vědy,  tedy  i  lingvistika,  mají  z velké  části  pseudopreskriptivní  terminologii (srov. 

Machová, 1995, s. 138n.). 

T. Žilka (Žilka, 1995, s. 7) upozorňuje ve své stati na fakt, že termín intertextualita se 

používá  především  ve  slovanské  a  románské  literární  vědě9.  Uvádí,  že  v angličtině  a 

němčině se preferují termíny  pretext  a  posttext, v němčině také  Vorlage nebo  Prätext  a 

Posttext10. Ovšem  my  se  domníváme,  že  v anglické  i  americké  odborné  literatuře  se 

termín intertextovost používá zcela běžně (srov. např. Stewart, 1978, Plett, 1991 aj.) a že 

v současnosti se rozšířil  i  do německého prostředí (srov. Linsemann, 2007, Herrmann; 

Hübenthal, 2007 aj.).

 Ve slovenské vědě se dříve uvažovalo o prototextu a metatextu (srov. např. Popovič, 

1978, viz kap. 2.10),  někdy se používal i termín  architext  (nebo archetext), který byl 

výchozím textem pro prototext i metatext. 

Zkoumání intertextuality se rozvíjí od konce 60. let. O intertextualitě se v odborných 

kruzích začalo psát zhruba v době, kdy se pod vlivem eseje amerického spisovatele Johna 

Bartha  diskutovalo  o  „literatuře  vyčerpanosti“  (Hoffmannová,  1997,  s.  37).  Esej 

Literatura  vyčerpanosti  (Literature  of  Exhaustion) pochází  z roku  1967.  Je  v něm 

8 H. P. Mai zastává názor, že „tato terminologická ,nahuštěnost’ není plodným zdokonalováním dostatečně 
definovaného konceptu, na němž se vědci shodli, ale spíš naznačuje pátrání po významu“ (Mai, 1991, s. 31, 
[překlad  Čapková]).  „Situace  je  komplikována  tím,  že intertextovost  často slouží  jako synonymum pro 
dekonstrukci nebo poststrukturalismus“ (ibid.). 

9 Srov. názor, že intertextovost je pouze módní a „stylový“ způsob, jak hovořit o aluzi a ovlivnění textu, že 
termín intertextovost je v podstatě zbytečný (Irwin, 2004, s. 227).

10 V české  lingvistice  se  termínem  pretext  označuje  část  textu  před  vlastním  textem  literárního  nebo 
odborného díla, tedy titul, podtitul, jméno autora, elementární informace o autorovi nebo o knize (zpravidla 
na  záložce),  údaje  o  překladateli,  autorských  právech,  roku  a  místu  vydání,  dedikace,  poděkování, 
předmluva (prolog), úvod, motto. Posttext je část za vlastním textem. Tvoří ho dovětek, závěr či shrnutí, 
doslov,  přílohy,  rejstříky,  seznam literatury,  pramenů,  zkratek,  dodatky,  errata,  tiráž  s údaji  o  vydání  a 
nakladatelství atd. (Příruční mluvnice češtiny, 1996, s. 673).
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vyjádřen názor postmoderních autorů, kteří mají pocit, že současné literární formy jsou 

vyčerpány,  „vypoužívány“  /used-up/11 (Barth,  1982,  s.  1).  Literatura,  která  vyčerpala 

možnosti, „už pouze opakuje sebe samu (často ironickým, parodickým způsobem); autoři 

vlastně fungují už jen jako překladatelé, komentátoři...“ (Hoffmannová, 1997, s. 37).12

2.1 M. M. Bachtin
Prvním literárním teoretikem, který chápal vzájemné navazování textů jako nutné a 

přirozené, byl ruský formalista Michail Bachtin. Pro zkoumání intertextovosti má zásadní 

význam jeho koncepce dialogičnosti a pojem dvojhlasé slovo13. Ve své práci Román jako  

dialog (1980) poukazuje na to, že parodie a travestie, které transformují původní texty už 

od  starověku,  jsou  produktivní  prvky  při  vzniku  nových  literárních  děl.  Porovnává 

„potenciální promluvu“ (dle tradičního uvažování o stylu), která „zná pouze sebe samu (tj. 

svůj vlastní kontext)“ se „skutečnou promluvou“, kolem níž se rozprostírá mnoho jiných, 

cizích promluv na stejné téma, vůči nimž se nová promluva musí vymezit (Bachtin, 1980, 

s. 55).

Bachtin  proti  sobě  staví  dialogičnost  (románů  F.  M.  Dostojevského,  resp.  románu 

vůbec)  proti monologičnosti  (románů  L.  N.  Tolstého,  resp.  lyriky).  „Ve  většině 

básnických žánrů (v úzkém slova smyslu) se dialogičnosti promluvy /…/ k uměleckým 

účelům nevyužívá, dialogičnost nevstupuje do „estetického objektu“ díla, je v promluvě 

jakoby umlčena. Naopak v románu se vnitřní dialogičnost stává jedním z hlavních rysů 

prozaického stylu a svébytně se v něm umělecky ztvárňuje. /…/ Básnický styl se odříká, 

jak tomu dovolují konvence básnictví, jakéhokoli kontaktu s cizí promluvou, jakéhokoli 

ohledu a ohlasu na cizí promluvu“14 (ibid., s. 63). Dialog textů Bachtin chápe jako dialog 

autorů15. Dialogem je míněn vztah mezi dvěma nebo více rovinami významu, které musí 

čtenář usouvztažnit. 

11 Ovšem tato „vyčerpanost“ jistých možností podle Bartha rozhodně není důvodem k zoufání (Barth, 1982, 
s. 1). 

12 „Produkce umění  a  literatury se  stává  recyklováním odpadového materiálu  spíše než  aktem tvoření“ 
(Pfister, 1991, s. 208 [překlad Čapková]).

13 Někteří vědci ovšem důležitost M. Bachtina pro formování konceptu intertextovosti zpochybňují a za 
skutečný počátek debaty o intertextovosti považují až koncepci J. Kristevové (srov. např. Mai, 1991, s. 33).

14 Ovšem i ve všech básnických  žánrech se může vyskytnout dialogizovaný obraz,  nicméně obvykle se 
k uměleckým účelům nevyužívá (Bachtin, 1980, s. 63).

15 Pro tuto dialogičnost je důležité „společenské vědomí“, resp. „sociální různořečí“ (ibid., s. 57).
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Bachtin též na příkladu Dickensovy Malé Dorritky definuje hybridní konstrukci, což 

je  označení  pro  „takovou  výpověď,  která  sice  svými  gramatickými  (syntaktickými)  a 

kompozičními znaky náleží jedinému mluvčímu, ale v níž se ve skutečnosti směšují dvě 

výpovědi,  dvojí  manýra  řeči,  dvojí  styl,  dvojí  „jazyk“,  dvojí  významový a hodnotový 

horizont. Tyto výpovědi, styly, jazyky, horizonty /…/ od sebe neodděluje žádný formální 

– kompoziční a syntaktický – předěl, k oddělení hlasů a jazyků dochází uvnitř jednoduché 

věty,  často  dokonce  jedno  a  totéž  slovo  patří  současně  dvěma  jazykům,  horizontům, 

prostupujícím se v hybridní konstrukci. Slovo tak dostává dvojí smysl“ (Bachtin, 1980, 

s. 81).16

V práci  Dostojevskij  umělec Bachtin rozlišuje tři typy dvojhlasého slova: dvojhlasé 

slovo jednosměrné, různosměrné dvojhlasé slovo a aktivní typ (dopadnuvší cizí slovo). 

Více  viz  Bachtin,  1971,  s.  263. Dvojhlasé  slovo  je  „zacíleno  dvojím  směrem  –  i 

k předmětu  řeči  jako  obvyklé  slovo,  i  k druhému  slovu,  k cizí  řeči“  (Bachtin,  1971, 

s. 251).17 J. Kristevová při interpretaci  tohoto díla vyzdvihuje Bachtinův požadavek na 

vytvoření nové vědy, kterou nazývá translingvistika. Ta by vycházela z dialogizmu jazyka 

a  dovedla  by pochopit  intertextuální  vztahy,  „vztahy,  které  diskurz 19.  století  nazývá 

,sociální hodnotou’ nebo morálním ,sdělením’ literatury (Kristevová, 1999, s. 12).

V ranějších Bachtinových dílech můžeme vidět, jak upozorňují i někteří jiní autoři, 

např.  Smiešková  (1999,  s.  163),  že  Bachtin  termín  intertextualita  nevymezil.  Jisté 

vymezení se objevuje až v pozdějším díle: „Každou výpověď je třeba chápat především 

jako odpověď na předchozí výpovědi dané sféry (slovo odpověď tu chápeme v nejširším 

smyslu): popírá je, potvrzuje, doplňuje, opírá se o ně, předpokládá, že jsou známé, účtuje 

s nimi“ (Bachtin, 1988, s. 302, citováno dle Žilka, 1995, s. 7 [překlad Čapková]).

Na to, jaký je vztah Bachtinovy teorie k intertextovému bádání, existují různé názory. 

Nejpodstatnější rozdíl mezi Bachtinem a „intertextualisty“ je nejčastěji viděn v tom, že 

Bachtin  vidí  dialog  textů  spíše  jako  dialog  subjektů.18 Kromě  toho  nepoužívá  termín 

intertextovost. 

16 Hybridní konstrukci uvádí jako jeden z příkladů zapojení různořečí do románů. Srov. další příklady, např.: 
cizí promluva ve skryté formě, rozptýlená cizí promluva, pseudoobjektivní motivace, vložené žánry (ibid., 
s. 79n.). 

17 Srov.  termín  dvojhlasá  promluva,  která  „slouží  současně  dvěma  mluvčím a  vyjadřuje  současně  dvě 
rozdílné intence“ ibid., s. 99).  

18 Jako dialog ovšem vnímá např.  i  spisovný jazyk,  který podle něj  není  jazykem, ale dialogem jazyků 
(Bachtin, 1980, s. 72).
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Je třeba upozornit, že Bachtinova dialogičnost je pojem širší než (nejšířeji chápaná) 

intertextovost. Bachtin totiž terminologicky nerozlišoval mezi dialogičností, která spojila 

jistou  výpověď  s jinou  konkrétní  výpovědí  (intertextovost  v užším  slova  smyslu),  a 

dialogičností,  která  je  podstatou  veškerého  vyjadřování,  jíž  se  mohl  vyhnout  pouze 

mytický Adam (Bachtin, 1980, s. 58). Každou výpovědí, kterou proneseme, totiž „vedeme 

dialog jednak s už realizovanými výpověďmi a existujícími texty, jednak anticipujeme a 

implikujeme  určitou  reakci  na  svůj  projev  /.../,  a  navíc  jsme  v neustálé  interakci  se 

sociální situací“ (Hoffmannová, 1997, s. 34).

2.2 J. Kristevová, R. Barthes
Zatímco M. Bachtin se věnoval dialogičnosti pouze na vybraných textech, francouzští 

poststrukturalisté, například J. Kristevová (Le texte du roman, 1976) a R. Barthes (Theory  

of  Text, 1981),  kteří  se  Bachtinem nechali  volně  inspirovat,  problematiku  rozšířili  na 

jakýkoliv text a na literaturu obecně. 

Podle J. Kristevové je „každý text permutací textů, „intertextovostí“ (intertextualité), 

neboť v  jeho prostoru se kříží množství výpovědí z  jiných textů“ (Zeman, 1988, s. 259). 

Kristevová považuje intertextualitu,  na rozdíl  od Bachtina,  za vlastnost každého textu: 

„jakýkoli  text  se  utváří  jako  mozaika  citací,  jakýkoli  text  je  absorpcí  a  transformací 

nějakého jiného textu“ (Kristevová, 1999, s. 9). Text podle J. Kristevové není uzavřený a 

soběstačný  celek,  ale  „produkování,  utváření  (productivity),  intertextovost.  V prostoru 

daného  textu  se  protíná  a  navzájem neutralizuje  několik  promluv  převzatých  z jiných 

textů“ (citováno dle Mai, 1991, s. 40).19

Kristevová klade  počátek  problematiky  intertextuality  (intertextuálního  dialogu)  na 

konec 19. století,  kdy „polyfonický román začíná být nečitelný (Joyce) a situuje se do 

vnitřku jazyka (Proust, Kafka)“ (Kristevová, 1999, s. 14).20   

Kristevová  definuje  tři  dimenze  textového  prostoru,  v němž  se  uskutečňují  různé 

operace sémických celků: subjekt psaní, adresáta a vnější texty. Tyto tři elementy podle ní 

spolu vedou dialog. „Statut slova se tedy definuje (a) horizontálně: slovo v textu náleží 

zároveň  subjektu  psaní  a  adresátovi,  a  (b)  vertikálně:  slovo  v textu  je  orientováno 

k předcházejícímu nebo synchronnímu souboru literárních textů (ibid., 1999, s. 8). 

19 Někteří autoři namítají, že autorčino pojetí textu jako mozaiky citátů je příliš široké, protože text se v něm 
stává  „synonymem  znakového  systému“ (Jenny, 1988, s. 270).

20 Srov. termín ambivalence, který dle Kristevové „implikuje vložení dějin (společnosti) do textu a textu do 
dějin“ (1999, s. 12).
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R. Barthesovi je pojetí J. Kristevové velmi blízké: „Každý text je intertext; na různých 

rovinách a ve více či méně poznatelné formě jsou v něm přítomny jiné (předchozí nebo 

současné) texty kultury, která tomuto textu předchází nebo jej obklopuje“ (Barthes, 1981, 

s.  39).  Intertextovost  chápe  jako  podmínku  textu,  kterou  nelze  redukovat  na  problém 

zdrojů  nebo  vlivů.  Barthes  termínem  intertext  označuje  navazující  text,  tedy  text 

vycházející z předchozího textu. Riffaterre (viz dále) naopak intertextem většinou rozumí 

„soubor textů, které si čtenář může legitimně spojit s textem, který má před očima, texty, 

které mu vytanou na mysli díky tomu, co čte“ (Riffaterre, 1980, citováno dle Homoláč, 

1994, s. 18). 

Pojetí  intertextovosti  jako vlastnosti  textu  chápou Kristevová a  Barthes  především 

jako prostředek pro zpochybnění autonomnosti a jednoty jak textu, tak i subjektu autora, 

resp. čtenáře. 

2.3 H. Bloom, M. Riffaterre
 Intertextovost  je vlastnost textu i  podle H. Blooma (1973) a M. Riffaterra  (1978, 

1979, 1980, 1994). Někteří vědci považují ale jejich pojetí ve vztahu k Barthesovu pojetí 

za  jistý  regres.  V Bloomově teorii  jsou totiž  intertextové  vztahy opět  vykládány jako 

interpersonální: „…nelze psát, učit, myslet, nebo dokonce číst a přitom neimitovat /…/ to, 

co udělala jiná osoba, její psaní, učení, myšlení nebo čtení“ (citováno dle Homoláč, 1996, 

s. 13). V těchto vztazích Bloom nevidí bachtinovský dialog autorů, ale oidipovský zápas 

básníka s předchůdcem, jehož vlivu se obává a který musí jako skutečný tvůrce překonat“ 

(Homoláč, 1994, s. 19).21 

„Americký teoretik  M. Riffaterre  chápe intertextualitu  jako souhrnné označení  pro 

všechny vztahy, do kterých vstupují texty nebo části textů, tedy jako nadřazený pojem pro 

ostatní  „textuality“  (introtextualita,  paratextualita,  metatextualita,  hypertextualita)“ 

(Pokrivčáková, 1999, s. 153 [překlad Čapková]). Riffaterre rozšiřuje kristevovské chápání 

intertextuality o jeden důležitý aspekt – o čtenářskou zkušenost. Intertext je podle něj 

definován jako „čtenářova percepce vztahu mezi dílem a jinými díly, která ho předchází 

anebo následují“  (Riffaterre,  1979, s.  9,  citováno dle  Samoyault,  2001, s.  18 [překlad 

21 Ve vztahu k Barthesovu pojetí jsou regresí ovšem podle J. Homoláče všechny koncepce, ve kterých se 
intertextovostí  rozumí  ne  vlastnost  textu,  ale  jeho  výstavbový  princip,  tedy  i  pojetí,  které  představuje 
J. Homoláč sám ve své práci.
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Čapková]).  Jeho  koncepce  je  tak  předzvěstí  (nebo  předchůdcem)  užších  vymezení 

intertextovosti (Samoyault, 2001, s. 18).

Riffaterrova  koncepce  pracuje  se  dvěma  základními  pojmy  –  interpretantem  a 

intertextem. Pojem interpretant  autor chápe jako „znak zprostředkující  mezi  znakem a 

objektem“ (Riffaterre, 1979, s. 298, citováno dle Homoláč, 1996, s. 16).

Autor se pokusil vytvořit model intertextových vztahů pomocí Peirceovy teorie znaku: 

Jako model intertextových vztahů použil Fregeho sémiotický trojúhelník,  kde na místě 

znaku je  čtený text  T,  na místě  významu je  intertext  T´  a  na  místě  smyslu  třetí  text 

interpretant I; ten „autor navazujícího textu vytužil jako částečný ekvivalent znakového 

systému,  který  vybudoval,  aby  nově  napsal  intertext“  (ibid.,  s.  17).  O  intertextovosti 

můžeme  hovořit  pouze  tehdy,  když  „čtení  postupuje  z T  do  T´  přes  I,  kdy je  funkcí 

interpretantu interpretace textu ve světle intertextu. Pokud při čtení postupujeme přímo 

z T do T´, jde o aluzi, citát, zdroj“ (ibid., s. 17).

2.4 L. Jenny
 L. Jenny (La strategie de la forme, 1976) je jedním z prvních autorů, který se snaží 

popsat  jednotlivé  formy  intertextovosti,  a  dát  tak  tomuto  projevu  určitější  podobu. 

L. Jenny  považuje intertextovost za základní podmínku rozumění dílu, jehož „smysl a 

strukturu  uchopujeme  pouze  tak,  že  ho  vztahujeme  k určitým  archetypům 

vyabstrahovaným z dlouhé řady textů, jichž jsou svého druhu invariantem“ (Jenny, 1988, 

s. 265, citováno dle Homoláč, 1996, s. 14). Zároveň ale můžeme vidět jeho odstup od 

pojetí Kristevové, např. od jejího ztotožňování textu se znakovým systémem. Jenny též 

vyjadřuje  názor,  že  „problém  intertextovosti  je  svázat  dohromady  několik  textů  do 

jednoho, aniž bychom je navzájem zničili a aniž by byl intertext jakožto strukturovaná 

jednota  roztržen“  (ibid.).  To  ostře  kontrastuje  s názorem  Kristevové,  že  v případě 

intertextovosti  „několik  výpovědí  vyňatých  z jiných  textů  se  protíná  a  neutralizuje 

navzájem“ (Mai, 1991, s. 44 [překlad Čapková]). 

Jenny rozlišuje  dva  základní  typy  intertextových  vztahů.  Implicitní  intertextovostí 

rozumí vztahy, které každý text spojují s jinými texty z pohledu genetického. Za explicitní 

intertextovost považuje ty případy, kdy „intertextovost nejen podmiňuje užití kódu, ale je 

přítomna také explicitně, na rovině formálního obsahu díla /…/. Vymezení intertextovosti 

je  tedy  vždy  podvojné:  parodie  je  ve  vztahu  s dílem,  které  karikuje,  a  se  všemi 

parodickými díly tvořícími její vlastní žánr“ (Jenny, 1988, s. 265).
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2.5 J. Culler
 J. Culler se ve své studii  Presupposition and Intertextuality (1981) pokouší vyložit 

intertextovost pomocí pojmu presupozice. Pokud má každý text charakter intertextu, a je 

tedy srozumitelný jen díky existenci jiných textů, je podle Cullera potřeba ptát se, co tento 

text předpokládá, presuponuje a také čím nese význam. Spíše než o vztah ke konkrétním 

textům  jde  zde  o  vztah  „k  různým  jazykům  nebo  způsobům  utváření  významů 

charakteristických pro danou kulturu“ (Culler, 1981, s. 103, citováno dle Homoláč, 1996, 

s. 15). 

Při interpretaci takto pojaté intertextovosti se dá využít pojmů logická a pragmatická 

presupozice.  Logické  presupozice  (někde  užíváno  sémantická  presupozice,  např. 

Machová; Švehlová, 2001) jisté výpovědi „jsou vlastně všechna tvrzení této věty kromě 

tvrzení,  které odpovídá predikátu její povrchové struktury.  Věta S logicky předpokládá 

větu S´ pouze v případě, že S logicky implikuje S´ a negace S také logicky implikuje S´“ 

(Culler, 1981, s. 112). Např. konstrukce můj pes kouše a můj pes nekouše obě implikují, 

že  já mám psa. V literatuře a zvláště v poezii je pak důležité, co dílo tvrdí přímo a co 

předpokládá,  protože tím,  že je  jistý  fakt  považován za „již  daný“,  „je narušena jeho 

referenčnost“. Máme omezenou možnost spojení pojmenování s entitou reálného světa, 

bude pro nás pouze něčím „již čteným“, „již daným“, „předpokládaným“ (ibid., s. 113).

Můžeme  zde  uplatnit  i  presupozice  pragmatické,  tedy  předpoklad  sdílené  části 

kontextu,  známých  informací.  Encyklopedický  slovník  češtiny  definuje  pragmatickou 

presupozici jako soubor takových relevantních faktorů a předpokladů, které mluvčí má 

(měl  by)  při  způsobu  (volbě)  formulace  svého  komunikátu  respektovat,  aby  to  byl 

komunikát úspěšný, zdařilý (EČJ, 2002, s. 343). Věta  Byl jednou jeden král a ten měl 

dceru „má bohaté presupozice literární a pragmatické. Spojuje daný příběh s řadou jiných 

příběhů, určuje jeho žánrové zařazení a vyžaduje, abychom k němu zaujali jisté postoje“ 

(Culler,  1981, s.  115). Recipient  pozná,  že jde o úvodní část  pohádky,  a propojí  větu 

s ostatními texty, které pokládá za pohádku, případně jen s pohádkami, kde vystupuje král 

se třemi dcerami. Stejně snadno pak může recipient interpretovat reklamu, kde vstoupí do 

místnosti  houpavou  chůzí  muž,  vyžaduje  „Dlouhána“,  slyšíme  hudbu  typickou  pro 

westerny  a  slogan  proklatě  dobré  kuře. Recipient  si  pomocí  svých  mimojazykových 

zkušeností  a  znalostí  spojí  reklamu  s jemu  známými  westerny a  zaujme  k ní  nějaký 

postoj. (Omezená kolokabilita slova proklatě spadá ovšem do jazykových zkušeností.)
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2.6 G. Genette
V roce 1982 vyšla práce francouzského teoretika G. Genetta  Palimpsests. Do teorie 

intertextuality  vnesla  mnoho  nových  podnětů,  ale  dá  se  říci,  že  ji  i  znepřehlednila. 

G. Genette nerespektoval všeobecně uznávanou terminologii,  ale aby zabránil,  jak říká 

„nepromyšlenému  používání  pojmů,  které  každý  považuje  za  samozřejmé“  (Genette, 

1982, s. 1, citováno dle Pokrivčáková, 1999, s. 154 [překlad Čapková]), vytvořil si vlastní 

klasifikaci  termínů.  Místo  pretext  a  posttext  používá  například  hypertext  a  hypotext. 

G. Genette povýšil transtextualitu na nadřazený, střešní termín. Je podle něj „vše, co dává 

text do zjevného či skrytého vztahu s jinými texty“ (ibid.). Tato transtextualita zahrnuje 

pět druhů návaznosti (Žilka, 1999, s. 27):

1) intertextualita  je podle Genetta faktická přítomnost jednoho textu v jiném textu 

(aluze, případně citát, plagiát);

2) paratextualita  je označením relace textu k titulu, mezititulku,  mottu,  ilustracím, 

předmluvě,  doslovu,  –  pro  tzv.  sekundární  signály  vážící  se  k pretextu;  (např. 

název Joyceova díla Odysseus, M. Nezval: Anna sekretářka) Jde ovšem o takový 

text, který tvoří s fiktivním příběhem jistou komplementární celistvost a mohou 

aktualizovat rovněž vztah díla k literární tradici;

3) metatextualita je souhrnným názvem pro druhotné (neestetické) texty, komentující 

původní dílo, aniž by je nutně citovaly (kritika, recenze);

4) architextualita může být definována podobně jako paratextualita buď jako titulek 

(eseje),  nebo  jako  podtitulek  (román,  romance),  jde  o  příslušnost  textu  např. 

k jistému žánru, typu diskurzu, „vztah čistě taxonomické povahy“ (Genette, 1982, 

s. 11);

5) hypertextualita  je  založená  na  vztahu  hypotextu  (pretextu)  a  hypertextu 

(posttextu),  jde  o  případ,  kdy  by  text  B  nevznikl  bez  textu  A,  protože  z něj 

bezprostředně vychází.

Genette pojem intertextualita „rezervuje pouze pro evidentní přítomnost textu v textu, 

pro  ty  relace,  které  se  staly  strukturálními  a  sémantickými  elementy  nového  textu. 

Současně se jedná o relace záměrné, realizované v díle vědomě a tak či onak zjevné pro 

recipienta.  Vyjdeme-li  z tohoto  zúženějšího  pojetí,  budeme  intertextovost  připisovat 

pouze  aluzím,  citacím,  parodii  a  travestii,  v nichž  je  starší  text  (pretext,  prototext, 

architext…) nějak evokován, přetvářen, citován a povědomí o něm se stává interpretačně, 

tu více, tu méně, relevantní“ (Mravcová, 1995, s. 15). 
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V tomto pojetí nesouhlasíme se zařazením parodie a travestie pod nadřazený termín 

intertextualita.  Intertextualita  je  podle  Genetta  charakterizována  faktickou  přítomností 

jednoho textu  v jiném textu.  Proto  bychom intertextualitu  připisovali  pouze  citacím  a 

aluzi. Parodii a travestii bychom zařadili do hypertextuality, protože zde jde jednoznačně 

o  vztah,  kdy  by  navazující  text  nemohl  vzniknout  bez  textu  původního,  který  je 

parodován, resp. travestován.

2.7 M. Głowiński
M. Głowiński  ve  své studii  O intertekstualności (1986)  upozornil  na dílčí  sporné 

momenty  Genettovy  klasifikace,  např.  na  nevhodné  řazení  plagiátu  k intertextovosti. 

Pokusil se vymezení jednotlivých typů zpřesnit. Připomíná, že Bachtinova dialogičnost je 

širší termín než intertextovost (mimo jiné proto, že zahrnuje dialog vnější i  vnitřní),  a 

vyjadřuje  se  tak  k představě  přímé  souvislosti  mezi  Bachtinem  a  intertextualisty. 

Koncepci Kristevové pak považuje za příliš obecnou a schematickou.

Głowiński,  stejně  jako  Genette,  používá  jako  nadřazený  termín  transtextovost,  tj. 

označení  všech  vztahů  mezi  texty.  Na  rozdíl  od  Genetta  však  rozlišuje  tři  typy 

transtextovosti: architextovost, metatextovost a intertextovost. 

Podstatou  architextovosti  je  podle  Głowińského  to,  že  „text  vždy  odkazuje 

k obecným  pravidlům,  podle  nichž  byl  vytvořen,  což  je  někdy  charakterizováno 

paratextově, tedy reflektováno v titulu (román, selanka, esej), jindy nikoli“ (Głowiński, 

1986,  s.  80,  citováno  dle  Homoláč,  1994,  s.  20).  Jinde pak  říká,  že  architextovost  je 

vlastnost  každého  literárního  díla,  neboť  odkaz  k pravidlům  je  podmínkou  jeho 

srozumitelnosti…“ (ibid., s. 21). 

Metatextovostí rozumí ty případy navazování,  kdy je pretext (jeho jistá část,  jistý 

konstrukční  princip)  v navazujícím  textu  explicitně  tematizován.  Jde  tedy  například  o 

literární kritiku či literární historii.

Za  intertextové považuje ty případy navazování, kdy se jistá část, rovina nebo jistý 

výstavbový princip pretextu stávají součástí navazujícího textu, ale i případy, kdy se díky 

již existujícím vztahům k jinému textu (textům) zvýznamňuje i to, že jistá část, rovina 

pretextu  převzaty  nebyly.  Podstatou  intertextovosti  tedy  není,  jak  vytýká  Homoláč, 

přítomnost  pretextu (jeho části)  v navazujícím textu,  ale to,  že se součástí  významové 

výstavby tohoto textu stává vztah k pretextu. 

Intertextové jsou podle něj „pouze ty vztahy k jiným dílům, které se staly strukturním 

nebo  /…/ významovým elementem navazujícího  textu,  vztahy záměrné  a  tak  či  onak 
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zjevné, /…/ určené čtenáři. Intertextovým faktem tedy není např. vliv Niemczewiczových 

balad  na  balady  Mickiewiczovy,  protože  v nich  nejsou  významotvorné  odkazy  k dílu 

předchůdce“ (Głowiński, 1986, s. 77, citováno dle Homoláč,  1996, s. 20). Ze stejného 

důvodu není intertextovým faktem např. vliv Erbenových balad na Wolkerovy balady, 

ovšem Suchého zpracování Kytice vzhledem k Erbenovi ano.  

Jinde Głowiński uvádí, že o intertextovosti můžeme mluvit „jen tehdy, když je odkaz 

k dřívějšímu textu částí  významové výstavby textu, ve kterém je realizován /…/, když 

jsou  sémanticky  aktivizovány  dva  texty,  primárním činitelem je  však  navazující  text, 

aktivizace  textu,  na  který  navazuje,  je  sekundární“  (ibid.,  s.  21).  Autor  dodává,  že 

k intertextovosti  by  bylo  možné  ještě  zařadit,  „různé  typy  odkazů  na  ustálené  a 

zkonvencionalizované  styly,  literární  a  neliterární,  ovšem  pod  podmínkou,  že  jsou 

výrazně  vyznačeny  jejich  odlišnosti  a  také  původ“  (ibid.).  Zde  je  podstatné  autorovo 

vymezení  intertextových  odkazů  jako  strukturního  elementu  navazujícího  textu,  který 

umožňuje odlišit intertextovost od toho, co Genette nazývá architextovostí.

G.  Genette  a  M.  Głowiński  chápou  termíny  architextovost  (architextualita)  a 

metatextovost  (metatextualita)  stejně.  Głowiński  pak vypustil  paratextovost  jako vztah 

mezi  částmi,  složkami  textu  jediného (označení  „román“  apod.  v titulu  nebo vlastním 

textu  považuje  za  případy  metatextovosti)  a  do  pojmu  intertextovost  zahrnuje  to,  co 

Genette  vyděluje  jako  hypertextualitu.  Pro  Głowińského  je  tedy  intertextualita  pojem 

širší.

2.8 H. Markiewicz
Markiewiczovu  studii  Odmiany  intertekstualności (1988) hodnotí  Homoláč  (1996, 

s. 22) jako přehledné shrnutí dosavadní literatury podané zastáncem tradičního přístupu. 

Pro ten je charakteristické, že uvažuje pouze o „vztahu jednoho textu k jiným konkrétním 

textům“ (Markiewicz,  1988, s.  250),  případně ještě o vztazích  „mezi  texty a určitými 

sémiotickými konstrukcemi“ (ibid., s. 251). Pro něj je intertextovost „vztahem mezi texty 

nebo archetexty“  (ibid.,  s.  251).  Archetextem (= architextem)  nerozumí  text  v pravém 

slova smyslu, ale text, který vzniká na základě zobecnění rysů konkrétních textů a sám 

pak často ovlivňuje vytváření nových textů. Architext není vyjádření nějakého systému, 

ale systémem samým. Lze uvažovat o jeho smyslu, strukturnosti, ale není lineární (srov. 

kapitola  2.12.1).  Vztah  textu  k architextu  je  proto  jiný  než  vztah  textu  k jinému 

konkrétnímu textu.

18



H. Markiewicz uvažuje pouze o intertextovosti „natolik odhalené textem samým, že je 

pro kompetentního čtenáře pozorovatelná“ (Markiewicz, 1988, s. 253). Ta pak nemusí být 

nutně záměrná.  Markiewiczův kompetentní  čtenář  se cítí  vázán faktem, že text  A byl 

napsán dříve než text B. 

V následujících  kapitolách  je  intertextovost  definována  obsáhleji  jako  „vztah 

k proto/archi/textu  při  recepci  daného  textu  odhalený  v textu  samém  a  sugerující 

zohlednění  proto/archi/textu  při  recepci  daného  textu.  Díky  tomu  se  sémanticky  a 

umělecky posilují, objasňují, modifikují určité složky textu a současně je ve větší nebo 

menší  míře  proto/archi/text  interpretován a  hodnocen.  Intertextovost  je  tedy interakce, 

v níž nadřazeným textem není proto/archi/text, ale text pozdější“ (Markiewicz, 1988, s. 

256, citováno dle Homoláč, 1996, s. 24).

Intertextovost je pro Markiewicze jedním  typem mezitextových vztahů. Ty označuje 

Genettovým termínem transtextovost a v závěru studie podává jejich přehled (blíže viz 

Markiewicz, 1988, s. 260n.). 

2.9 H. F. Plett
Od  počátku  80.  let  se  mezitextovým  vztahům  věnují  také  němečtí  lingvisté. 

Předmětem zájmu úvodní studie H. F. Pletta ve sborníku Intertextuality (1991) je pojem 

intertext. Intertextem rozumí text, jehož části odkazují k částem jednoho nebo více jiných 

textů  a  jenž  má  na  rozdíl  od  tradičně  chápaného  textu  dvojnásobnou  koherenci: 

intratextovou,  zaručující  jeho  integritu,  a  intertextovou,  vytvářející  strukturní  vztahy 

s jinými texty (Plett, 1991, s. 5).

Intertext je komplexní znak. (Někteří lingvisté používají termín složitý znak.) Autor 

rozlišuje 1)  intertextovost materiální, tj. opakování dílčích znaků, z nichž je každý text 

jako  komplexní  znak  vystavěn;  2)  strukturní  intertextovost,  tj.  opakování  pravidel 

zacházení s těmito znaky; a 3) materiálně strukturní intertextovost, tedy opakování znaků 

i pravidel.

Autor upozorňuje, že každý text je současně pretextem i posttextem, že je tedy vždy 

podřízen  procesu  opakování.  Žádný  text  nemůže  existovat  izolovaně,  nezávisle  na 

ostatních textech (ibid., s. 17).22 

Na  příkladu  citace  uvádí  (z hlediska  intence  produktora)  tři  typy  využití 

intertextového  odkazu:  autoritativní  (které  mívá  ritualizovaný  charakter,  je  vždy 
22 Srov. vymezení pojmu pseudo-intertextualita, kdy text odkazuje k textu, který neexistuje (Plett,  1991, 
s. 26).
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afirmativní, často mívá též ideologickou funkci), erudované (které je typické především 

pro vědecké texty) a ornamentální (které zdobí hlavní sdělení a nejvíce se blíží „poetické 

citaci“ (ibid., s. 13n.). 

H.  F.  Plett  rozděluje  badatele  zabývající  se  intertextualitou  na  progresivní  a 

tradicionalisty.23 Progresivní  badatelé  jsou  orientovaní  více  filozoficky  a  sémioticky, 

navazují na práce M. M. Bachtina, J. Kristevové, R. Barthese a dalších. V jejich pojetí je 

intertextovost chápána jako vlastnost každého textu. Tradicionalisté se soustředí na formy 

intertextuality,  tedy na aluzi,  citát  a  cento,  nebo se zabývají  problematikou literárních 

žánrů, jako jsou parodie, travestie a koláž (Plett, 1991).

2.10 A. Popovič
Popovičovo  pojetí  mezitextových  vztahů  je  představené  v práci  Estetická  

metakomunikácia (1978).  Je  založeno  na  tom,  že  „recepci  uměleckého  díla  je  možné 

traktovat  vlastně  jako  vztahy  mezi  účastníky  literární  komunikace,  kteří  mezi  sebou 

komunikují texty“ (Popovič, 1978, s. 240 [překlad Čapková]). Autor se věnuje vztahům 

mezi dvěma a více literárními texty, ale zabývá se např. i vztahy mezi literárním textem a 

překladem,  výkladem  učitele  nebo  literárněvědnou  studií.  Operuje  s termíny 

metatextovost24 a  metaliteratura,  popisovaný  proces  nazývá  mezitextové  navazování. 

Metatext vnímá jako model prototextu, způsob navazování mezitextového invariantu mezi 

dvěma  nebo  více  texty.  Principiální  vztahy  mezi  prototextem  a  metatextem  dělí  na 

sémantické,  stylistické  a  axiologické,  přičemž  poměr  mezi  prototextem a  metatextem 

definuje jako poměr mezi variantem a invariantem (ibid., s. 358). 

 A. Popovič rozšiřuje teorii J. S. Holmese. Ten metaliteraturu  definuje jako literaturu, 

která „používá jazyk, aby komunikovala o literatuře samé“ (Holmes, 1970, s. 8, citováno 

dle Popovič, 1978, s. 242 [překlad Čapková]). Jako příklady metaliteratury uvádí Holmes 

literární kritiku, výklad, ale i literární překlad. „Báseň, chápaná jako překlad nějaké básně 

do jiného jazyka,  kterou je  jako jeden typ  metaliteratury možno nazvat  metabásní,  je 

z tohoto hlediska zásadně jiným druhem objektu než báseň, ze které se odvozuje. Tento 

rozdíl je možné nejlépe definovat úměrou MB : B = B : R, takže metabáseň (MB) se má 

k originální básni (B), jako originální báseň k realitě (R)“ (Popovič, 1978, s. 242).

23 Srov. též vymezení třetí skupiny: anti-intertextualistů (Plett, 1991, s. 4).

24 Později  se  ukázalo,  že  metatextovost  nemůže  být  střešním  termínem  a  Popovičova  teorie  byla  (ve 
slovenském prostředí) revidována (Žilka, 1999, s. 29).
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 A.  Popovič  rozšiřuje  myšlenku  překladu  jako  metabásně,  tedy  „textu  o  textu  na 

všecky způsoby manipulace s texty“ (ibid.,  s.  243), a dochází k závěru,  že „v literární 

komunikaci se můžou vystřídat různé typy  příjemců, a to počínaje jiným autorem, přes 

překladatele, redaktora, kritika, vědce, učitele literatury atd., až po samého čtenáře. Tito 

komunikanti vytvářejí tzv. metakomunikací nepřímé zprostředkování s předlohou“ (ibid.).

Podle  Popoviče  je  textové  navazování  sémiologickou  operací.  Mezi  texty  se 

sémiologický  vztah  nevytváří  (a  tedy  nejde  o  mezitextové  navazování)  v  případech 

přepisu či kopie a výrobků stejné série (např. vícero vydání jednoho díla).

Autor dělí  metatexty na tři  hlavní  skupiny:  autorské intencionální  metatexty (např. 

překlad,  citát,  plagiát),  kvazimetatexty  (např.  autorská  mystifikace,  pseudocitát, 

napodobování  titulu  děl)  a  čtenářské  metatexty  (např.  citáty  zapsané  do  památníku, 

čtenářský deník). Blíže viz Popovič, 1978, s. 265n.

2.11 M. Otruba
Otrubova práce  Mezitextovost  jako podmiňovací vztah mezi znaky (1994) se obrací 

k intertextovosti (v jeho pojetí k mezitextovosti) „z pozice pražského neostrukturalismu“ 

(Otruba,  1994,  s.  34).  Své  pojetí  mezitextovosti  označuje  jako sémiotické  v plné  šíři, 

klade  rovnítko  mezi  případy,  kdy  je  literární  dílo  podmiňováno  znakovým výtvorem 

jazykovým a nejazykovým (ibid.,  s.  25).  Otruba se  tak podílel  na přechodu25 chápání 

intertextovosti směrem k intersémiotice26.

Mezitextovost je podle Otruby určena dvěma základními momenty.  Jedním je „jev 

sám, pro který užíváme českého výrazu mezitextovost a jehož podstatu spatřujeme v tom, 

že se text nově vznikajícího díla zjevně vztahuje k jednomu textu či k souboru textů svého 

provenienčně dřívějšího okolí, že navazuje na celek nebo na část staršího textu tím, že ho 

v sobě  uplatňuje  různě  provedeným  replikováním.  Druhý  moment  vyplývá  z prvého. 

Jestliže  text  nově  vznikající  různým  způsobem  replikuje  něco  z literárních  textů  již 

vytvořených,  existujících,  očividně  tím poukazuje  na  genetickou  proceduru,  která  pro 

literaturu  platí  generálně  (tedy i  tehdy,  kdy ke zjevné a  jmenovité  mezitextové  vazbě 

nedochází)  a  jejíž  samozřejmá  danost  se  nebere  vždy  dostatečně  v potaz:  nezbytným 

25 Tento vývoj  shrnul ve své stati  K. Benyovszky (2002).  Věnuje se přínosu Pražské školy (především 
Mukařovského) a vyzdvihuje díla dalších autorů, již hráli roli při tomto procesu (Bogatyreva, Jakobsona, 
Otruby a tzv. tartuské školy, především Lotmana).   

26 Srov též např. Geertz (2000, s. 15): „Pojetí kultury, které já zastávám /…/, je v podstatě sémiotického 
charakteru. /…/ Člověk je zvíře zavěšené do pavučiny významů, kterou si samo upředlo, považuji kulturu za 
tyto pavučiny.“

21



genetickým předpokladem literatury je literatura – literatura se nutně rodí z literatury“ 

(ibid., s. 8n.).

Autor chápe mezitextovost výlučně jako vztah podmiňovací. Tedy „při jakémkoli a při 

jakkoli  formovaném  mezitextovém  vztahu  je  text  díla  (jako  celek  nebo  v své  části) 

podmíněn textem díla jiného /…/, popřípadě určitě vymezeným souborem děl (jako jsou 

např. faustiády nebo hry s donjuanskou látkou)“ (ibid., s. 10).

Druhý vymezující zřetel je podle M. Otruby ve znakovosti. „Literárně umělecké dílo 

je  znak jazykově materializovaný,  mezitextový vztah je tudíž  podmiňovací  vztah mezi  

znaky, kondicionální meziznaková konexe“ (ibid.).

Mezitextové vztahy mají klíčový význam při interpretaci textu: „Zaměřujeme-li se při 

analýze konkrétního literárního díla na zjištěnou mezitextovou vazbu, pronikáme do jeho 

struktury tak, jak odjinud není možné, a mezitextovost při literárním výzkumu funguje 

jako  speciální  nástroj  či  médium  umožňující  uchopit,  nač  ostatní  instrumenty  nebo 

indikátory  nejsou  dost  citlivé“  (ibid.,  s.  9).  Vzhledem k tomu,  že  nelze  nikdy přesně 

stanovit,  kde  mezitextové  vazby  začínají  a  kdy  se  už  o  mezitextovost  nejedná,  o 

mezitextovosti M. Otruba hovoří až tehdy, když zjišťuje zřetelný vztah ke konkrétnímu, 

jedinečnému textu, resp. k jedinečnému souboru textů (ibid., s. 10). 

M. Otruba klade důraz na zjevnost vztahu k předchozímu textu a představu, že autor 

mezitextové  vztahy  do  svého  díla  ukládá  a  rozhoduje  o  jejich  skrytosti  či  zjevnosti, 

přestože je provázena vědomím, že se odkazovací  efekt může při  recepci uplatnit  bez 

ohledu na autorův záměr.  „Jakmile jednou k mezitextové vazbě došlo, je pak už zcela 

mimo dosah autorových sil /…/ zabránit tomuto uplatnění“ (ibid., s. 12). Tímto názorem 

se řadí ke stoupencům užšího pojetí intertextuality.

Na druhou stranu, M. Otruba chápe mezitextovost jako obecnou vlastnost literatury, 

což jej spojuje více s J. Kristevovou nebo R. Barthesem. Jeho koncepce tedy nese rysy 

širšího i užšího pojetí intertextovosti.

2.12 J. Homoláč
J.  Homoláč  navazuje  na  teorii  M.  Głowińského  a  rozvíjí  ji  ve  svých  studiích 

Transtextovost a její typy (1994) a Intertextovost a utváření smyslu v textu (1996). Vkládá 

do nich důležité rozlišení vztahů textů založených na jedné straně na sdílení kódů a na 

druhé straně na sdílení vnětextových faktorů (sem patří např. otázka plagiátů, parafrází, 

transformací  /=  intermediálních  převodů/,  překladů  do  jiného  jazyka  či  znakového 
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systému,  krácení,  rozšíření,  koláže  textů  atd.).  Jeho  koncepci  se  budeme  věnovat 

podrobněji, protože je hlavním východiskem pro vymezení našeho pojetí problematiky.

2.12.1 Architextovost
Termín  architextovost  vymezuje  J.  Homoláč  stejně  jako  M.  Głowiński,  tedy  jako 

„odkazování  k obecným  pravidlům,  podle  nichž  byl  text  vytvořen“  (Homoláč,  1994, 

s. 20).  Pokud  je  architextovost  vlastností  všech  textů  a  pokud  každý  text  odkazuje 

k obecným pravidlům, je podle Homoláče jisté, že sloveso odkazovat neznamená aktivní 

odkazování k těmto obecným pravidlům. Spíše připomíná, že text může být produkován a 

přijímán jen díky existenci určitých pravidel a díky tomu, že tato pravidla jsou autorem a 

čtenářem alespoň částečně sdílena. 

„Rondel  tedy  již  tím,  že  je  rondel,  odkazuje  k dané  žánrové  formě.  Pojmenování 

rondel  v titulu nebo podtitulu pak podle obou autorů (podle Genetta paratextově, podle 

Głowińského metatextově) toto odkazování pouze symbolizuje, resp. zdůrazňuje“ (ibid., 

s. 21). Podle Homoláčova názoru jde však o dva různé jevy: v tomto případě totiž text 

odkazuje  (vztahuje  se) k obecným pravidlům nejen svojí  podobou,  ale  jistou textovou 

operací, např. uvedením žánru v podtitulu, a tak architextovost jako vlastnost reflektuje. 

Tím podle svých slov nepopírá, že se přítomnost pojmenování jako román nebo balada 

v textu může jevit jako něco podružného. Upozorňuje pouze na to, že jde o jev jiného 

řádu: „Něco jiného je, když text je román a když o sobě říká, že je román“ (ibid., s. 21).

Pokud  pojmenování  v titulu  nebo  podtitulu  odkazuje  ke  stejným  pravidlům  jako 

vlastní text, tedy např. pokud báseň, která má v titulu nebo podtitulu slovo romance, je 

opravdu romancí, můžeme mít pocit, že pojmenování jenom zdůrazňuje nebo signalizuje, 

že  text  patří  k danému  žánru.  To,  že  se  jedná  o  dva  různé  jevy,  můžeme  ukázat  na 

některých  Nerudových  básních.  Romance  helgolandská a  Romance  italská jsou  spíše 

baladami,  přestože  je  autor  nazval  romance.  Tyto  básně  jsou  na  tomto  rozdílu  mezi 

paratextualitou (metatextualitou) a architextualitou dokonce postaveny. Neruda jen zčásti 

respektuje rozdíly mezi „rozmarností“ romance a „vážností, temností“ balady. „Dává tak 

najevo  prostupnost  veselého  a  vážného,  zvraty  jasného v temné v životě  a  naopak“ 

(Lehár, 1998, s. 291). Například Romance helgolandská celým svým spádem – rytmem, 

rýmem, strofou – charakterizuje hrdinu jako muže rázného konání, máme pocit, že jde o 

romanci, ale pointa má spíše baladický ráz.

J.  Homoláč  (stejně  jako  H.  Markiewicz)  upozorňuje  na  to,  že  architext  není  text 

v obvyklém  smyslu  slova:  není  totiž  vyjádřením  znakového  systému,  ale  systémem 
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samým. Také vztah textu k architextu je jiný, než je jeho vztah k jinému konkrétnímu 

textu.  Především  však  podle  něj  toto  pojetí  architextovosti  umožňuje  označit  jedním 

termínem  dva  odlišné  jevy.  Jako  příklad  uvádí  Holubovu  báseň  Stařenka  s vozíkem, 

stylizovanou jako fyzikální úlohu (Je dána stařenka S…), a skutečný fyzikální příklad. 

Oba texty mají sice stejný architext (zadání fyzikálního úkolu), ale jejich vztah k němu je 

různý: „Holubova báseň na tento architext navazuje, odkazuje k němu, v druhém případě 

je realizován“ (Homoláč, 1994, s. 22). Podle Homoláče není pro architextovost podstatné 

to,  že  texty k jistým obecným pravidlům odkazují,  ale  že  tato  pravidla  s jinými  texty 

sdílejí.

 Architextové vztahy tedy podle Homoláče spojují také všechny texty jednoho autora, 

jednoho období,  ale  i  téhož  žánru,  texty navazující  na jeden text,  texty se  společným 

motivem  atd.  K těmto  textům  každý  (literární  i  neliterární)  text  odkazuje  již  samou 

existencí. 

 Pro architextovost (resp. vztahy založené na sdílení) je charakteristické, že existuje 

nezávisle na čase (odkazovat může daný text pouze k textu předchozímu, zatímco určitý 

motiv, žánr atp. sdílí jak s textem předchozím, tak i následujícím). Důležitý je také fakt, 

že zakládá možnost dalších vztahů mezi texty, tentokrát ale už vztahů v daném textu nějak 

realizovaných  a  existujících  v čase.  Tyto  vztahy  se  obvykle  nazývají  mezitextové 

navazování (Popovič, 1978). Autor nemůže navazovat  na texty,  které ještě nevznikly, 

přestože  později  jsou  tyto  texty  propojeny  architextovostí.  Architextovost  jakožto 

vlastnost  každého  textu  možnost  mezitextového  navazování  zakládá.  Mezitextové 

navazování pak tuto vlastnost reflektuje.27 

2.12.2 Mezitextové navazování
Mezitextové navazování je prostředkem, jímž architextovost reflektuje autor. V jeho 

textu se o jiných textech mluví, jsou tam citovány nebo se na ně navazuje nějakým jiným 

způsobem. „Vztah k jiným textům se stává součástí významové výstavby navazujícího 

textu, nebo dokonce (např. v parodii nebo jubilejní básni) jeho základním výstavbovým 

principem“ (Homoláč, 1994, s. 23). 

Mezitextové  navazování  je  střešní  pojem  pro  různé  mezitextové  vztahy 

(intertextové, metatextové), které mají společné to, že jde o vztah k textům předchozím, 

který se podílí nebo může podílet na významové výstavbě navazujícího textu. 

27 Srov.  odlišné  vymezení  architextu  u  Popoviče  jako  abstraktní  představy  východiskového  textu 
v navazování, hypotetického východiska mezitextového navazování (Popovič, 1978, s. 353). 
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Platí tedy:

TRANSTEXTOVOST    - 1) Architextovost

 - 2) Mezitextové navazování: a) Intertextovost

 b) Metatextovost

2.12.2.1 Metatextovost
Metatextovost chápe J. Homoláč shodně s M. Głowińskim, tedy jako tematizování 

pretextu v navazujícím textu. Za doménu metatextů označuje literární kritiku a literární 

historii,  ovšem  uvádí  i  příklady  z poezie.  Považuje  tento  jev  za  okrajový,  nicméně 

zajímavý. Dochází ke stejným závěrům, které se projevily v případě našeho zkoumání, 

totiž  že  se  metatextovost  často  objevuje  spolu  s intertextovostí,  doprovází  ji  či  je 

v intertextovém vztahu implicitně přítomna. (My jsme zaznamenali též opačnou tendenci, 

tedy  že  metatextovost  v reklamě  je  velmi  intenzivně  doprovázena  nebo  podpořena 

intertextovostí.)  

2.12.2.2 Intertextovost
Za intertextovost považuje J. Homoláč (opět ve shodě s M. Głowińskim) navazování 

textu na jiný text, které je součástí významové výstavby navazujícího textu. Tato definice 

je pro něj však příliš obecná, a proto zkoumá, jak jsou intertextové vztahy recipovány. Pro 

tuto  analýzu  využívá  dvojici  kód (obecný kulturní,  společenský  kód)  –  text.  Součástí 

tohoto kódu jsou například tzv. okřídlená slova, která sice byla kdysi součástí konkrétních 

textů  nebo  byla  vyslovena  konkrétním  člověkem  v konkrétní  situaci,  ale  „ve  většině 

případů  jsou  používána  v ustálených,  „slovníkových“  významech  (překročit  Rubikon 

znamená  ‘učinit  závažné  rozhodnutí‘),  a  to  i  těmi,  kteří  onen  původní  text,  kontext 

neznají“  (Homoláč,  1994,  s.  26).  Autor  zastává  názor,  že  z hlediska  recepce 

intertextových vztahů se některé cizí elementy v navazujícím textu uplatňují spíše jako 

jednotky kulturního kódu než jako elementy konkrétního pretextu.  Do této skupiny by 

patřil i frazém, tedy „ustálené a reprodukovatelné spojení slov, jehož význam je zčásti 

nebo  zcela  neodvoditelný  z významu  jeho  komponentů“  (EČJ,  2002,  s.  140),  nebo 

v širším vymezení  jako „taková jedinečná ustálená kombinace  minimálně  dvou prvků, 

u nichž některý (popř. žádný) nefunguje stejným způsobem v žádné jiné kombinaci nebo 

více  kombinacích,  resp.  vyskytuje  se  v takové funkci  pouze ve výrazu jediném,  popř. 

několika málo“ (ibid.). Srov. použití slov pré, holičkách nebo namále.
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2.12.3 Transformace
Vztahy založené na sdílení vnětextových faktorů, jako je vliv jednoho textu na jiný 

text,  plagiát  a především jevy,  které H. F.  Plett  (1991) souhrnně nazývá transformace 

(překlad  do  jiného  jazyka,  zkrácení,  rozšíření  textu),  nepovažuje  J.  Homoláč  za 

intertextové. Jejich vztah k pretextu se totiž nemusí nutně podílet na konstituování smyslu 

navazujícího  textu.  V konkrétních  případech  bývá  obtížné  rozhodnout,  zda  jde  o 

intertextový vztah či  nikoli.  Obecně je však pro intertextové  a metatextové vztahy na 

rozdíl  od  ostatních  typů  mezitextového  navazování  charakteristické  to,  „1)  že  se  na 

konstituování  smyslu  navazujícího  textu  podílí  nebo  může  podílet  příslušnost  daného 

elementu k pretextu; 2) že součástí významové výstavby navazujícího textu je nebo může 

být i nepřítomnost jistého elementu pretextu k navazujícímu textu; 3) že navazování na 

pretext je buď afirmativní, nebo kontroverzní a 4) že vždy – explicitně nebo implicitně – 

vypovídají o pretextu“ (Homoláč, 1994, s. 103).

2.13 Intertextovost podle Příruční mluvnice češtiny (M. Nekula)
M. Nekula v PMČ upozorňuje, že některé texty se vážou na jiné texty. Určité texty 

odkazují  i  na  všeobecné  znalosti  a  hodnoty  sdílené  jistým jazykovým společenstvím. 

Mluvčí se jich dovolává například obraty  jak se říká nebo  jak víme, jako by šlo o text. 

Některé texty vznikají jako reakce na jiný text: odpověď na dopis, recenze, kritika apod. 

Propojení s jinými texty se realizuje odkazem na mluvčího (autora, kulturní autoritu), 

citací nebo parafrází dikce jiného mluvčího, textu, sdílených hodnot apod. a odkazy na 

texty jejich názvy,  ale  také např.  pojmenováním typu,  funkce nebo způsobu vyjádření 

textu apod.

Pomocí  užití  určitých výrazových prostředků mohou mluvčí  v textech  „odkazovat“ 

také na fiktivní texty nebo „citovat“ a odvolávat se i na vymyšlené autory, popř. na zatím 

nerealizované texty. 

 Mluvčí může odkazovat také k „ideálnímu textu“ užitím korektur, reformulací nebo 

metajazykových komentářů; mluvčí tak naznačuje, zda a nakolik se přiblížil „ideálnímu 

textu“,  jeho  struktuře,  výrazovým prostředkům a  technikám apod.  (Příruční  mluvnice 

češtiny, 1995, s. 657n.).

PMČ  se  dále  věnuje  především  citaci  v textu:  přímé  řeči,  nevlastní  přímé  řeči, 

polopřímé  řeči,  nepřímé  řeči,  parafrázi,  autorským  poznámkám  a  citaci  v odborných 

textech.
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2.14 Intertextovost podle Encyklopedického slovníku češtiny (M. Nekula)
Encyklopedický  slovník  češtiny  (EČJ,  2002,  s.  184)  intertextovost  definuje  jako 

označení  vztahu  mezi  dvěma  nebo  více  texty,  který  je  jedním z konstitutivních  rysů 

textuality.  Intertextové vztahy mohou být: (1) implicitní nebo explicitní odkazy k textu 

jako druhu (korektury, reformulace) a k obecným pravidlům jeho tvoření (architextovost); 

(2) odkazy k textu samému (navazování typu  jak jsem říkal, komentáře k obsahu nebo 

formě textu) (metatextovost);  (3) odkazy k jinému textu. Může jít  o konkrétní text i  o 

předpokládaný nebo žádoucí, ale dosud nerealizovaný text. 

Můžeme  se  odvolávat  také  na  znalosti  a  hodnoty  sdílené  mluvčími  určitého 

jazykového společenství, na něž mluvčí odkazuje obraty typu jak se říká, takříkajíc, jak 

víme  apod. Odkaz na jiný text může být realizován (a) odkazem na mluvčího či autora 

textu a jeho řečovou aktivitu,  (b) odkazem na název textu,  resp.  pojmenováním typu, 

funkce a způsobu vyjádření textu, (c) ne/uvozenou citací textu (neutrální nebo ironie), (d) 

ne/uvozenou parafrází dikce mluvčího n. parafrází textu, resp. sdílených hodnot (neutrální 

nebo parodie). 

2.15 Shrnutí
Výše  interpretované  teorie  ukazují,  že  můžeme  vymezit  dvě  základní  pojetí 

mezitextových vztahů:

1) užší28, které vždy vykládá vztahy konkrétních textů k jiným konkrétním textům. 

(Bachtin, Plett, Culler, Genette, Głowiński, Markiewicz, Homoláč)29;

2)  širší,  které  přestože  intertextovost  vykládá  také  na  konkrétních  textech,  chce 

doložit,  že každý text je vystavěn z mozaiky citátů. Intertextovost je zde chápána jako 

vlastnost všech textů (Kristevová, Barthes, Derrida, Bloom, Jenny).

Toto rozdělení ovšem není absolutní. U většiny autorů najdeme i prvky, které patří 

spíše  k opačnému  pojetí.  Otrubova  koncepce  se  například  pohybuje  na  pomezí  mezi 

širším  a  užším  pojetím  (viz  výše).  Pro  větší  přehlednost  jsou  nejdůležitější  termíny 

používané různými autory zpracovány v tabulce (viz příloha 1).

28 Ovšem tato pojetí bývají naopak širší v tom, jak vnímají text.

29 Většina z  nich se snaží  „podat systematickou klasifikaci  vzájemných  vztahů mezi  texty a  kulturami, 
přesněji texty jako kulturami, v rámci tzv. kulturní sémiotiky“ (Kraus, 2008, s. 99).   
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3 VYMEZENÍ INTERTEXTOVOSTI PRO TUTO PRÁCI

Koncepcí a definic pojmu intertextualita je velmi mnoho, dalo by se říct, že co autor, 

to jiné pojetí. Respektujeme názor, že každý text více či méně zjevně navazuje na jiné 

texty, pohybuje se v síti mezitextových vztahů. Nicméně pro potřeby naší práce se nám 

jeví vhodnější vycházet z pojetí užšího. Přikláníme se tedy ke koncepci J. Homoláče. 

Intertextualitu (intertextovost) definujeme jako navazování textu (v případě této práce 

textu reklamy) na jiný text nebo soubor textů, který se stane součástí jeho významové 

výstavby. Za text považujeme útvar nejšíře chápaný z hlediska sémiotického, jednotku, 

která  se  realizuje  v různých  znakových  systémech  (EČJ,  2002,  s.  489),  tedy  i  např. 

hudební skladbu či výtvarné dílo30 (srov. Hoffmannová, 1997, s. 159). V tomto pojetí se 

tedy blížíme teorii M. Otruby, v němž se jedná o podmiňovací vztah znak : znak (Otruba, 

1994, s.  11).31 Termín intertextovost tedy používáme i  pro jev, pro nějž někteří  autoři 

používají termín interikonicita (odkazování výtvarných děl mezi sebou / na sebe) a pojem 

intermedialita (vzájemné odkazování u fotografií), viz Hermann; Hübenthal, 2007, s. 8 či 

Gamer, 2007, s. 127.32 

Intertextovost  v této  práci  vnímáme  jako  umělecký  postup,  a  tedy  kvalitu 

přisuzovanou textu33, nikoli jako schopnost čtenáře, jeho aktivitu (srov. Mai, 1991, s. 36). 

Chápeme ji jako jev, který do textu může být vložen (na jedné straně komunikačního 

kanálu)  a  může  (ale  nemusí)  být  identifikován34.  Uvědomujeme  si  i  možnost,  že 

30 Mnozí vědci prokazují, že princip intertextovosti lze s úspěchem využít i v jiných systémech než v oblasti 
věd pracujících s textem. Pojmy z literární vědy a jazykovědy lze pro tyto systémy s úspěchem používat, 
nicméně  je  není  možné  bezhlavě  přejímat.  A.  Linsenmann   např.  tvrdí,  že  hudební  díla  nejsou  méně 
racionální znakové soubory než klasické texty. I v hudbě se už řadu staletí užívá stejných technik a postupů 
jako v literatuře (opakování, variace, tropy, parodie atd.). Konkrétní příklad je podán na díle H. Schütze, 
konkrétně na jeho Janových pašijích). Srov. též Beličová (1999).  Intertextovosti (či interikonicitě, viz dále) 
ve výtvarném umění se věnují např. Gamer (2007), Kapsová (1999) či Gero (1999).

31 Ovšem nejdeme tak daleko jako Otruba. Při své analýze Máchova Máje Otruba považuje za mezitextovost 
vázanost ke scénografickému dílu, ovšem nikoli k jednomu dílu prokazatelnému ani k dílu unikátnímu, ale 
k  „pomyslnému  souboru  typových  kulis,  které  se  shodně  vyznačují  totožnými  modelovými  daty  a 
formačními principy“ (Otruba, 1994, s. 16). Toto pojetí je podle nás příliš široké. 

32 Srov. ovšem odlišné vymezení pojmu intermedialita u Pletta (1991, s. 20), který jej vnímá jako převod 
témat, motivů, nálad nebo scén do jiného média. Jedná se např. o vztah mezi Beethovenovou Kreutzerovou 
sonátou a Tolstého Kreutzerovou sonátou.

33 Definujeme ji tedy z pozice autora, nikoli recipienta.

34 Jako kriterium vymezení nám nestačí pouze zjevnost (Otruba, 2994, s. 8) či záměrnost (Głowiński, 1986, 
s. 86).
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identifikováno  bude  i  to,  co  do  textu  nebylo  záměrně  vloženo  (intertextovost  může 

vytvořit pouze recipient bez přispění produktora), nicméně tento typ intertextovosti není 

předmětem našeho zkoumání (srov. kap. 4). 

 Do vztahu intertextuality počítáme i parodii, kterou J. Homoláč výslovně nezmiňuje, 

Markiewicz ji pokládá za jev ikonizace a Genette za vztah hypertextuality. Podle nás se 

v tomto  případě  původní  text  stává  velmi  výraznou  součástí  významové  výstavby 

navazujícího textu. 

Termíny intertextualita a intertextovost v textu považujeme za synonyma,  nečiníme 

mezi nimi rozdíl.  Intertextové navazování na konvencionalizované obraty nebo obecné 

znalosti a přímá řeč jsou zvláštní forma intertextuality a nebudeme se jimi zabývat.

Za  samostatný  jev  budeme  považovat  architextualitu,  tedy  odkazování  k obecným 

pravidlům,  podle  nichž  byla  reklama  vytvořena35,  a  metatextovost,  tedy  tematizování 

pretextu  v navazujícím  textu.  Tyto  jevy  jsou  ovšem  s intertextovostí  velmi  úzce 

propojeny36,  a  proto  se  jim  v samostatných  kapitolách  též  věnujeme  (i  když  méně 

podrobně).

Zcela pomíjíme tzv. ostatní vztahy mezitextového navazování, kdy je vztah k jinému 

textu založen na vnětextových faktorech, není součástí významové výstavby navazujícího 

textu (např. transformace, odkaz tištěné reklamy na její televizní verzi apod.). 

Protože prakticky neexistuje reklama, která by nenesla prvky intertextovosti, je třeba 

stanovit,  která  oblast  intertextovosti  je  pro nás  zásadní:  zaměříme  se pouze na funkci 

intertextuality (resp.  architextuality a metatextuality),  kterou H. F.  Plett  označuje  jako 

ornamentální,  resp.  na  ornamentální  funkci,  která  je  použita  jako  jeden  z prostředků 

přesvědčování  (srov.  Plett,  1991,  s.  13n.).37 O podrobnější  vymezení  se  pokusíme  též 

v jednotlivých kapitolách formou výčtu konkrétních pretextů a způsobů odkazování.

35 Srov. termín interdiskurzivita, viz Fairclough, 1992.

36 Odlišit  intertextové  navazování  od  metatextového je  často  velmi  obtížné,  protože  aluzi  je  vlastní 
implicitní metatextovost (Hebel, s. 156), tj. schopnost jejích výrazových prostředků vypovídat o pretextu a 
jistým způsobem jej hodnotit /…/ Minimální a vždy přítomná míra výpovědi o pretextu spočívá v tom, že 
již  samotným aktem odkazování informuje o existenci  pretextu a nepřímo jej  tím hodnotí  jako vhodný 
k citování, tj. jako relativně známý“ (Karhanová, 2003).

37 Stranou  tedy  ponecháme  intertextovost  autoritativní i  erudovanou (ibid.,  s.  13n.),  tj.  např.  citaci 
spokojených  uživatelů,  vědeckých  studií,  odkazy k webovým stránkám apod. Přestože v případě využití 
intertextovosti  v reklamě  se  jedná  o  přesvědčovací  funkci,  nezařadili  bychom  tento  jev  k funkci 
argumentační, i když k tomu někdy má blízko, např. při citaci přísloví.
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Termín  pretext  používáme  pro  text  chronologicky  starší,  jenž  je  citován,  na  nějž 

navazuje nebo odkazuje text mladší, který označujeme jako posttext. Termín architext je 

v této  práci  příležitostně  užíván  jako  synonymum  pretextu  v případě  vztahu 

architextovosti.

3.1 Aluze
Aluzi definujeme ve shodě s L. Paverou (1995, s. 17), který ji vnímá jako odkaz nebo 

narážku na chronologicky starší literární text, než právě čteme. Autor se ke staršímu textu 

nestaví přímo, nejmenuje jej, ale vyplývá například z titulu literárního díla, na který námi 

čtený text navazuje. Vytváří s cizím textem vztah na určité bázi závislosti (těsná, volná). 

Vztah mezi texty interpretuje jen ten ze čtenářů, který přečtením jisté sumy literárních 

textů získal dekódovací kompetenci.

 Ne každá aluze  musí  být  nutně literární.  S neliterární  aluzí  se můžeme například 

setkat při četbě denního tisku v komentářích k proběhlým událostem. 

Škála  literárních  aluzí  se  pohybuje  podle  L.  Pavery od té  nejtěsnější,  citátové,  až 

k aluzi nepřímé,  jež hraničí  s plagiátem. Některá odborná literatura (shodně s Paverou) 

chápe  pojmy  aluze,  parafráze,  citát,  adaptace,  parodie  a  další  jako  jednotlivé  formy 

intertextuality. Intertext chápe jako pojem zastřešující, nejblíže nadřazený aluzi. Ta se pak 

vyskytuje ve škále modifikací (Pavera, 1995, s. 21).

K různým  přístupům  k termínu  aluze  a  jeho  další  kategorizaci  srov.  např.  Hebel 

(1991).

3.2 Citát
Aluze  bývá  často  vymezována  ve  vztahu  k citátu,  citaci,  citování.  Oba  typy 

mezitextového  navazování  se  od  sebe  odlišují  tím,  že  za  citát  se  považuje  přesná 

reprodukce textu (nebo jeho části) v textu jiném, zatímco případy nepřesné reprodukce, 

jen náznakového navázání na jiný text, reprodukce jen některých složek, rovin apod. jsou 

zahrnovány  pod  termín  aluze.  U  citátu  je  na  rozdíl  od  aluze  důležitá  formální  a 

významová  uzavřenost  přenesené  informace.  Naproti  tomu  u  aluze  je  v popředí 

kontextovost. 

Citát  může  být  signalizován  explicitně  nebo  implicitně.  Mezi  explicitní  signály 

citátu patří např. performativní sloveso cituji, formule  citát – konec citátu nebo uvedení 

zdroje,  z něhož  se  cituje.  Někdy  je  na  citát  explicitně  upozorněno  v doslovu  nebo 
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komentáři. Implicitní signály jsou např. uvozovky, kurzíva, pauza před citátem a po citátu 

atd., tedy prostředky, které mohou nést i jiné významy (Plett, 1991, s. 11).38 

38 Srov. též neexistující signalizaci, více viz Plett (1991, s. 11).
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4 VNÍMÁNÍ INTERTEXTOVOSTI

Intertextualita „neslouží vlastně k hledání vzorů z veškerého literárního genofondu – 

obrazně  řečeno:  činnost  badatele  se  nemá  podobat  poslání  detektiva,  který  se  snaží 

chytnout pachatele – autora, jak si vypůjčuje ze znakového muzea, které lidstvo během 

věků nashromáždilo“ (Pavera, 1999, s. 55 [podtrhla R. Č.]).

Každý text je mozaikou citátů, pohlcuje a přetváří jiné texty. Nemůže existovat jako 

soběstačný a hermeneuticky uzavřený celek, ale vždy v interakcích k jiným textům nebo 

k jistému systému.  Musíme se naučit  rozumět  výpovědím,  které  jsou „již  čtené“, „již  

viděné“,  „již  udělané“,  „již  rozuměné“  (ibid.).  Není  tedy  divu,  že  se  mnozí  autoři 

zabývají originalitou takto vzniklých textů. Při navazování jednoho textu na druhý, resp. 

při jakémkoliv intertextovém vztahu je originalita, autenticita posttextu polemická. Žádné 

současné dílo se nemůže vyhnout interakci s jinými literárními díly. Ovšem znamená to, 

že se nutně jedná o díla neoriginální?

M. Slavíčková ve své stati  o Hrabalových literárních kolážích39 (u nichž je otázka 

originality ještě více na místě než u např. aluze či parodie) říká: „Vzhledem k tomu, že 

Hrabal ve všech třech literárních kolážích40 pracuje s hotovými texty, záleží jeho tvůrčí 

čin pouze v tom, že vyhledal vhodné prameny, vybral z nich jeden nebo více úseků, určil 

jejich počet,  rozsah a způsob sestavení,  a tak vytvořil  nové autonomní originální  dílo. 

Volba pramenů a sestavení vybraných úseků jsou ty tvůrčí činy, které opravňují autora 

literární koláže, aby se pod ni podepsal“ (Slavíčková, 2004, s. 12). 

Ovšem  ne  všichni  jsou  při  hodnocení  originality  díla  takto  benevolentní.  Např. 

Z. Svěrák se soudí se společností Bauhaus, protože její marketingové oddělení použilo ve 

své  reklamě  aktualizovanou  část  z jeho  písně  Dělání:  „Upeč…třeba  zeď.  Bauhaus“. 

Společnost se brání a tvůrci reklamy tvrdí, že písničku v podstatě ani neznali, že úryvek 

použili náhodně (Horák, 2009). Při vší bizarnosti tohoto sporu a vznesených argumentů 

stojíme před zajímavou otázkou: kde začíná a kde končí dílo, resp. originální tvůrčí čin?

39 Srov. vymezení termínu koláž a literární koláž. Viz Slavíčková, 2004, s. 12.

40 Tj.  Mrtvomat,  Toto město je ve společné péči obyvatel,  Legenda zahraná na strunách napjatých mezi  
kolébkou a rakví.
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My  se  v této  práci  ovšem  nebudeme  věnovat  tvorbě  textů  s  (více  či  méně 

prokazatelnými) intertextovými odkazy, autorskými záměry, ale zaměříme se naopak na 

vnímání takovýchto textů.

Čtenář se s textem nesetkává jako člověk bez zkušeností, zážitků, jako  tabula rasa, 

naivní  subjekt,  ale  jako  recipient  s jistou  čtenářskou  zkušeností.  Recepce  textu  nikdy 

neprobíhá ve vakuu, izolovaně a nezávisle na textech přečtených v minulosti. „Při procesu 

recepce, resp. interpretace se tak střetávají vlastně dvě různé tradice: dochází tu k vazbení 

dvou nekonečných sítí anonymních citátů, které do procesu vnášejí čtenář na jedné a text 

na straně druhé“ (Pavera, 1999, s. 56).

Předpokládá se, že intertextuální navazování má vliv na změnu toku čtení, že nějak 

ovlivňuje lineárnost čtení. Čtenář, který si při vnímání textu uvědomí intertextuální vazbu, 

se na chvíli pozastaví. Bude tento segment vnímat odlišně od čtenáře, který intertextovou 

vazbu neodhalí.41 Nabízí se také otázka, jak se čtení intertextové od neintertextového liší 

kvalitativně. Interpretace s odhalenou intertextovou vazbou se určitě stane plnější. „Pokud 

recipient intertextový odkaz přehlédne, text bude postrádat svůj záměr, který se skládá 

z otevření  dialogu  mezi  pretextem  a  cílovým  textem“  (Plett,  1991,  s.  15  [překlad 

Čapková]).  Nepochopením intertextového  odkazu  čtenář  může  naprosto  změnit  smysl 

vnímaného textu. Obzvláště patrné je to např. u parodie.42 

Každé  intertextové  navazování  vlastně  svým  způsobem  určitou  část  recipientů 

znevýhodňuje, protože není možné, aby intertext dekódovali všichni. V některých textech 

nebude intertextovost interpretovatelná např. pro skupinu lidí s určitým vzděláním nebo 

intelektem. Určitá generace nebude schopna dekódovat jistý text, protože nezažila některé 

události,  neviděla  starší  nebo  naopak  novější  filmy,  nezná  starší  či  novější  písničky. 

Člověk je znevýhodněn už tím, že nečetl jednu jedinou knihu, na kterou se autor rozhodl 

intertextově navazovat.

Pokud je příjemce schopen vnímat v textu intertextovost, pak průběh recepce probíhá 

podle Z. Ben-Poratové (1976, s. 110n.) v těchto fázích43:

41 Bude se ovšem zřejmě lišit  např.  vnímání literárání  koláže a výtvarného intertextového artefaktu.  Při 
recipování textu jdou myšlenky za sebou, jedná se o lineární vnímání (princip „nacheinander“), obraz je 
recipován ve své celistvosti, probíhá simultánní vnímání. Ale i některé obrazy mají určitý význam, který 
může být pochopen až při aktu interpretace. Stejné jako u textu zde funguje princip „nacheinander“ (Gamer, 
2007, s. 136 ; Slavíčková, 2004, s. 11).

42 Srov. např. výklad C. Geertze o různých významech mrknutí oka (2000, s. 16).

43 Srov. tři fáze percepce dle H. F. Pletta: desintegrace, verifikace, reintegrace. Více viz Plett, 1991, s. 16. 
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1. rozpoznání segmentu v textu a jeho odkaz na jiný text, např. na román nebo drama;

2. identifikace evokovaného textu (pretextu),  což je vlastně výsledek první fáze – zde 

však jde o přesné určení východiskového textu;

3. modifikace počáteční interpretace segmentu v aluzívním textu (posttextu) na základě 

obohacení informací z evokovaného textu;

4. aktivizace evokovaného textu jako celku, tj. aktivizace všech součástí intertextuálního 

procesu, čímž aluze (odkaz, citace) nabude v textu vícero významů.

Vzhledem  k tomu,  že  odhalit  intertextový  odkaz  vyžaduje  recipientovu  intenzivní 

mentální činnost, je tento prostředek vhodný k jeho aktivizaci. Toho využívají též tvůrci 

reklam (i  když  možná ne zcela  vědomě):  jestliže  adresát  musí  být při  recepci  aktivní, 

zapamatuje  si  předkládanou  informaci  snáze  než  tu,  kterou  si  osvojil  jen  pasivně 

(Vysekalová, 2002, s. 27). 

4.1 Signalizování intertextuality
Navazující  text  svůj  vztah  k pretextu  často  nějakým  způsobem  signalizuje. 

Odkazování tedy můžeme rozdělit na signalizované a nesignalizované.44

 Z. Ben-Poratová ve své studii o aluzi signálem (marker) rozumí: „element či soubor 

elementů textu, který lze vždy identifikovat jako náležející k jinému, nezávislému textu. 

S pretextem spojuje signál metonymický vztah: signál slouží k identifikaci pretextu, ale 

především  aktivizuje  jeho  další  elementy“  (Ben-Porat,  1976,  s.  319,  citováno  dle 

Homoláč, 1994, s. 99). Takto chápaný signál směruje k jinému textu pouze čtenáře, který 

tento text zná.45

Mezi signály mezitextového navazování patří podle Homoláče (1994, s. 100n.)46:

1)  grafické odlišení,  např.  jiný typ,  jiná barva písma,  uvozovky.  Tyto  prostředky jsou 

ovšem víceznačné:  v daném textu mohou signalizovat  ironii,  napomáhat  členění  textu, 

suplovat prostředky fonické atd.;
44 Srov. rozdělení signalizace dle Otruby (na odkazování ostentativní a zastírané (Otruba, 1994, s. 12)) a dle 
Pletta (na explicitní, implicitní a neexistující (Plett, 1991, s. 12)). 

45 Někteří autoři zastávají názor, že pokud recipient intertextový odkaz neodhalí, je to částečně i vina autora, 
neboť autor měl odkaz lépe naznačit, signalizovat ( Plett, 1991, s. 15). Někdy ovšem „neodhalení“ může být 
způsobeno autorským záměrem (ibid., s. 16). Srov. též přirovnání čtenáře k sítu, jež některé signály zachytí, 
jiné nikoli (Samoyault, 2001, s. 66). 

46 Srov. Homoláčův návrh rozlišit „signály aluze“ (tj. elementy navazujícího textu, které čtenáře upozorňují 
na  potenciální  nebo  skutečné  navazování  na  jiný text,  identifikují  jisté  elementy jako  aluzi)  a  „vlastní 
prostředky signalizace“, jež mají v textu jistý materiální korelát (který ovšem může být i nulový) (Homoláč, 
1996, s. 67).

34



2) jazyková, případně stylová nesourodost daného elementu souboru s navazujícím textem 

jako celkem nebo s bezprostředním kontextem;

3) výrazy tematizující navazování daného textu na jiný text, jiné texty, resp. cizost jistého 

elementu,  souboru elementů  nebo příslušnost  těchto  elementů  k jinému textu,  souboru 

textů. Příslušnost jistého elementu k jinému textu nebo navazování na jiný text mohou být 

tematizovány  v titulu,  ve  vlastním  textu,  v poznámkách,  předmluvě,  doslovu, 

v komentářích atd.;

4)  data  spojená  s narozením  nebo  smrtí  autora  pretextu  nebo  s pretextem  samým 

(letopočty 1836–1936 v podtitulu Hrubínovy  Tváře bez podoby odkazují k 100. výročí 

Máchovy smrti a vydání Máje);

5)  vlastní  jména  (jména  autora  pretextu,  postav  pretextu  nebo  jiná  jména  přítomná 

v titulu, podtitulu nebo vlastním textu).

Čtenář vlastně přítomnost odhalených odkazů k jinému textu vnímá jako instrukci „čti 

daný text v několika rovinách“. Pokud ovšem považuje některé elementy daného textu za 

intertextové,  nemusí  být  nutně  považovány za  intertextové  autorem.  I  když  se  čtenář 

domnívá, že nějaký intertextový odkaz odhalil, mohl jej ve skutečnosti svou interpretací 

vytvořit.  Různá  míra  evidentnosti  jednotlivých  odkazů  ovšem  podle  J.  Homoláče 

dokazuje  možnost  existence  autorem  nezamýšleného  navazování  jen  nepřímo.  Za 

přesvědčivý  důkaz  nepovažuje  ani  autorovo  přiznání,  že  si  intertextového  charakteru 

jistého elementu nebyl vědom, protože, jak říká Głowiński (1986, s. 85): „intertextový 

odkaz je vždy záměrný, a tedy realizovaný vědomě (ačkoli  míra uvědomění může být 

různá)“.47 Možnost, že daný text odkazuje k jiným textům, resp. že vztah k jinému textu je 

součástí jeho významové výstavby, aniž by si toho autor byl nutně vědom, tu nicméně 

podle Homoláče vždy je, protože vlastností textu je již samou svojí existencí odkazovat 

k textům, s nimiž sdílí jazyk, žánr, téma atd., a nelze tedy vyloučit, že si interpret spojí 

daný text  s některým z těchto textů a že intertextový vztah nikoli odhalí, ale vytvoří. Zde 

se jedná o tzv. změnu intertextovosti  nereálné v reálnou (nezáměrné v záměrnou),  tedy 

o odhalování (nebo spíše vytváření) odkazů vyplývajících z toho, že každý text vstupuje 

do intertextového prostoru (ibid.).

Tento proces by mohl proběhnout např. při recepci reklamy (z roku 1993) vytvořené 

O. Toscanim: na holé zadnici je vytetováno H.I.V. positive (Toscani, 1996, s. 81). Tento 

vizuální  prostředek  může  českému  recipientovi  asociovat  „scénu  s razítkem“  z filmu 

47 Viz též výše zmiňovaný soudní spor Z. Svěráka.
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Ostře sledované vlaky. Je ale velmi nepravděpodobné,  že by italský autor do reklamy 

tento odkaz umístil záměrně.

Za  určitých  okolností  se  naopak  „reálná  (záměrná)  intertextovost  může  stát  zcela 

nereálnou“  (Głowiński,  1986,  s.  94):  1.  text,  na  nějž  se  navazuje,  se  například  ztratí 

z obecného povědomí nebo fyzicky zanikne; 2. text obsahuje „osobní“ odkazy, které bez 

předchozího důkladného studia nelze identifikovat. Např. W. A. Mozart ve své písni Die 

Alte parodoval některé starší skladatele a jejich archaicky působící manýru. V současnosti 

se ale tato skladba nijak neliší od ostatních Mozartových skladeb. Jen velmi zasvěcený 

posluchač je schopen tento odkaz odhalit, doba ho smazala (Pavera, 1999, s. 58).
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5 REKLAMA

5.1 Vymezení reklamy
V 90. letech reklama v České republice začala dostávat nové podoby a zájem o ni 

vzrostl.  O  toto  téma  se  začali  zajímat  ekonomové,  sociologové,  psychologové, 

kulturologové a lingvisté. Reklamu je tedy možno vymezit z mnoha pohledů.

M. Pravdová uvádí tři různé definice reklamy (Pravdová, 2002, s. 177):

1. Z právního hlediska je reklama definována jako „přesvědčovací proces, kterým jsou 

hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií“ (§ 

1 odst. 1 zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy). Novela tohoto zákona definuje reklamu 

jako „formu oznámení či jiné prezentace mající za cíl podporu podnikatelské činnosti.“ 

2.  Podle  sociologů se  reklamou  rozumí  „praktika  upozornění  veřejnosti  na  určitý 

výrobek či službu s cílem přimět ji k nákupu nebo investici“ (Velký sociologický slovník, 

1996, s. 918).

3.  Lingvisté  definují  současnou  reklamu  jako „(a)  veřejné  neosobní  sdělování  (b) 

sloužící  firmě jako nástroj  marketingu a (c)  zaměřené na šíření  informací  o předmětu 

marketingového působení (d) s cílem dosáhnout dlouhodobé nebo trvalé změny povědomí 

adresátů o tomto předmětu nebo ovlivnit dlouhodobě jejich postoje a chování vůči němu, 

(e)  a  to  s využitím  kanálů  (především  médií),  které  si  příslušná  firma  zjevně  platí“ 

(Šebesta,  1998,  s.  194).  Lingvistická  definice,  stejně  jako  právnická  a  sociologická, 

nezahrnuje reklamu sociální a politickou (viz dále).

Všechny  tyto  definice  považují  reklamu  za  cílený,  účelově  orientovaný  proces  se 

zřetelně definovanými cíli, jimž je podřízen veškerý průběh komunikace (Pravdová, 2002, 

s.  118).  Tento  proces  patří  vzhledem  k institucionálnímu  charakteru  k typu  neosobní 

komunikace (produktor reklamního sdělení nezná příjemce sdělení). Na druhé straně je 

ale silná orientace na příjemce, která se projevuje zaměřením na jejich přání a potřeby, ale 

i  samotným  způsobem  komunikace,  hlavně  volbou  jazykových  prostředků,  strategií, 

pojmenování a subžánrů. Reklama se sice obrací k určité cílové skupině, ale skutečného 

příjemce  sdělení  nezná.  Oslovuje  masové  publikum,  ale  konstruuje  si  jedinečného 

imaginárního adresáta,  a tím vytváří  dojem,  jako by se na každého příjemce obracela 

osobně. Jde o tzv. syntetickou personalizaci. 

Reklama je ve své podstatě formou persvazivní komunikace. Nijak ale neskrývá to, že 

se  příjemce  snaží  přesvědčit  či  ovlivnit  (vyjma  tzv.  skryté  reklamy).  Reklama  musí 
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vytvářet iluzi, že mezi jednotlivými produkty a službami jsou zásadní rozdíly a že pomocí 

správné volby spotřebitelé vyřeší podstatné problémy ve svém životě. 

5.2 Rozdělení a cíle reklamy
M. Pravdová (viz výše) nezahrnuje do svého pojetí, na rozdíl od následujících autorů, 

předvolební agitaci politických stran ani to, co jiní autoři označují jako sociální reklamu. 

G. Burton  a  J.  Jirák  rozlišují  reklamu  komerční,  politickou  a  sociální.  K. Šebesta 

používá termíny hospodářská, státně politická a společensky výchovná reklama (Šebesta, 

1990,  s. 49).  Reklama se nemusí  týkat  jen spotřebního  chování  a  nabídky výrobků či 

služeb.  Politická  reklama  podporuje  politické  subjekty  (především  v předvolebních 

kampaních).  Sociální  reklama  může  podporovat  nějakou změnu  v chování  společnosti 

(např.  propagovat  bezpečný  sex,  ohleduplné  chování  řidičů  či  zrušení  trestu  smrti), 

upozorňovat  na  možnost  sponzorování  či  dobročinných  příspěvků,  bojovat  proti 

negativním jevům společnosti (kouření, domácí násilí). 

U komerčních reklam můžeme rozlišit  několik  možných cílů  (Burton;  Jirák,  2001, 

s. 263):

- vytvořit  či posílit  povědomí o nějakém výrobku či službě, které již existující 

zákazníky ujistí, že za svoje peníze dostávají kvalitní zboží

- podpořit  přímý  prodej  (a  to  buď  existujícího,  nebo  nového  produktu  – 

v takovém případě se mluví o „zaváděcí“ reklamě či kampani)

- získat větší podíl na trhu

- udržet si vlastní postavení na trhu proti aktivizující se konkurenci.

Patří sem pravděpodobně také snaha upozornit na změny struktury trhu (reklamy 

typu „Paegas se mění v T-Mobile.“ „Bold dva v jednom změnil vzhled i jméno –  

nový Tide“.)

Aby reklama zapůsobila na adresáta, jak se to od ní očekává, měla by následovat 

jeden z následujících modelů (Jefkins, 1996, Čmejrková, 2000): LSB (look, stay, buy), 

což je starší  jednoduchý model vyzývající  podívej se, zastav se, kup. Složitější model 

AIDA (attention,  interest,  desire,  action)  má upoutat  pozornost  adresáta,  zaujmout  ho, 

vyvolat  v něm  touhu  a  přimět  ho  k činu.  Model  ADAM (attention,  desire,  action, 

memory) je variací modelu AIDA. Důležitý moment přisuzuje paměti, protože spotřebitel 

má zachovat přízeň výrobku i v budoucnosti. Model AIDCA (attention, interest, desire, 

conviction,  action)  je  zase  rozšířen  o  mezistupeň  přesvědčení  (conviction).  Z dalších 
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modelů  zmiňme  např.  DIPADA  (definition,  identification,  proof,  acceptance,  desire, 

action). Více viz např. Jankovský, 1998.

V šedesátých letech  bylo  za hlavní  cíl  české reklamy považováno „podat  výstižný 

popis propagovaného výrobku a vyjádřit přesvědčivou výzvu adresovanou posluchači, a 

tedy i příštímu zákazníku a spotřebiteli“ (Kraus, 1965, s. 198). Od té doby se v reklamním 

odvětví hodně změnilo. Reklama už nemá recipienty informovat, ale jak bylo řečeno výše, 

především  přesvědčit.  V mnoha  reklamách  nenajdeme  žádnou  relevantní  informaci 

o výrobku, pouze ohromující, šokující nápady a působivé vizuální efekty. Někdy je nám 

produkt dokonce utajován a objeví se až v závěru spotu, nebo celé reklamní kampaně, 

jako tomu bylo v případě internetového portálu Red box nebo zimní nafty ÖMW. Hlavní 

je zaujmout, k čemuž reklama využívá široké škály verbálních i neverbálních prostředků 

aktualizace a zdůraznění (podrobněji viz Pravdová, 2002).48 

5.3 Pohled do historie české reklamy 
 V této  kapitole  vycházíme  především  z práce  P.  Vošahlíkové  (1999).

Česká reklama má své počátky v 19. století. O kvalitě, množství i cenách většiny výrobků 

rozhodovaly v Rakousku po dlouhou dobu cechy. Ke zrušení cechovní organizace  došlo 

až  v roce  1859  a  živnostenský  řád  z roku  1860  zcela  uvolnil  podmínky  výroby  i 

propagace zboží. Rok 1860 je proto možno v habsburské říši, a v jejím rámci i v českých 

zemích, považovat za impulz ke zrodu „moderní“ reklamy. 

Propagace zboží za účelem prodeje nebyla ovšem v roce 1860 naprostou novinkou. 

Trhovci a kramáři už dříve lákali zákazníky vyvoláváním. Potulní artisté, komedianti a 

herci na sebe upozorňovali při svém příjezdu průvodem, který sloužil jako „ochutnávka“ 

slibovaných  zážitků.  Na  reklamu  si  ale  lidé  zvykali  pomalu,  vzbuzovala  často  jejich 

nedůvěru a odpor. Trvalo dlouho, než se řemeslník, obchodník nebo majitel továrny smířil 

s tím, že by měl své zboží nabízet podobně jako komediant, na kterého hleděl ze svého 

místa na společenském žebříčku přezíravě. Lidé měli ještě v paměti dobu, kdy nadmíru 

vychvalovat  a  nabízet  vlastní  zboží  odporovalo nejen dobrým mravům,  ale  dokonce i 

právu. Kritický vztah k reklamě byl podpořen i Riegrovým slovníkem naučným, v němž 

se píše,  že  reklama označuje  „žurnalistický článek umístěný v denních neb smíšených 

zprávách, který za plat aneb aneb z jiných ovšem nekalých, a tudíž nepodstatných ohledů 

rozhlašuje nezaslouženou chválu buď nějaké knihy, neb uměleckého výtvoru anebo i osob 

48 Pravdová ve svém výčtu ovšem nezmiňuje právě často využívanou intertextovou návaznost.
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samých: znamená tudíž reklama tolik co rozhlašování, roztrubování“ (Slovník naučný Dr. 

Františka Lad. Riegra, 1868).

Rozvoj  reklamy  souvisel  především  se  změnou  životního  stylu  a  s rozmachem 

českého průmyslu. Tovární výroba umožňovala venkovanům a měšťanům, aby si mohli 

dovolit to, co bylo dříve výsadou šlechty. Slovo reklama bylo často nahrazováno výrazem 

osvěta, které nemělo negativní nádech. Koncem 19. století slovo reklama začalo ztrácet 

v obchodních  kruzích  hanlivý  význam,  ale  stále  bylo  ještě  lepší  se  mu  v některých 

oblastech prodeje vyhnout. 

Nejožehavějším problémem reklamy byla otázka nekalé soutěže. Podvedení zákazníci 

a poctiví výrobci si stěžovali na lživou propagaci, například na nepravdivé informace o 

výrobku či předvádění kvalitnějšího zboží, než zákazník při koupi skutečně obdržel. Lživá 

reklama  byla  nejvíce  rozšířena  v oblasti  prostředků  léčících  zdravotní  neduhy  nebo 

odstraňující  kosmetické  vady.  Inzerované  prostředky  nejenže  nepomáhaly,  ale  často 

dokonce škodily. V roce 1907 přijali proto rakouští zákonodárci po vzoru Velké Británie 

(1893) a Německa (1896) zákon proti nevhodným a lživým praktikám. 

Větší  problém  představovali  podomní  obchodníci,  kteří  pro  prodej  nejrůznějších 

technických vynálezů užívali  různé reklamní  triky.  Císařský patent  z roku 1852, který 

reguloval podomní obchod, brzy nestačil a magistráty měst často musely podomní prodej 

zakazovat úplně.

Nejstarším  a  dlouhou  dobu  také  jediným  prostředkem  hromadného  působení  byl 

nepochybně tisk. Vydávaly se reklamní brožury, pohlednice, prospekty, ceníky a etikety 

na zboží, které měly propagační poslání. 

K získání zákazníka se nejvíce využívalo novinové inzerce a plakátů49. Už roku 1750 

byly zásluhou Ignáce Borna v Praze po vídeňském vzoru založeny inzertní noviny, tzv. 

„poptávárna“. Česky psané inzertní časopisy začaly vycházet až v polovině 19. století. 

Koncem 19. století se novinová inzerce stala nejrozšířenějším a nejoblíbenějším druhem 

reklamy. Jedním z průkopníků placené inzerce, kde platila jasná obchodní pravidla a bylo 

nutno řídit se předem stanovenými tarify, se ve světě stala nabídka sňatků. Mezi nejstarší 

známé  sňatkové  inzeráty  patří  nabídka  uveřejněná  v roce  1794  v Schönfeldských 

novinách v Praze. 

Reklama se brzy ovšem nespokojila jen s novinovým textem, naučila se, že mnohem 

účinnější je připojit k psanému textu kresbu nebo obrázek. Proto se v 19. století začaly 

49 V původním pojetí výrazy reklama a inzerce splývají.
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v reklamách objevovat kvalitní černobílé i barevné reprodukce obrazů. Velký krok k tomu 

učinil  už na konci  18.  století  pražský rodák Alois  Senefelder,  který na základě  tehdy 

znovuobjeveného principu kamenotisku vynalezl a vyzkoušel nový postup – litografii. 

Za  velmi  rafinovaný  způsob  novinové  inzerce  se  koncem  19.  století  i  později 

považovaly propagační povídky, pohádky, básně i fejetony. Literární forma záležela na 

charakteru  novin,  protože  bylo  důležité,  aby  čtenář  neměl  při  čtení  až  do  posledního 

okamžiku  podezření,  že  jde  o  nabídku  zboží  nebo  služeb.  Měl  se  pobavit  příběhem, 

k jehož pointě patřila obchodní nabídka. 

Oblíbeným médiem reklamy se stal zejména plakát. Vyvíjel se postupně v 19. století 

z původních tištěných oznámení a vedle textu využíval také obraz. Ke konci 19. století se 

plakáty rozšířily natolik,  že se mnoho lidí  začalo ohrazovat proti  tomuto „záměrnému 

hyzdění města“. Městští radní si uvědomovali, že zákazy nebudou mít žádaný účinek, a 

snažili  se  raději  nabídnout  jiné  alternativy  propagace.  V roce  1912 byla  proto  poprvé 

použita tzv. konkurence výkladních skříní. Obchodníci ve výkladu obvykle ukazovali vše, 

co mohli  nabídnout. Tento postup byl  velmi účinný, působil obzvláště na děti.  Úprava 

výkladní  skříně a celého obchodu měla být vizitkou dobrého vkusu a měla přesvědčit 

zákazníka o solidnosti obchodu. Proto nebylo vhodné urážet estetické či náboženské city 

kolemjdoucích nebo slibovat nesplnitelné zázraky. 

Na přelomu 19. a 20. století se stala velkou módou reklama pohyblivá – oblíbení byli 

nosiči  reklam  a  reklama,  která  jezdila  i  létala  vzduchem,  dále  kalendáře,  které 

propagovaly především nové postupy při vedení domácnosti a hospodářství. 

Pro  vývoj  reklamy  byly  důležité  především  objevy  reprodukční  techniky, 

elektrotechniky  a  nové  způsoby  komunikace,  které  umožnily  vznik  prostředků 

hromadného působení. „Tyto objevy osvobodily obchodní propagaci od závislosti na síle 

lidského hlasu, na rychlosti koňských nohou, na denním světle. Za tyto a mnohé další 

dary se ovšem reklama technice odvděčila tím, že ze všech druhů zboží i služeb, které kdy 

doporučovala  ctěným  zákazníkům,  nejvíce  hýčkala  právě  technické  novinky“ 

(Vošahlíková, 1999, s. 139). 

Velkým objevem pro reklamu byl  vynález  fotografie  kolem roku 1839. Fotografie 

pomohla v roce 1895  na svět i dalšímu vynálezu – filmu. Film a reklama k sobě měly 

blízko.  Svědčí o tom i námět jednoho z prvních „původních českých filmů“, který byl 

promítán v roce 1898 na výstavě architektury a inženýrství – Lepič plakátů. 
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V roce 1905 představil František Jirotka na přehlídce technických novinek v Berlíně 

objev, bez kterého si dnes moderní reklamu neumíme představit. Jeho „studené světlo“ 

patřilo k přímým předchůdcům neonu. Čtyři roky před francouzským fyzikem Georgem 

Claudem,  který  bývá  považován  za  prvního  tvůrce  neonové  lampy,  zhotovil  ze 

skleněných rour asi metr vysoká písmena,  která plnil svým „studeným světlem“, aby i 

v noci každý poznal, jaké nabízí firma zboží a služby. 

Zatímco kolem poloviny 19. století si zákazník cenil na každém výrobku zejména jeho 

užitečnost,  solidnost  a  trvanlivost,  o  padesát  let  později  ho  mnohem  více  zajímala 

módnost,  pohodlí  a  osobní  prestiž  spojená  s koupí  určitého  zboží.  Starší  inzeráty 

doporučovaly  zpravidla věci známé a osvědčené, kde bylo důležité, u jakého obchodníka 

zákazník nakoupí. Koncem 19. století a po jeho zlomu musela obchodní propagace velmi 

často přesvědčovat zákazníky ke koupi věcí neznámých, nevyzkoušených.

Reklama, která využívala různých uměleckých  prostředků, aby získala zákazníka, se 

občas  sama stala  námětem,  zdrojem či  součástí  uměleckého  díla.  Hlavně humoristé  a 

karikaturisté často zpodobňovali obchodníky neúnavně chválícími své zboží. 

Z autorů,  jež  se  věnovali  reklamě  (především  její  tvorbě)  počátkem  20.  století, 

zmiňme Z.  Šindlera  a  jeho publikaci  Moderní  reklama (1906),  z meziválečných  např. 

J. Kubíčka  pojednávajícího  o knihkupecké  reklamě (1932).  V období  2.  světové války 

vyšla za redakce V. Poštolky Kniha o reklamě (1940) (též zaměřena na praktickou stránku 

produkce reklam). Jedná se ovšem spíše o díla ojedinělá.

Reklama v období mezi světovými válkami a obzvlášť v době po druhé světové válce 

jako by byla vědci opomíjena.50 Po nástupu socialistického způsobu hospodaření se vývoj 

reklamy v Čechách a na Moravě zpomalil (až zastavil). V této době reklama plnila jiné 

cíle, využívala odlišné mechanismy než v předchozím období. Na výrobu byl monopol, 

firmy  si  nemohly  konkurovat.  Jestliže  reklama  existovala,  byla  až  na  výjimky 

schematická,  bez  nápadu,  naplněna  hesly,  která  neměla  daleko  k heslům  politickým. 

Cílem bylo většinou pouze informovat, že nějaký výrobek existuje. Bylo jedno, kde a zda 

si ho zákazník zakoupí, mnohdy ani nebyl na českém trhu k dispozici.

50 Jednou z mála studií je článek J. Krause  K stylu soudobé české reklamy uveřejněný v Naší řeči  (srov. 
Kraus,  1965).  Článek  analyzuje  ze  stylistického  hlediska  reklamu  „přivedenou  k životu  ekonomickým 
uvolněním let  šedesátých,  ještě  trochu neohrabanou a naivní,  ale  pokoušející  se  nalézt  přitažlivý český 
výraz“ (Čmejrková, 1993, s. 184).
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Po roce 1989 zaznamenal reklamní průmysl rychlý vývoj51 a začal ovlivňovat životy 

všech lidí. Reklama začala být zajímavá z hlediska ekonomického, dochází také k mnoha 

diskuzím o etické stránce reklamy. V období posledních 20 let se reklamou zabývá např. 

K.  Šebesta  v několika  svých publikacích  (1990,  1998)  a  S.  Čmejrková (2000).  Vyšlo 

množství článků a dílčích studií, v nichž vědci analyzují reklamu z hlediska stylistického 

a  pragmatického,  např.  Čmejrková  (1993,  2000,  2007),  Jettmarová  (1995),  Pravdová 

(2002), Srpová (2006, 2007), Čapková (2005, 2008), Velčovský (2005) a další. Vznikají 

také  publikace  zaměřené  především  na  pracovníky  reklamních  agentur  a  studenty 

marketingu, např. Horňák (1997), Crha, Křížek (2008), Vysekalová, Komárková, Mikeš 

(2002,  2003)  a  další.  Zatím ovšem neexistuje  žádná  publikace,  která  by se  soustavně 

věnovala vývoji české reklamy po 2. světové válce.

5.4 Podoba reklamy
V souvislosti s vývojem a rozšířením reklamy se začalo uvažovat o tom, zda můžeme 

vymezit  reklamní  funkční  styl.  Ovšem pro  reklamu  je  typická  stylová  heterogennost. 

S. Čmejrková ve své knize Reklama v češtině, čeština v reklamě (2000) cituje G. Cooka: 

„Reklamní  diskurz je  stylově  a  žánrově  tak  rozmanitý  právě proto,  že  různé  reklamy 

imitují  různé  typy  diskursu.  Proto  je  obtížné  vymezit  jejich  styl.  Reklamy  si  půjčují 

z jiných diskursů tolik rysů, že jim hrozí, že nebudou mít svou vlastní stylovou identitu“ 

(Čmejrková, 2000, s. 26).

Reklamní sdělení může mít mnoho podob: od televizních spotů, reklam v novinách a 

časopisech  přes  plakáty,  billboardy  po  létající  balony  a  různé  reklamní  předměty 

(krabičky se sirkami,  zapalovače,  hrnečky atd.).  S reklamou se setkáváme v rádiu i  na 

internetu,  reklamní  letáky  jsou  doručovány  do  poštovní  schránky  a  rozdávány 

kolemjdoucím  na  frekventovaných  místech.  Za  reklamu  může  být  považováno  i 

uspořádání recepce u příležitosti uvedeného filmu (či jiného výrobku), předváděcí akce 

(prezentace) a prezentační zájezdy, sponzorování akcí nebo veletrhy a výstavy. 

Ve své práci za reklamu považujeme ve shodě s výše jmenovanými autory (viz kap. 

5.1) proces, který má upozornit veřejnost na určitý výrobek či službu s cílem přimět ji 

k nákupu  nebo  investici.  Zaměřujeme  se  především  na  reklamu  komerční.  Hlavními 

médii,  ze  kterých  jsme  čerpali,  byla  televize,  rozhlas,  noviny  a  časopisy  (viz  dále). 

51 Mnozí reklamní teoretici, zvláště zahraniční, považují  90. léta za počátek reklamy v postkomunistických 
zemích (srov. Toscani, 1996, s. 92).
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Nezabývali  jsme  se  reklamou  na  internetu  ani  reklamními  akcemi  a  prezentacemi, 

zájezdy, veletrhy a výstavami. Internet sloužil pouze jako zdroj ověřování textu reklam, 

které byly vysílány v televizi (viz seznam webových stránek v bibliografii).

 Mnoho současných fenoménů nasvědčuje tomu, že reklama může být považována za 

svébytnou formu umění: udílejí se různá ocenění reklam (např. Louskáček, Effie), lidé 

spontánně  volí  oblíbené  reklamy  na  internetu,  probíhá  Noc  reklamožroutů,  tj. 

několikahodinový  maraton  úspěšných  (především  zahraničních)  reklam,  apod.  Ovšem 

někteří  odborníci tvrdí,  že i když se reklamní text může stát básní v próze či vtipným 

fejetonem, jeho případná umělecká hodnota je vždy pouze sekundárním efektem, pouhým 

prostředkem ke splnění hlavního úkolu (Crha; Křížek, 2008). Někdo vůbec nepochybuje 

o tom, že „reklama samozřejmě není umění“. Jako zásadní rozdíl vidí to, že „po umění 

vždy zůstává nějaká otázka, může zneklidňovat,  což je v reklamě nepřípustné“ (Štindl, 

2008). O tomto názoru by se ovšem dalo diskutovat (srov. např. pokusy O. Toscaniho či 

některé sociální reklamy).

Podle jiných autorů je reklama jen a pouze ofenzivní manipulace. Někdo jde ve svém 

negativním postoji k reklamě tak daleko, že navrhuje, aby se originály všech secesních a 

jiných reklam, které slouží jako dekorace na nejrůznějších místech, vrátily na půdy chalup 

a depozitářů,  reprodukce reklamních plakátů aby se spálily.  Lidé by se neměli  nechat 

ovlivnit pocity nostalgie, reklama je přeci pořád jen reklama (Škoda, 2005, s. 49).

Tyto názory je nutno vzít v úvahu při koncepci výuky mediální výchovy na všech 

stupních  škol.  Je  třeba,  aby  studenti  zaujali  stanovisko,  které  bude  kompatibilní  se 

současnou dobou, bude je chránit proti přílišnému vlivu reklamy, ale umožní jim např. 

čerpat a extrahovat z reklam důležité informace (viz dále).

5.5  Zpracování reklamní tematiky v učebnicích pro ZŠ52 a SŠ
V současné  době  je  mediální  výchova,  a  tedy  i reklamní  tematika,  zařazena  mezi 

průřezová  témata  Rámcového  vzdělávacího  programu  pro  základní  vzdělávání  i 

Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání. Problematika by měla 

být probírána také v předmětu český jazyk a literatura. Učitelé českého jazyka by tedy 

měli být vybaveni potřebnými faktickými znalostmi a současně by jim měly používané 

52 Přestože naše práce je zaměřena především na SŠ výuku, věnujeme se zde i učebnicím pro ZŠ. Je totiž 
možné,  že  při  současné  tendenci  věnovat  se  na  SŠ  především  literatuře  se  mnozí  studenti  s  reklamní 
tematikou setkají pouze na ZŠ.
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učebnice  poskytnout  dostatečnou  oporu  pro  výuku  mediální  výchovy,  tzn.  dostatek 

inspirativních námětů a cvičení zaměřených na reklamní sdělování.  

Shrňme nejprve, jaké cílové kompetence z oblasti reklamního sdělování by měli žáci a 

studenti s pomocí učitele a učebnice českého jazyka získat: měli by si vytvořit kritický 

odstup od reklamy,  s vědomím toho, jak a s jakým záměrem je vytvářena,  uvědomit si 

manipulativnost  reklamy,  umět  odhalit  skrytou  reklamu.  Měli  by  se  seznámit 

s persvazivními  prostředky reklamy53;  naučit  se vnímat  kombinaci  znakových kódů  – 

jazyka, obrazu či zvuku podle typu média a vzhledem k záměru a hodnotovému významu 

textu. Je důležité v dětech rozvíjet schopnost interpretovat reklamu z hlediska účelnosti 

nabízených informací a odlišovat reklamu od informativního a zábavního sdělení (hlavně 

odlišovat reklamu od zprávy). Žáci by si též měli uvědomit vliv reklamy na každodenní 

život (konzumní chování, určování konverzačních témat, vliv na vyjadřování) a neetičnost 

některých reklam (z hlediska stereotypního vnímání světa apod.)54. U reklam bychom si 

ale  neměli  všímat  pouze  negativních  stránek.  Žáci  by  měli  umět  ocenit  umělecké 

ztvárnění některých reklam, zajímavé jazykové prvky, humor či nápaditost. 

V jednotlivých  učebnicích  pro  základní  školy  je  téma  reklamy  zpracováno  různě 

zdařile;  samostatné kapitoly zaměřené na reklamu jsou zařazeny do pěti  učebnicových 

řad, a to od nakladatelství SPN, Práce, Tobiáš, Jinan a Prodos.

Učebnice  E.  Hošnové  a  kol.  pro  6.  třídu  (SPN,  2006)  v kapitole  Reklamní  a 

propagační  texty nabízí  k  inspiraci  několik  reklam.  Žáci  mají  odlišit  věcné  údaje  od 

přesvědčování,  mají  určit  předpokládané  recipienty,  mají  se  zamyslet  nad  použitím 

různých slovesných osob a nespisovných a citově zabarvených jazykových prostředků. 

Předpokládá se též práce s reklamami, které žáci sami vyhledají a přinesou do hodiny.

J.  Hoffmannová a  B.  Hoffmann  zařadili  do učebnice  pro 7.  ročník  (nakladatelství 

Práce, 1999) kapitolu  Reklama,  v níž téma vztahují ke kritickému čtení a naslouchání. 

Shrnují  základní  jazykové  prostředky,  jimiž  nás  reklama  manipuluje.  Jako  témata 

rozsáhlejší  práce  navrhují  rozbor  reklam,  které  děti  samy shromáždí,  tvorbu vlastních 

reklamních textů a diskuzi s odborníkem (případně s jedním z žáků, který roli odborníka 

sehraje).

Učebnice pro 7. třídu z řady Tobiáš (Bičíková a kol., 2001) informuje o tom, co to 

reklama je, zabývá se jejími cíli. V rámci cvičení představují autoři několik diskuzních 

53 Viz např. Burton; Jirák, 2001, Mičienka, 2006 nebo Pravdová, 2002 a další.

54 Více např. Mičienka, 2006.
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témat, vymýšlení vlastní reklamní kampaně či dramatizaci a parodizaci známé reklamy. 

Téma je též propojeno s procvičováním argumentačních schopností a prací se slovníky 

(Zjistěte význam a spisovnou výslovnost těchto slov. Mají něco společného s reklamou? 

billboard, dealer, marketing, reklamace).

Učebnice O. Uličného a kol. pro 9. třídu od nakladatelství Jinan (kapitola  Aby nás 

reklama  neoklamala) obsahuje  široký  repertoár  aktivit:  úvahové  a  diskuzní  (K  čemu 

slouží  reklama?  Máte  ji  rádi  nebo  neradi?  Kde  všude  se  setkáváte  s reklamami? 

Domníváte  se,  že  reklama  říká  vždy  pravdu?  (Uličný,  2001,  s.  158)),  odlišování  a 

srovnání  persvazivní  a  informační  funkce,  přepracovávání  reklam  podle  různé  cílové 

skupiny recipientů,  určování  persvazivních  prostředků reklamy (Najděte  v textu  slova,  

která vás přesvědčují  o kvalitě  bot Lotus. Jaké slovní druhy jste vybrali? Které slovní  

druhy  jste  použili  k vyjádření  hodnocení?  Na co  nejvíce  upozorňujete  a  co  neříkáte?  

(ibid.)), odlišování obrazové a textové reklamy, posuzování věrohodnosti reklamy, práce 

s přineseným materiálem, rozhlasovými a televizními reklamami, dramatizace. 

Do  učebnice  pro  9.  třídu  od  nakladatelství  Prodos  (Hirschová,  2001)  je  zařazena 

kapitola Reklama, která je má spíše výkladový ráz. Žák se dozví, co je to reklama, jaká je 

její funkce, jakým způsobem se snaží zaujmout, že se reklama často snaží o vtip a hravost, 

že působí na city a často využívá zajímavé obrazové prvky, barvy a zvuk atd. Učebnice 

obsahuje  obrazový  materiál,  který  mají  žáci  posuzovat  z hlediska  nápaditosti  a 

obrazového  zpracování.  Mají  také  určovat,  které  části  reklamního  textu  přinášejí 

informace a které mají ovlivňovat. 

Méně  zevrubně  se  s reklamní  tematikou  setkáme  učebnici  jazyka  pro  9.  třídu  od 

nakladatelství Alter v kapitole Objektivní a subjektivní slohotvorní činitelé (Hrdličková a 

kol., 1999, s. 4). Žáci si mají všímat rozdílů mezi texty na základě cíle a funkce projevu, 

snaží se přesvědčit  někoho (např.  reklamou) o nezbytnosti  čerstvé zeleniny pro lidské 

zdraví.  Autorky  navrhují  i  okruh  jazykových  prostředků  (jezte  pro  zdraví,  brokolice 

vede…,  hubněte  zdravě,  pro  děti  to  nejlepší…). Důležité  je  zejména  zařazení 

persvazivních textů mezi texty s jinou funkcí (informujte někoho, poučte někoho, sestavte 

žádost…) a srovnání s nimi (srov. též s. 11, porovnání funkce reklamního textu s texty 

jiných funkčních stylů).  V samostatné kapitole  Mediální  výchova se autorky táží,  zda 

opravdu  všichni  jedí   pouze  samé  tyčinky  a  sušenky,  když  jsou  podle  reklamy  „plné  

cereálií a mléka“. 
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Okrajově se v této řadě reklama objevuje i v učebnici pro 6. ročník (Hrdličková a kol., 

1998,  s.  10),  kde  je  jedno  cvičení  věnováno  klamavé  reklamě,  resp.  matoucím 

oznámením.  Žáci mají navrhnout, jak se má zachovat paní, která dostala oznámení, že 

právě  vyhrála  milion  korun.  Toto  oznámení  ovšem  obsahuje  nepřehledný  a 

nesrozumitelný  seznam  podmínek,  které  musí  adresát  splnit,  aby  částku  obdržel.  Na 

cvičení navazuje diskuze o reklamách, které používají podobné prostředky.

Učebnice  slohu  pro  7.  ročník  od  nakladatelství  Alter  (Horáčková  a  kol.,  1999) 

obsahuje  kapitolu  Samostatně  popisujeme  výrobek  pro  reklamní  katalog.  V učebnici 

ovšem není srovnán obyčejný popis a popis typický pro reklamu, který se snaží recipienta 

přesvědčit a neuvádí např. nevýhody, negativní vlastnosti produktu. Žáci se ve cvičení 

věnují běžnému popisu.

Jak vyplývá z předchozího rozboru, některé učebnicové řady učiteli oporu pro práci 

s reklamními texty poskytují.55 Mimo školu se žáci s mediálními texty setkávají neustále, 

měli by se je tedy naučit analyzovat, kriticky hodnotit a naučit se bránit jejich vlivu co 

nejdříve. Už žáci na prvním stupni by se měli  pokusit odlišovat pravdivé informativní 

věty v reklamě od těch manipulujících. Inspirací může být např. učebnice Český jazyk 2 

pro základní školy od SPN (Hošnová, Buriánková, Pišlová, Šmejkalová, 2006), do níž 

autorky zařadily mimo jiné cvičení, ve kterém mají žáci u reklamního textu určit,  na čem 

se shodnou všichni, a s čím naopak všichni nemusí souhlasit: Panenka Žaneta je super. Je  

to  malé  miminko.  Má  vlastní  dudlík,  lahvičku  a  růžové  šatičky.  Jenom  s panenkou 

Žanetou si užiješ spoustu zábavy. Panenku Žanetu musíš mít  (Hošnová a kol., 2006, s. 

124).56  

Reklamní tematice by měl být věnován prostor i na třetím stupni škol. V učebnicích 

pro gymnázia není situace ideální. V. Martinková (Tripolia) do učebnice pro první ročník 

zařadila jednu stránku inzertního časopisu Print a sérii parodických reklam; autorka pro 

jejich  označení  používá  termín  inzerát.  Studenti  mají  reklamy popisovat,  srovnávat  a 

hodnotit, mají si všímat grafického zpracování a tvořit vlastní reklamy. 

55 Pokud jsme nezmiňovali  cvičení  z jiných  učebnicových  řad,  znamená  to,  že  se  nám v nich  aktivity 
zaměřené na práci s reklamou nepodařilo najít vůbec, nebo se v nich vyskytují jen velmi okrajově.

56 Součástí vyučování by měla být i etická výchova. Žáci by si měli uvědomit, že mnohdy je nutné obejít se 
bez některých lákavých předmětů, zříci se něčeho, i když nám reklama tvrdí, že „to musíme mít“. I k tomu 
může pomoci analýza reklamních textů. 
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J.  Kostečka  (SPN)  reklamu  nezmiňuje.  V  učebnici  pro  4.  ročník  pouze  najdeme 

kapitolu  Manipulativní postupy komerční prezentace, které jsou ve své podstatě totožné 

s některými manipulativními postupy v reklamě. 

Lépe  je  problematika  reklamy  zpracována  v učebnicích  pro  studenty  středních 

odborných  škol  a  pro  učiliště.  Např.  do  učebnice  pro  2.  ročník  SOŠ  (SPN)  zařadila 

M. Čechová s kolektivem samostatnou kapitolu Reklama, která studenty stručně seznámí 

s principem  a  funkcí  reklamy,  informuje  o  existenci etického  kodexu  reklamy,  poučí 

o různých podobách reklamy a jazykových a  grafických prostředcích.  Studenti  mohou 

diskutovat  o  přitažlivosti  reklamy a  mají  možnost  vyzkoušet  si  identifikaci  některých 

jazykových prostředků reklamy. 

Kapitola  Mají  nás  přečtené? v Češtině  pro  učně  (Hausenblas,  Mališ,  Zimová; 

nakladatelství Fortuna, 1993) přístupnou formou podává základní informace o reklamě, 

na  konkrétních  textech  a  fotografiích  předvádí  různé  druhy  manipulace  v reklamě, 

interpretuje reklamu z hlediska účelnosti nabízených informací,  v diskusi vede studenty 

k závěrům a nakonec problematiku shrnuje. 

Cvičení  zaměřená  na  získání  požadovaných  cílových  kompetencí  formulovaných 

v RVP  jsou  rozptýlená  v jednotlivých  učebnicových  řadách.  Aktivity  by  měly  být 

zařazeny  v průběhu  celé  školní  docházky,  případně  v samostatné  ucelené  kapitole 

věnované  reklamě.  Uvědomujeme  si  ovšem,  že  učebnice  nemůže  poskytovat  veškerý 

materiál potřebný pro práci s reklamou. Mnohdy působí práce se současnými dostupnými 

reklamami  motivačně,  zatímco  texty  v učebnici  snadno  ztrácejí  aktuálnost.  Některé 

aktivity  zase vyžadují  text  zasazený do poměrně  širokého kontextu.  Např.  při  hledání 

skryté reklamy či analýze „spojitosti“ reklamy s článkem v časopise pro dívky  je třeba 

pracovat s delším textem.  
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6 SBĚR JAZYKOVÉHO MATERIÁLU, JEHO VÝBĚR A ZPRACOVÁNÍ

V dizertační  práci  vycházíme  z materiálu,  který  jsme sbírali  v období  od listopadu 

2002 do května 2009. Výjimečně odkazujeme na reklamy starší (před listopadem 2002). 

Největší část textů pochází z novin a časopisů, konkrétně z MF DNES, Lidových novin, 

Práva a příloh těchto tří deníků, dále z Reflexu, Koktejlu, Dívky a Bravo Girl. 

Dalším zdrojem pro nás byla televize. Nahrávali jsme reklamní bloky na videokazetu 

a následně přepisovali ty reklamy, které byly pro naši práci podstatné, případně jsme je 

dohledali  na  internetových  stránkách,  jež  archivují  televizní  reklamy  (viz  seznam 

elektronických zdrojů). Materiály pochází z televize Nova, Prima a z České televize. 

 Čerpali  jsme také z rozhlasu,  ale  v této  oblasti  byl  náš výzkum méně kompaktní. 

Většina rozhlasových reklam pochází z Rádia 1, kde jsme reklamní bloky sledovali po 

celou dobu výzkumu, tedy ve výše vymezeném období. V reklamním oddělení Rádia 1 

jsme získali CD nosiče s nahrávkami reklam z období let 2001 a 2002. Některé reklamy 

z tohoto rádia jsou zajímavé tím, že je vytvářejí moderátoři a ostatní zaměstnanci rádia 

sami, nejedná se o reklamy vytvořené reklamní agenturou. Rádio 1 totiž počítá s poměrně 

specifickým  recipientem.  Druhým  zdrojem  rozhlasových  reklam  pro  nás  bylo  Rádio 

Impuls, které jsme sledovali pouze v období ledna a února 2004.

Poměrně  velkou  část  materiálu  jsme  získali  z outdoorových  i  indoorových  médií: 

z billboardů,  z pražských  stanic  městské  hromadné  dopravy,  z  tramvajových  vozů,  z 

komerčních plakátů v budově Pedagogické fakulty, v restauracích a kinech. Některé texty 

jsme našli v katalozích cestovních kanceláří Kudrna a Adventura, v katalogu podnikatelů 

a firem Uniform 2004 nebo v časopisu pro lékaře Derma (leden, únor 2003).

V textu  práce  reklamy  citujeme  bez  pravopisných  korekcí.  U  televizních  nebo 

rozhlasových reklam jsme se snažili nastínit vizuální prostředí nebo zvukové zajímavosti 

či efekty. U reklam jsme nezaznamenávali konkrétní zdroj. Velmi často má totiž například 

televizní reklama svůj protějšek v rozhlasu i na billboardech či v novinách. Podobně se 

stejné  reklamy  opakují  v různých  denících  nebo  na  několika  televizních  kanálech 

současně.
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7 INTERTEXTUALITA V REKLAMĚ – TYPOLOGIE PRETEXTŮ

Intertextualita  má  v případě  reklamy  mnoho  podob,  které  jsou  různě  složitě 

dešifrovatelné.  Pokud  je  mezitextové  navazování  zjevné,  jedná  se  nejčastěji  o  snahu 

odkázat k obecně známé zkušenosti, sdílené co největším počtem lidí, oslovit co nejširší 

okruh publika. Pokud je intertextové navázání méně zřejmé, může jít o snahu zaujmout 

recipienta nebo oslovit užší okruh publika. Použité texty jsou buď doslova citovány, nebo 

jsou  nějakým  způsobem  aktualizovány.  Jejich  změna  ale  musí  být  taková,  aby  byl 

původní text stále jasně rozpoznatelný,  aby se publiku vybavil.  I  k přesné citaci  často 

reklama něco dodává, takže se stírá hranice mezi aluzí a citací. „Reklama parazituje na 

jiných typech textu, využívá je, imituje a zapojuje je a jejich původní kontext do svého 

reklamního sdělení“ (Čmejrková, 2000, s. 170). 

7.1 Literární předlohy
Reklama reaguje na názvy různých literárních děl, současných i starších, českých i 

zahraničních,  cituje  je  a  vytváří  k nim  aluze.  S.  Čmejrková  podotýká,  že  „nejčastěji 

reklama  sahá  k připomínání  děl  současných,  která  jsou  momentálně  součástí  obecně 

známého kulturního kódu sdíleného co největším okruhem lidí“ (Čmejrková, 2000, s. 17). 

Z analyzovaného materiálu ale vyplývá, že se v  reklamách  můžeme  setkat  i  s  díly  z  

19. století. Rozhodující je spíše fakt, zda se jedná o dílo obecně známé. 

Častým postupem při vytváření textu reklamy je citace nebo rozšířená či pozměněná 

citace  titulu57.  Reklama  na  autodíly  od  firmy  Partner  Elit  rozšiřuje  titul  románu  Jula 

Verna:

2 roky prázdnin pro podvozek vašeho auta. 

Obměněný  název  románu  Václava  Kaplického  Kladivo  na  čarodějnice je  užit 

v reklamě na systémy vyhledávání aut. (Při percepci je také možno propojit si reklamu 

s filmovým zpracováním románu.)

Kladivo na zloděje aut. Scherlog.

Současně  název  systému  volně  odkazuje  k detektivním  příběhům  A.  C.  Doyla 

postavou detektiva Sherlocka Holmese: v reklamě je využita fonetická shodnost jména 

detektiva s firmou [šerlok].

57 Intertextovostí v titulech literárních děl se zabývá např. W. Karrer. Srov. termín „intertitularita“ (Karrer, 
1991, s. 122).
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Titul  známeho  románu  od  U.  Eca  Jméno  růže je  užit  v reklamě  na  růžová  vína 

z templářských sklepů. Nápis Jménem růžového na temném pozadí je doplněn obrázkem 

tajemné dívky v kápi a vodorovně umístěným templářským mečem. 

Dílo J. A. Komenského je parodováno v reklamě na žvýkačky Orbit: 

Škola hrou, ale rákoska je rákoska. (Podepsán je J. A. Komenský, viz příloha 

3).

Odkaz  nejen  na  titul,  ale  i  na  hlavní  princip  a  postavy  knihy  R.  L.  Stevensona 

Podivuhodný příběh  Dr.  Jekylla  a  pana Hyda je  důležitý  pro interpretaci  reklamy na 

automobil značky Volvo. Nápis Jekyll – Hyde na místě poznávací značky vypovídá, že se 

jedná o „automobil dvou tváří“, který v sobě skrývá různé povahy:

Jekyll – Hyde  
Vidíte ten schizofrenní výraz?
Nové Volvo v sobě ukrývá dvě zcela rozdílné povahy – chcete klidnou,  
komfortní,  plynulou projížďku, nebo dravou sportovní jízdu? Stačí podle chuti  
přepínat podvozek mezi režimy komfort a sport.

Pozměněná citace z Foglarova Tajemství hlavolamu je součástí reklamy na Rádio 1:

„Koho volíš? Losnu nebo Mažňáka?“
„ Já, jako každý soudný člověk, volím Rádio 1.“ 

Na  žánr  pověsti,  konkrétně  na  Jiráskovy  Staré  pověsti  české,58 odkazuje  velmi 

nápaditým způsobem dvojice reklam na pivo značky Starobrno59. První vychází z pověsti 

o praotci Čechovi, který si během putování za novou zemí chtěl odpočinout na úpatí hory 

Říp a jeho lid se tam usadil natrvalo. Děj pověsti je ale posunut na Moravu, hrdinou je 

praotec Morava a posvátnou horou Špilberk. Za výborným pivem přišli dokonce i Cyril a 

Metoděj, o nichž není v pověsti o praotci Čechovi ani zmínka. Jsou zde propojeny dvě 

časové roviny. Druhá reklama pracuje s pověstí o kněžně Libuši. Přemysla do čela lidu 

neurčila Libušina věštba, ale byl tak zručný, že byl schopen opravit přístroj na výrobu 

piva a lid si ho sám zvolil za panovníka. V obou textech je užito brněnského „hantecu“, 

proto jsou důležité titulky,  které „překládají“ reklamu do spisovné češtiny,  což je také 

jedna z forem intertextuality:

58 S. Čmejrková tento text vnímá jako svým způsobem nedotknutelný, až sakrální, text, který se těší v české 
společnosti velkému uznání, a jeho využití bývá troufalé (Čmejrková, 2007). Ne všechny reklamy založené 
na tomto principu bývají vnímány kladně (srov. kap. 10.7.9).

59 Obrazovou částí jsou obě reklamy posunuty do současnosti.
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Před těžkéma járama
vyhópl prafotr Morava na Špilas.
Tady hodíme sicnu.
A dal fachčit škopek.
Sajtna radovanec,
jen líný cajzli se zdekovali do Práglu
a gagali svó pasovó zrzku.
Naši borci ale
zmákli takovó chuťku,
že přislintali aj Cyroš s Metodem.
Ten špicové hrnek
pak hodil méno
celýmu štatlu.

Před dávnými léty
vystoupil praotec Morava na Špilberk.
Zde se usadíme.
A dal vařit pivo.
Národ žil v prospěchu,
jen líní Pepíci  odešli do Prahy
pít to jejich pivo.
Ale pivo od Špilberku bylo tak skvělé,  
že přilákalo i Cyrila a Metoděje.
Ten zlatý mok
pak dal jméno 
celému městu

Hafo járů, co pod Špilasem měli
špicové moravské hrnek.
Ale cajzlovské bazmek byl furt 
vylágrované.
Tak kingoška Libuna  hókla dolifrovat
nabitýho Přemu Voráča.
Zmákl tak betelné vochtl,
že celá moravská sajtna zadula:
Přema na Špilas!
Tam se s Libó vogóloval
a bačoval jak těžké king.

Dávno tomu, co se na Moravě
začalo vařit skvělé pivo.
Ale cizí technika
 zklamala.
A tak kněžna Libuše poslala
pro zručného Přemysla Oráče.
Přemysl se tak chutě ujal díla,
že celá země zvolala:
Přemysl na hrad!
Tam pojal Libuši za ženu
a moudře zemi vládnul

K pověsti o praotci Čechovi odkazuje též reklama na žvýkačky Orbit. Unavený stařec 

říká: „Jít dál se mi vážně nechtělo“ (obr. viz příloha 3). (Reklamy, které odkazují k zemi 

zaslíbené, se vyskytují i mimo Českou republiku, srov. např. izraelskou reklamu na GPS 

navigaci ITURAN využívající téma židovského exodu). I regionální dialekty byly v české 

reklamní  tradici  užity  opakovaně  (např.  reklama  na  Májku  –  Bohušu,  pospěš! nebo 

předvolební kampaň do evropského parlamentu 2009 – www. moravane.cz), i když jejich 

funkce v reklamách je jiná než užití obecné češtiny (srov. Velčovský, 2005).

Reklama  na  drogerii  Teta  aktualizuje  pověst  o  Krokových  dcerách.  Libuše  říká: 

„Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká.“ Kazi pokračuje: „Bivoj a kanec – to  

bude tanec!“ Poslední ze tří sester promluví: „Já vidím mnoho míst po české zemi, jež si  

oblíbily naše ženy. Vždy rodině nablízku a na dlouhá léta. Jmenuje se po mně – drogerie  

Teta.“ (Poslední dvě reklamy – viz příloha 3.)

K románu A. Dumase  Tři mušketýři odkazuje aktualizovaným citátem reklama na 

hypermarket  Tesco:  Jeden za všechny,  všichni  za slevu 30 %.  Tesco.  Volněji  na toto 

literární dílo navazuje reklama na krémy Nivea kontrastující rok 1911, kdy vznikl první 
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univerzální krém Nivea, s rokem 2005, kdy existuje celá řada Nivea pro muže: Jeden pro 

všechny…   …všechny pro tebe! S pouhým vizuálním odkazem na tentýž román pracuje 

reklama na velkoobchod papírem Ospap. Obrázek čtyř mušketýrů složených jako origami 

je doplněn sloganem síla spojení (viz příloha 2). Recipienti mohou reklamu vnímat též 

jako odkaz k filmovému či muzikálovému zpracování románu. 

Odkaz obrazem je užit i v televizní reklamě na dezert od Danone. Tvůrce reklamy si 

vypůjčuje postavičku Harryho Pottera z knížek od J. K. Rowlingové, které v současnosti 

patří mezi nejoblíbenější knihy pro děti a mládež.60 Příběhy Harryho Pottera mají na děti 

prokazatelně velký vliv,  tak proč ho nevyužít  v reklamní kampani?  Přitom se jedná o 

pouhý náznak: v kuchyni sedí chlapec, který vypadá jako Harry Potter – má stejný účes, 

barvu vlasů a brýle – a holčička.  Tikají  hodiny,  děti  se nudí.  Před nimi  na talíři  leží 

broskev  a  kelímek  jogurtu.  Maminka  se  tváří  ustaraně.  Najednou  se  broskev  před 

chlapcem na talíři díky kouzlu roztočí a vylétne z okna. Děti se radují. Kouzlem vznikl 

nový jogurt s rozmixovaným ovocem. 

S postupem vizuální návaznosti pracují také televizní reklamy na auto od firmy Audi a 

křupky Cheerios, které upravují příběh o Tarzanovi a ve druhém případě o Drákulovi. 

Tyto reklamy mohou odkazovat k literární předloze nebo k filmové verzi  (viz kapitola 

7.6.4).

V reklamě se ojediněl můžeme se setkat i s navazováním na básnické dílo. Aluzi na 

Erbenova Vodníka najdeme v reklamě na životní pojištění Horizont. Z vodníkovy říkanky 

Šiju, šiju si botičky do sucha i do vodičky je užit jen zlomek:

Je to jako botičky
do sucha i do vodičky
Kapitálové životní pojištění Horizont je vlastně takové spoření na lepší i na  
horší časy. /…/

7.2 Pohádka
Pohádka je  žánrem,  který je  k využití  v reklamě velmi  vhodný. Splňuje  podmínku 

známosti  textu,  v recipientech  navíc  probouzí  příjemné  pocity  a  vzpomínky.  Autoři 

reklam je pravděpodobně využívají i proto, že se v nich můžeme setkat s motivy zázraku, 

obdarování, splnění slibu atd., tedy s paralelními hodnotami, které využívá reklama. 

60 Např. P. Hudková ve své diplomové práci zaznamenala intertextové návaznosti na knihy o Harry 
Potterovi ve volných vyprávěních třináctiletých školáků (Hudková, 2003, s. 73n.).
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Některé  reklamy  odkazují  k názvům pohádek.  Reklama  na  Gambrinus  aktualizuje 

název pohádky Sůl nad zlato: Koupě nad zlato.61

Reklama  na  přípravek  proti  hmyzu  Biolit  pozměňuje  heslo  pohádky  O statečném 

krejčíkovi -  Sedm much jednou ranou. Chce zdůraznit,  že nový Biolit  je mocnější než 

pohádkový hrdina:

Všechny mouchy jednou ranou!
Vadí vám hmyz? Biolit pomůže!
Pohádkový hrdina zabil sedm much jednou ránou. Biolit vám pomůže dokonce 
od vašich much v domácnosti, na chatě, chalupě či dovolené. /…/   

Se stejnou pohádkou, v tomto případě spíše se rčením, pracuje reklama na inzerci 

MF DNES:

Dvě mouchy jednou ranou!  
„Zaměstnání tandem“ znamená zvýhodnění vaší inzerce v MF DNES! /…/  

Reklama na Českomoravskou stavební spořitelnu  má nadpis:

JAK CHYTRÁ LIŠKA K BYDLENÍ PŘIŠLA
(Na obrázku je liška s brýlemi, jak čte z knihy s tímto titulem)

Podle titulu bychom čekali,  že reklama odkazuje spíše k bajce,  kde na konci bude 

poučení do života nebo návod k jednání. Text reklamy však pokračuje:

Zní  to  jako  nějaká  pohádka,  ale  je  tomu  skutečně  tak.  Jako  klient  
Českomoravské  stavební  spořitelny  můžete  získat  skvělý  základ  pro  nové  
bydlení včetně: státní podpory, /…/

Autor reklamy tedy využívá současně žánru pohádky,  kde se mohou dít zázraky,  i 

nemožné se může stát skutečností a vše dobře skončí, odkazu ke konkrétní pohádce  O 

chytré  kmotře  lišce a  bajky,  která  má  být  pro  čtenáře  především  poučením.  Tímto 

postupem reklama zasahuje i do kategorie využití architextovosti v reklamě (viz dále).

Název  pohádky zapojují  podobným způsobem též  reklamy na  majonézy Helmanz 

(Stolečku,  prostři  se!  Vyhrajte  prostřený  stůl  a  židle  za  20 000  Kč!)  a  na  instatntní 

polévky Knorr (Ubrousku, prostři se!). 

Někdy se reklama hlásí k pohádce afirmativně. Využívá nepozměněného citátu nebo 

ho zapojuje do svého sdělení ve stejném významu. Tak je tomu například u reklam, které 

odkazují  na  známou  televizní  pohádku  Princezna  ze  mlejna. Výrok  často  citovaného 

čertíka, který o sobě říká, že je malý, ale šikovný, byl použit v billboardové reklamě na 

mobilní telefon Nokia:

61 Viz též kap. 8.4.
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Malý a šikovný. Nokia 6610.

Podobně tomu bylo u reklamy na aquabary Rosana…

 Malý a šikovný
Konečně  máte  možnost  mít  přímo  ve  své  kuchyni  zdroj  chutné  přírodní 
pramenité vody. Nová generace aquabarů Rosana je konstruována tak, aby se  
i s barelem pohodlně vešla do každé kuchyňské linky…

Jindy je citát  z pohádky mírně pozměněn.  Text s citovanou promluvou polemizuje. 

Tak  je  tomu např.  v reklamě  na  televizní  soutěž  Týtý,  která  upravuje  část  rozhovoru 

královny a kouzelného zrcadla z pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků:

Zrcadlo, zrcadlo, kdo je u diváků nejoblíbenější?
Soutěž České televize Týtý.

 

Můžeme  se  setkat  i  s obměněnou  delší  citací  ze  známé  pohádky  O  zlobivých  

kůzlátkách. Divák je nejdříve uveden do děje záběrem na děti, jak se v pokoji dívají na 

televizi  –  na  kreslenou  pohádku  o  kůzlátkách.  Na  scénu  právě  vstoupí  vlk  a  děti  se 

viditelně leknou. V tu chvíli zazvoní zvonek. Děti běží ke dveřím a jsme svědky jejich 

dialogu s chraptícími rodiči:

D: Kdo je? 
M (chraplavým šepotem): To jsem já, vaše maminka.
D: Naše maminka má jiný hlásek.
M: No tak neblbněte a pusťte mě domu.
D: Ale my nikoho cizího nesmíme pouštět.
T  (chraplavým  šepotem):  Jirko,  Magdo,  otevřete  dveře,  nebo  se  rozčílím.  
(Bouchá do dveří.)

60 hodin volání zdarma vás možná připraví o hlas. Stačí si vybrat. Oskar.

V reklamě na alkoholický nápoj Baileys autor polemizuje s pohádkovým principem, 

kdy se po polibku ze žáby stane krásný princ. 

Už se ti někdy po polibku změnil princ v žabáka?  Baileys

Další pohádkový princip je problematizován v reklamě na Raiffeisen Leasing:

Nechte  zlatou  rybku  plavat,  přání  Vám  splníme  my!  LEASING 

AUTOMOBILŮ

Reklama na pivo Budweiser Budvar využívá pohádku  O Šípkové Růžence. Zde jde 

především o odkaz na postavu Šípkové Růženky, na její čistotu a panenskost.

Říkáme jí Šípková Růženka.
Panensky čistá přírodní voda, která čekala téměř 10 000 let na vysvobození  
z našich 300 m hlubokých artéských studní, dělá z našeho piva opravdovou 
vzácnost. /…/
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Budweiser Budvar

Reklama na křovinořezy značky STIHL naopak pohádku o Šípkové Růžence  spíše 

paroduje:

„Půjdu mu naproti“, řekla si Šípková Růženka. (Na obrázku je Jiří  Pecha  
s křovinořezem, převlečený za Růženku.)
No dobře… Je možné, že Růženku si představujete trochu jinak. Ujišťujeme 
Vás  však,  že  křovinořez  Stihl  bude  Vašim  představám  odpovídat  přesně.  
STIHL. Pohádková kvalita.

Na  pohádku  je  možné  odkazovat  také  pomocí  písničky.  V reklamě  na  čistící 

prostředek Real se zpívá:

Jedna kapka Realu,
jedna kapka stačí,
na dlaždičky, na vanu,
na špínu na pekáči. 

Dívka, která v reklamě vystupuje, vizáží připomíná L. Šafránkovou ve Třech oříšcích  

pro Popelku  (1973).  I  místnost,  ve které  se pohybuje,  evokuje kuchyni  z této  filmové 

verze  pohádky.  Melodie  písničky  je  ale  převzata  ze  staršího  černobílého  televizního 

zpracování pohádky Popelka (1969) s Evou Hruškovou v hlavní roli, kde holubi zpívají 

na stejnou melodii:  Jedno zrnko popela, jedno zrnko máku… Reklama tak navazuje na 

dvě filmová zpracování téhož textu, a to pomocí obrazu i písně.

K filmovému zpracování Tři oříšky pro Popelku odkazuje reklama na těsnění do oken 

a dveří. Aby nebylo o předloze reklamy sporu, text je doplněn obrázkem tří lískových 

oříšků:

Tři těsnění pro teplíčko. www.okna.eu.

Pohádku o Popelce (bez specifikace konkrétního zpracování) využívá i reklama na 

boty od firmy Reno: 

Žena (Veronika Žilková) běží dolů po schodech. Vyzuje se jí  střevíc, ale 
vrací  se pro něj  a znovu ho nazouvá: „Boty od Rena – ty  už  nevyzuji.“  
„Princ“ pod schody: „Tak to nebyla Popelka…“

V porovnání s předchozími reklamami odkazuje velmi obecně k pohádkovému motivu 

reklama na Dobrou vodu:

Byla  jedna  princezna  a  ta  si  měla  vybrat  prince.  A  bylo  jich  opravdu 
hodně…
Ale jen ten jeden jí přinesl čaj z dobré vody. A vybrala si dobře…
Když je dobrá voda, je dobrý i čaj.
Nechte se zlákat čajem s příchutí citronu, broskve nebo meruňky.
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Motiv kouzelné stařenky,  která pomůže chasníkovi na cestě ke štěstí  je též využit 

v pohádkách relativně často:

B: Honzíčku, nemáš skývu chleba pro hladovou babičku?
H: Ale to se ví, stařenko! A dáte si celozrnný, žitný, dalamánek, šumavu,  
brusle (sic), veku, cornspitz?
B: Jak se ti jen odměním?
H: Ale to nestojí za řeč. V Globusu je to za babku!
Globus – pohádkově nízké ceny

Jiná  reklama  na  Globus  (z  téže  série)  využívá  konkrétní  pohádku  O  dvanácti  

měsíčkách:

Holena: Maruše, dostala jsem chuť na čerstvý jahody.
Maruška: Teď, v zimě?
Holena: Jo!
Maruška: Ano, Holenko. (Přinese jahody.)
Holena: Chci mango! (Maruška přinese mango.)
Holena: A křupavou bagetu! (Maruška přinese bagetu.)
Macecha: Maruško, to máš od těch dvanácti měsíčků?
Maruška: Ne, maceško, z Globusu.
Macecha + Holena (opečovávají Marušku): Maruško, a kudy se tam jde?

7.3 Bajka
Dalším žánrem, na nějž  je možno v reklamě navázat,  je bajka,  která  umožňuje do 

reklamního textu nenásilnou formou vložit „závěrečné poučení“. To se podařilo s pomocí 

parodického postupu využít tvůrcům z Rádia 1 v reklamě na internetovou službu Cyber 

Fox. Ti sice na jedné straně zdůrazňují, že považují bajku za žánr určený primárně dětem 

(A co na to zvířátka, například zajíc a liška? To přece dá rozum, děti.), na druhé straně 

nám jasně signalizují, že jde o „bajku pro dospělé“ (tlupa opilých myslivců). 

Toho dne se do lesa vypravila tlupa opilých myslivců a začala kostit všechno 
živé, na co narazila.
A co na to zvířátka, například zajíc a liška? 
„Co budeme dělat, liško? Co budeme dělat?“
„Neměj obavy, drž se mě. Na mě si nepřijdou. Já jsem totiž liška Kyberná.“
„Tak to se mi hned ulevilo.“ Bum, bác „Jauvajs, tak co?“
„Ani se neptej.“
To  přece  dá  rozum,  děti.  Kdo  chce  přežít  v lese,  nevolí  spojení  s liškou 
Kybernou, ale s liškou čipernou. Kyberná liška vás před myslivcem neochrání.  
Je sice skvělá na internetové prezentace a kdesi cosi, ale to je úplně jiná story.
Kyberná liška
Cyber Fox
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7.4 Bible 
Využití Bible, a zejména desatera Božích přikázání, má v reklamě relativně dlouhou 

tradici. Využil je už v r. 1969 O. Toscani v reklamě na džíny jménem Jesus. Srov. slogany 

Nebudeš  mít  jiné  džínsy  než  mě! a   Kdo mě  miluje,  následuje  mě s obrázkem dívky 

v krátkých šortkách (Toscani, 1996, s. 121). Za tuto kampaň byl Toscani v Itálii označen 

za rouhače.62

Bible je nejčtenější knihou světa. Proto se dá předpokládat, že aluze k citátům z Bible 

budou  v reklamních  textech  často  používané.  Tento  postup  je  ale  pravděpodobně 

komplikován  jistou  snahou  o  zachování  tabu  posvátnosti.  I  to  je  ale  v poslední  době 

porušováno (srov. Čmejrková, 2007). 

První věta Evangelia svatého Jana zní: Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha,  

a  to  Slovo  byl  Bůh.  Reklama  na  pivo  Pilsner  Urquell  si  troufá  s tímto  výrokem 

polemizovat a obměňuje ho:

Na počátku byla dvě slova. Pilsner Urquell. Inspiruje originalitu.

Podobný nápad měli tvůrci reklamy na ovocný džem Samt:

Na počátku bylo ovoce…    a na konci také.

V Knize Genesis se píše:  I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo.  Reklama na firmu, 

která dodává kotle a kamna, vidí svou prioritu jinak:

Budiž teplo! …kamna pro vaši chalupu

Jiná reklama původní text rozšiřuje:

Budiž světlo levněji! Bauhaus, úsporné žárovky od 89 Kč

Kniha  Genesis  dále  říká:  I  stvořil  Bůh  člověka  k obrazu  svému,  k obrazu  Božímu 

stvořil jej,  muže a ženu stvořil je.  Na to navazuje jednoduchým způsobem reklama na 

Budweiser:

Bůh stvořil ženu.
A my…B. B.   
Budweiser Bürgebräu

Tato  reklama  je  trojstupňová.  Nejdřív  konstatuje,  že  Bůh  stvořil  ženu.  Text  je 

doplněn obrázkem atraktivní blondýny, který propojuje aluzi na Bibli s druhou větou: A 

my …B. B. Iniciály B. B. většině recipientů připomenou iniciály jména Brigitte Bardot (a 

film  …a  Bůh  stvořil  ženu z roku  1956,  v němž  B.  Bardot  hrála  hlavní  roli).  Autoři 

reklamy text gradují: Budweiser Bürgebräu.
62 Srov.  též  Toscaniho  názor,  že  „reklama  je  katechismem  náboženství  spotřeby“  (1996,  s.  123),   že 
„největší kampaní v historii lidstva byla kampaň s Ježíšem“ (ibid., s. 117) nebo že „reklama má překvapivě 
mnoho společného s náboženstvím (ibid., 153).
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Dvě  reklamní  kampaně63 různým  způsobem  využily  desatero  Božích  přikázání. 

Reklamy na Czech Online (firmu zabývající se telekomunikačními, hlasovými a datovými 

službami) citují přikázání doslova, ovšem vzápětí připojí výrok, který celý jejich smysl 

podstatně změní:

1. V jednoho Boha věřiti budeš. Jmenuje se výdělek.
3. Šest dní budeš pracovat. A ten sedmý… taky.
5. Nezabiješ. Leda kvůli daňovému auditu.
9. Nepožádáš manželky bližního. Pokud není ve správní radě.

Pro reklamy na pivo značky Budweiser Budvar vzniklo jiné desatero,  zaměřené na 

kvalitní  výrobu piva:  neupravíš, nezaměníš, nesmícháš, neošálíš, nezředíš, nepřibarvíš,  

neošidíš  apod.  Na  každé  přikázání  pak  navazovalo  jeho  vysvětlení,  autoři  se  snažili 

(především pomocí užitých lexikálních a syntaktických prostředků) archaizovat jazyk64, 

např.: 

Neošidíš
Velkou špatností pivovarníků proradných jest, když zlou míru do sudů a láhví  
stáčejí, a zákazníkovi tak jeho právo na správné množství piva odpírají. Avšak 
přestoupení tohoto kdožkoli se dopouští, skutek zlý činí a nemilosrdný ortel  
nad ním vynesen  bude.  A  protož,  aby  soudný den poctivého  piva  českého 
nastati nemohl, pečlivě vybírejte mok, který sobě dopřejete /…/

Na nejznámější modlitbu Otče náš (Matouš 6:13) poměrně odvážně navazuje reklama 

na pivo Staropramen.  Tvůrce reklamy zachoval  většinu sloves včetně jejich tvarů,  ale 

zbytek textu situoval do prostředí hospody: 

Hospodo má, v níž jsme jako doma
buď pochváleno pivo tvé
přijď hostinský tvůj
toč se pípa tvá
ve sklepě i ve výčepu
Chléb náš tekutý dej nám dnes 
a požehnej naší žízni
jakož i my
požehnáme svým půllitrům
a dopřej nám dobrou míru
a zbav nás žízně
Pramen

63 V obou případech uvádíme pouze příklady, reklamní kampaně zpracovávaly všech deset přikázání.

64 Srov. kapitolu o architextovosti.
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7.5 Mýtus
Nepříliš časté je odkazování k mýtu. Dochází zde v podstatě k vytváření reklamního 

mýtu  na  pozadí  tradiční  mytologie,  k přehodnocení  mýtu.  Reklama  na  vlasovou 

kosmetiku Lybar postupuje takto: nejdřív využije skutečného mýtu jako východiska:

Bohyně krásy a lásky Venuše se prý zrodila z mořské pěny…

Pak vytvoří nový, vlastní mýtus:

…pro nás ostatní je tady nová vlna ve vlasové kosmetice. Od značky, které  
důvěřujeme.  Lybar  nabízí  kompletní  systém  péče  o  vlasy  obohacený  
přírodními výtažky z mořských řas. Vašemu účesu dodá objem, lesk a ochrání  
jej i před škodlivými UV paprsky.

A propojí ho s původním:

A to je něco, co dnešní Venuše ocení…
moře krásných vlasů. Lybar.

Volněji na tento žánr navazuje reklama na automobil značky Ibiza:

Nová Ibiza. Zrozena z vášně a síly.

7.6 Filmy 
Reklama často pracuje s aluzemi na známé filmy65. Využívána jsou obzvláště díla 

těšící  se  masové  oblibě.  Můžeme  si  všimnout,  že  v české  reklamě  jsou  poměrně 

frekventovaně  využívány  komedie,  jejichž  připomenutí  naladí  publikum  pozitivně  a 

vstřícně  k nabízenému produktu.  Vyvolaná  představa  probudí  v divákovi  pocit  libosti, 

který si propojí s nabízeným produktem nebo službou. 

S.  Čmejrková zdůrazňuje,  že  reklama sází  především na aluze  k českým filmům 

(Čmejrková, 2000, s. 182). My jsme se při svém výzkumu setkali též s hojnými odkazy 

k zahraničním filmům. Můžeme tedy sledovat jistou snahu tvůrců reklam transformovat 

obraz světa diváků, počítat s širšími znalostmi. 

7.6.1 Názvy
Velmi často se v reklamních textech využívá titulu nějakého známého filmu. Ten 

může být citován doslovně: 

Křidýlko nebo stehýnko?
…netrhejte mouchám křidýlka ani nožičky! Použijte raději Biolit!

nebo:

Život je krásný! Nový Citroën C3

65 Nejenom filmy obohacují reklamu, je tomu i naopak: film někdy inkorporuje reklamu. Srov. např. film 
Fany a scénu s reklamou Mr. Propper čistí čistě, až se sami vidíte.
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Mnohem  častější  je  ale  použití  aktualizace  názvu,  tj.  určité  formálně-obsahové 

změny.  Stále  však  musí  být  zřetelné,  jaký  byl  původní  titul  filmu.  Obměna  nesmí 

znemožnit interpretaci odkazu textu.

Často se aktualizuje titul filmu  Někdo to rád horké. Adjektivum v názvu může být 

negováno, např.:

 Někdo to nerad horké… Café Frappé

Může v něm být nahrazena pouze jedna hláska:

Někdo to rád hořké. Gambrinus

Jinde se setkáme s užitím lexému s opačným významem: 

Někdo to rád COOL! Honda Jazz. 

Anglický výraz „cool“ je polysémní. Ve svém základním významu vyjadřuje obsah 

„studený, chladný“ (tedy opozici hot / horký x cool / studený). Jeho význam sekundární, 

v jehož významu se lexém uchytil i v češtině v mluvě mládeže, vyjadřuje obsah „úžasný, 

skvělý, senzační, nejnovější“ (Martincová, 2004, s. 71). V mottu reklamy není polysémie 

odstraněna. Autor reklamy význam zpřesňuje až v dalším textu: 

Být  cool  znamená  být  v pohodě  a  držet  styl.  V létě  sloupek  teploměru 
neúprosně stoupá vzhůru, ale s tímto mladistvě vyhlížejícím vozem získáte  
klimatizaci  v základní  výbavě,  takže  vás  vedra  již  nebudou  znepokojovat.  
Jako správný jazz je to automobil plný radosti a života. Jazz je zkrátka cool!

Při aktualizaci se může v původním názvu tohoto filmu objevit jakékoliv adjektivum, 

většinou dvojslabičné. Jedním z možných vysvětlení u první z následujících reklam je i 

polysémie  původního  anglického  adjektiva  „hot“,  možný  vliv  překladu  z anglického 

originálu reklamy:

Mazda 3 – někdo to rád ostré

 nebo:

…někdo to rád rychlé. AUTHOR

Dalšími reklamami,  které  obměňují  název filmu,  jsou například:  Což takhle  dát si  

rybu… (Tesco  –  Nowako,  odkaz  na  film  Což  takhle  dát  si  špenát),  Léto  s Fiatem 

(automobily Fiat Seicento, Fiat Punto, odkaz na film Léto s kovbojem) nebo Něco na tom 

jablku je (nápoj Berentzen Sauer Apfel, odkaz na film Něco na té Mary je). V televizním 

zpracování reklamy je výrazný odkaz na český film Indiánské léto. Dva lidé se koupou ve 

vaně a kolem nich plave velké množství zelených jablek. Jako reakce na tištěnou reklamu 

vzniklo  pokračování  propagující  nápoj  od  stejné  firmy  Berentzen  Grüne  Birne,  která 

zněla: A na té hrušce taky…. Tato reklama neměla televizní zpracování, byla uváděna na 
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reklamních  stojáncích  v restauracích.  Z jedné  strany  byla  reklama  na  Sauer  Apfel  a 

z druhé na Grüne Birne. Někdy se tato reklama ale vyskytovala i samostatně, např. na 

billboardech. Odkazovala tedy současně k názvu filmu i k textu reklamy na Sauer Apfel.  

Jako  další  příklad  aktualizace  názvu  filmu  můžeme  uvést  reklamu  na  minirádio 

Sector, odkazující na film Malý velký muž: 

Malý velký dárek. Minirádio Sector. 

Častým postupem je  rozšíření  textu  názvu.  Toho  využívá  např.  autor  reklamy  na 

sprchový gel Dove, která aktualizuje název filmu Po čem ženy touží?

Po čem ženy ve sprše touží? Dove. Sprchový gel.

Reklama  na  kosmetický  přípravek  proti  oparům  Viru-Merz  rozšiřuje  název  filmu 

Osobní strážce: 

Viru-Merz.  Osobní strážce vašich rtů. 

Podobně reklama na sedm nových videorekordérů značky Grundig pracuje s názvem 

filmu  Sedm  statečných. Na  pozadí  fotografie  přístrojů  jsou  zobrazeny  siluety  mužů 

jedoucích na koni:

Přichází „Sedm statečných“!

Opačný  postup  zvolil  tvůrce  reklamy na  fotomateriál  od  firmy  Minolta.  Reklama 

redukuje název filmu Smrt jí sluší: 

Barva sluší. Minolta

Reklama na paštiky Májka užívá část názvu filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntag, 

která výrazem dědictví odkazuje k tradici firmy. Druhou polovinu názvu nechává stranou, 

doplňuje naopak jedno slovo na začátek sloganu (viz též dále odkaz postavou): Májka – 

zlaté dědictví.

Další  možností  je  obměna  a  rozšíření  názvu  zároveň.  Reklama  na  Coca-colu 

aktualizuje název filmu Smrt jí sluší (viz též výše): 

Nová chuť jí sluší! Nová Coca-cola light.

V případě  reklamy  na  vlasovou  kosmetiku  od  firmy  Pantene  ProV  je  několik 

obměněných  názvů  filmů  použito  za  sebou,  pravděpodobně  proto,  aby  byl  recipient 

ujištěn, že princip správně pochopil, nebo aby se rozšířil okruh lidí, kteří dané filmy znají. 

Zároveň se využívá takových názvů, které mohou evokovat víc filmů. Z toho důvodu je 

obměny  možno  interpretovat  několikerým  způsobem.  Zachraňte  své  vlasy odkazuje 

k filmu Zachraňte Willyho nebo Zachraňte vojína Ryana.  48 hodin se hlásí buď k filmu 
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s názvem  48 hodin nebo  48 hodin  v Paříži.  Krotitel  neposlušných vln pravděpodobně 

odkazuje pouze k filmu Krotitelé duchů:

Zachraňte
své vlasy
48 HODIN
s pocitem právě umytých vlasů
Krotitel
neposlušných vln
PANTENE ProV

V reklamě na pivo Staropramen nalezneme názvy filmů nezměněné,  ale repliky na 

sebe  logicky  navazují.  Tvoří  rozhovor  mezi  návštěvníky  hospody,  který  je  doplněn 

obrazovou složkou:

Muž upije z půllitru: „S tebou mě baví svět!“
Dvě dívky u baru: „Hele, dva nosáči tankujou super.“
Muž promluví k jedné z dívek: „Zítra to roztočíme, drahoušku!“
Dívka odpovídá: „Vrať se do hrobu!“
Přijde další kamarád, muži u baru se ho ptají: „Tak zase sám doma?“

Reklama může odkazovat  k celé trilogii  známých filmů i k jejich režisérovi.  Může 

dokonce navrhovat rozšíření série a pro naprosté pochopení záměru autora reklamy je 

doplněn konkrétní odkaz k poslednímu dílu trilogie:

Slunce,  bazén,  jahody…(a možná i  trošku erotiky?)  Natočí  Z.  Troška nový 
film?
 Mountfield – Akční bazény s pískem už jen do 13. července. /…/

7.6.2 Repliky z filmů
Reklamy mohou využívat známých replik z oblíbených filmů. Část filmu může být 

citována afirmativně. Jako příklad uveďme reklamu na halogenová topidla, která využívá 

repliky z filmové pohádky Mrazík. Citát je mírně pozměněn: v pohádce používá Mrazík 

slovo děvče. V českém povědomí je ale ustálena následující podoba citátu:

Už je ti teplo, děvenko?
Ráda  trávíš  zimní  večery  na  chatě  či  chalupě,  ale  odrazuje  tě  chlad  a  
zima? /.../  (halogenové topidlo B – 4119 od firmy Isolit Bravo.)
 

Na  citaci  známých  replik  z oblíbených  filmů  (Vesničko  má,  středisková,  Pelíšky,  

Knoflíkáři) je založena série reklam na filmový festival v Plzni. 

Vy jste se zase kochal, pane doktore, že jo?
/…/
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Vyděržaj pijaněr!
/…/

Neřeš, nepřepínej a po ničem nepátrej!
/…/

Častěji reklamní text citovanou promluvu obměňuje. Reklamy, které využívají citátu 

z filmu  Kristián,  záměrně  pracují  se  slovem opačného  významu.  Tato  opozice  je  zde 

významotvorná:

ZAVŘETE OČI, PŘICHÁZÍ…
Zmrzlinový dezert Carte d’Or
/…/

 „Otevřete oči, přicházím!“ Slovanský dům

Při využívání replik jako prostředku navazování se také pracuje s rozšířením textu. 

Autor  k obecně  známému  citátu  přidá  něco  nového,  co  charakterizuje  propagovaný 

produkt nebo upoutá publikum. Reklama na Kooperativu pracuje kromě odkazu na film 

Vrchní, prchni ještě s oslovením (kamaráde) a pozměněným rčením (Některé starosti jsou 

vlastně radosti):

Stěrače stírají, světla svítí, klakson troubí a kapote se leskne.
Ještě vydrž, kamaráde, naleštím ti zrcátka.
Některé starosti jsou vlastně radosti.
Ty opravdové ale nechte na nás.
Pojištění motorových vozidel. Kooperativa. Pro život jaký je.

Televizní  reklama  na  společnost  Autoleasing  druhou  část  známé  repliky  neguje. 

Použitá intonace promlouvajících a vizuální složka (rodina stojící před garáží činžovního 

domu) podporují identifikaci intertextového odkazu:

Světla? – Světla nesvítí!
Stěrače? – Stěrače nestírají!
Mlhovka? – Mlhovka chybí!
Pořiďte si konečně nové auto /…/

Reklamy,  které  zapojují  do  svého  sdělení  citáty  z filmů,  by  často  neměly  takový 

účinek,  kdyby  nebylo  využito  přednesu  herců,  kteří  v konkrétním  filmu  vystupovali. 

S tímto  faktem  pracují  dvě  rozhlasové  reklamy,  které  pozměňují  pasáže  z cyklu  o 

básnících  (Jak  svět  přichází  o  básníky,  Jak  básníci  přicházejí  o  iluze).  Reklama  na 

osvěžující bonbóny firmy Tic-Tac využívá výrazného hlasu Leoše Suchařípy. Pointou je 

obměna často citované věty „Člověče, vy jste ho přeříz!“ (nervus fibularis), kterou ovšem 

ve filmu pronesl J. Přeučil.

64



„Studenti, dnes budeme zkoumat nový Tic–Tac. Dejte ho pod mikroskop. Tak, 
co vidíte?“
„Vidím tričko a kluzák Dominátor!“
„Cože? Dejte to sem!
Člověče, vy jste ho spolknul!“

Reklama na Café bar Relevé by také nebyla kompletní bez přednesu Luďka Kopřivy. 

Kromě odkazu na filmovou pasáž, kdy studenti připravují baletní  číslo pro ochotnické 

divadelní  představení  Tylovy  hry  Lesní  panna  aneb Cesta  do  Ameriky (známá  je 

především replika „…a probubláme dopředu…“), využívá dvojznačného použití slov dva 

i tři i čtyři, která původně označovala pokyny pro tanec, zde nám však nabízí dva, tři nebo 

čtyři nápoje. Propojení reklamy s tanečními pokyny je objasněno v závěru textu:

Pik – pik – póza
grande plieé
raz i dva i tři i čtyři
glissante jetée
pas des bourrés
las – ka - vě  se po – sa – dí – me
objednáme drink
i dva i tři i čtyři.
Hop a výdrž. Re – le – vé
Café bar Relevé
nová kavárna, ve které se tančí

Na sérii  filmů  s Jamesem Bondem navazuje  reklama  propagující  prostředek,  který 

podporuje  vykašlávání.  Odkaz  je  realizován  především  parafrází  na  Bondovy  slavné 

repliky „protřepat – nemíchat“ a „jmenuji se Bond, James Bond“, ale též vizuální složkou 

(vzhled, oblečení a technické vybavení muže) a hudbou:

Atraktivní slečna v baru:  Nejste vy náhodou... (začne kašlat)
Muž v tmavém obleku nasadí sluneční brýle a spustí jejich zvláštní funkci. 
Počítač v brýlích hlásí: Indikace: zahlenění, kašel
Doporučení: nasadit MucoBenne – rozpouští hlen, usnadňuje vykašlávání.
Čas záznamu: 10.30 dopoledne
Muž: Barmane! Čaj, Mucobenne, nasypat, zamíchat.
MucoBenne – uvolní cesty – dýchací cesty.
Jmenuje se Benne, MucoBenne.    

Reklama  na  automobil  Peugeot  Partner  Tepee  odkazuje  sloganem  k filmu  Tanec 

s vlky. Název filmu vznikl na základě indiánského označení hlavního hrdiny: ten, který 

tančí s vlky.  K filmu odkazuje i hlavní reklamní text, a to nedokonalým vyjadřováním 
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simulujícím  (např.  užitím  infinitivů)  komunikaci  bělochů  s indiány  v době  osidlování 

amerického západu (podobající se pidžinu)66:

Ten, který tančí s kufry
On být ten, koho my předtím neznat. Díky skvělým jízdním vlastnostem, které  
on dostat od Peugeot 308, a výkonným motorům on být rychlejší než vržený 
tomahavk. Ale hlavně, on nabízet více prostoru než celá prérie. /…/ On být  
ten, kterého my vidět tančit s kufry. Peugeot Partner Tepee

7.6.3 Odkaz písní
V reklamním textu lze využít píseň, která jednoznačně odkáže k nějakému filmu (viz 

též kap. 7.2). Tato píseň může, ale nemusí být podstatná pro interpretaci reklamy, může 

nám něco o produktu vypovídat, nebo má jen upoutat pozornost. Reklama na jednodenní 

kontaktní čočky pozměňuje krátký úryvek z písně Oldřicha Nového (z filmu Kristián) a 

zpěvák imituje jeho hlas:

Kontaktní čočky, jen pro ten dnešní den…(zpěv)
Jednodenní kontaktní čočky Focus Daily od Ciba Vision

Odkaz písní používá reklama na čisticí prostředek Real, která aktualizuje píseň z filmu 

Popelka (viz kapitola 7.2).

7.6.4 Odkaz obrazem 
V televizních reklamách je možné pracovat s obrazem lépe a dynamičtěji než v tištěné 

reklamě.  Vizuální  intertextovost  může  na  film  navázat  jen  tím,  co  divák  vidí.  Další 

komentář není nutný, obraz řekne vše za sebe67. 

Televizní  reklama na nové Audi využívá příběhu o Tarzanovi,  který  byl  vytvořen 

E. R. Burroughsem na začátku 20. století. I zde je na divákovi, jestli bude chápat reklamu 

jako odkaz na filmové zpracování nebo na sérii knih. Současně je možno vnímat reklamu 

jako navázání  na  komedii  Král  džungle.  Ta  také  zpracovává  příběh  o  Tarzanovi,  ale 

zasazuje  ho  do  současné  doby.  Vizuální  pojetí  využívá  mnohem  více  komedie  Král 

džungle než filmu Tarzan. Je ale pravděpodobné, že ho zná méně lidí, a proto si publikum 

většinou vybaví  Tarzana. Kamera nám nabídne pohled na zarostlého člověka v džungli, 

někdo ho chytá do sítě. Lidé ho důkladně koupou, učí číst, stolovat, čistit zuby, zpívat, 
66 Tato reklama tedy nese i rysy architextového navazování.

67 Srov. Eco (2000, s. 111): „Obrazy mají svého druhu platónskou moc: přeměňují jednotliviny na obecné 
ideje. Čistě vizuální komunikací lze tudíž snadněji uskutečnit přesvědčující strategie, které redukují naše 
kritické schopnosti.“
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nakupovat,  hrát  tenis,  konverzovat.  Probíhá  tisková  konference.  Zcivilizovaný muž se 

svým učitelem vyjde z budovy, čenichá a vidí auto:

„Naučíte mě to řídit, pane?“
„Myslím, že to není dobrý nápad.“
Nové Audi – nezkrocená síla.

Poslední  řádka  nás  informuje  o  tom,  že  toto  auto  je,  na  rozdíl  od  přítomného 

zcivilizovaného, „zkroceného“ muže, nezkrocená, „nezcivilizovaná“ síla. Spojení těchto 

dvou živlů by mohlo být nebezpečné.

Reklama na cereálie s medem Cheerios pracuje s vtipem a počítá s obecnou kulturní 

znalostí publika. Příběh o hraběti Drákulovi byl mnohokrát zpracován jak v literatuře, tak 

ve  filmu.  Je  tedy  na  divákovi,  zda  bude  reklamu  interpretovat  pomocí  odkazu 

k literárnímu dílu nebo filmovému zpracování. Přikláníme se k návaznosti na filmovou 

verzi, protože v reklamě je patrná snaha vizuálně ztvárnit hraběte Drákulu stejně jako ve 

filmových  verzích.  Hrabě  má  stejný  červenočerný  plášť,  účes  i  výraz  ve  tváři.  Pro 

pochopení reklamy je důležitá vědomost, že upíři mohou vycházet z hradu jen v noci, za 

svítání už musí být zpět ve své rakvi, protože nesnesou paprsky slunce:

(Drákula se chystá vysát krev ze spící dívky.)
A (animovaná včela): Promiňte, doufám, že neruším, ale vypadáte hladově. Co 
takhle dát si Cheerios?
D: Snad jen pár kousků. (s chutí jí, zapomene na čas)
A: Jak příjemné takhle začít  ráno!
D: Ráno?! (vyděsí se)
A (vytáhne roletu, místnost se zalije vycházejícím sluncem, Drákula umírá):  
To je smůla! (zachráněná dívka se probouzí a jí Cheerios)
To jsou Cheerios!

Tato reklama také architextově odkazuje k filmům,  kde současně vystupují  herci  a 

animované,  popř.  comicsové postavy,  např.  Looney Tunes: Zpět v akci.  V tomto filmu 

vystupují skuteční herci a známé comicsové postavy Bugs Bunny a Daffy Duck.

Odkaz obrazem funguje také v reklamě na dezert od Danone, kde je možné návaznost 

chápat jako odkaz na knihu nebo film Harry Potter (viz kapitola 7.1). 

Časopisová reklama na lék Monosan odkazuje použitým obrázkem na film Postřižiny. 

Na  fotografii starší lékař zasněně leží na obnaženém hrudníku ženy, stejně jako ve scéně 

z Postřižin, kde  postava  lékaře  (R.  Hrušínský)  vyšetřoval  hlavní  hrdinku  (M. 

Vašáryovou), zda nemá zápal plic. Text reklamy dodává: Monosan… nejlepší hudba pro 

ucho kardiologa. 
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Vizuální odkaz lze kombinovat s odkazem písní. Tak je tomu v reklamě na automobil 

značky Citroën. Je v ní použita píseň Singing in the Rain ze stejnojmenného filmu. Muž 

vyjde z domu do ulice. Prší a muž tančí na hudbu písně. Je zde patrná snaha imitovat 

tanec  Freda  Astaira,  včetně  „figury s pouliční  lampou“.  Muž nasedá  do  auta  a  otvírá 

střešní  okno.  V této  reklamě  je  důležitá  celková  atmosféra  pohody,  kterou  chce  autor 

reklamy vsugerovat potencionálnímu zájemci o vozidlo. Jako by chtěl říct: „Když budeš 

jezdit  Citroënem,  budeš  pořád  takhle  šťastný  a  nerozhází  tě  ani  déšť.“  V závěrečném 

mottu  Citroën. Život je krásný je ještě patrný odkaz na Begniniho film  Život je krásný 

nebo  na  český  film  z roku  1940  Život  je  krásný s Oldřichem  Novým  v hlavní  roli.  

Propojení s filmem ale není pro interpretaci reklamy nutné. 

7.6.5 Odkaz postavou

Reklama na paštiku Májka využívá postavu Bohóše (Bolek Polívka) z filmu Dědictví  

aneb Kurvahošigutntag. Nejdřív v reklamě vystupuje jako malý chlapec a parta kluků se 

ho snaží odtrhnout od svačiny: Bohóšu, pospěš! Následuje časový skok, Bohóš je dospělý 

muž  a  volá  ho stejnou větou  jeho sluha  (Jiří  Pecha).  Na rozdíl  od  filmu,  kde  hrdina 

zbohatne a zůstává žít ve svém skromném stavení, zde bydlí v honosném statku, zámečku. 

Chuť  Májky  má  v recipientovi  vyvolat  pocit  pohody  v dětství.  Reklama  navazuje 

především vizuálním ztvárněním postavy (stejné oblečení,  herec,  jízda  na koni),  ale  i 

jménem.68

7.7 Televizní pořady

Reklamy často užívají  aluze  na názvy televizních  pořadů. Někdy je  citují  doslova. 

Tento  postup  bývá obvyklejší  pro reklamy v novinách a  časopisech.  Název pořadu je 

citován buď doslova, afirmativně,  nebo reklama tento název aktualizuje, obměňuje ho. 

K prvnímu typu  patří  reklama  na  Hospodářské  noviny,  jež  používá  název  televizního 

pořadu na TV Prima. (Současně se jedná o repliku z filmu Někdo to rád horké): 

 Nikdo není dokonalý, ale… průměrný kvocient inteligence našich čtenářů 
rozhodně není průměrný. Hospodářské noviny… a máte přehled!

68 Někteří  autoři  v souvislosti  s umístěním (literárních,  flmových)  postav  do  nového  fikčního  prostředí 
užívají termín interfiguralita (srov. Müller, 1991).
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Mnohem rozšířenější než využití plného původního názvu pořadu je jeho modifikace. 

Tak je tomu v reklamě na automobil Picasso Lucky od firmy Citroën, která aktualizuje 

název pořadu Staňte se milionářem: 

Staňte se citroënářem
Picasso lucky. Nový akční model s klimatizací a rádiem.  

U některých reklam není úplně jisté, jestli se opravdu snaží na určitý pořad navázat, 

nebo zda jde jen o náhodnou shodu, resp. podobnost. V následující reklamě se jedná spíše 

o  doslovný  význam,  přesto  si  recipient  při  četbě  reklamy  pořad  vybaví,  protože  byl 

v období vysílání  reklamy velmi populární.  Stejná reklama by ale mohla docela dobře 

účinkovat i v době, kdy ještě tento pořad v televizi nebyl vysílán, nebo naopak dlouho 

poté, co zbude jen pár jeho pamětníků, ovšem její interpretace bude jiná.

Máme plán, jak se stanete milionáři 
Konstanta - ojedinělý překlenovací úvěr pro všechny, kteří chtějí rychle lépe 
bydlet. Wüstenrot stavební spořitelna

Reklama  na  přístroje  od  firmy  Olympus  využívá  názvu  televizního  pořadu  Noc 

s Andělem. Pracuje s rozšířením textu (digitálem, Pavla). Text je nadepsán Jak mě chytla  

digitální fotografie. Nadpis evokuje školní slohová cvičení zaměřená na nácvik vyprávění 

nebo krátkou vzpomínkovou črtu. Ve spojení s následujícím textem naznačuje, že je zde 

využit i princip architextuality.

Jak mě chytla digitální fotografie
Noc s „digitálem“ Pavla Anděla
Jako fotograf – amatér jsem se rozhodl prozkoumat taje a záludnosti  
digitálního přístroje. Studium manuálu překvapivě zajímalo i mou dceru. 
Spolu jsme fotili, pózovali a vymýšleli, co by se dalo zachytit a co ta nová 
„hračička“ všechno dokáže. /…/
OLYMPUS

Rozhlasová  reklama  na  internetové  připojení  od  firmy  Contactel  vtipně  využívá 

narážek na pořad České televize  Chcete mě? Celý text je přednášen Zdeňkem Srstkou, 

moderátorem pořadu  Chcete mě? Je použito stejné struktury textu, oslovení diváků. Při 

charakteristikách  holubů  je  využito  stejných  charakterizačních  výrazů  a  dalších 

jazykových obratů typických pro tento  pořad (A máme tady prvního nezbedu.),  stejné 

intonace:

Dobrý den, vážení přátelé,
vítám vás u pořadu Pošlete mě, dnes věnovaného poštovním holubům. 
A hned tady máme prvního nezbedu. Jmenuje se Kuba a je to holub kapratý,  
ale je trochu pomalý a moc toho neunese.
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Druhý výtečník se jmenuje Tonda. Je to holub modrý, ale je dost náročný a  
občas i zabloudí.
Ale  teď  tu  máme  opravdového  šampióna.  Holub  vysokorychlostní  jménem 
Contactel. Je příjemný, nenáročný a unese všechno.
Contactel – příjemná skutečnost.

Některé  reklamy  budují  na  intertextovém  navazování  hned  v několika  rovinách. 

Reklama  na  počítače  od  firmy  Apple  MacIntosh  v sobě  skrývá  aluzi  na  písničku 

Sousedovic Toníček, na dříve oblíbený pořad pro kutily  Receptář nejen na neděli, který 

byl touto písní uváděn a uzavírán, a na soutěž a samostatnou rubriku Receptáře  Jablko  

roku. Z úvodní písničky je záměrně nedbale zazpíván jen úsek dívčími hlasy na rozdíl od 

originálu,  v němž píseň zpíval  Ivan Mládek,  a  jméno Toníček  je  zaměněno za  jméno 

Pepíček. Autoři reklamy využili překladu slova Apple do českého jazyka a budují na jeho 

polysémii. Té přispívá i adresa firmy V Ovocném sadě.

Sousedovic Pepíček
nemá žádný koníček (zpíváno)
Představujeme Vám vítěze soutěže O jablko roku.
Stává se jím …
Apple.
Oblé tvary, blýskavý povrch, ladné křivky, a ty barvy…
Tento diamant mezi jablky odrůdy Apple MacIntosh se prodává V Ovocném 
sadě 
– Art Edit /…/

 

Rozhlasová  reklama  na  Volksvagen  Polo  je  inspirována  dětským  seriálem 

Teletubbies. Charakteristické jsou především krátké věty, jejich opakování a obměňování, 

výrazná intonace. Doslova je citována závěrečná věta každého dílu – je čas udělat pápá:

Pó má auto! Pó má auto!
To je překvapení! To je překvapení!
Auto má rádio! Auto má rádio!
To je překvapení! To je překvapení!
Auto má airbagy! Auto má airbagy!
To je překvapení! To je překvapení!
Je to Volkswagen Polo! Je to Volkswagen Polo!
Je čas udělat pápá! Je čas udělat pápá!

7.8 Divadelní hry

Navazování  na  divadelní  hry  není  tak  časté  jako  navazování  na  filmy  a  televizní 

pořady.  Tvůrci  reklam  jsou  si  vědomi,  že  znalost  a  obliba  divadelních  her  není  tak 

masová, jak je třeba pro úspěšnost reklamní kampaně. Pakliže se autor k použití aluze na 
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divadelní hru uchýlí, jedná se o hru klasickou, zejména o drama W. Shakespeara. Citát 

být či nebýt69 ze hry Hamlet, princ dánský je známý i mezi lidmi, kteří tuto hru neviděli. 

Proto  může  být  i  obměněn,  nejčastěji  použitím  slov  na  základě  zvukové  podobnosti. 

Někdy se drží anglického originálu, např.:

Adobe or not to be…that is the question. Software Adobe

TOPY… or not TOPY
TOPY      podrážky a patníky… od vašeho obuvníka.

Častěji ovšem pracují s českým překladem:

Byt či nebyt? Když byt, tak velký! IPB REAL

Mít či nemít?
Vlastní auto na splátky
ČSOB Leasing

Mýt, či nemýt? Zbytečná otázka. Bosch – největší výrobce myček v Evropě

Mít, či nemít VOLNO?
běží tu o to, že ho už má 500 000 lidí, tak proč ne vy?
Telefon Volno. O víkendech a mimo špičku volejte zdarma,

Název  hry  Jak  se  vám líbí  může  být  použit,  i  když  recipient  hru  nezná,  protože 

interpretace intertextového navazování je sekundární, např.:

Mazda 3. Jak se vám líbí?

Objevují se i varianty, v nichž se užívá jiná gramatická osoba. Užitím první osoby sg. 

např. reklamní texty vyvolávají dojem kontaktu s adresátem.

Silver Line. Jak se vám líbím? 

Reklama na  jogurt  Müller  Grácie  paroduje  známou  balkonovou scénu z Romea a 

Julie.

herci  mají  na  sobě  dobové  kostýmy,  Romeo  je  zvedán  na  balkon  „vysokozdvižným 

vozíkem“. Julie je okouzlena jogurtem a pronáší svůj monolog:

Proč Müller Grácie? Copak je po jméně? I Grácie,  nebýt Grácií  zvána, by 
nebyla o nic méně lahodná než s tímto jménem.
Pozorující muž: Řečeno s grácií. Leč stačilo říct, že vám prostě chutná.
Nový Müller Grácie. Ovoce a jogurt ve své životní roli.
Když na rande, tak s Grácií.

69 Hamletův monolog  začínající „To be or not to be, that is the question“ patří k nejčastěji parodovaným 
textům ve světové literatuře (srov. Plett, 1991, Bloomfield, 1976).
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Na divadelní  hru je možno odkázat také pouze určitým typickým obrazem. Tak je 

tomu v reklamě na pivo Gambrinus, která též využívá balkónové scény z Romea a Julie. 

Důležité  je  využití  vizuálního  uspořádání  scény.  To,  že  je  mladý  muž  do  dívky 

zamilovaný, je patrné z kontextu, takže odhalení aluze na Romea a Julii diváka obohatí, 

ale není k interpretaci reklamy nezbytné.

Muž se loučí v hospodě s kamarády. „Hele, já už musim jít.“
Dojede k domu své milé a tam jí zpívá pod balkonem romantickou píseň /…/. 
Kamarádi přijedou taxíkem za ním, zvednou ho na ramena,  vysadí ho za ní na 
balkon a on ji políbí.
Gambrinus – chuť, která dělá přátele 

7.9 Písně
Jedním ze způsobů, jak zaujmout publikum, je citace části známé písně, popřípadě 

úseku písně s nápaditou obměnou. Užitím tohoto prostředku autoři sázejí na rytmičnost, 

melodičnost.  Čím je  píseň  populárnější,  tím  lépe.  Někdy  je  využito  vtíravé  melodie, 

kterou si recipient snadno a dlouho pamatuje. Píseň nemusí být použita jenom v rádiu 

nebo televizi. Časté je citování textu v reklamách tištěných, tedy v novinách, časopisech 

atp. My se v této kapitole budeme zabývat pouze užitím již existujících písní, které jsou 

zapojeny do významové struktury reklamy, evokují další významovou rovinu, tj. nejsou 

vybrány náhodně,  nemohly by být snadno zaměněny za jakoukoli  jinou píseň.  Použití 

písní jako doprovodu, podkreslení či navození emocí a písně vytvořené pouze pro potřeby 

reklamy  vnímáme  jako  intertextovost  jiného  řádu  a  nebudeme  se  jim  zde  věnovat.70 

(Připouštíme, že první jmenované rozlišení může být značně subjektivní.) 

Obzvláště v období kolem Vánoc je rozšířené zapojovat do reklam koledy nebo texty 

inspirované  koledami.  Obměny  textu  bývají  často  založené  na  rytmické  a  zvukové 

podobnosti  slov.  Tak může být zaměněno např.  slovo  poslouchejte za  nakupujte nebo 

slovo noviny za Nokii:

Nesem vám noviny, nakupujte! (Je zbytečné platit víc! Electroworld)

Nesem vám Nokii, neváhejte!

Možné je také rozšíření textu:

Nesem vám nákupy za 200.000,- poslouchejte. /…/ Rádio Zlatá Praha

Časté je využití  citací  z písní Voskovce a Wericha.  Někdy není úplně zřejmé,  zda 

reklama odkazuje spíše k výše jmenovaným písním, nebo ke rčení, kterými se Voskovec a 

70 Existuje množství webových stránek, které jsou zaměřeny pouze písničky, jež zazněly v reklamách, např. 
www.advertsong.ic.cz.
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Werich při psaní svých písní inspirovali. Je velmi pravděpodobné, že z některých veršů se 

stalo často užívané rčení až po vzniku písní. 

Reklama na střešní krytiny Tondach zní:  Střecha dělá dům.  Jde tedy o aluzi k písni 

Šaty dělaj člověka. Cestovní kancelář Nomád v reklamě využívá názvu písně se změnou 

zájmena  nám za zájmeno  vám:  Svět patří vám! V reklamě na deodorant Adidas Citrus 

Energy je použito doslovné citace z písně Život je jen náhoda: 

Jednou jsi dole, jednou nahoře. Je ale důležité, aby se člověk vždy cítil dobře. /

…/ 

Tvůrci reklam pracují často s doslovnými i s pozměněnými citacemi populárních písní 

známých  skupin  nebo  zpěváků,  a  to  jak  českých,  tak  zahraničních.  Na  českou  píseň 

navazuje např. reklama na tarif mobilních telefonů Space. Ta odkazuje k písni Jak snadné 

je žít od skupiny Mig 21: 

Mobil bez peněz mít… jak snadné je žít!

Doslovný název písně od kapely Mňága a Žďorp i opakující se verš v refrénu je užit 

v reklamě na kola značky Rock Machine (jedná se též o rčení): 

I cesta může být cíl.
Ať už se vydáte na expedici do Tibetu nebo jen na vyjížďku do parku, můžete  
se spolehnout na kola Rock Machine, která vám zaručí, že se vždy k vašemu  
cíli dostanete. /…/

Reklama na nové eukalyptové Savo aktualizuje píseň Levandulová, kterou zpívá Hana 

Hegerová. Místo slova levandulová je v reklamě užito adjektivum eukalyptová:

Léta, snad z úcty k tradici
kupuju celou krabici.
Cítím, že řekneš:
Ty jsi má eukalyptová…

Pakliže reklama odkazuje k cizojazyčným textům písní,  jedná se převážně o texty 

v anglickém jazyce. Reklama na nápoj Pepsi buduje na zvukové podobnosti slov. Pracuje 

s hitem 2. poloviny 80. let Life is Life od německé skupiny Opus:

Life is Light – nová Pepsi light.

Billboardová  a časopisová reklama na službu Juice od firmy Eurotel odkazuje k písni 

I'm too sexy od skupiny Right Said Fred. Na obrázku nás vyzývavě vyhlížející mladí lidé 

lákají, abychom začali používat mobilní telefon nejen jako komunikační prostředek, ale i 
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jako zdroj informací. Budeme pak mít dost času, abychom se starali sami o sebe a byli 

sexy.71 Text reklamy zní: 

Jsem příliš sexy pro fronty u přepážek.

Některé jiné varianty ze stejné série mají následující znění:

Jsem příliš sexy pro surfování v kanceláři.
Jsem moc sexy pro internet u stolu.
Jsem příliš sexy na chození do obchodu.
Jsem příliš sexy pro tlusté slovníky. 

Větší  část  anglického  textu  písně  pak  zazněla  v televizní  podobě  reklamy,  kde  se 

neobjevila česká varianta Jsem příliš sexy…

Reklama může odkazovat současně k písni a k filmu, ve kterém byla píseň použita. 

Jako příklad uveďme reklamu na jednodenní kontaktní čočky,  jejíž zpívaná část cituje 

píseň z filmu Kristián: Kontaktní čočky, jen pro ten dnešní den… (více viz kapitola 7.6.3).

Časopisová reklama na desinfekční, desinsekční a deratizační práce vtipně obměňuje 

text písně Nech brouka žít, kterou zpívá J. Kukura ve filmu Trhák:

Nech brouka žít, škůdce však znič. /…/

Na  obrázku  vidíme  běžícího  brouka  Pytlíka,  který  se  snaží  uniknout  před  muži 

v kombinézách. Tím reklama současně odkazuje ke knížce O. Sekory Brouk Pytlík  (popř. 

k německé televizní animované verzi).

Reklama na sýr Apetitto použila píseň, kterou zpívá Václav Neckář v pohádce Šíleně  

smutná princezna. Jedná se tedy o citaci písně a současně o odkaz k pohádce:

Samým blahem, jedním tahem, 
srdce z lásky maluju.
A miluju a maluju a miluju a maluju…
Já to Apetitto od Želetavy prostě miluju…

Není nutné navazovat pouze na písně populární hudby. Tvůrce reklamy na propagaci 

cyklu  koncertů  komorního  orchestru  Berg  odkazuje  ke  skladbě  W.  A.  Mozarta  Malá 

noční hudba. Považuje ji za již nezajímavé, často hrané hudební dílo a používá elipsu, 

čímž vznikne dvojznačné vyjádření:

Malou noční si dejte večer v ložnici…
My hrajeme hudbu, kterou jste v životě neslyšeli!

Reklama na Profiúvěr od Komerční banky cituje árii Kecala z opery Prodaná nevěsta:

Znám jednu dívku, ta má dukáty, má dukáty. 
A chalupu, a chalupu dostane od táty.

71 Gramatickou stránkou reklamy se zabývá M. Slezáková (2000).
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Potřebujte úvěr snadno a rychle? KB

Je možné navázat  i  na lidové písně.  Reklama cestovní  kanceláře  Kudrna odkazuje 

hned na dvě současně: na píseň  Jede Kudrna, jede do Brna (tak ostatně vznikl i název 

cestovní kanceláře, která sídlí v Brně) a na  Hop, hej, cibuláři jedou, hop, hej, cibuličku  

vezou. Tato reklama by mohla navazovat i na píseň Saša jede od skupiny Těžkej Pokondr, 

která paroduje píseň s anglickým textem Sunshine Reggae od Laid Back:

Kudrna jede, Černou Horu veze

Reklama na Country rádio cituje část lidové písně známé z interpretace Vlasty Redla i 

s uvedením zpěváka a názvu písně. Na obrázku je svlečený muž, který utíká přes plot, 

protože manžel jeho milenky se nečekaně vrátil domů a právě vešel do chodby. Reklama 

předpokládá, že se publikum s takovouto situací buď přímo, nebo zprostředkovaně setkalo 

v jiných textech. Stejně jako rozumí této situaci,  budou mít posluchači porozumění i pro 

inzerované rádio. 

Sbohem galánečko, já už musím jíti…
(Vlasta Redl – Sbohem galánečko)
Písničky, kterým rozumíte, Country rádio   85,5 FM Praha

Reklama na tavený sýr Veselá kráva aktualizuje popěvek sláva nazdar výletu:

Kráva nazdar výletu!
Vezměte s sebou na výlet sýr Veselá kráva /…/ 

Více o písni viz též kapitoly 7.2 a 7.6.3. 

7.10 Frazeologie72 
Reklamní texty často využívají přísloví, úsloví, pořekadla a rčení, která doslova citují 

v jejich původní podobě nebo různým způsobem obměňují. 

7.10.1 Přísloví, úsloví a rčení v původní podobě
Nejčastěji se reklamy snaží přesvědčit recipienty, že by neměli otálet v koupi výrobku, 

protože jim to přinese nějakou výhodu – dárek, slevu atd., popřípadě varuje, že už zbývá 

jen omezené množství zboží. Proto často reklama staví na přísloví  Kdo dřív přijde, ten  

dřív mele a Kdo zaváhá, nežere. Ta jsou někdy využita s elipsou: 

Kdo zaváhá…
Poslední vozy Škoda Favorit

Kdo dřív přijde…
First minute letenky

72 Věnujeme se takřka výhradně větným frazémům.
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Jindy jsou do reklamy zapojena v plném znění:

Kdo dřív přijde, ten dřív mele…
…hovor za 3 koruny! Oskar

V případě reklamy na tarify společnosti Oskar je využito dvojznačnosti slova  mele. 

Dalo by se interpretovat nejen jako doslovné nebo obrazné mletí obilí (v tomto významu 

je  součástí  přísloví),  ale  i  jako expresivní  výraz pro rychlé  kontinuální  mluvení,  tedy 

tlachání, žvanění.

Dalším postupem je upozornění na výhodné spojení sil, a to jak ze strany inzerenta, 

tak zákazníka. Častý je výskyt číslovky dvě:

Dvě mouchy jednou ranou!  
„Zaměstnání tandem“ znamená zvýhodnění vaší inzerce v MF DNES! /…/  
(viz též kapitola 7.2)

Ve dvou se to lépe táhne a v nové soutěži s Red & White to platí dvojnásobně.  
Stačí si najít druhého do páru a dvojitá výhra může být Vaše. Hrajte ve dvou o  
dvojité výhry. /…/

Některé reklamy zdůrazňují výjimečnost produktu:

Když léčit mykózu, tak fungicidně!
Když dva dělají totéž, není to totéž! Lamisil

Reklama  na  službu  OskarKontakt  se  snaží  manipulovat adresáta  útokem  na  jeho 

intelekt:

Chytrému napověz…
neblokované  telefony,  stejné  ceny  celý  den,  volání  do  hlasové  schránky 
zdarma, esemesky z webu v plné délce a bez poplatků. /…/

Některé  reklamy  využívají  hravých,  úsměvných  rčení,  např.  reklama  na  počítače 

Lynx:

Rada  mladým  internautům:  Pusťte  občas  k počítači  rodiče!  Kdo  si  hraje,  
nezlobí...
/…/ www.lynx.cz

Některé  reklamy  navazují  na  několik  textů  najednou.  Reklama  na  restauraci 

Ambiente  odkazuje  na  pořekadlo  často  užívané  na  tzv.  kuchařkách,  ozdobných 

utěrkách, vystavovaných v kuchyni. To má často různou podobu, např. Kde se dobře 

hospodaří, tam se dobře daří, Kde ženuška hospodaří, tam se dobře daří  nebo  Kde 
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/jméno hospodyňky/ hospodaří, tam se dobře daří. Tato reklama by mohla odkazovat 

také k písni Kde se pivo vaří…:

Kde se dobře vaří, tam se dobře daří!
Jestli někde platí toto staré pořekadlo, tak právě v restauracích Ambiente.

 Tvůrce reklamy na akci u GTS využil hned dvě rčení, z nichž první ještě odkazuje na 

píseň  od  skupiny  Chinaski.  Dále  využil  architextovou  strukturu  upoutávky  na  film, 

případně recenze:

GTS international uvádí:
VALENTÝN
Doba trvání: 10. 2. – 15. 2. 2003
Režie: Jaké si to uděláš, takové to máš!
Scénář: Píše láska aneb jiný kraj jiný mrav
Střih:  Na  míru  všem  zamilovaným  studentům,  mladým  lidem  do  26  let  a  
učitelům!
V hlavní roli: ISIC, IYTC a ITIC  /…/

Reklama na službu Indexplus používá anglické rčení  Time is money, tedy  Čas jsou 

peníze,  které  se  do  obecného  povědomí  dostalo  jako  jeden  ze  známých  aforismů 

Benjamina Franklina (Remember that time is money):

Time is money
Trvalý zdroj peněz po celou dobu studia. www.indexplus.cz

Podobně je  založena  reklama na firmu provozující  personální  poradenství,  ovšem 

využívá českého překladu:

Čas jsou peníze. Šetříme Váš čas. www.recruit.cz

Uveďme  další  dva  příklady,  kdy  je  přísloví  tematicky  spjato  s propagovaným 
produktem:

Pozdě  bycha  honit.  Ročně  je  v ČR  vykradeno  50  000  objektů.  Bezpečnostní  
agentura  SV agency 

Jak si kdo ustele, tak si lehne.
Samozřejmě mi záleží na tom, abych měla zajištěnou budoucnost. A penzijní  
připojištění je logické řešení toho problému. /…/ Díky Spořitelnímu penzijnímu 
fondu je moje budoucnost zajištěná.

7.10.2 Pozměněná přísloví
Přísloví,  úsloví  a  rčení  mohou  být  modifikována  nejrůznějšími  způsoby  od 

jednoduché změny jednoho slova po velmi volná navázání. 

77

http://www.indexplus.cz/


Reklama často přesvědčuje potenciální zákazníky, že za svoje peníze mají nárok na 

kvalitní zboží a že inzerující firma nebo jednotlivec vám ho poskytne laciněji, popřípadě 

v lepší  kvalitě.  Tvůrci  reklam proto  pracují  se  rčením  Za  málo  peněz  hodně  muziky. 

Nejobvyklejší je záměna slova muzika za nabízený produkt nebo výhodu v případě koupě:

Za málo peněz hodně filmu
/…/ 160 stran, nezávislá hodnocení 250 filmů, rozhovory s hvězdami, program 
kin v celé ČR. časopis PREMIERE

Za málo peněz hodně kilometrů. Vyzkoušejte si Iveco Daily …

Reklama na preparát Vaillant text rčení rozšiřuje. Nechce neupřímně lákat na málo 

peněz, ale je si vědoma výhodnosti nabídky.   

Vaillant: Za přiměřeně hodně peněz požadujte hodně muziky.

Další  reklama,  která  pracuje  s obměnou  jednoho slova,  využívá  rčení  Starého psa 

novým kouskům nenaučíš:

Starou televizi novým kouskům nenaučíš. Multiservis splátkový prodej.

Mnoho aktualizací je založeno na tom, že se část přísloví nebo rčení nahradí jménem 

nabízeného výrobku nebo služby, například:

Co Oskar, to muzikant. 
nebo:

Co Čech to internet!
Teď už může mít internet opravdu každý. Český Telecom

případně:

V nouzi poznáš Coldrex!

Poměrně častá je záměna původního slovesa ve rčení za jiné. Někdy je nové sloveso 

tak vhodně vybráno, že si recipient na první pohled nemusí této změny všimnout. Tak 

tomu je, podle našeho mínění, v reklamě na službu Postžiro: 

Co můžete mít hned, neodkládejte na zítřek. Postžiro Poštovní spořitelny.

Jindy  je  sloveso  přizpůsobeno  potřebám  propagovaného  produktu  výrazněji.  Jako 

příklad uveďme reklamy na prací prášky Persil, Palmex a Rex, na automobily Ford a GTS 

institut:

Kdo pere, ten jede!
Soutěž o lyže – kupte 9 kg balení a pošlete SMS. Persil, Palmex, Rex.

Kdo zaváhá, neslaví!
Cenové zvýhodnění až 100 000 Kč. /…/ 100 let Ford Motor Company.

Kdo zaváhá, neletí!
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Jedině s včasnou rezervací se dostanete tam, kam chcete, za nejvýhodnější ceny!  
GTS 

Reklama na stavební spořitelnu Wüstenrot na rozdíl od původního rčení Kdo zaváhá,  

nežere neguje první sloveso a druhé sloveso negace zbavuje:

Kdo nezaváhá, vydělá! /…/

Reklama na cigarety Petra využívá přísloví Všude dobře, doma nejlíp:

Všude dobře, s Petrou nejlíp.

Na  podobném  principu  staví  reklama  na  mobilní  telefon  Nokia  6310,  která  je 

designem, funkcemi i zabezpečením určena pro lidi, kteří rádi sportují. Nehrozí jim, že by 

se jejich telefon při prvním pádu rozbil. A proto:

Všude dobře, na kurtu nejlíp.

V reklamě na alkoholický nápoj Fernet Stock je užito pozměněné přísloví  Lež má 

krátké  nohy. Nová  forma  Lež  má  krátké  uzávěry  /…/  má  konzumenty  tohoto 

alkoholického nápoje varovat před padělky, které užívají, na rozdíl od originálu, krátké 

jednobarevné uzávěry s černým potiskem. Konec textu varuje: Nekupujte zajíce v pytli a  

Fernet s krátkým uzávěrem! 

Stejné přísloví je vtipně zapojeno i do následující reklamy:

Nekupujte zajíce v pytli, kupte si myš v krabici.
Microsoft Office 97. V každé krabici Office Professional myš zdarma.

Některé reklamy nahrazují jiným výrazem dvě anebo více slov z původního textu. Na 

známě přísloví  Bez práce nejsou koláče navazuje reklama na autoservis Ford Charouz. 

Využívá též hláskového paralelismu:

Bez péče není bezpečí. /…/

Podobným  způsobem  pracuje  reklama  na  alkoholický  nápoj  Becherovka,  která 

upozorňuje na soutěž o týden na horách. Jedno slovo původního rčení Láska hory přenáší 

je zaměněno za název výrobku, ve druhém je změněna pouze jedna samohláska:

Becherovka hory přináší!

K zajímavé  úpravě  původního  přísloví  přistoupil  tvůrce reklamy  na  produkt  firmy 

Canon, jehož užívání má snížit provozní náklady tiskáren. V textu dochází ke ztrátě rytmu 

a k negaci prvotního výroku, kterým aktualizace graduje. U pokračování textu není užit 

rým:

Kdo šetří, nemá za tři, ale iR.
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Reklama na  automobil  Citroën  HDi  Tour  naopak vychází  ze  struktury  původního 

přísloví, ponechává i rým.

Kdo šetří, má C3! 

Reklama na bezpečnostní kování Rostex obměňuje perspektivu anglického rčení My 

home is  my  castle (v  českém překladu  Můj  dům,  můj  hrad)  a  podle  zásad  reklamní 

komunikace oslovuje adresáta:

/…/ Váš dům, Váš hrad. Rostex. 

Reklama  na  výrobky  firmy  Sony  aktualizuje  český  ekvivalent  latinského  přísloví 

Všechny cesty vedou do Říma. (Mille viae ducunt hominem per saeucula Romam. – Tisíce  

cest už po staletí přivádí lidi do Říma.):

Všechny cesty vedou k Sony!

Některé reklamy navazují na přísloví či rčení volnějším způsobem. Jazyková škola 

Languages at work využívá rčení Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Spoléhá na to, že 

recipient rčení zná, a užívá formu otázky: Kolikrát chcete být člověkem?

Reklama na Poštovní spořitelnu polemizuje se známým rčením Nemusí pršet, stačí,  

aby kapalo, aby nalákala klienty na pomalý, ale jistý zisk: Možná nebude pršet, ale kapat  

bude určitě.

V reklamním  textu  je  možno  užít  několik  typů  textové  návaznosti  současně 

(intertextualitu i architextualitu). Tak je tomu v reklamě na službu u benzínových pump 

Aralkonto,  která  volně  odkazuje  k přísloví  Jak  se  do  lesa  volá,  tak  se  z lesa  ozývá  a 

v následujícím textu užívá vyprávěcího postupu v osobní zpovědi jednoho ze zákazníků:

Jak u pumpy nakoupím, tak z mobilu volám! Aralkonto
„Mám toho nějak moc, nestíhám. Často se stává, že cestou na schůzku, když  
zajedu pro benzín k Aralu, rovnou tam nakoupím. Nejen něco, ale všechno, co  
potřebuji.  Mají  tam dokonce i můj oblíbený šampon! Za načerpaný benzín,  
nákup a také za použití myčky si připíšu body na své Aralkonto – buď SMSkou 
nebo přes internet – a pak si je převedu na kredit do mobilu. A hned můžu 
zavolat Petrovi, že přijdu, jako vždycky, o něco později.“ 

7.11 Pranostiky
Pranostika  je  „pořekadlo  tematicky  specializované  na  oblast  zemědělského 

hospodaření  a  meteorologických  jevů.  Je  lidovým  pokusem  formulovat  přírodní 

zákonitosti“  (Vlašín,  1984,  s.  290).  Může být  nápaditě  využita  při  tvorbě  reklamního 

textu. Dlouhodobá zkušenost se přestane vztahovat na počasí, ale bude aktuální ve vztahu 

k propagovanému výrobku. 

80



Autor reklamy na prodejnu automobilů Jarov použil doslovné znění tří pranostik a pak 

vytvořil svoji vlastní, která není určena ročním obdobím a časem, ale místem a cenou. Na 

rozdíl od pranostik, na něž navazuje, v pokračování textu nezachovává rým.

Na Nový rok o slepičí krok,
na tři krále o dva dále,
na Hromnice o hodinu více…
…ale v auto Jarov o 100 000 méně. 

Reklama na mobilní telefon navazuje na sérii pranostik Březen, za kamna vlezem a 

duben,  ještě  tam budem.  Snaží  se je napodobit  umístěním názvu měsíce na začátek a 

zachováním rýmu.

Sony Ericsson T610
červenec…
…jdu po něm jak šílenec

7.12 Citáty
Reklamy  též  využívají  citátů  známých  osobností  z minulosti  i  ze  současnosti. 

V případě  historických  osobností  někdy  už  původ  výroku  široká  veřejnost  nezná.  Za 

těchto okolností  mluvíme spíše o známých výrocích nebo okřídlených slovech. Někdy 

citát bývá označen uvozovkami a jméno autora je uvedeno, jindy nikoliv.

Série reklam na alkoholický nápoj Johnie Walker využívá prvního typu. Umístí citát 

do  uvozovek  a  uvede  jméno  autora  i  jeho  povolání,  činnost.  Citovaní  jsou  vybráni 

z různých období i oblastí činnosti. Důležité je, aby obsah citátu nějak souvisel s chůzí, 

která  je  nedílnou  součástí  názvu  výrobku.  Následuje  název  produktu  a  heslo  Keep 

Walking.  Jednotlivé  reklamy  obvykle  bývají  zařazeny  v časopise  za  sebou,  vždy  po 

několika stranách, a gradují tak svůj efekt opakováním:

„Buď nějakou cestu najdeme, nebo si ji vytvoříme.“ 
Hannibal, kartaginský velitel
Johnnie Walker, KEEP WALKING

„Půjdu kamkoliv, pokud je to kupředu.“ 
D. Livingstone, misionář a cestovatel 
Johnnie Walker, KEEP WALKING

„Váháte, kterou nohou vykročit? Věřte, že obě jsou ty pravé!“
Tomáš Hanák, herec 
Johnnie Walker, KEEP WALKING
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Reklama  na  leasingovou  firmu  Beso  nevkládá  citát  do  uvozovek.  Původní 

Archimédův výrok Dejte mi pevný bod a pohnu zeměkoulí je změněn. Autor reklamy text 

zkracuje – v objektu místo dvou slov užívá pouze jedno. Archimédovo jméno není nikde 

zmíněno. Jedná se tedy spíš o aktualizaci okřídleného výroku.

Dejte mi leasing a pohnu zeměkoulí!

Reklama  na  výtvarnou  akci  Cowparade pořádanou  v létě  roku  2004  v pražských 

ulicích využívá obecně známého výroku Václava Havla Pravda a láska zvítězí nad lží a 

nenávistí.  (Jedná se o parafrázovaný zkrácený výrok Jana Husa.) Jméno autora rovněž 

není zmíněno. 

Pravda a kráva zvítězí nad lží a nenávistí.

Při výše zmíněné  výtvarné akci byly  v ulicích Prahy rozmístěny laminátové  sochy 

krav  v životní  velikosti  v různých  barvách  a  výtvarných  pojetích.  Proto  série  reklam 

využívá citátů a hesel, kdy jedno slovo je vždy zaměněno za slovo kráva. 

Reklama na čokoládovou tyčinku Snickers odkazuje k výroku G. Galilea o zeměkouli 

(A přece se točí!)

Kněz: „Tak odvoláváš svoje slova?“
Muž přivázaný ke kůlu na hranici: „Ne! Snickers s lískovými oříšky existuje!“
Kněz, dav lidí, král: „Je to kacíř!“
muž na hranici: „A přece existuje!“
Limitovaná edice Snickers s lískovými oříšky

Výrok Julia Caesara (veni,  vidi,  vici) se stal  inspirací  pro dvě následující  reklamy, 

jednou  v latinském  originále,  podruhé  česky,  v obou  případech  však  v aktualizované 

podobě:

Veni, Vidi Da Vinci! Hodinky Da Vinci

PŘIŠEL VČAS 
(protože se dostavil do konce roku na kterékoliv poradenské místo RSTS)
PODEPSAL
(smlouvu o stavebním spoření čímž se zapojil do soutěže)
A ZVÍTĚZIL
(ve hře o 100 Kč na Vltava.cz.)
Raiffeisen stavební spořitelna

7.13 Hesla
Hesla  jsou  v reklamních  textech  užívána  pro  svoji  jednoznačnost,  zkratkovitost, 

omezenou  míru  sémantických  informací,  údernost  a  snadnou  zapamatovatelnost.  Mají 

výraznou funkci propagační a manipulativní. Proto byla ostatně vytvářena, pronášena a 
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provolávána  zejména  ve  vypjatých  situacích  a  při  ohrožení  národa  v době  revolucí  a 

válek.  Měla  sjednotit  skupinu  lidí,  ubezpečit  jedince,  že  do  určité  skupiny  patří,  a 

formulovat názor skupiny. 

Protože  v reklamě  se  jedná  převážně  o  hesla  z neklidných,  revolučních  období 

historie,  mohou  reklamy implikovat,  že  i  jejich výrobek,  produkt,  je  svým způsobem 

revoluční, že může změnit dějiny lidstva.

Reklama  na  operátora  GTS  aktualizuje  heslo  z Francouzské  revoluce  Volnost,  

rovnost, bratrství a spojuje ho s imperativem, což dodává výroku na smělosti.

Vyber si VOLNOST,  ROVNOST,  NEZÁVISLOST
VYTOČ www.gtsdoma.cz  /…/

Jedna ze série reklam na výstavní akci Cowparade (viz kapitola 7.12) říká: Make cows 

not war. Pozměňuje tak anglické heslo hnutí hippies ze 60. let Make love not war.

Reklama  na  operátora  Contactel  Duo  aktualizuje  heslo  z  období  listopadu  1989 

V jednotě  je  síla.  Současně  využívá  principu  architextuality  –  v následujícím  textu 

podporuje své tvrzení na základě struktury nabídky a ceníku stánků s občerstvením:

V jednotě je sleva.
Párek v rohlíku 
s kečupem….15,-
s hořčicí……15,-
s kečupem a hořčicí …. 10,-

Reklama na ruskou zmrzlinu od firy Prima aktualizuje komunistické heslo.  Text  je 

doplněn obrázkem zmrzlinové pěticípé hvězdy:

S ruskou zmrzlinou na věčné časy a nikdy jinak!

7.14 Nápisy
Stejně jako u ostatních textů, na něž autoři reklam navazují, i v případě nápisů jsou 

využívány texty, které jsou obecně známé nebo se kterými se setkáváme opakovaně.

Série  reklam na pivo  Staropramen  aktualizuje  nápis  umístěný  v Národním divadle 

připomínající sbírku na obnovu divadla po zničení požárem Národ sobě73:

Staropramen. Chlapi sobě.

Ekonomický  týdeník  Ekonom  využívá  informace  na  krabičkách  od  cigaret  a 

tabákových reklamách  MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ VARUJE: KOUŘENÍ ZPŮSOBUJE  

RAKOVINU. Reklama nabízející slevu na předplatné pro studenty a učitele má zvětšený 

73 Podle  S.  Čmejrkové  tato  reklama  odstartovala  způsob  blasfemického  zacházení  s texty  obestřenými 
aureolou posvátnosti (Čmejrková, 2007, s. 165).
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formát  cigaretové  krabičky.  V části,  kde  obvykle  bývá  název  cigaret,  je  umístěna 

výstražná značka s významem pozor, nebezpečí  pádu do prohlubně (obr. viz příloha 2). 

V místě, kde bývá varování ministra na bílém podkladu, je na červeném podkladu odlišný 

nápis:

EKONOM  VARUJE:  ŠÍŘENÍ  NEPODLOŽENÝCH  INFORMACÍ  
ZPŮSOBUJE PÁD U ZKOUŠKY.

7.15 Výukové a učební texty

Prvním učebním textem, se kterým se setkal ve svém životě téměř každý Čech, je 

Slabikář.  Slabikář je základ,  návod,  počátek všeho vědění.  Podle  Slabikáře  se člověk 

naučí  číst,  je  pomocným  prostředkem  i  při  osvojování  písemných  dovedností,  tedy 

bázových dovedností  pro další  psychický a intelektuální  vývoj člověka.  V reklamě na 

bývalý hypermarket  Carrefour  musíme ze struktury vět a použitých  slov sami poznat, 

k čemu text odkazuje. Hypermarket se měl stát centrem nového rozvoje zákazníků:

Ema má mámu. Máma má Stodůlky.
Carrefour

V   reklamě  může  být  název  textu  (Slabikáře)  zmíněn  explicitně.  Například 

v reklamě na časopis Elle, kde je na obrázku nahá dívka s mořským ježkem, se říká:

Ema má Elle. Slabikář životního stylu.74

Dalším textem, který se většina publika učila dokonce nazpaměť, jsou vyjmenovaná 

slova.  Výčet  přídavných  jmen  (vlastností)  v reklamě  na  osobní  počítač  LYNX   je 

zvýrazněn aliterací. Jedná se o slova s předponou vy/vý. 

Vyjmenovaná slova LYNX: vybraný, výhodný, výkonný, výjimečný,  
vychvalovaný, výbojný, vycvičený, výstavní, vyloženě výborný. LYNX Challenger 

Reklama na realitní agenturu využívá vyjmenovaná slova „po b“ se stejným kořenem:

Být, bydlit, obyvatel, byt…

neobyčejné bydlení. www.AAAbyty.cz

7.16 Výtvarná díla
Reklamy v časopisech občas využívají odkazu ke známým obrazům, avšak poměrně 

zřídka.  Tvůrci  reklam  si  uvědomují,  že  většina  výtvarných  děl  není  mezi  masovou 

74 Slabikář využívají i sociální reklamy v kampani vyzývající proti násilí na dětech: 
Ema má malér. Máma volá: Co na to teta? Teta volá: Táhni! Ema táhne za Julou, za Pepou, za Olou. Jula  
pije. Pepa smaží. Ola šlape.  –  A jak budou na dětství vzpomínat Vaše děti? Slabikář jejich života píšete Vy.  
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veřejností známá, úspěch reklamní kampaně tak není zaručen. S tímto typem odkazování 

se často setkáváme v reklamách na kosmetické přípravky a léčiva, kdy reklama pracuje 

s obnaženým tělem nebo motivem krásy. 

Nejčastější  je  použití  portrétu  Mony Lisy  od  Leonarda  da  Vinci75.  Např.  reklama 

inzerující kosmetické přípravky Skin-cap použila fotomontáž Mony Lisy v kožené bundě 

a džínách s nápisem Očividná spokojenost (obr. viz příloha 2)76.

Reklama na kosmetiku Thiospot ošetřující pigmentové skvrny znázorňuje Monu Lisu 

s mnoha kosmetickými nedostatky. Text reklamy říká: 

Thiospot. Řešení i pro nejznámější případy.

Reklama na  krém proti  celulitidě  zasadila  do  svého textu  nezměněný  obraz  Tři  

Grácie od  P.  P.  Rubense.  Tyto  tři  ženy  překypují  barokními  tvary.  Jako  kontrast  je 

v reklamě užita fotografie štíhlé dívky s pěstěnou pletí. Text reklamy využívá trojice žen 

na obraze jako paralelu k trojímu účinku výrobku (obr. viz příloha 2): 

Nový Retinol anti-cellulite. Trojí účinek v boji proti celulitidě.  

Reklama propagující regenerační mast z konopného oleje využila obrazu Adama a 

Evy od A. Dürera. Adam a Eva mají na místo fíkového listu list konopí (obr. viz příloha 

2).

Obraz  Toaleta  mladé  ženy od  Tiziana  Vecellia  je  podkladem  pro  reklamu  na 

peelingovou  kosmetiku  Enerpeel.  Do  obrazu  dívky  před  zrcadlem  je  fotomontáží 

zakomponována ruka, která jí ošetřuje pleť propagovanou kosmetikou.

75 Srov. text srovnávající využití  obrazu Mony Lisy v dílech tří autorů z odlišných uměleckých směrů – 
Maleviče, Duchampa a Warhola (Gamer, 2007).

76 Dvě citované  reklamy zobrazující  Monu Lisu  jsou původně ve  slovenském a anglickém jazyce,  zde 
uvádíme jejich český překlad.  Do práce  je  zařazujeme,  protože  se vyskytly  v česky psaném odborném 
časopise pro české lékaře.
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8 ARCHITEXTUALITA V REKLAMĚ – TYPOLOGIE PRETEXTŮ

Autoři reklam často využívají při své práci principu architextuality, tedy navazování 

na obecné principy tvorby textu, „odkazování k obecným pravidlům, podle nichž byl text 

vytvořen“ (Homoláč, 1994, s. 20). Reklamní text může být produkován a přijímán díky 

existenci určitých pravidel. Tato pravidla jsou autorem a čtenářem alespoň zčásti sdílena. 

Autor vytvoří reklamní text podle pravidel jiného textu, např. dopisu, hádanky, inzerátu, 

křížovky, comicsu, slovníkového hesla atd., snaží se ho formálně napodobit.77 Jak tvrdí 

někteří autoři,  reklamní text jako takový nemá vlastní archetyp. „Reklamy si vypůjčují 

z jiných diskurzů tolik rysů, že jim hrozí, že nebudou mít svou vlastní stylovou identitu“ 

(Čmejrková, 2000, s. 26).

Současně s architextovostí  ovšem u těchto reklam funguje i  princip intertextovosti. 

Reklamy nejen s těmito texty něco sdílejí (obecné principy, typické rysy apod.), ale také 

z nich vycházejí, byly jimi inspirovány. Nejde pouze o vztah nezávislý na čase, který je 

pro architextovost podstatný. Časové hledisko doby vzniku textu je zde důležité.78 Jedná 

se vlastně o specifický druh intertextovosti se zdůrazněnými architextovými rysy.

Uveďme příklad na reklamě vycházející z dopisu: architextový vztah pojí reklamu ke 

všem  ostatním  existujícím  i  neexistujícím  dopisům,  resp.  rysům  dopisu.  Intertextový 

vztah propojil reklamu s dopisem v tom smyslu, že tato reklama se snaží podobat dopisu.

8.1 Filmové žánry
Někdy reklama neodkazuje ke konkrétnímu filmu nebo dramatu (viz kapitoly 7.6 a 

7.8), ale pouze implikuje určitý žánr. Většinou naše identifikace žánru nemá žádný vliv na 

interpretaci obsahu reklamy. Spíš jde o vtip, o snahu zaujmout co nejširší okruh publika. 

Často jsou takto využívány westerny. Pravděpodobně kvůli motivům dobrodružství, 

napětí, spravedlnosti, evokaci „opravdových mužů“ (vizuálně i povahově). 

Na odkazech k westernu je postavena celá reklamní kampaň na cigarety Marlboro. 

V reklamách je  obvykle  užita  westernová  hudba,  muž jede na koni  krásnou přírodou, 

shání stádo krav nebo žene stádo koní, pak zasedne do kruhu přátel a vychutnává cigaretu. 

Někdy je muž naopak představen spíše jako samotář. Častý je motiv zapadajícího slunce. 

77 To může souviset s faktem, že lidé jsou reklamou přesyceni, snaží se jí vyhnout. Reklamy se tedy snaží 
zastřít persvazi, chtějí „vypadat jako něco jiného“, „maskovat se“.

78 Jedná se o  podobnou souvislost,  jako je vztah mezi Holubovou básní  Stařenka  s vozíkem a zadáním 
fyzikálního úkolu (srov. kap. 2.12.1).
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Reklama na filmy Fuji  využívá  omezené kolokability  slova  proklatě a  slovo  kolty  

zaměňuje za slovo filmy. Vznikne reklamní slogan Filmy proklatě nízko pod cenou. Text 

reklamy působí na recipienta  i  vizuálně:  na obrázku vidíme člověka,  který má v pásu 

místo koltu fotoaparát a místo nábojnic krabičky s filmy.

Reklama  na  stavební  spoření  s buřinkou  postupuje  podobným  způsobem.  Úvodní 

slogan pracuje s rozšířením textu. Věta  Přichází zákon (častěji: S námi přichází zákon,  

popř. Já přijdu a se mnou přijde zákon) je rozšířena na větu Přichází nový zákon,  která 

může být interpretována dvojím způsobem: buď vzhledem k pojišťovacímu zákonu, nebo 

k westernu79. Reklama odkazuje k textu zákona o stavebním spoření ještě v následující 

větě. V ní také najdeme odkaz na text smlouvy o stavebním spoření s buřinkou. Také tato 

reklama  pracuje  s obrazovým  materiálem:  vidíme  siluetu  šerifa  na  koni  ve  svitu 

zapadajícího slunce. Na rozdíl od reklamy na Fuji zde nejde o parodické pojetí.

Přichází nový zákon…
 Ano,  přichází  rok  2004  a  s ním  nový  zákon  o  stavebním  spoření.  Ta 
poslední  pravá  chvíle  nastala.  Uzavři  smlouvu  o  stavebním  spoření  
s buřinkou ještě v roce 2003. /…/ 

Reklama  na  bagetu  Longer  stravovacího  zařízení  KFC  využívá  typické  klátivé 

kovbojské  chůze,  westernové  hudby,  pohybu  „vytasení  zbraně“,  přezdívky  Dlouhán,  

Longer, i omezené kolokability slova proklatě. Omezenou kolokabilitu navíc reduplikuje 

(v  proklatě  dlouhé  housce,  proklatě  dobré  kuře).  Pracuje  tedy  s odkazy  vizuálními, 

hudebními i jazykovými:

(Do občerstvení vchází muž, hraje westernová hudba. Muž klepe prsty o stůl,  
tváří se zlověstně.)
M: Je tu Dlouhán?
(Prodavač „tasí“ bagetu)
P (hrozivým hlasem):  Longer, jmenuje se Longer. 
M: Longer, to nezapomenu.
P: Pro příště!
Šťavnatá  kuřecí  prsíčka,  čerstvý  ledový  salát  a  lahodný kečup v proklatě  
dlouhé sezamové housce. Longer za pouhých 34 Kč.
KFC, proklatě dobré kuře.

Na  indiánské  prostředí  navazuje  reklama  na  čokoládovou  tyčinku  Mars.  Oba 

vystupující  muži  mluví  indiánským  jazykem,  který  je  do  češtiny  překládán  titulky. 

Reklamní text využívá metaforického výrazu  odejít  do věčných lovišť,  principu vzniku 

indiánských vlastních jmen a horské přírodní scenérie:

79 Většina Čechů si nejspíš vybaví westernovou parodii Limonádový Joe a jeho repliku: „Já se vrátím a se 
mnou přijde zákon.“
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Mladý indián doprovází otce na poslední cestu do hor. 
Otec: „Synu, dnes je dobrý den na cestu do věčných lovišť.“
Indián uloží otce na rituální místo a připravuje vše potřebné na „odchod 
otce do věčných lovišť.“ Z kapsy mu při tom vypadne tyčinka Mars, otec si  
potají kousne a jako zázrakem pookřeje.
Mars – vtáhne tě do života.  
Otec: „Hele, domluv mi na zítra rande s Noční Bouří.“ Oba odchází zpět do  
údolí.

Reklama  na  GE  Capital  Bank  využívá  vizuálního  odkazu  na  plakáty  klasických 

amerických hororů (např. Hitchcockových). Nápis  Horror za bílého dne je napsán přes 

obličej vyděšeného muže. K filmovému žánru odkazuje ještě slovní spojení  Nový trhák, 

které  samozřejmě  není  spojováno jen s filmy,  v oblasti  bankovnictví  působí  ale  velmi 

kontrastně.

Nechcete-li při žádání o půjčku zažít  Horror za bílého dne, zkuste Nový 
trhák mezi bankovními službami. GE Capital Bank, osobní půjčka EXPRES. 

U některých reklam si nemůžeme být zcela jisti, zda odkazují ke konkrétnímu filmu, 

nebo obecněji k žánru. Například v reklamě na žvýkačky Airwaves je využito prostředí 

jako ve sci-fi filmu. Dlouhou chodbou v kosmickém korábu běží žena – snaží se před 

něčím uniknout.  Chodba velmi  silně připomíná  prostředí,  ve kterém se odehrává  film 

Vetřelec.  Žena  je  ale  oblečena   jako  hrdinka  z filmu  Matrix.  Buď  se  tedy  jedná  o 

záměrnou kombinaci prvků ze dvou filmů, nebo o snahu kumulovat co nejvíce motivů 

z obecně známých science-fiction. Reklama končí větou Dej si Airwaves a volně dýchej, 

kterou  odkazuje  k ostatním  reklamám  na  stejný  produkt,  jež  jsou  založeny  na  jiném 

scénáři. 

Další reklama z této série odkazuje k akčním filmům s motivem orientálního bojového 

umění. Žena zápasící v bílém kimonu je sevřena soupeři. Po tom, co si dá Airwaves, se jí 

ovšem podaří vyprostit a zvítězí. Tato reklama odkazuje ovšem spíše konkrétně k filmu 

Tygr a drak, protože je v ní užito neobvyklých bojových pozic a technik i záběrů užitých 

právě v tomto filmu. 

8.2 Televizní pořady
Reklamy často využívají obecného principu, podle kterého jsou koncipovány některé 

pořady.

V reklamě na hračky firmy Chewa tvůrce reklamy navázal na televizní zprávy.  Za 

stolem sedí  společensky oblečená  dívka  a  chlapec,  před sebou drží  svazek papírů,  ze 
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kterých „jako“ čtou a představují jednotlivé hračky. Iluze zpravodajství je navozena nejen 

prostředím  newsroomu  a  kombinací  chlapce  a  dívky  (zprávy  obvykle  také  moderuje 

dvojice muže a ženy), ale i uvítáním diváků a předáním slova otázkou a oslovením (Tak 

čím dneska začneme, Lucko?). Tento postup společně se snahou o neformální náladu je 

častý zvláště v TV Nova. Po první větě se iluze zpráv rozplyne a moderátoři se začnou 

vyjadřovat jako děti:

„Vítáme vás u zpráv televize Chewa. Tak čím dneska začneme, Lucko?“
„Můžeme se podívat třeba na hasiče.
A teď… hurá do vesmíru.“
„A teď něco pro kluky.“
„A pro holky ne?“
„Ahoj příště.“
Chewa – postav si svůj svět.

Rozhlasová reklama na Pomi Ski centrum imituje mimořádné zpravodajství.  Zdání 

přímého  vstupu  je  docíleno  pomocí  hluku  a  šumu  v pozadí.  Hlas  zpravodaje  je 

soustředěný  a  jakoby  rozrušený.  Do  textu  jsou  začleněny  automatizované  obraty 

(Přerušujeme  vysílání  mimořádným  zpravodajstvím,  exkluzivní  zpravodaj  na  místě). 

Neformální  oslovení  „Zdravím“  je u  přímých vstupů také časté,  pravděpodobně i  pro 

svoji stručnost a větší „kontaktovost“. Text zachovává i zásadu zprávy – informuje o tom, 

co  se  stalo,  kdy,  kde,  proč,  za  jakých  okolností  a  kdo  byl  přítomen.  Reklamní  text 

současně  odkazuje  i  k událostem  doprovázejícím  zasedání  Mezinárodního  měnového 

fondu v roce 2000, a tím ke všem zprávám, které průběh těchto událostí komentovaly.   

„Přerušujeme vysílání  mimořádným zpravodajstvím. Ve Slavojově ulici  pod 
Kongresovým centrem se opět shromažďují lidé. Ptáme se našeho exkluzivního 
zpravodaje na místě. Proti čemu demonstrují tentokrát?“
„Zdravím. Dnes to nejsou demonstranti, ale příznivci Pomi Ski centra ve 
Slavojově ulici, kde právě začala nová zimní sezóna.“
„Vytočili  jsme  číslo  629  60  30,  kde  nám  mluvčí  Pomi  Ski  centra  Lubina  
Rýhová  sdělila,  že  i  letos  tu  seženete  snowboardy  všech  délek,  boty,  lyže,  
přeskáče, oblečení a spoustu doplňků. Přijďte se sem přesvědčit sami. Roman 
Martin, Pomi Ski centrum, Slavojova ulice, Praha 2.“

Reklama  na  Poštovní  investiční  program  využívá  obratů  typických  pro  zprávy  o 

počasí (setrvalá tendence, přetrvávání). Reklama k tomuto pořadu odkazuje i znělkou na 

začátku. Na druhou stranu zapojuje do svého sdělení i idiomy z hovorové češtiny (skoro 

nekápne).

Prognóza počasí na vkladových účtech:
Setrvalá  tendence  k vysychání,  přetrvávání  finanční  níže,  slabé  orosení  
úroky,  prostě  skoro  nekápne.  Nebo  že  by?  Chcete,  aby  vám  z peněz 
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v bankách  káplo  více  nebo  zapršelo?  Vyzkoušejte  Poštovní  investiční  
program. 

Reklama  na  čisticí  prostředek  Vaniš  v prvních  větách  nápaditě  staví  na  struktuře 

kuchařských  pořadů (tzv.  cooking  show),  jako  je  Hrnečku,  vař!,  Mňam,  aneb  Prima 

vařečka  nebo  Vaříme  s Delií  Smithovou.  Tomuto  odkazu  odpovídá  i  oblečení  muže 

v reklamě, který má kuchařskou čepici a zástěru. (Text reklamy by také mohl odkazovat 

ke kuchařským knihám, není to ale tak patrné.) Překvapivý zlom nastane ve třetí větě, kde 

se dozvíme, že jde o reklamu na prací prostředek. Heslem užívaným ve všech reklamách 

na tento prostředek Vaniš, skvrn a špíny se zbavíš odkazuje text k ostatním reklamám na 

Vaniš.

Do nového receptu potřebujeme vajíčka, rybíz a červené víno.
Všechno smícháme dohromady…
a pak to vylijeme na ubrus, abychom vytvořili pořádnou skvrnu.
A jak to teď odstraníme? Určitě ne běžným bělidlem. Nový, vylepšený Vaniš  
nalijeme na skvrnu a přidáme k pracímu prášku. Složení nové generace totiž  
nyní odstraní ještě více odolných skvrn a bezpečně osvěží bílou.
Podívejte! Pevný, bílý a beze skvrn.
Vaniš, skvrn a špíny se zbavíš.

Struktura  diskusních  pořadů je  podkladem pro  reklamu  na  dny Peugeot.  Reklama 

diskusní pořady paroduje, zachovává úvod a závěr a využívá konvencionalizované obraty 

typické  pro tento  typ  pořadu.  Vše mezi  tím,  celá  diskuse,  se  ovšem redukuje  na dva 

pohyby a dvě slova. Jedná se o parodii někdy až příliš rozvláčných debat bez jasného 

závěru a bez zřetelně vyjádřených názorů jednotlivých diskutujících.

M: Dobrý den. Je tu debata týdne. Naším dnešním tématem je klonování lidí.  
Pro a proti. (moderátor se otočí na člověka napravo) B: Pro.
(moderátor se otočí na člověka nalevo) C: Proti.
M: Děkuji. Na viděnou příště.
Není čas ztrácet čas…
Dny Peugeot se spoustou atraktivních cen a dalších výhod totiž trvají jen do  
19. 3. 2004.

8.3 Hádanky 
Často  využívaným  principem  pro  tvorbu  reklamy  je  forma  hádanky.  Obvykle  je 

založena  na  otázce.  Např.  reklama  na  projímadlo  Fenolax  pracuje  s otázkou 

uvozenou tázacím zájmenem, po níž následuje odpověď. 

Kdo je nejsilnější z rodiny? Fenolax, velmi účinné projímadlo
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Další  možností  je  nejprve  produkt  charakterizovat,  připsat  mu  nějaké  vlastnosti  a 

potom se ptát na jeho název. Obvyklé je použití věty oznamovací s charakteristikou a pak 

věty tázací s tázacím zájmenem (kdo, co). Následuje odpověď na otázku – název výrobku: 

Je to mobilní a je to Java. Co je to? Nokia 3410.

Někdy vznikne celá série reklam založených na stejném principu, např. reklamy na 

Západočeskou energetiku:

Můžu tě zahřát,
Kdo jsem?
Nová energie

Všimneš si mě, až když mě nemáš. Kdo jsem?
Nová energie

Další reklama z tohoto cyklu zaměnila pořadí věty tázací a oznamovací:

Kdo jsem?
Dodávám  elektřinu  pro  podniky  i  domácnosti.  Připravuji  nové  programy 
odběru energie včetně výhodné nabídky spotřebičů. Dodávám také ekologicky 
čistou ZELENOU ENERGII.

Reklama  na  živočišné  uhlí  tuto  posloupnost  vět  oznamovacích  a  tázacích 

nerespektuje. Používá formu věty oznamovací, ale eliduje otázku Co je to?, ze které zbude 

pouze otazník:   Je to černé a nechybí to v žádné lékárničce?  Carbo medicinalis

8.4 Rébusy, křížovky, hříčky, hry se slovy
Reklamní  text  může  být  uspořádán  do  tvaru  křížovky.  Reklama  na  lék  E-Forte 

zabudovala vertikálně do křížovky charakteristiku výrobku a jeho účinků (srdce, efekt, 

přírodní, podpora, potence, oživení). Horizontálně v tajence je graficky zvýrazněn název 

výrobku (obr. viz příloha 2).

Častým principem oživujícím reklamní text je tzv. skrývačka. Název výrobku nebo 

jeho vlastnost je skryta buď do jiného slova, nebo do částí dvou navazujících slov, např. 

tak, že poslední slabika prvního slova a první slabika druhého slova vytvoří daný výraz. 

Ten bývá na rozdíl od opravdových skrývaček graficky znázorněn. 

V reklamě na notebook Amilo D. je název výrobku skryt do jednoho slova:

Právě jsme se zamilovali

S principem skrývačky pracuje celá  série  reklam na pivo Gambrinus.  Skrytá  slova 

jsou vždy vidět jakoby skrz sklenici piva a jedná se o důležité vlastnosti tohoto nápoje 
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(pěna, barva, péče, říz). Jsou skryta v jednom nebo dvou slovech tematicky souvisejících 

s konzumací piva:

Koupě nad zlato
Bar vašich snů
Velkolepé české pivo
Přízeň z Plzně

 Reklama  na  automobil  Toyota  Yaris  užívá  formu  kvízu,  resp.  klasického  zadání 

úkolu Najdi 3 rozdíly. Tři různé modely této značky jsou na obrázku a pod každým jsou 

vzhůru nohama vyjmenovány  tři rozdíly: v ceně, bonusu a příslušenství (obr. viz příloha 

2). Reklama tedy využívá architextového zadání úkolu i formy správné odpovědi.

Reklama na službu OskarKontakt užívá tzv. obrázkového čtení (jedná se o typ textu 

určeného primárně dětem, kdy jsou některá podstatná jména ve větě nahrazena obrázkem 

–  viz příloha 2). Tyto  typy textů se často vyskytují  v dětských časopisech nebo jako 

pohlednice z prázdnin apod.

Co dát pod (obr. stromečku)?
Jděte do Oskar (obr. domku, obchodu)
a máte takové (obr. dárečků),
že budete na (obr. větve)!                        

Na stejném principu je postavena reklama na vodku Koskenkorva (obr. viz příloha 2):

Když dostane (obr. staré lahve Koskenkorvy) novou etiketu, je z ní (obr. nové 
lahve  Koskenkorvy).  Ale  pokud  jde  o  chuť  a  vůni  (obr.  broskve),  nic  se  
nezměnilo! Uvnitř je (obr. staré lahve Koskenkorvy) úplně stejná jako (obr.  
nové lahve Koskenkorvy).
To jen abyste věděli, po čem sáhnout!
Nejlepší je originál!

Reklama na internetové stránky www.makeaconnection.cz je vybudována na principu 

hry  Scrabble.  Slova  make a  connection  jsou  poskládána  ze  žetonů  na  hracím  plánu 

Scrabble a navazují na sebe písmenem  e.  Písmena na žetonech jsou ohodnocena body 

stejně jako v originální hře (obr. viz příloha 2). 

8.5 Jazykolam
Nápaditým, ale řídce používaným typem textu, se kterým autoři reklamy pracují, je 

jazykolam.  Recipient  si jazykolam přečte pravděpodobně několikrát,  možná i  nahlas a 

v různých rychlostech, než ho bude schopen správně vyslovit. To je velmi výhodné pro 

inzerujícího, protože, jak známo, časté opakování reklamy má na potenciální zákazníky 

větší vliv než jednorázová recepce reklamy.

Nebyly-li by byliny,
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nebylo by
libého 
bylinného likéru.
Procvičte si jazyk. Pro skutečný požitek z unikátního spojení čtyřiceti bylin  
v chuti jemného likéru Magister ho budete věru potřebovat.

V našem případě se jedná o reklamu na alkoholický nápoj, takže by se jazykolam 

mohl stát například jakýmsi heslem nebo zábavnou hrou ve společnosti. Autor využívá 

dvojznačnosti věty Procvičte si jazyk, která by mohla být aktuální i při konzumaci jiných 

nápojů. Reklama konotuje i přísloví Není na světě bylina, aby na něco nebyla.80

8.6 Kaligram
Reklamní text  může využívat  principu kaligramu.  Použitá  slova se dají  skládat  do 

obrazců  souvisejících  s významem slov  a  nabízených  produktů.  Tak  je  např.  reklama 

nabízející automobil značky Ford vysázena tak, že připomíná most, a říká: Ford je most  

pro každého, kdo chce jet dál /…/  (obr. viz příloha 2).

Podobně je  vybudována  reklama  na  prodejnu  Ikea,  přestože  se  nejedná  o  typický 

kaligram. Je zde graficky znázorněno upozornění, že by si zákazník měl nechat vyšetřit 

zrak, protože nejspíš nebude věřit vlastním očím. Text má připomínat tabuli, kterou oční 

lékař používá při vyšetření.

-50%                             N
-40 %                       O V O
- 30 %                  R O Č N Í
- 20 %            V Ý P R O D E J
- 15 %            S     N E V Í D A N Ý M I 
- 10%           S L E V A M I       V Ý R O B K Ů
Zkontrolujte si zrak, protože nebudete věřit vlastním očím! 
 /…/ 

80 Bezstarostnou letní náladu navozuje reklama na zmrzlinu, která též využívá jazykolamu, ovšem mezi 
veřejností známého, nikoli vytvořeného pro potřeby reklamy. Zde se tedy jedná o pricip intertextovosti:
(Dívka na šlapadle uprostřed jezera):  Nenaolejuje-li  tě Julie,  naolejuji  Julii  já.  Nenaolejuje-li  tě Julie,  
naolejuji  Julii  já.  Nenaolejuje-li  tě  Julie,  naolejuji  Julii  já.  Nenaolejuje-li  tě  Julie,  naolejuji  Julii  já.  
Nenaoleju… (kousne do zmrzliny). Není divu, že náš jazyk potřebuje často zchladit. PRIMA zmrzlina pro  
český jazyk stvořená.
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8.7 Návod
Návod, popř. instrukce jsou často používaným modelem pro text reklamy. Základem 

je poradit  JAK / CO  (udělat), ABYCHOM (ušetřili, něco získali, cítili se skvěle atd.). 

Reklamy užívají rozkazovací způsob a instrukce musí být krátké a jasné. Reklamy jsou 

většinou doplněny ilustračními obrázky, fotografiemi nebo ikonami a jsou uspořádány do 

očíslovaných bodů, jako např. reklama na osvěžující plátky Thin Ice:

Instrukce v případě potřeby svěžího dechu:
1) Buďte v klidu.
2) Vezměte si Thin Ice.
3) Položte ho na jazyk a nechte rozpustit.
4) A jste připraveni na všecko.

Na stejném principu je založena  reklama na telefonní  službu TELE2.  V ní nejsou 

očíslovány instrukce, ale obrázky (obr. viz příloha 2):

Jak ušetřit v pěti snadných krocích:
Podívejte se na svůj účet za telefon, kolik zase platíte.
Při pohledu na celkovou částku se pokuste neomdlít.
Zvedněte telefon a zavolejte první pomoc, infolinku TELE2: 800 200 555. 
Zdarma se zaregistrujte a do 24 hodin již můžete začít šetřit na svých účtech.

I druhá reklama na službu TELE 2 ze stejné série má podobu návodu. Na rozdíl od 

předchozí reklamy je doplněna ikonami (obr. viz příloha 2):

Rychlokurz TELE2
Jak snadno telefonovat až o polovinu levněji!
1. Zvedněte telefon a zdarma zavolejte na 800 200 555. /…/
2. Již za 24 hodin můžete začít telefonovat levněji s TELE2. /…/
3. Volejte levněji s TELE2 /…/
4. Plaťte jen to, co provoláte! S TELE2 není třeba víc! /…/

8.8 Inzerát
Reklama má díky některým funkcím blízko k inzerátu81 a občas jeho textový vzorec 

užívá. Časté je obzvláště využití tzv. značky. Reklama na automobil Hyundai je založena 

na principu seznamovacího inzerátu.  Aby nebylo  o výsledku hledání  partnera pochyb, 

doprovází reklamu fotografie auta se svatebními stuhami a figurkami nevěsty a ženicha na 

přední straně kapoty:

Najdeme se?
zn: výbavu mám
NOVÝ HYUNDAI ELANTRA

81 Srov. Čechová, 1997, s. 193n.
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Podobně je sestavena reklama na výrobky firmy Bosch, které jsou nyní mimořádně 

levné: 

4 šikovné pomocnice hledají domácí kutily, 
kteří umí ocenit kvalitu.
Zn.: FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ JIŽ NENÍ PODMÍNKOU.

Reklama na spořicí účet ING užívá formy reklamy a současně aktualizuje přísloví (viz 

kap. 7.10): 

Jsem  in  a  chci  být  ING…  Která  majitelka  ING  konta  to  dá  se  mnou  
„dohromady“? Zn.: Ve dvou se to lépe spoří :)
Najdi mě na www.kontakting.cz

8.9 Slovník
Jedním z využívaných  textových  modelů  pro  tvorbu  reklamy  je  slovníkové  heslo. 

S kombinací  překladového  a  výkladového  slovníku  pracuje  reklama  na  firmu  Linde 

Technoplyn.  Užívá některých  grafických náležitostí  slovníku,  např.  hranatých  závorek 

označujících výslovnost:

Lead (=front position) [li:d]
čelní postavení, vedení (=leading position)
to be in the lead, to have the lead – být v čelním postavení, vést

Ing. (=Ingenieur) [InZe’niØ:]
1. inženýr
2. titul absolventa vysoké školy technického směru

LeadIng.
Úsilí  Linde  budovat  své  vedoucí  postavení  na  základě  inovací  a 
technologického Know-how. Od svého založení v roce 1879 vědcem a 
vynálezcem  Carlem  von  Linde  se  společností  Linde  daří  spojovat 
vědeckotechnické poznatky s průkopnickými inženýrskými řešeními. /
…/

Na podobném principu je postavena reklama na mobilní telefony Oskar. Nadepisuje 

text sice Oskarův slovníček, ale text reklamy formě slovníkového textu zcela neodpovídá. 

Oskarův slovníček
Tarify nové generace – jsou Oskarovy zbrusu nové cenové plány Řekni mi, 

Povídej  a  Nezavěšuj.  Jestli  jste  vždycky  snili  o  něčem,  co  by  spojilo 
výhody předplacených karet a měsíčních paušálů, tak nemusíte hledat dál. /
…/

Aktuální  stav účtu  [umí pouze Oskar]-  Vám pomůže v každém okamžiku 
zjistit stav svého účtu. Nebudete tedy už nikdy překvapeni ani se nebudete 
muset bát, jaká suma bude na příští faktuře.
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FlexiLimit  [umí pouze Oskar]-  Tahle  finta  vám umožní  nastavit  si  vlastní 
limit, který chcete během měsíce provolat. Jakmile této hranice dosáhnete, 
pošle vám Oskar esemesku – přátelské upozornění. /…/

8.10 Učební texty
Reklama  na  automobil  Terracan  a  Santa  Fe  od  firmy  Hyundai  využila  struktury 

učebnice  přírodopisu  nebo  encyklopedie.  Na  dvojstraně  nadepsané  Barevný  podzim.  

Vzácné  druhy  v přírodě je  tento  automobil  zařazen  mezi  chráněné  druhy živočichů  – 

zubra evropského, čejku chocholatou, rysa ostrovida, losa evropského a ostříže lesního 

(obr. viz příloha 2). Text je uspořádán stejně jako u ostatních druhů – název, latinský 

název (název značky), charakteristika: 

6) Terracan a Santa Fe (Hyundai) Tyto vzácné druhy se u nás objevily teprve 
nedávno. Můžeme je zahlédnout, jak se vysokou rychlostí prohání po lesních 
planinách či se tiše brodí zpěněnou řekou. Rádi také zdolávají strmé skalní 
srázy či objevují nová, těžce dostupná místa. Na lov se s oblibou vydávají i do 
velkých  měst.  K lidem  se  chovají  přátelsky  a  často  jsou  k vidění  i  ve 
společnosti dětí. Oba se dožívají velmi vysokého věku.

8.11 Dopis, přání
Reklamní text někdy užívá formy osobního dopisu nebo přání. Autor tak naznačuje 

důvěrný,  srdečný poměr k adresátovi,  zdůrazněný neformálním oslovením a podpisem. 

Informace o nabízeném výrobku bývají zakomponovány do vlastního sdělení dopisu. 

Reklama  na  výrobky  firmy  Olympus  zachovává  všechny  formální  požadavky 

osobního dopisu. V pravém horním okraji najdeme datum a místo,  následuje oslovení. 

Vlastní text zachovává přátelský tón, osobní ráz, srozumitelné sdělení. Dopis je zakončen 

neformálním podpisem Váš šéf. 

Český ráj, 17. 12. 2003
Milí kolegové,
mám se úžasně! Božský klid a ta příroda... Fotím vše kolem sebe jako smyslu  
zbavený. /…/
Za poslední  dva  dny  mě napadl  celý  tucet  myšlenek,  jak  zefektivnit  naši  
firmu. Budete nadšeni! Vše nahrávám na diktafon. Už v pondělí ráno najdete  
nápady na svém e-mailu. Pro každého z vás něco mám!
Efektivní dovolená. Jsem pryč a přeci nejsem...! 
                                                                               Váš šéf

Reklama  na  kosmetiku  Clean  & Clear  v  časopise  pro  dívky  využívá  dialogu 

v podobě  stylizovaného  dopisu  či  e-mailu  a  odpovědi  na  něj.  Vzhledem 

k předpokládaným adresátkám jsou dopisy neformálního rázu, využívají obecnou češtinu, 

hypokoristika,  neformální  oslovení,  emotikony,  interjekce;  téma  je  přizpůsobeno 
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recipientkám. V prvním dopisu jsou nadužívány vykřičníky, čímž pisatelka dodává svému 

problému  na  dramatičnosti.  Odpověď má  naopak  působit  uklidňujícím  dojmem.  Jistý 

nepoměr mezi dopisy je vystupňován tím, že jsou do druhého dopisu zařazeny odborné 

informace  a  formulace  typické  pro reklamní  diskurs.  Druhý dopis  též  obsahuje  méně 

prvků obecné češtiny.

Čauky Soníku,
tak co, jak jsi na tom, už máš sbaleno? Já vůbec :( To jsem si fakt nemyslela,  
že na tábor budu potřebovat  tolik  věcí!  Ještě  si  musím jít  koupit  plavky,  
protože v těch loňskejch už nemůžu chodit ani kanálama! Teď jsem navíc  
s hrůzou zjistila, že mám POŘÁD na nose černé tečky! Vůbec nevím, jak se  
jich zbavit! Ach jo, to teda budou prázdniny! Nemáš na to nějakej zaručenej  
prostředek, kterej fakt zabírá? Zuzana

Nazdárek,
hele buď úplně v pohodě. Stačí, když si s sebou nezapomeneš vzít Peeling  
proti  černým  tečkám.  Ten  obsahuje  malá  zrníčka  z jojoby,  která  jemně 
odstraňují usazené nečistoty, mastnotu, a fakt na černý tečky skvěle pomáhá.  
K tomu existuje i Voda proti černým tečkám, u který mám vyzkoušený, že 
zanechá pleť čistou a jemnou, a může se používat každý den! Sejdem se teda 
za pět dní na nádraží, jo? Už se moc těším, Soňka  

Série  reklam na operátora  T-zones  využila  ve svých textech  formu vánočního  a 

novoročního přání. Slova Vánoce, nový rok atd. zaměnila za svoje služby:

Veselá loga, hodně SMS a šťastné nové zvonění!

Veselé SMS a šťastné nové MMS! 

8.12 Kinoreklama, titulky
Reklama  na  služby  GTS  International  je  založena  na  několika  typech  textu. 

Navazuje na kinoreklamu (reklamu uváděnou v kině před začátkem filmu), popřípadě na 

recenzi nebo filmové titulky. Text je přizpůsoben potřebám propagované služby. Některé 

rubriky  bychom  nenašli  v kinoreklamě,  recenzi  ani  v  titulcích,  nebo  by  byly  jinak 

formulovány (k dostání – lístky k dostání, doba trvání – délka, uvidíte od…). Současně 

zde najdeme odkaz na dvě rčení.

GTS international uvádí:
VALENTÝN
Doba trvání: 10.2. – 15.2. 2003
Režie: Jaké si to uděláš, takové to máš!
Scénář: Píše láska aneb jiný kraj jiný mrav
Střih:  Na  míru  všem  zamilovaným  studentům,  mladým  lidem  do  26  let  a  
učitelům!
V     hlavní roli  : ISIC,  IYTC a ITIC
Zvláštní poděkování:
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Všem zamilovaným, kteří netrpělivě čekali celý rok na tuto jedinečnou, jednou 
do roka pořádanou akci. /…/
K     dostání:  
 Na všech pobočkách GTS international v ČR /…/
Příběh:  
se odehrává na počátku roku 2003. Všichni studenti dostanou šanci podívat se  
všude po světě za pohádkově nízké ceny…/…/

Na principu titulků je vystavěna série reklam na sušenky Bebe. V pozadí reklamy 

hraje filmová hudba, vidíme krátké záběry postavy v akci – mámy:

Bebe uvádí:
v roli inspektora – máma
v roli kurýra – máma
v roli bandity – máma
v roli kočky – máma
/…/
Bebe vám dává energii, se kterou každý den budete hvězda.
vyrobilo Bebe

Reklama ze stejné série navazuje na předchozí reklamu. Autor zde zvolil jednodušší 

formu:

Bebe uvádí:
nové, jemnou lahodnou polevou polité sušenky plné cereálií

8.13 Comics
Některé reklamy jsou vystaveny na principu comicsu. Tak vznikla např. reklama na 

prodejnu  automobilů  NH Car  nebo telefonní  službu TELE2 (viz  příloha  2).  Kreslené 

figurky  mají  často  podobu  karikatury.  Text  přímé  řeči  je  zapsán  v obláčkách 

vycházejících z jejich úst. Tím se comics vizuálně podobá kreslenému vtipu, který bývá 

v reklamě užíván jen zřídka. I u comicsu je obvyklá pointa na konci, comics ale není na 

rozdíl od typického vtipu omezen na jeden obrázek. Důraz není kladen na vtipnou pointu, 

ale  na příběh.  Ten by měl  být  sice zábavný,  ale  v reklamách hlavně  poučný.  Častým 

jevem je užití hovorových nebo nespisovných výrazů, idiomů, napodobování mluveného 

projevu (Co, co,  cože?,  Šéfe,  toho už od nás neodlepíme),  jindy naopak text důsledně 

dodržuje  spisovnou  normu  (Je  to  podezřele  levné).  Po  grafické  stránce  je  obvyklé 

zdůraznění skeptického výrazu ve tváři  zákazníka na začátku a jásajícího, spokojeného 

obličeje na konci.    

Tvůrce  reklamy  předpokládá,  že  většina  publika  vyhledává  comics  pro  zábavu, 

relaxaci. Pokud se autorovi podaří u recipienta tento uvolněný, příjemný pocit vyvolat, 
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zvyšuje  se  tím  pravděpodobnost,  že  propagovaný  výrobek  nebo  služba  získá  jeho 

sympatie a on si ho zakoupí.  

8.14 Svatební oznámení, svatební obřad
Svatba  je  pro  většinu  lidí  jedním  z nejdůležitějších,  silně  emotivních  životních 

okamžiků.  Proto  bývají  svatební  motivy  často  zakomponovány  do  reklam,  jejichž 

záměrem  je  mimo  jiné  také  snaha  o  to,  aby  si  potenciální  klient  propojil  produkt  s 

emocemi.  Vyvolané  emoce  způsobí,  že  si  recipient  s větší  pravděpodobností  reklamy 

všimne, propojí si ji s vlastními pocity, a tím také prodlouží dobu, kdy na něj reklama 

může působit. V reklamách bývá ovšem romantická představa svatebního slibu skloubena 

s nějakým pragmatickým aspektem, často finančního rázu.

Rozhlasová reklama na Českou spořitelnu využívá struktury textu pronášeného při 

svatebním obřadu:

A: Prosím přítomné, aby povstali.
(zní hudba –  Svatební pochod z Wagnerova Lohengrina) 
A:  Táži  se  Vás,  milí  novomanželé,  berete  si  výhodnou  novomanželskou  
hypotéku?
B (mužský hlas): Ano.
C (ženský hlas): Ano.
D:  Novomanželská  hypotéka  je  nejvýhodnější  způsob,  jak  si  pořídit  první  
vlastní bydlení. Půjčte si milion a při fixaci na 2 roky budete splácet jen 2999  
Kč měsíčně. 
Česká spořitelna. Jsme Vám blíž.

Na stejnou službu byla vytvořena tištěná reklama ve formě svatebního oznámení:

Oznamujeme, že
Pavel Novák a Jitka Novotná

si budou brát
Novomanželskou hypotéku

kdy: třeba ještě dnes
kde: v nejbližší pobočce České spořitelny nebo Hypotečním centru

Stejný  princip  použil  tvůrce  reklamy na  gel  proti  svědění  po  bodnutí  hmyzem  s 

názvem  Fenistil.  Kromě  formy  svatebního  oznámení  reklama  navíc  odkazuje  k písni 

Komáři se ženili (srov. kap. 7.9):

Dovolujeme si oznámit,

že se ženíme.

                       Komáři
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8.15 Parte 
Velmi řídkým jevem je reklamní text založený na formě parte, smutečního oznámení 

nebo nápisu na náhrobku či smutečním věnci. Reklama na laserovou tiskárnu od firmy 

Minolta  kombinuje  všechny  tyto  typy  textu  (obr.  viz  příloha  2).  Levá  část  reklamy 

zobrazuje náhrobní kameny. Text na nich říká: 

VZPOMÍNÁME
Psací stroj    1714 – 1995
Černobílá televize    1925 – 1988
Inkoustová tiskárna 1984 – 2002 

Pravá část  je napsána jako parte těchto tří  přístrojů.  Užívá konvencionalizovaných 

obratů obvykle v těchto textech užívaných (se zármutkem v srdci oznamujeme, opustila 

nás, skonala nečekaně…). Text nás informuje, kdo skonal a co bylo příčinou smrti.

Poslední sbohem 
Se zármutkem v srdci oznamujeme, že nás opustila naše drahá inkoustová 
tiskárna. Skonala nečekaně a bezbolestně po napadení levnou laserovou 
technologií, podobně jako mnoho jiných, dnes již překonaných vynálezů.
Nová barevná laserová tiskárna MC 2300 DL, Minolta

8.16 Nápisy, cedule
Obrazové reklamy do svého sdělení často zapojují část textu ve formě nápisu nebo 

cedule.  Využívají  tak  principu  architextuality  a  intertextuality  (obr.  viz  příloha  2). 

Reklamy  mohou  odkazovat  jednoznačně  k textům,  které  na  cedulích  obvykle  bývají 

napsány,  případně  je  parafrázují,  aktualizují  či  jinak modifikují.  Takové reklamy jsou 

založeny na principu intertextuality (Tady sekám já – Tady hlídám já, Pozor, elektrizující 

nabídka – Pozor, vysoké napětí!).

Druhou možností  je zapojení nápisu či cedule do textu reklamy.  Protože ve formě 

nápisu  nebo  cedule  není  celý  text  reklamy,  ale  pouze  jeho  část,  nejedná  se  o 

architextualitu,  ale  o  přechodný  jev  mezi  intertextualitou  a  architextualitou,  resp.  o 

intertextualitu i architextualitu, viz výše. (Srov. reklamy na auta od firmy Volkswagen či 

Peugeot, viz příloha 2). 

Reklama na sekačky na trávník od firmy Viking využívá cedule na zahradní brance, 

která  obvykle  varuje  kolemjdoucí  před  hlídajícím  psem.  Text  cedule  je  doprovázen 

obrázkem sekačky a zní:

Tady sekám já!
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Do reklamy na speciální  nabídku automobilové  firmy Peugeot  je zasazena tabulka 

s ikonou ve tvaru blesku, která obvykle varuje Pozor, vysoké napětí! Text je aktualizován:

Pozor! Elektrizující nabídka 7 dní Peugeot

Reklama na přípravek proti alergii Zyrtec je doplněna barevným obrázkem džungle a 

dopravní značky (zákaz zvukových výstražných znamení) s dodatkovou tabulkou, na níž 

stojí:

ALERGIE MAJÍ ODTROUBENO

V reklamě na nabídku firmy Volkswagen je užita cedule, která se obvykle vyvěšuje na 

ulicích, když se ztratí pes. Text je doplněn fotografií tatínka, neobsahuje ale popis a bližší 

informace, jak tomu bývá v případě psů (barva, velikost, telefonní číslo, adresa majitele):

Ztratil se tatínek
Naposledy viděn u prodejce Volkswagen.
/…/

V reklamě na nabídku automobilů Peugeot se speciálním bonusem 65 000 Kč, které 

můžete  získat „zcela  bez práce“, je do obrázku mořského pobřeží s palmami zasazena 

cedule:

Za chytání bronzu odměna až 65 000 Kč!! 

Reklama na službu X call, kdy je volání v březnu do 26 zemí světa pouze za 3.80 Kč 

za minutu, použila letištní tabuli odletů a příletů. Místo odletu a příletu ale bylo zaměněno 

ve všech případech za slovo březen a čas příletu byl nahrazen číslem 3.80:

SYDNEY BREZEN 3.80
CHICAGO BREZEN 3.80
DUBLIN BREZEN 3.80
BERLIN BREZEN 3.80
 /…/

8.17 Vzkazy
Reklamy v novinách a časopisech někdy využívají sdělení ve formě vzkazu. Jedná se, 

stejně jako v některých případech nápisů a cedulí  (viz kapitola 8.15), o přechodný jev 

mezi intertextualitou a architextualitou, resp. o intertextualitu i architextualitu. 

Vzkaz je obvykle psán rukou, někdy doplněn drobnou kresbičkou, většinou zakončen 

podpisem.  Má působit  co nejautentičtěji,  a  proto  je  někdy na  časopisové či  novinové 

stránce  vlepen skutečný samolepicí  lístek  se  vzkazem.  Charakteristické  je  zkratkovité 

vyjadřování (Brejle mám.), neukončené výpovědi (Máš to u mě…), elipsy (Jestli ne, tak  

U Voka určitě.), nespisovné tvary slov (brejle, nefungujou, pučil jsem si).
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Na principu vzkazů je založena série reklam na mobilní telefon od firmy Oskar. Na 

nálepce na zvonku u dveří stojí:

Barboro, zvonky nefungujou! 
Dvakrát dlouze zapískej a já ti seběhnu otevřít. 
(nepískej třikrát, to je na paní Krutišovou)
Vy ještě nemáte mobilní telefon? Teď, když ho díky Oskarovi může mít 
opravdu každý!

     

Na vzkazu nalepeném na dveřích hostince se dočteme:  

Karle!
Tady je zavřeno. Hledej nás U Růžičků. Kdyby tam bylo plno, tak jsme buď 
Na Růžku nebo V Nádražní. Jestli ne, tak U Voka určitě. Když tak ti necháme 
vzkaz.   Ondra    Mirek    Líba
 /…/  

Reklama na povinné ručení od pojišťovny Kooperativa říká: 

/…/ Z lidí, kterým půjčíte své auto, lepší řidiče neuděláme. Jako jediná 
pojišťovna ale umíme zařídit, aby případná jimi způsobená nehoda neohrozila  
Váš bonus povinného ručení, tedy slevu z pojistného.

Jako doklad toho, že řidiči mohou opravdu zůstat klidní, slouží čtyři vzkazy:

Tati, pučil jsem si auto. Dík. Tonda
Miláčku, potřebuju zajet do Brodu. Pojedu opatrně.  Eliška
Klíčky i auto vrátím v pořádku. Brejle mám. Jarmila
Jardo, nevadilo by ti, kdybych si půjčila kombíka? Máš to u mě…Niki

Můžeme se setkat i se zamilovanými vzkazy, např. ke svatému Valentýnu. V reklamě 

na čokoládu Studentská pečeť je čokoláda důkazem lásky:

Pro Báru, moji Valentýnku
Lásko, podařilo se mi zachránit pro tebe celou půlku! Hugo

SMS zprávy se svojí úsporností a neformálností podobají vzkazům, na rozdíl od nich 

ovšem častěji bývají dialogického rázu. Reklama na kosmetické přípravky řady Clean & 
Clear je určena pro mladé adresátky,  pro které je psaná komunikace bez diakritických 

znamének přirozená:
AHOJ KIKINO,  JESTE NEJSEM HOTOVA. NEZ VYRAZIME ZAPARIT,  NECHCES JIT 
NA CHVILI KE MNE? KLARA

OK, MAM SKVELOU PEELINGOVOU MASKU A EMULZI. JSOU SUPER. ZA 5 MINUT 
BUDEME MIT NADHERNOU A CISTOU PLET. KIKI

MNE TO URCITE  NEPOMUZE.  NASKOCIL  MI  SILNEJ  BEDAR,  TAKZE  SNAD ANI 
NIKAM NEJDU! KLARA

ALE PROSIM TE, MAM I GEL PRO LOKALNI OSETRENI AKNE - PUPINKY ZMENSI 
DO 4 HODIN, TAKZE TO JE TAK AKORAT. KIKI
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8.18 Žánry dívčích (a ženských) časopisů

 Reklamy v časopisech určených pro dívky a ženy se mnohdy snaží co nejvíce podobat 

ostatním  žánrům,  které  čtenářky  v časopisech  mohou  najít.  Přestože  jsou  obvykle 

označeny jako inzerce či PR a jsou drobným nadpisem odděleny od okolního textu, velmi 

často graficky splývají  s okolním prostředím a některé  čtenářky si  je  mohou na první 

pohled splést s ostatními články. Název produktu bývá zakomponován do textu sdělení a 

logo firmy nebývá příliš výrazné. Tyto reklamy nejčastěji využívají formu kosmetických 

poraden, nejrůznějších rad a tipů či testů. Záměr textu bývá zastírán tím, že reklama je 

prezentována jako samostatná  rubrika nebo  speciální projekt,  podávané informace mají 

působit objektivně.

Některé reklamy, které využívají tuto formu, se snaží působit spíše odborností, 

seriózností, neosobním odborným výkladem a termíny, autoritou lékaře, který přípravek 

doporučuje:

Chytře na akné…
Je mi 17 let a  nemohu se zbavit akné, které mi stále ztrpčuje život. Pavla
Tento problém, který se týká především mladých lidí  je převážně způsoben  
genetickou  dispozicí.  Akné  se  tvoří  v místech  vylučování  mazu,  který  je  
přirozenou  součástí  kožního  filmu.  Doporučuji  vyzkoušet  přípravky 
MEDIFACE,  jejichž  specifické  působení  pro  rozdílné  druhy  akné  může 
pomoci  především  těm,  kterým  ostatní  přípravky  dostupné  na  našem  trhu 
účinkují nedostatečně. Jedná se o krém Mediface Exclusive, který je účinný u  
hnisavých  forem  a  jeho  nanesením  se  po  několika  hodinách  kůže  ztenčí,  
ucpané  póry  se  vyčistí  a  zamezí  se  šíření  infekce.  Mediface  Ultimate  má 
naproti tomu silně vysušující efekt  a je ideální pro rychlé zmírnění lehčích  
projevů akné /…/
Doc. MUDr, Karel V. Šuk, CSc.

Mnohem  častější  je  ovšem  snaha  o  neformálnost,  navození  partnerské  přátelské 

atmosféry, kdy časopis působí jako starší kamarádka, snaha přizpůsobit se běžné mluvě 

čtenářek a využít jazykové prostředky typické pro tento typ časopisů, např. imperativní 

tvary  sloves,  v dívčích  časopisech  často  v singuláru  (vždy  používej  pleťový  krém), 

deminutiva  (problémek),  adverbia  typu  skvěle,  perfektně,  parádně,  humor  (jen 

Simpsonovým sluší žlutá) apod. Nechybí ani eufemičnost charakteristická pro komunikaci 

o intimních tématech (když to mám, mé dny), která bývá doprovázena výrazy jako pocit  

svěžesti  a  čistoty,  jež  často  bývají  citovány  nebo  parodovány82.  Grafická  kompozice 

82 Někdy dokonce i v reklamách, např. v reklamě na Fernet Stock (I muži mají své dny).

103



reklam mnohdy využívá nápodoby ručně psaného textu otázek, které mají demonstrovat, 

že se jedná o dotazy čtenářek, zaslané do redakce časopisu:

Kosmetická vševědna
Trápí  tě  jakýkoli  kosmetický  problémek,  nevíš,  jak  správně  postupovat  při  
líčení, zajímá tě, čím co zamaskovat nebo naopak zvýraznit? Pak je tu rubrika  
přímo pro tebe!
Neškodí oční stíny očím? Myslím tím, jestli pak oči neslzí apod.?
Kvalitní  oční  stíny  mají  hypoalergenní  složení,  to  znamená,  že  v žádném případě 
každodenní  používání  nevadí  očím.  Pokud  oči  slzí  a  pálí,  znamená  to,  že  jsou 
přecitlivělé na nějakou složku stínů. Vždy je dobré se spolehnout na renomovanou 
značku – výborné složení mají mono nebo duo oční stíny Fabulous od miss sporty,  
které se skvěle nanášejí a perfektně drží.

Následující  reklama  na  dámské  hygienické  pomůcky  na  první  pohled  vypadá  jako 

kosmetická poradna.  Na dotaz ohledně kvality vlasů a odpověď „odborníka“ navazuje 

velmi  nelogicky  otázka  Znáš  tedy  Always  Ultra?,  která  s předchozím  tématem  nijak 

nesouvisí. Následuje podrobný popis vlastností propagovaných vložek:  

Máš své dny? S Always budou jako ty ostatní.
Always radí:
Můžu mít horší vlasy, když to mám?
Odpověď
Always: Je to tak. Během menstruace se ti opravdu může stát, že budeš mít  
mastnější  vlasy.  Není  to  žádná pohroma,  prostě  za to  můžou rozdováděné 
hormony, které způsobují vyšší aktivitu mazových žláz. Používej šampon pro 
mastné vlasy a klidně si myj vlasy každý den./…/
Znáš tedy Always Ultra? 
Vložky Alwas Ultra mají dvě různé povrchové vrstvy. Varianta DRAI 
obsahuje malé trychtýřky, které rychle odvádějí tekutinu do jádra vložky a 
pomáhají tak udržet povrch vložky suchý. /…/

Podobně  funguje  i  reklama  na  intimky  Discreet,  která  není  založena  na  otázce  a 

odpovědi, ale na sérii rad a tipů, které mají čtenářce dopomoci k plnohodnotnému prožití 

dne. Podobá se tedy více běžnému časopisovému článku shrnujícímu tipy na řešení určité 

situace  či  dosažení  kýženého  cíle.  Reklama  opět  vychází  z kosmetické  tematiky  a  až 

posléze se dopracovává k intimní tematice hygieny:

Discreet
Jak se cítit svěží celý den
Každý měsíc ti Dívka a Descreet představí jeden chytrý tip, díky kterému si  
parádně užiješ den.
Tip č. 10
Nezapomínej pečovat o svou pleť
Vždy používej pleťový krém, a pokud si nanášíš make-up, potom vol lehký a 
přirozený tón! Make-up není maska a jenom Simpsonovým sluší žlutá. Pečuj o  
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svou pleť, abys ji nemusela ničím překrývat, stravuj se vyváženě, žij aktivně a 
zvykni si pleť každý den pečlivě čistit (zvlášť večer) /…/
Stejně důkladně se věnuj i intimní hygieně
A to nejen během tvé periody, ale každý den. Používání intimky každý den se  
stává nezbytnou součástí denní péče o tělo ženy, intimka ti dodá pocit svěžesti  
a čistoty po celý den, ať už dojde občas k občasnému přirozenému výtoku či  
jiné malé nehodě.
Diskrétní pro každou situaci
Každý den? Jak ale najít intimku, která se hodí pro jakékoli tvé prádlo a se  
kterou budeš mít pocit, že ji téměř ani nevnímáš? Vyzkoušej intimku Discreet  
Multiform, která je super tenká a ohebná podle typu tvého prádla. Můžeš ji  
nosit  jako  klasickou  intimku  nebo  ji  vytvarovat  podle  tvaru  svých  tanga 
kalhotek. /…/   

Reklama na kosmetické přípravky Clean & Clear je postavena na principu testů, které 

bývají v dívčích časopisech velmi oblíbené. V testech jsou obvykle na základě odpovědí 

(nebo získaných bodů) čtenářky rozděleny do různých kategorií, je jim přisouzena nějaká 

vlastnost, poskytnuta nějaká rada, doporučení apod. Reklamní text ovšem postupuje jinak 

–  na  konci  testu  shrnuje  správné  odpovědi.  Uvozující  dvě  otázky záměrně  s tématem 

kosmetiky nesouvisí, navozují pohodovou letní atmosféru a skrývají záměr následujícího 

textu, oddalují možnost, že čtenářka na první pohled rozpoznatelnou reklamu přeskočí: 

Clean & Clear a Dívka prezentují
Konec černým tečkám

1. Léto je časem:
a. prázdnin
b. usilovného šprtání
c. vinobraní a hrabání listí

2. Svoje nej letní prázdniny jsi strávila:
a. na snowboardu či na lyžích
b. dobytím severního pólu
c. koupáním, flirtováním a super akcičkama s kámoškou

3. bez čeho se u moře nebo na chatě určitě neobejdeš?
a. bez mikrovlnky
b. bez kožichu
c. bez výrobků, které budou tvou pleť udržovat čistou a 

krásnou i daleko od domova
4. Co je to černá tečka?

a. piha
b. komedon (ucpaný pór s černou čepičkou)
c. ropná skvrna

5. Jak se zbavíš černých teček?
a. přikryješ je make-upem
b. už se nikdy nepodíváš do zrcadla
c. použiješ C&C Peeling proti černým tečkám, C&C pleťovou 

vodu proti černým tečkám a dočkáš se viditelného výsledku už do 1 
dne.
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Správné odpovědi 1a, 2c, 4b, 5c 

Reklama na žvýkačky Winterfresh  odkazuje  k článkům a  poradnám zaměřeným na 

lásku  a  vztahy,  k textům,  které  radí,  jak  se  nejlépe  seznámit  či  jak  si  zaflirtovat. 

Následující reklamní text je ovšem spíše parodií. Rady jsou určeny chlapcům, ale jsou 

umístěny do časopisu pro dívky. Zvláštní efekt má opakující se citoslovce  škyt, ovšem 

záměr jeho umístění nám není zcela jasný. 

Víme, co mají holky rády, ale kašleme na to.
Každá holka chce vztah a kluka, jako jsi ty, škyt. Jen o tom ještě neví, škyt. Místní  
plebejci ti brzy nebudou sahat ani po kotníky, stačí se jen lépe řídit a naslouchat  
všem těm hlasům, které ti napovídají, škyt. Od dob, kdy stačilo mít čistý límeček a  
dobré srdce, už uteklo hodně vody, škyt. Vidíš, už na tebe myslí, škyt. Aktivuj svůj  
dávný  pud  lovce  a  začni  kontrolovaně  vysílat  vhodné  signály.  Navazuj  oční  
kontakt. Když se na tebe zrovna nedívá, zahleď se jí dlouze do vlasů. Pokud je to  
tak, jak si myslíš, sama tvůj pronikavý pohled vycítí a bude jí to lichotit. Nech ji  
trochu  vydusit,  holky  mají  rády  samostatné  muže,  kteří  se  zoufale  nehoní  za  
každou laní. A jak poznáš, kdy přišel ten správný čas? Nestůj opodál, nebo tam  
zůstaneš stát dál. Maximálně se přibliž a hlasy ti napoví, škyt. Winterfresh. Pro  
maximální blízkost.
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9 METATEXTOVOST V REKLAMĚ

Aby byl  přehled vztahů v rámci  mezitextového navazování  kompletní,  zařazujeme 

do výkladu i kapitolu věnovanou metatextovosti. Jak ukazuje náš materiál, metatextovost 

v reklamě  je  okrajový jev,  který  je  téměř  vždy doprovázen  intertextovostí.  Vzhledem 

k široce  chápanému  termínu  metatextovost  a  jeho  ne  zcela  jasnému vymezení  (srov. 

Mareš,  1983)  se  zaměříme  pouze  na  tematizování  jazyka  reklamy,  tedy  na  „reklamu 

v reklamě“. Někeré  reklamy  se  vyjadřují  k reklamnímu  jazyku,  zobrazují  natáčení 

reklamy atd. 

Reklama na m-Banku tematizuje manipulativnost reklam a vyzývá recipienty, aby jim 

nevěřili,  aby  produkt  sami  vyzkoušeli.  Manipulativnosti  je  tedy  dosahováno  jejím 

otevřeným přiznáním:

Muž  v kněžském rouchu  ve  zpovědnici  říká:  „Věřit  reklamě  je  naivní.  A 
naivita  může vést  ke  hříchu.  Většina Čechů pořád věří,  že  musí  platit.  Za 
osobní účet, platební kartu... Bankovní poplatky, to je pekelná ztráta peněz. A 
přitom v m-Bank za vedení účtu nic neplatíš. Příchozí a odchozí platby máš  
zdarma, stejně jako kartu a výběry z bankomatu. Po celém světě! Ale nemusíš  
věřit  reklamě  ani  týpkovi  převlečenému  za  kněze.“  Přesvěčte  se  sami  na 
www.m-bank.cz

Podobně  postupuje  reklama  na  fyzicky  náročné  kondiční  programy  Bootcamps. 

Zesměšňuje reklamní sterotypy a užívané jazykové prostředky. Kampaň se skládá ze dvou 

typů  plakátů:  první  typ  inzeruje  pilulky  a  krémy  s neuvěřitelnými  schopnostmi,  na 

druhých se lidé dozvědí, že nemají věřit reklamě, ale mají začít cvičit:

do druhého dne o 35 kg
Stupidium BLBEX

za 10 dní o 4 cm méně
Creme du MAGIQUE

www.bootcamps.cz
Nevěř reklamě, věř pohybu! Kondiční program, profesionální trenéři, osobní  
výzva

Reklama na telefonního operátora Vodafone s tzv. falešnými soby patří mezi reklamy, 

které byly nejčastěji parodovány a jejichž část přešla též do mluvy recipientů (srov. kap. 

10.7.9). Paroduje tradiční nevkusné reklamy:
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Ano, mohli jsme pro vás natočit normální vánoční reklamu – a krásnou! 
Umělý sníh, falešní sobi a pototm ňáká ta vábnička pro nové zákazníky.  
Jenomže my jsme řekli: NE! Žádné návnady. A když dárky, tak pro všechny. O 
těchto Vánocích dostanou noví, ale i stávající zákazníci Vodafonu víkendové 
SMSky zdarma.

Reklamní  spoty,  které  na  tuto  kampaň  navazují,  si  dělají  legraci  z  „reklamštiny“, 

reklamního  jazyka,  který  není  transparentní,  skrývá  podstatu  sdělení.  Spoty  jsou 

koncipovány jako lekce objasňující význam některého slova, které se v reklamách užívá. 

Reklamy též intertextově odkazují k heslu Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí (srov. 

kap. 7.13):

Lekce reklamštiny
Přátelé, v reklamě se strašně lže, ale strašně. Mně můžete věřit, já to nedělám 
prvně. Proto jsme pro vás připravili kurs reklamštiny. A v první lekci se 
podíváme na oblíbené slůvko neomezeně. Když se v reklamě řekne neomezeně,  
tak to znamená jak kdy, nebo jak pro koho. Ale u Vodafonu se reklamštinou 
nemluví. U nás teď máte neomezené služby bez reklamních triků.
Vodafone
Pravda a Čtvrtníček zvítězí nad lží a reklamou. 

Lekce reklamštiny
Stále nás nikdo nežaloval, a tak máme další příležitost mrknout se na výraz 
neomezeně. V reklamštině neomezeně často znamená vocamcaď pocamcaď. 
Ale u Vodafonu se reklamštinou nemluví. U nás si teď k tarifu můžete vybrat  
ze tří balíčků neomezených služeb. A napořád a napořád a napořád a 
napořád.
A příště si dáme třeba zdarma, ne?  Tak ne.
Pravda a Čtvrtníček zvítězí nad lží a reklamou. 

Lekce reklamštiny
Zatím nás nezakázali, a proto si dneska ještě jednou povíme něco o výrazu 
neomezeně. Přesně takhle může v reklamštině vypadat neomezeně (sedí  
svázaný na židli). Můžu si dělat, co chci. Můžu neomezeně zvednout nohu, 
můžu se klidně postavit, můžu se neomezeně proběhnout. Vodafone ale 
reklamštinou nemluví. A díky tomu si teď k tarifu můžete vybrat z pěti balíčků  
opravdu neomezených služeb.  
Pravda a Čtvrtníček zvítězí nad lží a reklamou. 

Reklama na lék proti chřipce je zpracována jeko natáčení  reklamního spotu. Postavy 

se vyjadřují k hereckým schopnostem jedné z postav:

Klapka: Reklama na Modafen – scéna s chřipkou.
Režisér:Všechno tě bolí, máš ucpaný nos, horečku...
Herec (zničeně a přesvědčivě): Je mi hrozně...
R: Výborně, pojedeme naostro.  
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Maskérka: Hrál jste to dobře.
H: Ale já mám opravdu chřipku.
M: Tak si vemte Modafen.
K: Scéna s chřipkou – po desáté.
H (s úlevou a usměvavě): Je mi hrozně...
R (zoufale křičí): Stop!!! Máš hrát chřipku!!
Díky Modafenu na chřipku úplně zapomenete.
Modafen – chřipka z těla ven!  

Problematika metatextovosti v reklamě je ovšem mnohem komplexnější a zaslouží si 

samostatné podrobnější zpracování. Zde jsme naznačili pouze možnosti analýzy dílčího 

tématu. V žádném případě se nejedná o vyčerpávající výčet. 
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10 VÝZKUMNÁ ČÁST

10.1 Motivace výzkumu
V rámci seminářů mediální výchovy na Pedagogické fakultě UK studenti učitelství na 

ZŠ a SŠ zkouší tvořit vlastní reklamy. Zaujalo nás, že vedle jiných často popisovaných 

přesvědčovacích prostředků (rým, nápodoba,  splnění snu,  více viz např. Burton; Jirák, 

2001) studenti používali odkazy na různé filmy, knihy či písničky. Podobně tomu bylo i 

v případě zkušených učitelů (vyučujících na ZŠ i SŠ) účastnících se semináře „Rozumět 

médiím“,  který  je  pořádán  neziskovou  organizací  Partnersczech.  Uveďme  příklady 

reklam, které na seminářích vznikly.83

Semináře mediální výchovy pro studenty 3. ročníku, obor Učitelství na 1. st. ZŠ; 

studenti si volili libovolný produkt:

Reklama na Toaletní papír
Manželka balí na výlet  batůžek manželovi a synovi. Samozřejmě jim tam přibalí i  náš  
toaletní  papír.  Když  jdou  lesem,  syn  zkřiví  obličej  a  tatínkovi  je  jasné,  co  se  děje.  
Následuje scéna podobná filmu „S tebou mě baví svět“, kdy tatínek utírá synovi pozadí  
smrkovou  větvičkou.  Náš  tatínek  je  však  prozřetelnější  a  začne  v batůžku  hledat  
„mírnější“ variantu. Následuje slogan: „Neničte přírodu. I vaše pozadí si zaslouží svou 
péči.“ (LS 2007)

Reklama na čokoládu určená pro menší děti
V každé čokoládě je kupón, který bude slosován. Výherci se budou moci zúčastnit exkurze  
do  továrny  na  čokoládu.  Reklama  ukazuje  proudy  čokolády  a  „krásné  čokoládové 
městečko“. Scéna vypadá jako z filmu Karlík a továrna na čokoládu. Slyšíme písničku 
z filmu „Willy Wonka“, která je velmi vtíravá a bude nám dlouho znít v hlavě. (LS 2009)

Studenti oboru učitelství pro 2. stupeň a SŠ vymysleli reklamu na nápoj Kofola, kam 

zapojili  parafrázi  scény  z filmu  Limonádový  Joe,  konkrétně  scény  ze  „saloonu“ 

s Kolalokovou limonádou (ZS 2007).

Na  semináři  „Rozumět  médiím“  (září  2006)  bylo  zadání  pro  skupinu  učitelů 

následující: Vytvořte návrh reklamy na Tabasco. Brief (zadání) je: Tabasco pálí. Uveďme 

některé z nápadů: 

Reklama bude koncipována jako scéna z filmu Pelíšky – „Maršál Malinovski“,  kdy  
B. Polívka a M. Donutil pijí zapálenou vodku.

83 Stranou ponechme fakt, že se mnohdy nejedná o reklamu v pravém slova smyslu, že by často neměla 
kýžený dopad nebo by nebylo možné ji realizovat kvůli autorským právům či etickému kodexu reklamy. 
Jednalo se  o  motivační  cvičení,  kdy se  studenti  nesoustředili  na  faktory,  jako  je  např.  cílová  skupina. 
Cvičení probíhalo dříve, než byly probírány základní přesvědčovací prostředky reklamy.
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Scénář reklamy bude založen na pohádce Za humny je drak a dobře známé pohádkové  
postavičce Drakovi Mrakovi. 

Jako  námět  poslouží  film Vetřelec.  Tabasco je  natolik  ostré,  že  propálí  i  podlahu.  
Prokapává tedy několika podlažími vesmírné lodi, stejně jako sliz „vesmírné příšery“ ve 
zmíněném hororu.

Skupiny  pod  vedením  odborníka  z reklamní  agentury  nakonec  samy  své  nápady 

zavrhly,  a  to  především  proto,  že  byly  málo  propojeny  s propagovaným  produktem. 

Skupiny se  příliš  zaměřily  na  zdůraznění  pálivosti,  ale  opomněli  fakt,  že  se  jedná  o 

potravinářský produkt, který by měl být nějakým způsobem spojen s konzumací jídla. 

Přestože v marketingovém průmyslu by tyto nápady zřejmě nebyly realizovány, vznáší 

otázky  ohledně  některých  aspektů  tvorby  a  vnímání  reklamy.   Mimo  jiné  např. 

následující:

Reklamní teoretici tvrdí, že nejúčinnější reklamy jsou ty, které vytvoří lidé, již se sami 

mají stát terčem reklamní kampaně. Jedná se o tzv. „Consumer Generated Marketing“ či 

„User  Generated  Advertising“  (Bohuněk,  2007).  Znamená  to  tedy,  že  lidé  chtějí,  aby 

v reklamách  byla  využívána  intertextovost?  A platí  tento  předpoklad  obecně,  nebo se 

vztahuje  pouze  na  určité  cílové  skupiny?  Odhalení  intertextových  vazeb  předpokládá 

jistou psychickou vyspělost, jakož i kulturní a čtenářskou zkušenost. Mají ji středoškolští 

studenti natolik rozvinutou, aby intertextovost v reklamách ocenili?

10.2 Hypotéza a cíle výzkumu
Přísně vědeckou hypotézu podle základních požadavků na tvorbu hypotéz pro potřeby 

našeho výzkumu nelze formulovat  (srov.  Gavora,  2000, s.  53), což je zapříčiněno mj. 

převážně  kvalitativním  charakterem  výzkumu.  Nehledáme  vztah  mezi  dvěma  či  více 

proměnnými, nelze formulovat tvrzení o rozdílech, vztazích či následcích (Chráska, 2007, 

s. 17). 

Na  základě  prvotních  údajů  jsme  stanovili  pracovní  hypotézy  s přihlédnutím 

k veškerým nepřesnostem, kterých se můžeme dopustit: 

1) Studenti SŠ jsou schopni identifikovat intertextovost ve vybraných typech textů.

2) Studenti  SŠ  vnímají  reklamy  založené  na  intertextovosti  jako  atraktivnější  než 

reklamy založené na jiných přesvědčovacích prostředcích.

Hypotézy jsou ověřovány dílčími cíli (viz dále).

Cílem  našeho  výzkumu  je  zachytit  a  popsat,  zda  intertextovost  (a  okrajově  i 

architextovost) působí i na studenty středních škol a gymnázií, zda mají reklamy založené 
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na intertextualitě větší vliv a dosah než reklamy s jinými strategiemi.  Pokud se podaří 

zmíněný  předpoklad  prokázat,  bylo  by  vhodné  se  ve  školách  principu  intertextovosti 

podrobněji  věnovat,  zařadit  jej  do  repertoáru  persvazivních  prostředků  využívaných 

v reklamě84,  pracovat  s ním při  předávání  kompetence  obrany proti  manipulaci.  Tento 

princip totiž zatím není v učebnicích mediální výchovy popisován.

Jako dílčí cíle jsme si stanovili:

1) Ověřit, zda jsou SŠ studenti schopni intertextualitu v reklamě identifikovat.

2) Zjistit, zda jsou SŠ studenti schopni identifikovat princip intertextovosti na různých 

typech textu. Vzhledem k tomu, že nejsou vybaveni potřebnými terminologickými 

znalostmi, bude nás zajímat, jak ji nazvou, popíšou, zda ji budou umět zobecnit 

jakožto princip výstavby textu.

3) Zjistit,  jak  intertextovost  zapojená  do  reklam na  SŠ  studenty  působí,  zda  jsou 

reklamy  založené  na  intertextualitě  vnímány  cílovou  skupinou  pozitivně,  či 

negativně.

4) Zachytit  a  popsat,  zda  jsou  SŠ  studenti  schopni  samostatně  vytvořit  vlastní 

reklamní text založený na intertextovosti či architextovosti.85

5) Zjistit, kterými texty jsou děti ovlivněny (které texty zapojí do reklamy) a jak podle 

nich vypadá typická reklama, které struktury jsou podle jejich názoru pro ni běžné, 

které prvky reklamy vnímají nejintenzivněji.

6) Zaznamenat postoj studentů k reklamám všeobecně a dopad reklamní komunikace 

na studenty (v rámci možností našeho výzkumu, viz dále).

Reklamní  agentury  provádí  při  koncipování  reklamních  kampaní  průzkumy,  které 

hodnotí účinky jednotlivých reklam a postoje veřejnosti k reklamám obecně. Ovšem svoje 

výsledky až  na výjimky nezveřejňují,  ba naopak,  pečlivě  tají  svoje  „know how“.  Jen 

84 Domníváme se, že by měl termín intertextovost či intertexové odkazování jako princip tvorby textu najít 
své místo ve výuce na školách i v jiných kontextech než literárních a „reklamních“, alespoň na školách 
středních (viz též Hoffmannová, 2002). V RVP pro gymnaziální vzdělávání už zařazen je (RVP, 2007, s. 
15),  ovšem učebnice  ani  vyučující  ho  zatím  příliš  nereflektují.  Žádná  z učebnicových  řad,  které  jsme 
analyzovali,  neobsahuje  samostatnou  kapitolu  o  „vzájemných  vztazích  textu“.  Téma  se  objevuje  např. 
v kapitolách o přímé a nepřímé řeči, v rámci instruktáže o správném citování zdroje v odborných statích 
apod. 

85 Rozvoj citu pro vnímání jinotextových vzorů / předloh pro tvorbu vlastního komunikátu můžeme sledovat 
již u žáků na 1. stupni ZŠ (a mnohdy i u dětí ještě mladších) v projevech jejich jazykové kreativity (srov. 
např.  Hájková,  2007),  v podmínkách  práce  se  studenty na  školách  středních  však půjde již  o  rozvíjení 
dovednosti cíleného a záměrného / neintuitivního využití intertextovosti při tvorbě textu. Srov. též Hudková, 
2003.
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zřídka najdeme tiskové zprávy či popularizační časopisové články s reklamní tematikou, 

např: „Proměny postojů české veřejnosti k reklamě86“, „Vtipnější vyhrává87“ nebo „Dejme 

tam sex88“.   Musíme tedy hledat  jiné zdroje,  jak zjistit,  co děti  a mladé lidi  skutečně 

ovlivňuje, jaký dosah reklamy mají.  

Jsme si  vědomi toho, že  nemůžeme hodnotit  skutečný účinek zkoumaných reklam 

(tedy  míru  povědomí  o  produktu,  nákupní  chování,  změnu  spotřebního  chování  či 

loajalitu  k danému  produktu)  ani  zapamatovatelnost  reklam  (viz  např.  „test 

zapamatování“, Pelsmacker, 2003, s. 278n.). V našich podmínkách není technicky možné 

experiment se stejnými skupinami zopakovat po určité době a zjistit, zda si respondenti 

výrobky po  delší  dobu pamatují  či  zda  se  jim reklamy vybavují  a  asociují  jim dané 

produkty.  V naší  práci  se  jedná  pouze  o  zkoumání  prvotních  pocitů  z exponovaných 

reklam,  bezprostředně  vyvolané  emoce,  které  mají  omezenou  vypovídací  hodnotu. 

Uvědomujeme si, že atraktivita reklamy pro změnu spotřebního chování nestačí. Jde jen o 

první  krok,  ale  o  velmi  podstatný.  Nezbytná  je  i  identifikace  produktu  a  jeho 

zapamatování,  vhodné  propojení  obsahu  reklamy  s produktem  atd.  Příliš  atraktivní 

reklama  může  někdy  paradoxně  působit  kontraproduktivně  (např.  reklama  na 

www.centrum.cz, viz kap. 10.7.2).

I reklamní experti si uvědomují, že marketingový výzkum má své limity, srov. např. 

„efekt zákaznických porot“ (Pelsmacker, 2003, s. 279), a že efekt komunikační kampaně 

nelze  snadno  vypreparovat  (ibid.,  s.  286).  Z hlediska  marketingové  komunikace  a 

výzkumu reklamy by se tedy tato výzkumná sonda nejvíce podobala „přímému měření 

názorů“ (ibid., 2003, s. 279).

10.3 Volba výzkumné metody
Při  plánování  výzkumné  sondy  jsme  se  domnívali,  že  by  pro  naše  cíle  bylo 

nejvhodnější  použít  metodu  „focus  group“  neboli  ohniskové  skupiny  tak,  jak  tomu 

nejčastěji bývá v případě marketingového výzkumu. Technické a právně-administrativní 

důvody nás ovšem posléze vedly k metodám jiným: jednou z příčin zavrhnutí této metody 

byla potřeba záznamu dotazování na videokameru či alespoň jiný zvukový nosič. To by 

vyžadovalo předběžné písemné souhlasy rodičů (studenti převážně nebyli  plnoletí), což 

86 Vránová, 2008. Článek pojednává o přesycenosti české veřejnosti reklamou.

87 Ciglerová, 2007. Text je věnován úspěšnosti reklam založených na humoru u českého publika. 

88 Potůček, 2007. Článek je na téma „ příliš mnoho sexu v reklamě neúčinkuje“.
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by výrazně komplikovalo výzkum. Předpokládáme navíc, že by se studenti před kamerou 

chovali nepřirozeně, mnohé postřehy by si nechali pro sebe, také by se možná styděli před 

vrstevníky. V neposlední řadě je u metody „focus group“ na místě pomoc erudovaného 

psychologa  s rozborem  skupinové  dynamiky  ve  zkoumaném  vzorku.   I  nesprávně 

sestavená  skupina  může  velmi  výrazně  zkreslit  výsledky  sondy.  (Více  o  možnostech 

zkreslení u metody „focus group“ viz např. Surynek, 2001, s. 113 nebo Chráska, 2007, s. 

183). Po redukci požadavků na získaná data a zvážení kladů i záporů ostatních metod 

jsme nakonec zvolili metodu dotazníkovou, doplněnou o analýzu dokumentů.89 Dotazník 

zajišťuje dostatečnou anonymitu, respondenti se tedy nemuseli bát zesměšnění v případě 

některých  odpovědí.  Uvědomujeme  si  úskalí  dotazníkové  metody  (viz  např.  Disman, 

2007,  s.  141n.),  výhodou  je  ovšem  možnost  objektivnějšího  vyhodnocení  a 

kvantifikovatelnosti  dat.  Pokusili  jsme se zkombinovat metodu kvantitativní s metodou 

kvalitativní a využít tak přednosti obou přístupů (srov. Chráska, 2007, s. 32).

10.4 Popis výzkumného nástroje, výběr a formulace otázek
Distribuované dotazníky byly anonymní, respondenti uváděli pouze věk a pohlaví.

Realizovaná výzkumná sonda je zaměřena převážně na kvalitativní údaje, které jsou 

doplněny  kvantitativními  daty,  dotazník  je  nestandardizovaný,  obsahuje  13  otázek  a 

úkolů. Otázky v dotazníku jsou uzavřené (alternativní i selektivní) i otevřené, některé jsou 

z důvodu přehlednosti při vyhodnocování rozděleny na podotázky. Zařazena je i vlastní 

tvorba materiálu (reklamního textu) (celé znění dotazníku viz příloha 3).

V dotazníku převažují otevřené položky, což způsobuje obtížnější vyhodnocování. Po 

shromáždění všech odpovědí jsme u některých otázek provedli dodatečnou kategorizaci, 

která  umožní  převést  velký  počet  individuálních  odpovědí  na  menší  počet  zvolených 

kategorií. Jsme si vědomi toho, že se tak určitá část informace ztrácí.

První otázka v našem dotazníku je tzv. kontaktní. Je záměrně snadná, má získat důvěru 

respondenta, navázat s ním kontakt, pomoci mu vniknout do tématu. Na vyhodnocování 

dalších otázek nemá příliš vliv. Jde o zjištění převažující tendence u studenta, zjišťujeme, 

zda má spíš pozitivní, nebo negativní vztah k reklamám.

Naopak  otázka,  která  vyžadovala  největší  aktivitu  (č.  13),  je  zařazena  na  konec 

dotazníku. Předpokládali jsme, že respondenti budou už sice trochu unaveni, ale současně 

89 Ani  metoda strukturovaného rozhovoru se nejevila  jako vhodná.  Pokud bychom zvolili  tuto metodu, 
nemohli bychom zařadit poslední cvičení. Respondenti by se navíc mohli při odpovídání na otázky cítit pod 
časovým tlakem.
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uvidí,  že  mají  před  sebou poslední  otázku.  Kdybychom tuto  položku zařadili  na  jiné 

místo, velká část studentů by ji zřejmě přeskočila, případně by jí věnovali příliš mnoho 

času  a  nedokončili  by  ostatní  otázky.  (Přesto  se  potvrdila  naše  obava,  že  tento  úkol 

vypracuje nízké procento respondentů.)90

V případě otázek zjišťujících vnímání intertextových odkazů (ot.  č. 4–7) jsme volili 

reklamy založené na takových pretextech, které studenti s velkou pravděpodobností znají. 

Pokud je znát nebudou, i to bude mít pro nás výpovědní hodnotu, dozvíme se tak něco o 

jejich kulturním zázemí.

U  otázek  Proč?91 (v  rámci  ot.  č.  4–7)  byla  alternativní  možnost  sestavit  soubor 

předpokládaných odpovědí. Tím by ovšem mohlo dojít ke zkreslení výsledků. 1) Některé 

alternativy,  které studenti zaznamenali,  bychom do souboru předpokládaných odpovědí 

předem nezanesli  a  škála  odpovědí  by  tak  byla  velmi  zúžena.  2)  Respondenti  by  se 

nemuseli  zamýšlet  nad  skutečnou  příčinou  výběru.  Bod  by  zatrhli  např.  z lenosti, 

pohodlnosti.  Dostali  bychom  zřejmě  více  odpovědí,  které  by  byly  navíc  lépe 

zpracovatelné, měly by ale menší vypovídací hodnotu.

Při  výběru  reklam,  které  respondenti  hodnotili,  jsme  se  též  snažili  o  vyváženost 

charakteru produktů i persvazivních metod: použili jsme reklamy zaměřené na chlapce, na 

dívky,  na mládež  i  na dospělé.  Byly  vybrány reklamy na produkty,  které  respondenti 

pravděpodobně znají a nejspíše užívají,  ale zřejmě sami nekupují a ani nejsou cílovou 

skupinou reklamy (A, B), reklamy na produkty, které jsou přímo zacíleny na mládež (C, 

D), produkty, o kterých dotazovaní zřejmě nemají příliš mnoho informací, nezajímají se o 

danou tematiku atd.  (E,  F,  G) nebo produkty,  o něž se zajímají,  v budoucnu je jejich 

koupě možná čeká, ale zatím nedisponují dostatečným množstvím financí, aby si je mohli 

pořídit (ot. č. 7). Užité persvazivní metody jsou shrnuty vždy na začátku vyhodnocení 

odpovědí na jednotlivé otázky.

V případě  porovnání  reklam  propagujících  produkty  zaměřené  na  jinou  cílovou 

skupinu jsme počítali s tím, že respondenti nebudou ovlivněni produktem samotným, jeho 

módností,  vzhledem,  cenou  atd.,  ale  budou  si  všímat  pouze  dané  reklamy  a  jejích 

90 Přes naše počáteční  obavy z délky dotazníku můžeme konstatovat, že motivace žáků v průběhu práce 
neklesala.  Naopak  někdy vyplňování  dotazníku  přešlo  ve spontánní  rozhovor o  reklamách,  který často 
zasáhl i do přestávky.

91 Otázku „Proč?“ jsme do dotazníku zařadili, přestože podle některých sociologů její využití není vhodné. 
Odhalovat pravdivou motivaci má výzkumník, nikoli respondent (Disman, 2007, s. 29, s. 151). Učinili jsme 
tak mimo jiné proto, že náš výzkum zasahuje též do domény kvalitativního výzkumu.
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přesvědčovacích prostředků. Omezíme tak počet odpovědí typu „Toto rádio poslouchám, 

tak se mi nejvíc líbí i reklama na něj.“ „Tato značka mobilního telefonu je moje oblíbená, 

proto dám přednost této reklamě“ atd.92

Při výběru reklam pro jednotlivé otázky jsme se pokusili zachovat symetrii z hlediska 

množství textové a obrazové složky. Nekombinovali jsme např. výrazně textovou reklamu 

s výrazně obrazovou, případně jsme tzv. hlavní reklamní text od reklamy ořízli a použili 

pouze „titulek“ a „slogan“. Důvodem bylo mimo jiné i to, že „hlavní reklamní text“ je 

více informativní, mívá odborný ráz, drobnější písmo a hlavní přesvědčovací prostředky 

se  do  něj  nekoncentrují.  Ve  sloganu  a  v  titulku  je  naopak  soustředěno  maximum 

přesvědčovacích prostředků. Měly by přesvědčit, aby si recipient přečetl hlavní reklamní 

text. (Výše zmíněné termíny jsou běžně používány v marketingové praxi, více viz např. 

Vlková, 2007.)

Otázky v dotazníku jsou zastoupeny následujícím způsobem:

Otázky motivační, zjišťující obecně přístup studentů k reklamě: otázky č. 1 a č. 2.

Otázky zaměřené na účinnost intertextovosti v reklamě: otázka č. 3.

Otázky zjišťující preferenci reklam na základě užitých přesvědčovacích prostředků: 

otázky č. 4, 5, 6, 7.

Otázky zkoumající schopnost identifikovat intertextovost: otázky č. 9, 10, 11 (částečně 

též č. 4–7).

Otázky zaměřené na schopnost zapojit text do jiného textu, zkoumání reklamy jako 

pretextu i posttextu: otázky č. 8 a č. 13). 

10.5 Pilotní studie, předvýzkum
Pilotáž  probíhala  při  hodinách  mediální  výchovy na  PedF UK v letech  2005–2008 

v rámci diskusí nad reklamní tematikou (viz výše). Došli jsme k tématům, na něž bychom 

se chtěli blíže zaměřit. Získané informace nám pomohly formulovat cíle a sestavit první 

verzi dotazníku. (V rámci pilotáže se sice jednalo o vysokoškoláky, a tedy o jinou cílovou 

skupinu, než na kterou svůj výzkum cílíme. Byli ovšem pouze o několik let starší než naše 

cílová skupina a z hlediska získaných informací mohlo dojít jen k nepatrným odchylkám.)

Na pilotní  studii  navázal  předvýzkum (leden 2008),  jímž jsme ověřovali  funkčnost 

dotazníku  na  vzorku  20  gymnazistů.  Na  základě  vyhodnocení  jsme  dotazník  upravili 

následujícím způsobem:
92 Ovšem jak ukázaly později výsledky výzkumu, několik podobných odpovědí jsme přesto zaznamenali. 
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1) Vyřadili jsme cvičení na identifikaci cílové skupiny u reklamy založené na principu 

intertextovosti. Bylo velmi obtížné najít reklamu využívající intertextový odkaz, která by 

byla výběrem pretextu zacílena na úzký okruh recipientů. To vyplývá z podstaty principu 

zapojení  intertextovosti  do  reklamy –  bývá  vybrán  odkaz  na  takový pretext,  který  je 

známý co nejširšímu okruhu lidí. Zkoumat tento znak by tedy nebylo směrodatné, protože 

není podstatný. Zaměření na cílovou skupinu se promítá v jiných rysech než ve vybraném 

pretextu.

2)  Upravili  jsme cvičení  na identifikaci  intertextovosti  v obecné  rovině  (ot.  č.  11). 

Přidali jsme otázku číslo 10, která respondentům usnadnila odhalení daného principu.

3) Pozměnili jsme číslování úkolů a označení obrázků, aby byla usnadněna orientace 

v dotazníku, především v barevné příloze.

4) Přeformulovali jsme zadání otázky č. 12. 

Pozměněný a přestrukturovaný dotazník jsme distribuovali na školách (viz dále).

Součástí  předvýzkumu byla tvorba vlastních reklam, na níž se podíleli  studenti SŠ. 

Cílem bylo zjistit, zda je intertextovost pro studenty natolik atraktivní postup tvorby textu, 

že ji bez pobídky zařadí do svých reklamních textů. Zamýšleli jsme též pozorovat, které 

jazykové prostředky a textové vzorce v reklamních textech studenti použijí (viz dílčí cíle 

č. 6 a 7). Získali jsme celkem 60 reklam, které analyzujeme v kapitole 10.7.14. Zadání je 

k dispozici v příloze 4.

10.6 Výzkumná sonda – obecné údaje, výběr a charakteristika zkoumaného vzorku
Dotazníky (popis viz výše) byly osobně dodány na dvě pražská gymnázia a tři pražské 

SOŠ,  a  to  v květnu 2008 v počtu 360 kusů.  V průběhu května,  června  a  září  2008 se 

vrátilo  247  vyplněných  dotazníků  z 247  rozdaných  dotazníků.  113  dotazníků  nebylo 

vůbec studentům rozdáno, přestože byly na školy dodány.93 Dva dotazníky byly posléze 

z průzkumu vyřazeny pro formální nedostatky. Při analýzách tedy pracujeme s konečným 

počtem 245  dotazníků  se  složením:  145  dívek  a  97  chlapců  (3  respondenti  neuvedli 

93 Z toho vyplývá, že nemohlo dojít ke zkreslení výzkumu tím, že určitá část zkoumaného vzorku dotazník 
nevyplnila,  např.  studenti,  které  reklama  vůbec  nezajímá,  irituje  je,  studenti,  kteří  neradi  spolupracují 
s institucemi jakéhokoli typu apod. Nedošlo tedy k „redukci negativním samovýběrem“, která by snížila 
reprezentativnost vzorku (Disman, 2007, s. 115).
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pohlaví), 121 studentů94 gymnázií, 126 studentů středních odborných škol ve věku 15–19 

let.

Podrobné složení vzorku respondentů:

1) Gymnázium s esteticko-výchovným zaměřením,  Evropská  33.  (12  studentů:  12 

dívek, 0 chlapců)

2) Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 3. (109 studentů: 65 dívek, 39 chlapců, 5 

neuvedlo pohlaví)

3) Soukromá střední škola výpočetní  techniky,  Litvínovská 600/1. (48 studentů: 3 

dívky, 45 chlapců)

4)  Střední  škola  pro  knihkupce  a  nakladatelské  pracovníky,  K lučinám  18.  (32 

studentů: 23 dívek, 9 chlapců)

5)  Střední  odborná  škola  pedagogická,  Evropská  33.  (44  studentů:  42  dívek,  2 

chlapci) 

Výběr vzorku populace je účelový (Disman, 2007, s. 112). Respondenti byli vybráni 

technikou skupinového výběru (Chráska, 2007, s. 21).

Snažili jsme se o vyváženost vzorku jak z hlediska pohlaví95, tak z hlediska charakteru 

vybraných škol. Mezi dotazovanými jsou proto studenti všeobecně, humanitně i technicky 

zaměřených škol, studenti škol státních i soukromých, studenti škol, kde je počet dívek a 

chlapců ve třídě zhruba stejný, a naopak studenti  ze tříd, kde výrazně převažují dívky 

nebo chlapci, případně jsou ve třídě pouze dívky nebo chlapci. V poměru dívek a chlapců 

shledáváme  jistou  disproporci,  nicméně  domníváme  se,  že  pro  účely  dané  výzkumné 

sondy se jedná o vzorek reprezentativní. 

Na vyplnění dotazníku měli respondenti maximálně 45 minut, tedy jednu vyučovací 

hodinu. Dotazník zadávala jednak autorka této práce, jednak učitelé, kteří na vybraných 

školách vyučují český jazyk a literaturu.96

Informace,  které  studenti  před začátkem práce dostali,  jsou následující:  Jedná se o 

výzkum,  který  probíhá  na  Pedagogické  fakultě  UK.  Jeho  výsledky  budou  sloužit  při 

94 Objeví-li se kdekoliv v textu práce „student“, „studenti“,  „respondenti“ či „dotazovaní“, pak jsou tím 
míněni příslušníci obou pohlaví – jak chlapci, tak i dívky.

95 To se zdařilo jen částečně, do jisté míry se nedalo ovlivnit, komu učitelé dotazníky rozdají.

96 Mohlo tedy dojít  k částečnému ovlivnění získaných výsledků: studenti mohli být  cizím elementem ve 
vyučovací hodině buď rušeni, nebo naopak motivováni. Ovšem z hlediska získávaných údajů se nejedná o 
jev signifikantní.
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koncepci předmětu mediální výchova. Získané výsledky nebudou nijak zneužity či použity  

pro marketingové (reklamní) účely.

Příklady  získaných  odpovědí  reprodukujeme  bez  úprav,  nejsou  opravovány  ani 

odchylky  od  pravopisné  normy  současné  češtiny.  Výskyt  stylistických  neobratností 

komentujeme pouze v tom případě, že mají vliv na naši schopnost porozumět odpovědi či 

pokud  umožňují  několikerou  interpretaci  reakce,  naznačují  neporozumění  zadání  atp. 

V textu práce jsou odpovědi studentů zvýrazněny kurzívou a v kulaté závorce za nimi je 

označen počet výskytů.

10.7 Analýza jednotlivých položek

10.7.1  Otázka číslo 1
Otázka číslo 1 byla do dotazníku záměrně zařazena na první místo. Měla s respondenty 

navázat  kontakt  a  uvést  je  do  zkoumaného  tématu,  její  funkce  byla  tedy  především 

motivační.  Navíc  nám  poskytuje  cenné  informace,  jež  můžeme  zúročit  při  přípravě 

cvičení pro studenty s mediální / reklamní tematikou a při reflexi jejich práce v hodinách. 

Získané výsledky byly pro přehlednost zaneseny do tabulky97:

Tabulka č. 1

97 Na jednotlivé podotázky neodpověděli 2–4 respondenti. Toto množství bylo u podotázek odečteno při 
kalkulaci průměrné hodnoty.
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Reklamy nesnáším 1. souhlasím 32
2. spíše souhlasím 50
3. jak kdy 126
4. spíše nesouhlasím 18
5. nesouhlasím 17

prům. hodnota: 2,74

Reklamy mi připadají nudné 1. souhlasím 21
2. spíše souhlasím 66
3. jak kdy 135
4. spíše nesouhlasím 18
5. nesouhlasím 3

prům. hodnota: 2,65

Vadí mi, že mě k něčemu nutí, snaží se mě 
zmanipulovat

1. souhlasím 61

2. spíše souhlasím 63
3. jak kdy 45
4. spíše nesouhlasím 44
5. nesouhlasím 30

prům. hodnota: 2,66

Některé reklamy jsou zajímavé, zábavné 1. souhlasím 134
2. spíše souhlasím 53
3. jak kdy 44
4. spíše nesouhlasím 8
5. nesouhlasím 4

prům. hodnota: 1,74

Reklamy mám rád/a, někdy se u nich pobavím 1. souhlasím 21
2. spíše souhlasím 42
3. jak kdy 88
4. spíše nesouhlasím 62
5. nesouhlasím 28

prům. hodnota: 3,14

Přestože  u  škálových  položek  by  se  dalo  předpokládat,  že  získáme  především 

průměrné  hodnoty,  protože  studenti  nebudou  ochotni  zaujmout  „extrémní“  názory  na 

okrajích škály, u některých podotázek se nám tento předpoklad nepotvrdil. Získali jsme 

množství  signifikantních  odpovědí,  které  mají  vypovídací  hodnotu.  Za  nejpodstatnější 

považujeme  zjištění,  že  většina  studentů  vnímá  některé reklamy  jako  zajímavé  a  že 

nenajdeme příliš  mnoho studentů,  kteří  reklamy obecně  nesnáší.  Je  překvapivé,  že  se 

respondenti nevyjadřovali striktně proti manipulaci. Buď si ji neuvědomují, případně mají 

pocit, že jsou vůči ní odolní, nebo už s reklamou (tak jak ji známe v posledních dvaceti 
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letech) žijí natolik dlouho, že ji vnímají jako integrální součást světa kolem sebe a vůči 

jejímu vlivu možná trochu znecitlivěli.98

Jak  zajímavý  se  nám  jeví  vztah  mezi  některými  podotázkami.  Např.  většina 

respondentů  se  přiklonila  k názoru,  že  jim reklamy připadají  nudné.  Ovšem ve čtvrté 

podotázce téměř všichni dotazovaní konstatovali, že některé reklamy jsou zajímavé nebo 

zábavné. Můžeme tedy usoudit, že obecně studenti reklamu považují za nudnou, ale dobrý 

nápad má šanci je zaujmout, připoutat jejich pozornost. Zajímavá je i následující korelace: 

druhá  část  poslední  podotázky  se  obsahem  téměř  rovná  čtvrté  podotázce.  Nicméně 

výsledky těchto dvou položek jsou velmi odlišné. Málokdo je ochoten přiznat, že reklamu 

má rád,  přestože je tento vztah posléze relativizován výrazem  někdy.  Dále  vidíme,  že 

číselné  hodnoty  u  podotázek  č.  1  a  2  by  v podstatě  měly  být  přesně  opačné  než 

v podotázce č. 5. Přesto tomu tak není:  u první i  druhé podotázky dominuje neutrální 

postoj  jak  kdy,  u  poslední  podotázky  je  postoj  jak  kdy také  zastoupen  nejvíce,  ale 

rozložení odpovědí mezi jednotlivé odpovědi je rovnoměrnější. U negativních formulací 

se zřejmě respondenti  zdráhají  vyjádřit  své stanovisko přímo,  přijatelnější  jim připadá 

držet se průměru. 

Z výše  zmíněných  položek  vyplývá,  že  při  hodinách  mediální  výchovy  a  českého 

jazyka budeme pracovat se všemi skupinami studentů: jak s těmi, kterým reklamy vadí a 

kteří jimi opovrhují, tak s těmi, kteří mají reklamy rádi, citují je, posílají si vtipné reklamy 

e-mailem, účastní se Nocí reklamožroutů, a samozřejmě i se studenty, kteří k reklamám 

zaujímají neutrální stanovisko – reklamy nevyhledávají, ale ani jimi nejsou nijak zvlášť 

iritováni. Zatímco u první skupiny můžeme předpokládat, že studenti budou ostražitější 

vůči  manipulaci,  ale  mohou  projevovat  nechuť  podílet  se  na  výukových  aktivitách 

spojených  s reklamou,  u  druhé  zmíněné  skupiny  lze  soudit,  že  cvičení  zaměřená  na 

reklamní komunikaci je budou motivovat a aktivizovat. 

Z výsledků je  zřejmé,  že k mediální  výchově v současnosti  není  možné  přistupovat 

jednostranně  –  s motivací  chránit  děti  a  mládež  před  zhoubným  vlivem  médií, 

„imunizovat“ je proti jejich vlivu (srov. Šebesta, 1999), strašit před médii či je před dětmi 

očerňovat, vidět je pouze jako zdroj negativních podnětů, který rozhodně nepatří do školy 

98 Tuto generaci srovnáváme se staršími recipienty, kteří po roce 1989 utrpěli svým způsobem kulturní šok. 
Reklamy jim začaly zaplňovat dopisní schránky, přerušovat televizní pořady atd. To vše jimi bylo vnímáno 
velmi negativně.
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a je lepší o něm vůbec nemluvit.99 Je naopak potřeba dětem a mladým lidem poskytnout 

dostatek informací, aby si sami vybrali, které z nich akceptují, a které nikoliv. Student je 

učitelův partner, který má s médii velmi bohaté zkušenosti, můžeme tedy část kompetence 

přenést na něj. 

Podle  naší  zkušenosti  je  vhodné  zaujmout  přístup,  kdy  reklamu  nevnímáme  jako 

„koncentrované zlo“, ale jako svébytný žánr, který má své jasně dané funkce. Můžeme ji 

akceptovat jako jeden ze zdrojů informací, bavit se jí, analyzovat ji, můžeme ji vnímat 

jako umění, ale měli bychom se též pokusit vědomě snížit její dopad na naše vidění světa 

a  na  naše  spotřebitelské  chování.  Poučeným přístupem si  mladí  recipienti  vytvoří  od 

reklamy přirozený odstup jako např. od detektivky, hororu apod. Její vliv se tak omezí.

Z hlediska dalšího možného zkoumání zmiňme, že by bylo zajímavé zjišťovat, jak by 

respondenti odpověděli, kdybychom ponechali otázku otevřenou (Na reklamách mi vadí,  

že… Na reklamách se mi líbí, že…). Vzhledem k tomu, že naše bádání bylo vedeno jiným 

směrem,  zaměřili  jsme otázky,  které vyžadují  větší  aktivitu  respondentů,  na zkoumání 

vlivu intertextovosti. Přílišné množství otevřených otázek by mohlo respondenty vyčerpat 

hned na začátku, nezískali bychom tak údaje pro nás podstatné. 

10.7.2 Otázka číslo 2
Otázka číslo 2 měla stejně jako předchozí položka spíše motivační charakter. Cílem 

bylo  zjistit,  zda studenty nějaká reklama zaujala  (Vzpomenete  si  na nějakou reklamu,  

která se vám jeví  jako zajímavá?),  zda si ji  propojí s konkrétním produktem (Na jaký  

výrobek?) a jaké prostředky způsobují její pozitivní vnímání (Čím vás zaujala?). Zajímalo 

nás taktéž, zda se mezi přesvědčovacími prostředky objeví i intertextovost, aniž bychom 

položili jakoukoli návodnou otázku.  Dále jsme touto reklamou částečně zjišťovali dosah, 

vliv  a  účinnost  reklam  (kolik  respondentů  zná  nějakou reklamu).100 Následně  jsme 

zjišťovali korelace s citovanými reklamami v otázce č. 8 (viz kap. 10.7.8).

Odpověď na  tuto  otázku  uvedlo  210  dotazovaných.101 34  dotazovaných  na  otázku 

neodpovědělo nebo uvedlo jiný komentář (6 z nich). Kromě dvou získaných odpovědí (1x 

99 Podle našich zkušeností ze seminářů mediální výchovy tento přístup někteří starší, ale i mladí či budoucí 
pedagogové stále zastávají.

100 Uvědomujeme si, že na základě získaných výsledků nemůžeme činit žádné závěry ohledně skutečného 
dosahu, tedy změny spotřebního chování respondentů. 

101 Respondenti  opakovaně  zapsali  více  než  jednu reklamu.  Tento  fakt  nemá  vliv  na  výsledky  našeho 
zkoumání a počet těchto odpovědí jsme ve výsledcích zvlášť nezapočítávali.
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billboardová reklama, 1x rozhlasová reklama) a několika neidentifikovatelných či příliš 

obecně popsaných reklam jsou všechny zaznamenané reklamy televizní. Tento fakt staví 

televizi  do pozice média,  jež má největší šanci danou cílovou skupinu zaujmout.  Jako 

prototypickou reklamu naše zkoumaná skupina zřejmě vnímá reklamu televizní.

Můžeme tedy konstatovat, že signifikantní většina respondentů zná nějakou reklamu, 

kterou pokládá za zajímavou, zábavnou. I fakt, že si vybaví  jakoukoli reklamu, můžeme 

vnímat  jako důkaz o dosahu reklam a médií  obecně.  Převažující  část  dotazovaných si 

reklamy propojí s konkrétním produktem. (Odpovědím, z nichž vyplývá, že si respondenti 

nejsou propagovaným produktem jisti nebo ho uvedli špatně, se budeme věnovat níže.)

Nejčastěji uváděné reklamy odpovídají svým zaměřením zkoumané cílové skupině.102 

Jedná  se  především o  nealkoholické  nápoje  (celkově  88),  mezi  nimiž  je  nejvýrazněji 

zastoupena Kofola (celkem 57), po ní následuje Coca-Cola (17) a několik dalších nápojů 

(Pepsi,  Mirinda,  Mattoni),  včetně  energetických  (Redbull,  Semtex)  a  kávy  (Nescafé, 

Tchibo).  Alkoholické nápoje103 jsou zastoupeny v počtu dvaceti,  především reklama na 

Fernet  (14),  v níž  manžel  na  pláži  „vypustí  vzduch  z manželky“,  protože  si  na  něco 

neustále stěžuje.104 

Další produktová skupina, která je zacílena převážně na mladé, jsou mobilní operátoři 

a  jejich  služby.  Ti  jsou  v našem  vzorku  zastoupeni  29krát,  nejpočetněji  uváděnou 

reklamou byla  reklama na Vodafone  s čivavami  v roli  tzv.  „falešných sobů“ a Petrem 

Čtvrtníčkem (16krát).

Potraviny  (15)  a  sladkosti,  včetně  žvýkaček  (12),  jsou  zastoupeny méně  často  než 

v otázce 8 (srov. kap. 10.7.8). Zřejmě proto, že při konzumaci produktu mohou recipienti 

citovat  i reklamy,  které je ve skutečnosti  ničím příliš  neokouzlily.  Naopak internetové 

portály, především www.centrum.cz, jsou zastoupeny početněji (21 výskytů) než v ot. č. 

8,  ovšem zde jsme zaznamenali  nejistotu při identifikaci  propagovaného produktu (viz 

dále).

Další skupiny reklam, jež respondenti uváděli jako zajímavé, nejsou primárně zacíleny 

na mládež. Jedná se především o automobily (14), drogistické zboží (10) a bankovní a 

pojišťovací služby (9). Ojediněle se též objevily reklamy na jednotlivé produkty,  které 

102 Podrobný výčet produktů a počtů výskytů je uveden v příloze 7.

103 Uvědomujeme si, že reklamy na alkoholické nápoje nejsou a dle legislativy ani nesmějí být zaměřeny na 
mládež, nicméně jejich dosah je zřejmý.

104 Tato reklama získala v roce 2008 ocenění Asociace českých reklamních agentur Zlatá pecka.
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dále  nezařazujeme do zvláštních  kategorií  (např.  televize,  prodejna nábytku,  metalové  

šroubky apod.). Do této diferencované skupiny jsme zahrnuli i několik reklam sociálních: 

reklama na podporu třídění odpadu nebo podporu zaměstnání lidí s postižením (dobré  

téma, zajímavé zpracování)  (1); líbí se mi reklamy upozorňující na glob. problémy (tzn.  

ne české, spíš zahraniční) ale pěkná byla na Greenpeace (1); reklama proti cigaretám (s  

foukačkami) (1).

Čtyři respondenti uvedli obecně skupinu reklam, které je obvykle zaujmou:  všechny 

s Horstem  Fuchsem  (1);  přesně  si  nepamatuju,  ale  je  to  vždycky  taková,  která  neni  

přehnaná a hloupě nahraná (1); na oblečení (1); reklama na filmy (1). U posledních dvou 

zmíněných odpovědí není možné posoudit, zda reklama splnila svůj úkol. Oproti tomu v 

prvních dvou odpovědích dávají alespoň respondenti zřetelně najevo, které přesvědčovací 

prostředky v reklamách preferují.

Získané  odpovědi  též  potvrzují  náš  předpoklad,  že  někteří  studenti  záměrně 

vyhledávají reklamy (a to i zahraniční) na internetu, případně získávají prostřednictvím 

hromadných  e-mailů:  vzpomenu  si  na  hodně,  ale  většinou  nejsou  oficiální  (1); spíš  

zahraniční (2); francouzská reklama na Virgin cola (1); izraelská reklama na Orange O-

box. Je skvělá. Vždy mi zvedne náladu. Navíc v ní hraje strašně pěkná holka (1). 

Z některých odpovědí je též patrna jistá erudice v reklamní problematice,  schopnost 

postihnout více aspektů reklamní komunikace. Možná se jedná o vliv mediální výchovy 

(viz  kap.  10.11),  možná o individuální  vyspělost  respondentů,  např.:  United colors of  

Benetton  –  reklamní  plakáty  s fotografiemi  od  O.  Toscaniho.  Úplně  nový  přístup 

k reklamě, mají i jiný smysl než upozornit na výrobek (1).

Tři  respondenti  explicitně  uvedli,  že  reklama  patří  mezi  žánry,  kterým  nevěnují 

pozornost: nevím, nesleduji reklamy (1); na reklamy se nedívám (1); reklamy si většinou 

nepamatuji a k jakému výrobku už vůbec ne (1). Není ovšem ověřitelné, zda se nejedná o 

pózu,  zda  se  studenti  za  sledování  reklam  nestydí  (viz  též  ot.  1,  kategorie  reklamy 

nesnáším).105

Odpovědi na tuto otázku též dokumentují, že veřejností pozitivně hodnocený reklamní 

spot nemusí vždy přinášet očekávaný marketingový úspěch.  Vysekalová a Komárková 

105 Mohlo by se jednat o stejný fenomén jako při uvedení prvních reality show typu vila v České republice. 
Na dotazy ohledně sledování tohoto pořadu lidé odpovídali pohoršeně, tvrdili, že jej nesledují, ale přitom 
znali jménem všechny soutěžící, věděli, co zrovna ve vile probíhá.
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(2002, s. 148) uvádí příklad na využití humoru106 v reklamě uváděné u nás po rozdělení 

Československé republiky na  téma „pašování  oleje  přes  česko-slovenské hranice“.  Při 

výzkumech, které autorky prováděly, byla tato reklama hodnocena jako zajímavá, vtipná, 

dobře  zapamatovatelná,  ale  většina  dotazovaných  nebyla  schopna  uvést  značku  oleje. 

Příběh v této reklamě byl výraznější než vlastní cíl komunikovaného poselství.

V našem výzkumu se stejný princip promítl do vnímání reklamy na internetový portál 

www.centrum.cz (odehrávající  se  v  čínské  restauraci).  Tuto  reklamu  označilo  20 

respondentů jako zajímavou.  15 z nich uvedlo propagovanou službu správně,  5 ovšem 

uvedlo  jméno konkurenta,  tedy  www.seznam.cz.  Jedna respondentka  ve své odpovědi 

uvádí:  Centrum  „Bobika“  (zaujala  upečeným  psem,  ale  pamatovala  jsem  si  „děj“  

reklamy a ne na co je).107 Podobně úspěšná reklama na Fernet byla nesprávně přisouzena 

jiné  značce  alkoholu  (Jägermeister)  a  jednou  respondent  projevil  nejistotu,  přestože 

produkt určil správně: Fernet (asi) žena sedí na pláži a neustále si na něco stěžuje. 

Respondenti,  které reklamy zaujaly,  je většinou umí velmi dobře a detailně popsat. 

Pokud neznají  značku propagovaného produktu,  použijí  pouze obecné označení  (auto,  

pivo)  nebo neurčité  zájmeno  ve  spojení  s produktem (nějaké  cereálie,  nějaká  banka), 

případně explicitně uvedou, že si nevzpomínají na název produktu:

Reklama  na  nějaké  cereálie,  lupínky.  V reklamě  žena  zmáčkne  krabici  s mlékem a 

přesně se trefí  do misky,  muž s  jinými lupínky  se celý  postříká.  Připadá mi vtipná a  

nenáročná. (1) 

Na nějakou banku, kdy rodina s malým dítětem je v hotelu a recepční nabízí luxusní  

pokoj bez příplatku a otec odmítne. Dítě je zklamané. Zaujala paradoxem, protože todle  

by se podle mě nikdy nestalo. (1)

Nevzpomenu si na název auta, ale auto se mění podle prostředí na zvířata. (1)

Reklama na pivo, kdy Smetana podle bublinek píše Vltavu. (1)

Zaznamenali jsme ovšem i odpověď, kdy dotazovaný neumí určit ani přibližně, který 

produkt reklama propaguje:  Už netuším, na co byla, ale tvůrci vzali spoustu gumových 

106 Připomeňme, že humor v reklamě byl po většinu 20. stol. považován za podezřelý.  Situace se začala 
měnit až kolem r. 1982, kdy se podařilo prokázat, že kladné přijetí reklamy je s humorem úzce provázáno. I 
tak jsou si ale reklamní kreativci vědomi, že se humor nehodí ke všem produktům (The Advertising Age, 
2003, s. 824).
  
107 Průzkum OMD Snapshot pro týdeník Marketing & Média potvrdil, že si lidé reklamu oblíbili. Pouze 20 
% respondentů ovšem dokázalo reklamu správně přiřadit  ke značce zmíněného portálu.  Mnozí si  navíc 
mysleli, že se jedná o reklamu na www.seznam.cz (Nejoblíbenější tv reklama v poslední době, 2005, s. 4). 
Stejná chyba se objevuje i v některých odborných statích o reklamě (srov. Srpová, 2007, s. 125).
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míčků  a  vysypali  je  na  svažité  ulici.  Takže  se  míčky  kutálely  a  skákaly  a  celé  se  to 

nafilmovalo. Je to moc hezký nápad. (1)

Někteří  respondenti  uvedli  znění  reklamy  nepřesně  a  název  produktu  uvedli  jen 

obecně, např.: na banku – Domů Arture (správné znění je „do klubu, Alfréde“). 

Mezi reakcemi dotazovaných se opakovaně (4krát) objevila i reklama na zubní pastu 

proti  paradontóze,  která  je  sice  zaujala,  ale  vzbuzovala  v nich  spíše  negativní  pocity. 

Přestože si jí všimli, zřejmě by neměla vliv na změnu jejich nákupních zvyklostí. V žádné 

z odpovědí  se  neobjevil  název  dané  pasty,  např.:  na  zubní  pastu,  ale  ve  špatném  –  

pliváním krve a pak i zubu... člověka to přímo donutí se podívat...(1).

Preferovaným přesvědčovacím prostředkům se v této kapitole budeme věnovat pouze 

stručně. Na rozdíl od následujících otázek se zde nejednalo o prioritní předmět našeho 

zkoumání.  Získané  odpovědi  se  v  zásadě  shodují  s uváděnými  kvalitami,  které 

respondenti zmiňovali u dalších otázek (4, 5, 6, 7), váží se ovšem pokaždé k jiné reklamě, 

a  tudíž  jejich  srovnání  není  možné.  Blíže  rozebereme  pouze  ty  odpovědi,  v nichž 

respondenti  zmínili  nějakou  formu  intertextovosti.  Podrobný  seznam  frekvenčně  a 

tematicky seřazených odpovědí je k dispozici v příloze 7.

Mezi nejčastější vlastnosti, které respondenty v reklamách zaujaly, patří vtip, humor, 

legrace,  zábava  apod.  (celkem 84).  Dotazovaní  dále  zmiňovali  originalitu,  nápaditost, 

zajímavost,  neobvyklost,  svěží  myšlenku  atd.  (celkem 40).  Dále  v odpovědích  ocenili 

vizuální efekty,  grafické zpracování, animaci (15), hudbu / písničku (13), roztomilost / 

roztomilé děti (13), jednoduchost / stručnost (6), obsazení / atraktivní herce (6), pozitivní 

kvality (9) (např. pohodová, odpočinková, milá, ne agresivní, příjemná), negativní kvality 

(6)  (např.  krutá,  nechutná,  brutální,  trapná,  stupidní)  a  další  ojediněle  se  vyskytující 

vlastnosti (viz příloha 7).

Intertextovost (v nějaké její formě) jsme zaznamenali celkově 7krát. (Jedná se pouze o 

výskyty,  které  se  v odpovědích  respondentů  manifestovaly  viditelně,  byly  explicitně 

uvedeny.  Implicitně  byl  intertextový  princip  přítomen  vícekrát,  zvláště  jakožto 

podmnožina  kategorie  „vtipnost“,  „nápaditost“  či  „hudba  /  písnička“.)  Nejčastěji 

respondenty  zaujala  parodičnost.  Na  otázku,  proč  je  reklama  zaujala,  odpovídali: 

parodizováním (1); je vtipná, paroduje sama sebe (sobi) (1); Snickers s lískovými oříšky – 

protože je to parodie na Jana Husa (1). Ve svých odpovědích též uváděli televizní žánr, 

jehož  motivy  v reklamě  zaznamenali  (viz  kap.  8)  (ČSOB  –  truhlářská  stolice  (svým 
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typicky českým humorem s prvky sit-comu) (1), případně použili konkrétní název pořadu, 

seriálu či jména postav ze seriálu (Renault - s využitím Simpsons)  (2). V případě jedné 

odpovědi  se  reklama  váže  k obecně  známému  příběhu  o Drákulovi,  srov.  kap.  7.6.4 

(V reklamě vidíme spící dívku, blíží se k ní upír a těsně předtím, než ji kousne, se objeví  

Cheerios včela a řekne mu, že má něco lepšího, a ukáže vedle na stolečku na cereálie.  

Pak vstane dívka, vytáhne rolety, shoří upír a začne jíst.) (1).

10.7.3 Otázka číslo 3
Ve třetí  otázce jsme se ptali,  zda si respondenti  vybaví  jakoukoli  reklamu, v níž je 

nějaký prvek, který by jim připomínal známou písničku, film, pohádku či knížku (např. 

citát,  postava  nebo  scéna  z filmu).  Dále  jsme  zjišťovali,  jak  na  ně  uvedená  reklama 

zapůsobila.  Cílem  bylo  zjistit,  zda  jsou  prvky  intertextovosti  natolik  výrazným 

přesvědčovacím prostředkem, že si reklamu respondenti zapamatují.

Reklamu s požadovanými prvky uvedlo 96 dotazovaných. Z toho 11 odpovědí jsme 

vyřadili,  protože  respondenti  uvedli  jednu  z intertextových  reklam,  které  následují 

v dotazníku.  Našim  cílem  ovšem  nebylo  zkoumání  identifikace  takových  reklam,  ale 

schopnost  zapamatovat  si  je  a  vybavit  si  je.  Dále  jsme  vyřadili  12  odpovědí,  kdy 

respondenti  neuvedli  správně  jméno  výrobku,  zaměnili  ho  za  výrobek  jiný  nebo 

propagovaný produkt neuvedli vůbec či ho určili velmi vágně (pivo, nějaké auto apod.). 

Fakticky tedy zkoumáme 73 relevantních odpovědí. 142 respondentů neodpovědělo nebo 

odpověď zněla:  nevybavuji (si žádnou takovou reklamu), přičemž 15 z nich přidalo další 

komentář. 

V této otázce jsme primárně nehodnotili,  zda je vnímání tohoto postupu pozitivní či 

negativní, ale zda se reklama dobře pamatuje. Třetina respondentů si reklamu s hledanými 

rysy vybavila. Abychom zvýšili vypovídací hodnotu získaných výsledků, museli bychom 

se  ovšem  ptát  na  více  kategorií,  např.:  Vybavíte  si  reklamu,  kde  vystupuje  známá 

127



osobnost? Kde jsou zajímavé barvy? Která slibuje, že vám splní nějaký sen..., apod. Mohli 

bychom tak srovnat, zda je intertextovost úspěšnější přesvědčovací prostředek než ostatní.

Ve  svých  odpovědích  nejčastěji  respondenti  uváděli  reklamy,  v nichž  se  objevuje 

známá  písnička  (celkem  30krát).  Nejvíce  výskytů  jsme  zaznamenali  u  reklamy  na 

samoobsluhu Penny Market, která je inspirovaná písní  Nájem zvedej od skupiny Těžkej 

Pokondr (14)108. Tato reklama se u respondentů setkala s velmi negativním přijetím (viz 

dále).  Třikrát  jsme  zaznamenali  reklamu  na  zeleninu  Bonduelle,  ovšem  dotazovaní 

uváděli, že je zaujala „známá skladba“, nikdo neznal její název či autora, a může se tedy 

jednat  o  různé  skladby.109 Dva  respondenti  si  vzpomněli  na  reklamu  propagující 

supermarket Tesco s aktualizovanou verzí písně Řekni, kde ty barvy jsou (v původní verzi: 

Řekni,  kde  ty  kytky  jsou  interpretované  v češtině  M.  Rottrovou  nebo  Juditou 

Čeřovskou).110

Následující reklamy využívají písně v nezměněném znění, text není nijak přizpůsoben 

potřebám  reklamy:  dva  respondenti  si  zapamatovali  sociální  reklamu  na  organizaci 

Greenpeace,  v níž  zní  česká  hymna,  jejíž  text  kontrastuje  se  zobrazovanou  zničenou 

krajinou. Další dva dotazovaní uvedli reklamu na Škodu Fabia, v níž je použita píseň od 

Karla Gotta Jdi za štěstím, jednou jsme zaznamenali reklamu na T-mobile (s písní Let it  

snow  od  F. Sinatry),  reklamu  na  minerální  vodu  Mattoni  (s  písní  Venus  in  Furs od 

skupiny Velvet Underground) a reklamu na zmrzliny značky Koral (s písní  Malovaný 

džbánku interpretované H. Vondráčkovou). 

Jeden respondent odpověděl, že si vybavuje reklamu na koncert hudební skupiny. Tato 

odpověď je formulována velmi obecně, nicméně je zřejmé, že v reklamách na hudební 

108 Která sama též využívá melodii známé písně YMCA od skupiny Village People. Je možné, že si 
respondenti propojili reklamu přímo s touto předlohou.

109 V reklamách na produkty této firmy se opakovaně objevují aktualizované známé písně či skladby (např. 
Hit the Road Jack od Raye Charlese,  Radetzky Marsch od Johanna Strauße,  Singing in the Rain od Gene 
Kelly  atd.).  Na  webových  stránkách  firmy  je  dokonce  oddíl  „Zpíváme  s Bonduelle“,  kde  je  spolu 
s televizním spotem uveden text reklamní písně. Návštěvníci stránek jsou vyzýváni, aby si melodii, kterou 
znají z reklamy, zazpívali.

110 I zde už se jedná o převzatou melodii písně  Where have all the flowers gone  od Peeta Seegera a Joa 
Hickersona. Známá je též francouzská verze Que sont devenues les fleurs od interpretky jménem Dalida.
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produkci  se  písně  objevují.  Tato  odpověď  se  mírně  vymyká,  neboť  užitá  píseň  je 

v podstatě reklamou sama na sebe.  

Další tři dotazovaní odpověděli, že si vybaví reklamu na minerální vodu Poděbradka. 

V této  reklamě  je  skutečně  použita  píseň  (Letí  štěstí,  vzhůru  na  pedály…),  ovšem 

domníváme se, že byla vytvořena pouze pro potřeby dané reklamy111. Nepodařilo se nám 

ji  zachytit  v jiných  (chronologicky  starších)  kontextech.  Přesto  je  dle  opakovaného 

výskytu zřejmé, že píseň v reklamě má schopnost upoutat. 

37 dotazovaných z našeho vzorku uvedlo, že je zaujala reklama, v níž je patrný odkaz 

na film či seriál.112 15 respondentů si zapamatovalo reklamy, které odkazují k filmu nebo 

seriálu  postavou  či  konkrétní  scénou.  Zřejmě  největší  dopad  mělo  využití  rodiny 

Simpsonových v reklamě na Renault  Kangoo (uvedeno celkem 4krát).  Dva dotazované 

zaujala reklama s Bolkem Polívkou na paštiku Májka (Bohóšu, pospěš – dědictví aneb 

kurvahošigutentag  (1)). Postava Supermana se vyskytovala ve dvou odpovědích: jednou 

jako  parodovaná  kreslená  postavička  zpochybňující  Supermanovy  schopnosti,  resp. 

přičítající  jeho  schopnosti  energetickému  nápoji  Redbull,  podruhé  jako  panáček 

Palmexman z reklamy na prací prášek Palmex (s komentářem autorky: Nemám ráda blbé  

a „stupidní“ reklamy na prací prášky  (1)).  Dále  jsme zaznamenali  reklamu na jogurt 

Yoplait – Tarzan, který letí na laně a řve Jóógurt! (1) (odpověď respondenta je nepřesná, 

ve  skutečnosti  letí  Tarzan  na  liáně,  nic  nekřičí,  ale  narazí  do  stromu),  reklamu  na 

žvýkačky  Winterfresh  s postavou  Kingkonga  (1)  a  reklamu  na  žvýkačky  Airwaves 

(parodie na Indiana Jonese) (1).

Některé  reklamy  navazují  na  filmovou  scénu  velmi  volně,  ovšem  zřetelně,  zdroj 

nápadu lze identifikovat: Coca-cola – Tomáš potká na benzínce svojí bejvalku a nakonec 

uteče  jako  James  Bond  a  benzínka  vybuchne.  (Vtipně,  že  si  z toho  dělá  srandu)  (1); 

Snickers (připomíná mi film Transformers, dobrá hudba, která zaujme mladé, u starších  

musí docházet k nepochopení (1); Reklama na Poděbradku mi připomněla film Jak dostat  

tatínka do polepšovny  (1). U poslední zmiňované reklamy jde spíše o volnou asociaci 

založenou na vizuálním vjemu, podobném prostředí. V případě reklamy na Čokopiškoty 

111 Ovšem tuto domněnku v současnosti není možno verifikovat. Srov. názor J. Hoffmannové, že „zkoumání 
intertextů a odhalování jejich pretextů má někdy téměř detektivní charakter“ (2006, s. 170).

112 V  případě,  že  má  film  literární  předlohu,  dáváme  přednost  zařazení  do  skupiny  filmu,  protože 
předpokládáme jeho větší dopad na cílovou skupinu.
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Pims,  v  níž  vystupují  tři  čarodějky  s kouzelným  zaklínadlem  kouzlus  mňamózus,  si 

autorka komentáře vybavila film Harry Potter.

Reklamu na Staropramen, která je celá sestavena z názvů známých filmů, si vybavil 

jeden respondent. Zde hraje roli intertextový odkaz v úzkém slova smyslu, pohrávající si s 

dialogickou návazností jednotlivých replik (viz kap. 7.6.1).

Na dalších  10  dotazovaných zapůsobila  filmová  hudba v reklamě  či  použitá  píseň, 

nejvýrazněji  zřejmě  v reklamě  na  Pribiňáčky  (4krát),  v níž  zní  píseň  Pramen  zdraví 

z Posázaví J. Uhlíře z filmu  Ať žijí duchové.113 Čtyři studenti si vybavili pískání z filmu 

Kill Bill v reklamě na Komerční banku a její flexibilní hypotéku. Tato melodie ani film se 

ovšem zřejmě k produktu neváží  dostatečně,  takže  jsme dvakrát  zaznamenali  chybnou 

identifikaci  produktu  (respondenti  se  domnívali,  že  se  jedná  o  Českou  pojišťovnu  a 

půjčku Homekredit).  Jeden dotazovaný uvedl  reklamu na minerální  vodu Magnesia  (s 

písní z filmu  Amelie z Montmartru) a další  si vzpomněl  na reklamu propagující  „Akci 

cihla“ s písní  Den je krásný z filmového muzikálu  Starci na chmelu.  Autor výběr písně 

komentuje následovně: Myslím, že je to vhodně zvolená píseň. Na lidi často hodně působí,  

když slyší, co znají. Upoutá je to a rádi si zazpívají taky (1) (viz též dále). 

11 respondentů upoutalo využití  písně z filmové pohádkové komedie  Šíleně smutná 

princezna. Reklamu na sýry Želetava uvedlo 8 respondentů. Ta samá pohádka poskytla 

hudební  motiv  též  reklamě  na  džus  Relax  (3  výskyty),  ovšem v tomto  případě  došlo 

jedenkrát k chybné identifikaci produktu. 

4  respondenti  uvedli  reklamu,  která  využívá  pohádkové motivy:  dva  dotazovaní  si 

vybavili reklamu na Redbull se Zlatovláskou (či princeznou ve věži a princem, jak napsal 

druhý z nich), jeden student uvedl reklamu na sůl s motivem pohádky Sůl nad zlato. Jedné 

dotazované reklama na zmrzliny značky Mrož připomíná Večerníček. Zřejmě se jedná o 

vnímání  podobnosti  na  základě  hlasu  mluvčího  (P.  Nárožný),  který  namluvil  několik 

Večerníčků pro děti.

Pouze jedenkrát jsme zaznamenali literární předlohu reklamy (Starobrno – upravené 

Staré pověsti české (1)) a jedenkrát historický citát (Království za koně, seznam.cz (1)).

Reakce studentů na využití výše uvedených motivů je možno rozdělit do tří základních 

skupin:  na  pozitivní  (celkem  42),  negativní  (39)  a  neutrální  či  nevyhraněné  (4).114 

113 Ta  ovšem využívá  dobový reklamní  sloganu  Pramen zdraví  z Posázaví.  Jedná  se tedy o řetězící  se 
intertextové odkazy: reklama využívá filmovou píseň, která odkazuje k chronologicky starší reklamě.
114
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Z pozitivních komentářů uveďme např.: [reklama na mě působí] vtipně (6); příjemně (4); 

líbí se mi  (3); kladně  (2); pozitivně  (2); pohodově  (1); zasměju se  (1) apod. Oceňována 

byla i nápaditost: přišlo mi to jako dobrý nápad, vzali starou pohádku, ale zakomponovali  

tam svůj produkt  (1). Někomu použité motivy připomenou určité nálady či vzpomínky: 

vybaví se mi vzpomínka na Vánoce / prázdniny (2); letní nálada (1) apod. 

Negativně  vnímali  studenti  naopak „nedostatek  originality“  (7),  např.:  nemám rád 

reklamy, které připomínají známé písničky, filmy... přijdou mi neoriginální (1); využívání  

cizího nápadu  (1); neumí si vymyslet  nic originálního  (1); jsem naštvaná, nemůžou to  

vymyslet a ukradnou to z filmu  (1) apod.  V této souvislosti se též často vyskytuje slovo 

trapný / trapně (9), např.: Záleží na konkrétním případu, ale většinou to na mě působí  

trapně. Mám radši, když má reklama svou vlastní myšlenku, odnikud nezkopírovanou (1). 

Nemůžeme  obecně  konstatovat,  že  by  své  oblíbené  filmy  či  písně  mladí  lidé 

v reklamách chtěli vidět: Připomíná mi to, z čeho ten prvek je. Někdy jsem naštvaná, když  

jsou  v hloupých  reklamách  moje  oblíbené  věci  (1); nechutně,  tohle  už  je  částečně 

manipulace a je to jejich zneužití, poškodí to můj zážitek z filmu (1). Většinou ovšem platí, 

že  pokud  se  respondentům líbí  písnička,  líbí  se  jim  následně  i  reklama,  to  samé  je 

prokazatelné i u filmů (Pokud k tomu filmu mám kladný vztah, tak většinou sympaticky  

(1)),  a  naopak,  negativně  vnímají  reklamy,  když  se  jim nelíbí  ani  pretext  či  původní 

interpret  (např.  o  reklamě  na  Penny market:  rozmlátila  bych  televizi  (1); uřvané  (1); 

agresivní (1); odpuzující (1); zvracel bych (1); hrozně, stáhněte to okamžitě, trapnější už  

být  nemůže  (1)).  Pro některé  diváky může  být  vhodně užitá  hudba v reklamě  vítanou 

příležitostí,  jak  slyšet  svoji  oblíbenou  píseň,  či  inspirací  zakoupit  si  CD  od  daného 

interpreta  (viz  dotazy  v internetových  diskuzích  a  na  specializovaných  webových 

stránkách, kde si účastníci  sdělují jména interpretů a písní užitých v reklamách),115 pro 

jiné se jedná naopak o zneužití: je mi to fuk – mám tu písničku na CD, spíš mě štve, že ji  

použili (1).

Ve  dvou  dotaznících  jsme  zaregistrovali  rozpor  mezi  jednotlivými  odpověďmi 

respondentů  (dotazníky  č.  87  a  137).  V otázce  č.  3  uvedla  studentka  parodii  na  film 

Indiana Jones v reklamě na žvýkačky Airwaves a své pocity z použití filmového motivu 

popsala takto: Jsem naštvaná. Nemůžou nic vymyslet a ukradnou to z filmu. U otázek č. 4 

 

 Do tohoto hodnocení  jsme zařadili  všechny reakce  (včetně  komentářů  k reklamám,  které  jsme z výše 
zmíněných důvodů z první části analýzy vyřadili).
115 např. http://fora.diskografie.cz/pisne-z-filmu-serialu-a-reklam
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a 5 ovšem vybrala reklamu A, resp. D, u nichž ocenila jejich originalitu a vtipný podtext. 

Druhá respondentka  u otázky č.  3  odpověděla,  že  se  jí  na výše popsaných reklamách 

nelíbí nedostatek originality a využívání cizího nápadu, ale u následujících otázek vybrala 

reklamy A, D a F, které jí přišly vtipnější a přesvědčivější. Jedná se ovšem o případy 

ojedinělé.

Dotazovaní  též  popisují  funkci  a  efekt  použitých písní  v reklamách:  je  to  reklama, 

která používá známou píseň, která mi i po skončení reklamy zní v hlavě, tudíž si reklamu 

neustále pamatuju (1); často vidím reklamy s hudbou, kterou jsem už někde slyšel, více mě 

zaujme, vzpomínám na tu hudbu (1); často se vyskytují známé písničky, obvykle se snaží  

člověku „zažrat pod kůži“  (1);  vesele  – musim si  to zpívat  taky  (1); Myslím, že je to  

vhodně zvolená píseň. Na lidi často hodně působí, když slyší, co znají. Upoutá je to a rádi  

si zazpívají taky  (1); Trochu to na mě působí jako zneužití těch písní. Spousta lidí si ty  

písně pak spojuje s tím výrobkem, reklamou (1).

Výsledky této  otázky mohou částečně  znejasňovat  pojetí  toho,  co  je  vnímáno jako 

„dobrá  reklama“.  Např.  výsledky  sondy  ukazují,  že  přestože  se  určitá  reklama 

respondentům nelíbila, až hnusila, velmi dobře si pamatují, co propaguje. (Viz opakovaný 

výskyt  reklamy na Penny Market s upravenou písničkou od skupiny Těžkej  Pokondr, 

kterou respondenti nesnáší, apod., srov. reakce výše.) Paradoxně tak reklama splnila jeden 

ze  svých  cílů  –  vryla  se  do  paměti.  Otázka  je,  zda  budou  dotazovaní  supermarket 

vyhledávat,  když  u nich  recepce  textu  není  spjata  s pozitivními  emocemi.  (Srov.  kap. 

10.7.2,  pasta  proti  paradentóze,  nebo  naopak  příliš  zábavná  reklama,  např.  na 

www.centrum.cz.)

Odpovědi,  v nichž  respondenti  připsali  nejrůznější  komentáře,  ale  neodpověděli  na 

námi  zadanou otázku,  nám též  sdělují  něco  o  vnímání  reklam.  Někteří  dotazovaní  si 

uvědomují,  že  intertextové  odkazy  v reklamách  se  vyskytují,  ale  žádnou  konkrétní 

reklamu neuvedli: Určitě jich je spousta, ale teď si žádnou nevybavuji. (1); Ano, takových 

reklam je velmi mnoho, ale bohužel si teď nemohu vzpomenout. Působí dobrým dojmem. 

(1); Reklama mě víc zaujme, když je doprovázena oblíbenou písničkou. Líbí se mi, když se  

v reklamě objeví citát z hezkého filmu. (1). 

Jiné  reakce  prokazují  u  respondentů  okrajové  vnímání  reklam,  někdy  i  vědomé 

omezování jejich efektu:  Reklamy příliš nesleduji, nesnažím se jim věnovat pozornost a  

upřímně nechci  si  nic  z nich  vybavovat.  Působí  však  na  mě (pokud  je  použito  „něco 
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z něčeho“) dosti krajně. Tak, že nemají vlastní nápady.  (1); Na to se nesoustředim (při  

reklamách dělám jiný věci) (1); Reklamy přepínám. (2); Ani ne, na televizi koukám jen na 

vybrané  filmy,  tudíž  reklamám  nevěnuju  moc  pozornost  a  rádio  nemám,  reklamy  na 

internetu přehlížím. (1).

Někteří  respondenti  bez vyzvání  využili  prostor  pro vyjádření  nepříjemných pocitů 

spojených s reklamní produkcí (Bohužel nevybavuju.  Dá se pochopit,  že reklamy musí  

být,  ale nevidim důvod, proč musí být uprostřed pořadu.  (1)) či krajně negativního až 

extrémního stanoviska (Že jsou to lháři. Že všichni, kdo maj reklamy, tak to neni tak, jak  

to myslí. Pořád platí něco za něco. (1)).

10.7.4 Otázka číslo 4
V otázce číslo 4 měli  studenti zakroužkovat tu ze dvou reklam (A a B), která jim 

přišla  zajímavější,  a  svůj  výběr  zdůvodnit.  Cílem  bylo  zjistit,  které  z použitých 

přesvědčovacích prostředků respondenti preferují. V obou případech se jednalo o reklamy 

inzerující  přípravek  pro  zmírnění  následků  hmyzího  štípnutí.  Preparát  není  primárně 

určený pro děti a mládež, ale mohou ho používat a zřejmě ho budou znát. Ani reklamy 

tedy nejsou zaměřeny na tuto cílovou skupinu. Obě reklamy obsahovaly fotografii balení 

přípravku a zhruba stejné informace, tj. jméno přípravku a jeho účinky. V obou případech 

byly záměrně voleny podobné barvy. Reklama A byla založena na intertextovém odkazu 

na písničku  Komáři se ženili a současně na architextové podobě svatebního oznámení. 

Předpokládali  jsme,  že na adresáta  bude působit  i  vtip  ukrytý  v odkazu,  který ale  pro 

některé příjemce může být interpretačně obtížný. Slogan reklamy B byl založen na rýmu. 

Ve sloganu se objevuje graficky zvýrazněný název výrobku, který tak zřejmě bude lépe 

zapamatovatelný.  Slovo  rychle a  vykřičník  mohou  dodat  reklamě  na  naléhavosti  a 

umocnit tak její účinek. 

Tabulka č. 2

Reklama Absolutní četnost Relativní četnost116

A 157 65,4 %
B 83 34,6 %

Reklamu A si vybralo 157 respondentů, reklamu B zakroužkovalo 83 studentů. 10 

dotazovaných  zakroužkovalo  odpověď,  ale  svůj  výběr  nezdůvodnilo.  (4  studenti 
116 Se zaokrouhlením na jedno desetinné místo (i u následujících položek). Výchozí je pro nás součet 
odpovědí A + B (na rozdíl od grafů v příloze, které zobrazují všechny získané odpovědi).

133



odpověděli,  že  se  jim nelíbí  ani  jedna  z těchto  reklam,  jeden respondent  neodpověděl 

vůbec. Tyto čtyři odpovědi nebyly do tabulky zohledňující kvantitativní údaje zařazeny. 

Ovšem pro nás mají jistou vypovídací hodnotu.). 

Svůj výběr dotazovaní zdůvodňovali následujícím způsobem:117

Reklama A:

 Nejvíce  dotazovaných  (65)  zaujal  vtip  či  humor  obsažený  v reklamě.  Příklady 

odpovědí: je vtipná / je vtipnější / je aspoň trochu vtipná / má určitý vtip / humor (56); je  

legrační (3); vtipný slogan (2); vtipný a roztomilý slogan (1); člověk se u ní může zasmát 

(1); originální nápad s vtipným podtextem, narozdíl od suchopádného prostého sdělení  

v B (1); má vtipnější nápad (1). 

Domníváme se, že když někdo vnímá tuto reklamu jako vtipnou, je nezbytné,  aby 

nejprve  odhalil  intertextovou  narážku  na  lidovou  píseň.  V těchto  případech  tedy 

implicitně působí na recipienta intertextovost.

22 respondentů explicitně uvedlo, že je zaujala návaznost textu na jiný text, přičemž 

zčásti  byli  schopni tento pretext pojmenovat.  Jako důvod uváděli:  písnička Komáři se  

ženili (6); známá písnička Komáři se ženili (1); narážka na písničku Komáři se ženili (2); 

připomíná  písničku  Komáři  se  ženili  (2); navazuje  na  písničku  Komáři  se  ženili  (1); 

Vlastně ani nevím. Možná je to i kvůli  písničce Komáři se ženili  (1); přeformulovaný 

úryvek z písničky je pro mě lepší než trapný rým (1); v Béčku to je jen nějaká rýmovačka,  

ale A má nějaký podtext, navíc na písničku Komáři se ženili, která je docela legrační (1); 

využití  lidové písně Komáři se ženili  (1); vtipná parafráze na známou písničku  (1); je  

spojena  s něčím,  co  již  znám  (v  tomto  případě  s dětskou  písničkou)  (1); zpestřuje  

připomínkou písničky (1); vtipná upoutávka s asociací na písničku, ale musí u toho člověk  

přemýšlet (1); využití známé písničky podle mě donutí člověka o reklamě přemýšlet (1).

Někteří studenti si uvědomují jistou náročnost interpretace textu: člověk u toho musí  

přemýšlet  (1); musím si ji prohlédnout důkladněji, abych zjistila, o co jde  (1); nutí mě 

přemýšlet o významu svatebního oznámení (1). Viz též výroky výše. Někteří si povšimli i 

toho,  že  pretext  je  známý,  v čemž  částečně  spočívá  úspěšnost  reklam založených  na 

intertextovosti:  parafráze na známou písničku  (1); je spojena s něčím, co již znám  (1). 

117 Dodejme, že bylo velmi obtížné získané odpovědi kategorizovat (viz též ot. č. 5 a 6). Odpovědi jsme 
rozdělili  do  jednotlivých  skupin  pro  přehlednost,  mnohé  odpovědi  by  mohly  být  zařazeny  ve  více 
skupinách, implicitně v sobě nesou další zmiňované faktory.

134



Považují  text  za  „docela  legrační“,  zpestřený  a  vtipný.  Místo  slova  intertextovost 

používají výrazy:  narážka na, připomíná, navazuje na, parafráze. Jen jeden dotazovaný 

zmínil, že úryvek z písně je přeformulovaný. 

Velká skupina studentů (celkem 58) preferovala reklamu A, protože ji považovala za 

nápaditější,  originálnější,  zajímavější  apod.  Viz  některé  opakující  se  odpovědi:  lepší  

nápad / má lepší nápad  (14); nápaditá / nápaditější  (5); originální / originálnější  (13); 

poměrně originální, i když opravdu hloupá reklama118 (1); originální nápad (1); nevšední  

nápad  (1); má aspoň nějaký nápad  (1); dobrá vynalézavost  (1); víc upoutá  (4); víc mě 

zaujala  (5); má trochu pointu  (1); zábavnější  (4); zajímavější  (4); protože na sobě má 

aspoň něco zajímavého (1); zajímavý text (1); velmi zajímavý text (1).

7 respondentů upoutala reklama kvůli využití svatebního oznámení (či dopisu), které 

popisovali jako neobvyklé, originální a zajímavé. Tato kategorie má tedy průnikové body 

s předchozí  skupinou odpovědí.  V tomto  případě  zaujal  princip architextovosti,  i  když 

méně,  než jsme očekávali:  víc mě zaujme, protože je to neobvyklé  spojení svatebního  

oznámení s léčivou mastí (1); oznámení komárů (1); svatební oznámení (1); originálnější  

tím svatebním oznámením (1); pozvánka na svatbu (1); dali popis na dopise (1); zaujme 

dopisem  (1).  (Poslední  dvě  odpovědi  nepovažujeme  za  fakticky  správné,  reklama 

nevykazuje textové znaky dopisu.) 

Relativně  velká  skupina  studentů  (celkem  18)  ocenila  vizuálně-grafickou  stránku 

zpracování  reklamy.  Zaznamenali  jsme  odpovědi  jako:  hezčí  grafika  (4); graficky  

zajímavější  (1); více  se  zde  pracuje  s grafikou  (1); lépe  pracuje  s obrazem  (1); lepší  

design (1); 3D (1); písmem (1); lepší vzhled (1); lepší zpracování (1); lépe vykreslená (1); 

kontrast  (1);  výraznější  (1);  nápadnější  (1); propracovanější  (1); je  větší  (1). Do této 

kategorie  by spadaly i  odpovědi respondentů,  kteří  vyzdvihli  barevnost reklamy A:  je  

hezky barevná / je barevnější (12); lépe zvolené barvy (1).

Získali jsme i odpovědi, které není možno zařadit do předchozích skupin odpovědí, 

nenacházíme  v nich  ale  ani  jiný  sjednocující  prvek,  např.: přesvědčivější  (1);   není  

obyčejná (2); člověk si ji lépe zapamatuje (1); hezký citát (1); akčnější (1); roztomilá (1); 

příjemnější (1); lidštější (1). U posledních čtyř odpovědí by zastřešujícím motivem mohla 

být  atmosféra,  pocit,  přesto  je  nehodnotíme  jako  typické,  nejen  proto,  že  jsou  svým 

způsobem významově protikladné. 

118 Zde jsme svědky zvláštního rozporu mezi dvěma částmi odpovědi.
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O špatné identifikaci pretextu svědčí odpověď využití známého přísloví (1). Je otázka, 

zda dotazovaný výchozí písňový text špatně identifikoval, či zda se pouze špatně vyjádřil.

Celkové  nepochopení  přesvědčovacího  principu  můžeme  najít  v odpovědích  jako: 

první nedává smysl (2); jak má ženění pomoci? (1); v A nechápu spojení mezi svatbou a  

gelem na bodnutí hmyzu (2). Někteří respondenti možná intertextový odkaz nepochopili, 

neidentifikovali  pretext,  ale  přesto  je  reklama  upoutala.  O  tom  vypovídají  odpovědi: 

komár spojený se svatbou (1); zábavný nápad se ženěním komárů (1); Líbí se mi na tom ty  

komáři, to, že se berou. Je to legrační (1).

Některé odpovědi byly výjimečné, až poetické, např.: má víc zákoutí (1).

Část respondentů uváděla jako důvod preference srovnání s některým z jevů v reklamě 

B,  který  považovali  za  negativní.  Nejčastěji  se  vyjadřovali  vůči  nepříliš  povedenému 

rýmu  (někdy  i  velmi  kategorickým  způsobem)  či  nenápaditosti  sloganu  reklamy  na 

Fenistil:  není  to  jen  rýmovačka  (1); nesnaží  se  zapůsobit  rýmem  (1); nemám  rád 

nezajímavou poezii (1); reklama na Fenistil je jen rýmovačka a nic víc (1); B je jen další  

obyčejná reklama, fakta hozená do poetického pláštíku – jako za komunistických ér (1); B 

je ubohá, primitivní pseudoverš (1); B je jen nějaká rýmovačka (1); heslo v B je fádní (1); 

B má laciný slogan (1).

Mnozí  studenti  vybrali  reklamu A,  protože  v ní  vidí  „něco navíc“.  Má podle nich 

schopnost zaujmout:  není to jen slogan  (1); není to jen oznámení  (1); není to jen text  

s obrázkem krabičky (1);  není tak strohá  (1); není suchá jako B  (1); B je moc vážný a 

suchý  (1); protože ta  druhá je  horší  :)  (1); protože Béčko je  trapná,  nenápaditá,  jen  

obrázek výrobku a ničím zajímavý text (1); [A] je složitěji řešena, je v ní jakýsi vtip a více  

prvků než v B (1);  [A] je zas trochu něco jiného, B je otřepaná (1); ta druhá [B] je taková 

moc jednoduchá (1); B je nudná a vidím ji všude (1); B je pouze suše informativní (1); B 

je takový standard (1).

Některé  odpovědi  svědčí  o  poučeném přístupu  konzumenta  reklam  –  k takovému 

bychom chtěli dovést žáky a studenty v rámci předmětu mediální výchova. Uvědomují si 

přesvědčovací  prostředky,  mají  ale  proti  nim  vypěstovanou  jistou  imunitu.  Dávají 

přednost  informativnosti  před  persvazí.  Vybrali  reklamu  A,  ale  (zřejmě)  by  je 

nepřesvědčila ke změně osvědčeného produktu: ale stejně bych použila / koupila Fenistil,  

protože ho znám / protože s ním mám lepší zkušenosti (4); je to udělané vtipnou formou,  

ale stejně bych dala přednost již osvědčenému Fenistilu s méně poutavou reklamou (1); 
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originální  nápad se  svatbou komárů,  jinak  mě však  ani  jedna  příliš  nepřesvědčila  o 

kvalitě propagovaných preparátů (1).

Jedna  respondentka  si  uvědomuje,  že  zajímavost  nemusí  jít  vždy  ruku  v ruce 

se vkusem. A jí přijde zajímavější, ale B vkusnější.

Reklamu B volili respondenti z následujících důvodů:

Největší skupina dotazovaných zvolila  reklamu na Fenistil  z důvodu jednoduchosti, 

jasnosti či přehlednosti: je jednoduchá / jednodušší / dávám přednost jednoduchosti (14); 

stručná (5); jasná (4); srozumitelnější (2); přehlednější (2); obsahuje jasné informace (1); 

není  přeplácaná  (1); střízlivější  (1); trefnější  (2); výstižná  (1); lépe  se  čte  (1). Tuto 

skutečnost  kladou  do  kontrastu  s reklamou  A  výčtem jejích  negativních  rysů: v A  je  

mnoho zbytečných prvků ačkoli má zajímavý nápad (1); [A je] přeplácaná (1); A je dost  

nepřehledná (1); u první se nepozná, o čem je reklama, jen z popisů „léčí, zklidňuje...“  

(1).

Opět je patrno vnímání intertextovosti jako intelektuální zátěži, něčeho, co vyžaduje 

příliš  mnoho  aktivity:  u A jsem musel  dýl  přemejšlet,  než  jsem to pochopil  (1); není  

potřeba se na ni soustředit [na B] (1); člověk nemusí luštit, co se mu chce sdělit (1).

Další odpovědi preferující reklamu B vyzdvihovaly mimo jiné stejné jevy, které často 

vadily respondentům, již vybrali reklamu A: rým, básničku či slogan (23), např.: rýmuje  

se / rým / hezky se rýmuje / pěkná rýmovačka (8); má velice výstižný text, který se ještě  

rýmuje  (1); protože  je  slogan ve  verších /  veršovaný  (3); básnička  se  mi  líbí  víc  (1), 

básnička (1); lepší slogan (1).

Některé studenty sice rým ve sloganu upoutá, přesto si jsou vědomi jeho jednoduchosti 

a prvoplánovosti: protože je slogan ve verších, ale je dost laciný (1).

Mnozí  respondenti  si  uvědomují,  že  rým  v reklamě  má  nezastupitelný  vliv  na 

zapamatovatelnost  reklamy,  která  je pro plnění persvazivní funkce podstatná (viz kap. 

5.2):  básnička se časem vryje do paměti  (1); člověk si ji  [reklamu] lépe zapamatuje  (1); 

slogan je veršovaný a člověk si ho lépe zapamatuje (1).  

Skupina tří studentů vyzdvihla dobrý citát (1); hezký a jednoduchý citát (1); líbí se mi 

citát  (1). Zde upozorňujeme na nepřesné používání slova citát, které studenti nevnímají 

jako „doslovně uvedený cizí výrok či textový úsek“ (SSČ, 2007, s. 43), ale spíše jako 

synonymum slova slogan či velmi obecně kteroukoli část textu, která by se potenciálně 

dala citovat. Tento jev se opakuje v několika dotazníkových položkách, viz též kap. 3.2.
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 Lepší  grafické  či  barevné  zpracování  zaujalo  celkově  devět  dotazovaných:  lepší  

grafika (3); lepší grafické zpracování (1); lepší barevné provedení (3); barvy na mě lépe  

působí (1). Následující odpověď vypovídá o výtvarném vzdělání respondenta: obrázek je  

ve zlatém řezu (1).  

Někteří respondenti ocenili skutečnost, že reklama není nijak výrazná. Jako pozitivní 

vlastnost  vnímají  „normálnost“  či  běžnost  reklamy,  viz  odpovědi  je  normálnější  (2); 

docela normální (1); je to klasika (1); obyčejná reklama (1). Oproti „vtipné“ reklamě A 

vnímají B jako serióznější, ovšem pouze v relativní míře. Odpověď jednoho respondenta 

zní serióznost (teda mírná).  

Zdá  se,  že  určité  skupině  respondentů  vadí  u  vtipu  v reklamě  A  jistá  trapnost. 

Domníváme se, že tento způsob vnímání světa může být spojen s věkem respondentů. 

V období dospívání mnozí mladí lidé považují cizí humor za trapný, snaží se být nad věcí, 

chtějí si zachovat zdánlivý odstup, aby prezentovali svoji zralost a dospělost:  B je míň 

trapná (1); není trapně vtipná (1); A je trapná / přijde mi trapná (5). Někteří neměli tolik 

vyhraněný přístup, prezentovaný humor ale neocenili: na A se mi nelíbí jakoby „svatební  

oznámení“ – nepřipadá mi to vtipné (1); ten vtip mi tam přijde násilně vloženej (1); vtip  

se  ženěním  komárů  mi  nepřijde  vtipný  a  vyznačené  slovo  léčí  působí  nutivě  a 

nedůvěryhodně (1).

Zajímavé  je  hodnocení,  jehož  autor  považuje  zřejmě  manipulaci  do  jisté  míry  za 

pozitivní vlastnost:  víc manipuluje s lidmi, více přesvědčuje, že výrobek je ten pravý (1). 

Je  ovšem  možné,  že  se  respondent  snaží  vcítit  do  „běžného  recipienta“  a  snaží  se 

odhadnout dopad reklamy. 

Několik dotazovaných uvedlo jako důvod výběru reklamy B velmi obecné vlastnosti 

textu: lepší (2); poutavější (1); zajímavější (1); je hezká (1); je elegantní (1); spíš zaujme 

(1) atd.

Několik zdůvodnění je podle nás věcně chybných, přesto je jako subjektivní názor 

akceptujeme.  Zdá  se,  že  studentům  se  reklama  na  Fenistil  Gel  (B)  jeví  jako 

informativnější, přestože neobsahuje oproti reklamě A žádné faktické informace navíc. Je 

možné, že se jim slogan odkazující k lidové písni zdá matoucí:  dozvím se na ní  [na B] 

potřebné  informace  (1);  dozvíme  se,  na  co  je  (1);  víc  mi  toho  řekne  (1);  přijde  mi 

efektnější tím, že víc zdůrazňuje daný výrobek. A by bylo vhodné spíš jako reklama na  

sprej proti komárům (1).
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Jak jsme zmínili výše, výběr reklamy A by některé respondenty nepřesvědčil ke koupi 

propagovaného  prostředku.  U  reklamy  B  se  ovšem  objevily  i  reakce  do  jisté  míry 

paradoxní, popírající princip reklamy. Jako důvod výběru reklamy B uváděli dotazovaní 

dobrou zkušenost s přípravkem: protože Fenistil znám (1); protože Fenistil znám a mám 

s ním lepší zkušenosti  (1); protože Fenistil používám  (1); protože skutečně pomáhá  (1); 

Fenistil  mám  radši  a  má  hezčí  krabičku  (1); výrobek  používám  častěji  (1); protože 

Tantum neznám (1).

Reklamu B respondenti volili také z toho důvodu, že nepochopili pointu v reklamě A 

(viz též výše):  nechápu  (2); tu jsem asi nepochopila  (1); nepochopila jsem pointu  (2); 

nepřijde  mi  smysluplná  (1); na  A  nechápu  souvislost  mezi  svatbou  a  gelem  (1); v A 

nechápu  spojení  mezi  svatbou  a  gelem na bodnutí  hmyzu  (1);  není  tam  [v  B] žádné 

oznámení o svatbě komárů, které s výrobkem nesouvisí a já jeho význam nepochopil (1). 

Zdá se, že u reklamy A intertextový odkaz může způsobit, že nebude pochopena, což je 

jistý varovný signál pro zadavatele reklamy. Ten možná raději vsadí na reklamu banální a 

méně nápaditou, ale též snadno pochopitelnou.

10.7.5 Otázka číslo 5
V otázce č. 5 respondenti volili mezi reklamou C a D. Otázka zněla:  Které z reklam 

na  žvýkačky  si  spíš  všimnete  nebo  si  ji  zapamatujete?  Svůj  výběr  měli  dotazovaní 

zdůvodnit.  Cílem  bylo  zjistit  atraktivnost  jednotlivých  persvazivních  prostředků  pro 

danou cílovou skupinu. Zkoumali jsme též schopnost odlišit dvě podstatné fáze recepce 

reklam – „zaregistrování“ a „zapamatování“.

V obou případech se jednalo o reklamu na žvýkačky, tedy produkt primárně určený 

zkoumané  cílové  skupině.  Obě  reklamy  zobrazovaly  balíček  inzerovaných  žvýkaček. 

Reklama  C  měla  výrazné  barvy,  snažila  se  zaujmout  dynamičností  obrazu,  fotografií 

mladého cyklisty v pohybu a snahou o přiblížení sociolektu mládeže (Zažij  ten hukot!  

Máš to v ruce.). Reklama D naopak využila tlumené barvy, na jejichž podkladu balíček 

žvýkaček vyniká, zobrazuje J. A. Komenského s rákoskou a odkazuje k jeho dílu Škola 

hrou: Škola hrou, ale rákoska je rákoska. Dodatek k tomuto sloganu může být náročnější 

na interpretaci  a zřejmě ne všichni ho pochopí:  Tak čisté  jako vaše zuby budete chtít  

všechno,  i  svědomí.  Orbit,  čistá  práce.  Opět  zde  tedy  působí  humor  ve  spojení 

s intertextovostí,  doplněný o využití známé historické postavy.  (Též se jedná o určitou 

formu intertextovosti, vnímanou poněkud obecněji.) 
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Tabulka č. 3 

Reklama Absolutní četnost Relativní četnost
C 85 35,7 %
D 153 64,3 %

 Reklamu C si vybralo celkem 85 respondentů, reklamu D zvolilo 153 studentů. 10 

respondentů  svůj  výběr  nezdůvodnilo.  (3  dotazovaní  zakroužkovali  obě  varianty,  2 

dotazovaní otázku nezpracovali a jeden odpověděl, že se mu nelíbí ani jedna z nabízených 

reklam. Tyto odpovědi nezahrnujeme do tabulky zohledňující kvantitativní údaje.)

Svůj výběr u reklamy C studenti zdůvodňovali následujícím způsobem:

26 respondentů zaujala barevnost obrázku: je barevnější  (7); barevná (2); barevnost (1); 

má příjemnější barvy (1); výrazné barvy (3); nápadnější barvy (3); upoutá mě barevnost  

(1); barvy, které víc upoutají (1); barvy trknou do očí (2); jasné, poutavé barvy (1); barvy 

bijou do očí  (1); je  barevnější,  určitě  si  jí  všimne víc  lidí  (1); mám rád modrou  (1); 

modrá, jako žvýkačky (1).

10 respondentů konstatovalo, že C je výraznější nebo že víc upoutá pozornost (což do 

jisté míry též souvisí se zvolenými barvami): výrazná / výraznější (5); všimne si jí víc lidí  

(2); přitahuje pozornost  (1); nepřehlédnutelná  (1); na první pohled upoutá nejvíce  (1). 

Objevila se i kombinace výše zmíněných faktorů: velká, barevná, upoutá (1).

 22 respondentů uvedlo jako důvod výběru některý z aspektů modernosti, akčnosti či 

energičnosti, např.: je modernější (2); novější design (2); moderní a nové (1); akčnější (8); 

aktivnější  (1); energická  (1); dynamičtější  (1); živá  (1); živější  (1); působí  svěže  (1); 

zdůrazňuje pohyb  (1); má svůj styl  (1). Někteří dotazovaní se snažili analyzovat hlubší 

příčiny toho, proč je reklama zaujala:  je na ní zachycen pohyb – to určitě část mozku  

vnímá (1).

 9 dotazovaných ocenilo stručnost, jednoduchost: méně textu (2); jednodušší (2); není  

tam tolik písmen (1); méně nápisů (1); stručné (1); srozumitelnější (1). Opět se projevilo, 

že intertextový odkaz představuje pro recipienta jistou zátěž, což ne všichni ocení – určitá 

část cílové skupiny preferuje co nejmenší náročnost reklamních textů: nemusí se u ní tolik  

přemýšlet (1). 
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Skupinu 10 respondentů oslovilo využití sportovního motivu, což vyjádřili explicitně: 

je  tam kolo  (1); mám ráda  cyklistiku  (1); cyklista  je  záživnější  (1); je  sportovní  (1); 

sportovec  (1); mám rád sport  (1); sport  (1); sport je atraktivnější  (1); cyklista zaujme 

všechny bez rozdílu věku  (1); téma škola není zajímavé  (1), či implicitně: pro mě bližší  

(1). Někteří studenti uvažovali o vhodnosti tématu pro určitou cílovou skupinu:  mládež  

víc zaujme kolo než škola (1); vhodné pro naši věkovou kategorii (1).   

Poměrně  velké  množství  studentů  (16)  uvedlo,  že  C jim přijde  pro  kombinaci  se 

žvýkačkami  vhodnější,  že  mezi  tímto  produktem  a danou  reklamou  vidí  souvislost, 

případně  že  se  jim  nelíbí  spojení  J.  A.  Komenského  se  žvýkačkami,  např.:  spojení  

žvýkačky  s cyklistou  mi přijde  logičtější  než  s Komenským  (1); Komenský  a žvejkačky  

k sobě nejde (3); protože spojovat žvejkačku a J. A. K. mi nepřipadá vhodné (3); J. A. K.  

si se žvýkačkou / se žvýkačkama neumim nijak spojit  (2);  slogan v D si se žvýkačkou 

neumim nijak  spojit  (1);  víc  si  ji  spojím se žvýkačkami  (3); D mi přijde  nevhodná a  

nemám ráda J. A. K. (1); moc se mi nelíbí použití J. A. K. v D (1); logičtější (1). 

Mezi respondenty, kteří preferovali C, najdeme i zdůvodnění kuriózní až paradoxní, 

např.:  je  divnější  (1); tak  odpornýho  sportovce  si  budu  pamatovat  až  do  smrti  (1); 

komensa=škola=zlo (1).

Zdá  se,  jako  by  i  trapnost  či  ostatní  negativní  vlastnosti  měly  jistý  vliv  na 

zapamatování  či  zaregistrování  reklamy  na  žvýkačky  X-cite.  Napodobení  idiolektu 

mládeže se nemusí všem líbit, přesto reklamu preferují před D: je trapnější (1); trapnost  

(zažij ten hukot) (1); je přímo trapná a hloupá (1) (srov. kap. 10.7.2 – reklama na Penny 

Market).

Jedna respondentka  odpověděla,  že  by ji  reklama zaujala,  protože by si  ji  spojila 

s úplně jiným okruhem produktů: myslela bych si, že jde o nějaký závod  (1). Z dalších 

odpovědí, které naopak preferují reklamu na Orbit, vyplývá, že ani reklama s cyklistou 

není jednoznačná, že ani toto spojení není ideální, stejně jako spojení žvýkaček s postavou 

J. A. Komenského (viz dále). 

Skupinu  dotazovaných  by  upoutalo  grafické  ztvárnění  nebo  slogan  reklamy119: 

grafické  zpracování  (1); zajímavější  obrázek  (1); poutavý  obrázek  (1); lepší  obraz  a  

k tomu hodící se slogan (1); text je čitelnější než D (1); lepší slogan (2); díky citátu (1); 

heslo (1). 

119 Připomínáme nepřesné označování slovem citát, viz kap. 10.7.4
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Dvě odpovědi spojují několik výše zmíněných faktorů: D je sice vtipnější, ale C již  

na první pohled upoutá svojí výraznou a sytou barvou a snad i jakousi akčností. (1); Orbit  

znám, a tak bych se zaměřila na něco nového. Působí svěže. Komenský je vtipný,  ale  

barvy jsou vybledlé (1).

Je zajímavé,  že přestože žvýkačky nejsou už několik let  v prodeji a nikdy neměly 

příliš  široké zastoupení  na trhu,  dva respondenti  je  považují  za  chutnější:  žvejky  jsou 

dobrý (1); X-cite chutnají více (1).

Několik studentů reagovalo na otázku částí formulace otázky: lépe se zapamatuje (3); 

či velmi obecnou charakteristikou reklamy: zajímavější (2); zajímavý nápad (1); zajímavá 

(1); přesně ten druh reklamy, který mám rád (1).

Stejně jako v předchozí kapitole,  mnohdy bylo motivací výběru negativní vnímání 

druhé reklamy, která byla na výběr, respondent tedy zvolil „menší zlo“: D moc nechápu 

(1); D se mi nelíbí, nezaujala mě (1); D se mi zdá vadná (1); asi mě odrazuje zastaralej  

zevnějšek (Ámos) (1) atd.

Reklamu D vybralo 37 respondentů proto, že jim přijde vtipnější: je vtipná; vtipnější;  

celkem vtipně  udělaná;  kdo ji  vymýšlel,  měl  dobrý  smysl  pro humor.  Domníváme se, 

stejně  jako  v případě  předchozí  dvojice  reklam,  že  odhalení  intertextového  odkazu  je 

potřebné  pro  to,  aby  byla  reklama  považována  za  vtipnou.  Ovšem  přestože  reklama 

dotazované  upoutala,  někteří  si  uvědomují  její  slabší  stránky:  vtipná,  ale  vůbec  se 

nevztahuje  k produktu  (1); je  vtipná,  ale  barvy  jsou  vybledlé  (1). Blízko  ke 

kategorii vtipnosti má ohodnocení reklamy jako zábavnější (3). Jestliže jeden respondent 

se o reklamě D vyjádřil, že  mu přijde trošku úsměvná  (1), nejsme si jisti, jaký význam 

tomuto výroku přisoudit. Čeští politici v čele s prezidentem V. Klausem mu totiž vtiskli 

ráz  floskule,  která  mění  význam podle  jazykového  i  mimojazykového  kontextu  (Just, 

2005, zadní strana obálky).  

33 dotázaných vybralo reklamu D, protože je v ní ztvárněn J. A. Komenský (studenty 

často označovaný jako J. A. K.). Jako odůvodnění uváděli:   je tam J.  A. Komenský /  

Komenský  /  Ámos  (22); Jana  Ámose  Komenského  jsme  vloni  probírali  (1); jsem 

z pedagogické školy, tak na mě zapůsobí víc J. A. Komenský (1); Kdo by si nezapamatoval  

Komenského!  (1); J. A. K. upoutá pozornost  (1); Ámos je zajímavější  (1); vybaví se mi 

Komenský a rákoska (1). 
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Někteří  studenti  využití  Komenského  a  vtipu  ve  svých  odpovědích  explicitně 

propojovali:  Cyklista  mě nezaujme,  ale  starý  dobrý  Jan  Ámos  ano.  Navíc  slogan mě  

jakožto  studentku  pedagogické  školy  zasáhne  dávkou  humoru  (1); Kvůli  J.  A.  

Komenskému.  Obyčejně  bych  se  bála,  že  jej  nějak  zneuctí,  ale  tady  to  neudělali,  to  

oceňuji.  Je to žertovné a hlavně to není esteticky odporné.  (1); Protože je zajímavější  

právě  tím  Komenským.  Ten vtip...  (1); vtipné  přirovnání  k J.  A.  K.  (1); Komenský  + 

žvejkačky – vtipné (1).

Dalších 20 respondentů uvedlo jako důvod využití známé osobnosti, jedná se tedy o 

stejný princip jako výše,  pouze konkrétní  osoba nebyla  pojmenována:  je zde známá /  

významná  osobnost / postava / osoba / historická osobnost; zesměšnění známé osobnosti,  

kterou zná víceméně každý (1).

37 dotazovaných dále ocenilo, že reklama mezi ostatními vybočuje. Důvody výběru 

byly následující:  originalita / originálnější  (19); je originálnější, ale divná (1); nevšední  

(2); neotřelá  (2); neobvyklá  (4); netypická  (1); netradiční  (1); netradiční  nápad  (1); 

výstřední  (1); vypadá  jinak  než  ostatní  reklamy  (1); neočekávaná  (1); není  tak 

„reklamová“  (1); není tak tuctová  (1); není tak ohraná  (1). Podle studentů reklama též 

vyčnívá svou zastaralostí (1) či archaickým provedením (1).

Jestliže některým studentům nepřipadalo vhodné spojovat Komenského se žvýkačkami 

(viz výše), jiným naopak přišlo toto spojení zajímavé a funkční, např.:  protože J. A. K.  

není moc často na reklamách (3); J. A. K. se narozdíl od kola v reklamě jen tak nevidí (1); 

Cyklista  na kole  je  ve spoustě  reklam.  Kdybych na tuto reklamu mrkla jedním okem, 

nevěděla  bych,  jestli  je  na  sprchový  gel,  pěnu  na  holení...  J.  A.  Komenský  v moc 

reklamách není. (1); Protože Komenskýho znám a v životě by mě nenapadlo, že může hrát  

v reklamě na žvejky (1). 

Reklamu preferovali ale i respondenti, kterým toto spojení nepřijde příhodné: zajímavé  

pojetí... za prvé J.A Komenský, za druhé ten citát je hezky vymyšlený. Jen mi to trochu  

nesedí k těm žvýkačkám (1) (viz též výše).

Někteří respondenti jsou ohledně postavy J. A. Komenského v reklamě rozpačití, resp. 

z jejich odpovědí nepoznáme, zda tento fenomén vnímají jednoznačně pozitivně, vybrali 

nicméně reklamu D a jako důvod uváděli: je divné, že  J. A. K. je reklamě na žvejky (2); je  

nezvyklé  vidět  JAK u  žvýkaček  (1); šok  –  pod  Komenskym Orbitky  (1); Komenský  a 

žvejkačky? (1); to je divný, že Komenský je v reklamě na žvejkačky (1). 

143



 Skupině dotazovaných přijde naopak nevhodné sportovní ztvárnění reklamy C, které 

je pro ně buď svým způsobem matoucí (viz též výše):  C vypadá spíš jako reklama na 

sportovní vybavení  (2); Vypadá jako reklama na sportovní kolo  (1); protože u C bych 

nepoznal/a, o jaký výrobek jde (6), nebo málo originální: protože reklamových obrázků se  

sportovci je víc než dost / příliš mnoho  (3); nadupaný cyklista je tuctová záležitost  (1); 

reklam typu C je na ulici mnoho (1); reklam typu C je vidět spousta (1); reklamy jako C 

jsou obvyklé a jsou všude. Na první pohled byste u D nečekali reklamu na žvýkačky (1); C 

je podobná jako všechny ostatní (1); protože C je obyčejná (1). 

Některým respondentům přišlo nevhodné spojení žvýkaček s oběma motivy, ale vtipné 

provedení reklamy na Orbit bylo pro ně rozhodující: U C bych na první pohled nepoznal,  

že jde o žv. U D sice také ne, ale už je to lepší a má vtipnější text (1).

O  jisté  složitosti  reklamy  D,  resp.  nárocích  kladených  na  její  interpretaci,  svědčí 

následující hodnotící výroky:  protože nad ní budu tejden přemýšlet  (1); na první pohled 

nic společného – musím přemýšlet... (1); na první pohled není vidět žádná souvislost mezi  

Kom. a žvejkačkama a nutí  mě proto ke zvýšené pozornosti  (1); čekala bych, že je to  

reklama na úplně něco jinýho (1). U dvou respondentů hraje svou roli zřejmě i zvědavost:  

chci zjistit, jaký výrobek to je (1); člověka zajímá, o co jde (1). 

Přes veškeré výše zmíněné názory jsme zaznamenali i relativně překvapivé mínění, že 

v reklamě D je líp poznat, na co to je (1), nebo že reklama D je lépe pochopitelná (1).

Pro  respondenty,  kteří  humor  skrývající  se  za  reklamním  textem  odkryli,  bylo 

ztvárnění sloganu (resp. „citátu“, viz výše) pozitivním prvkem v reklamě:  vtipný slogan 

(2); pěkný slogan (2); citát  (1); dobře vymyšlený citát  (2); zajímavý citát  (1); zaujal mě 

výrok: Čistá práce (1). 

Pro některé studenty byla rozhodujícím momentem neobvyklá barevnost: jsou zvoleny  

jiné barvy než obvykle (1); nepoužívá tak ostré barvy (1); jednoduché barvy (1); či vhodně 

zvolený obrázek:  zaujme mě neobvyklý obrázek  (1); obrázek je zajímavější než cyklista  

„v akci“  (1). Neobvyklost  grafického zpracování  (tlumené  barvy)  má  za  následek,  že 

samotný inzerovaný produkt je na reklamě viditelnější, vystupuje do popředí: produkt se  

lépe vyjímá (1); žvýkačka je zviditelněna (1); kontrastnější (1); není sice tak barevná, ale  

je  tam  kontrast  portrétu  a  žvýkaček  (1);  u  C  se  vše  slévá  (1); u  C  splývá  pozadí  

s popředím  (1). Jeden respondent souhrnně ocenil vizuální zpracování reklamy, propojil 

tak několik výše zmiňovaných faktorů: má lepší grafiku (1). 
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11 respondentů kladně ohodnotilo, že reklama D je zajímavá / zajímavější (11) či má 

dobrý /  lepší  nápad,  je  nápaditější  (7).  Dobrý slogan (či  citát,  jak ho mnozí  studenti 

označovali) zaujal 10 respondentů. 

Vymezení oproti  negativně vnímané reklamě C použili  též následující  respondenti, 

kteří zakroužkovali reklamu D, např.:  protože C je trochu zmatečná (1); asi proto, že C 

mě vůbec neoslovila  (1); C je trapná a hloupá  (1); C je nudná a nezajímavá  (1); C je  

trapná a tuctová (1).

Následující  hodnocení reklamy nemá nic společného s jejím zpracováním,  opírá se 

pouze o znalost produktu: Orbit je celkově známější značka (1).

Určité  odpovědi  vypovídají  něco  o  charakterových  vlastnostech,  individuálních 

zájmech či preferencích respondentů: protože spíš koukám na nějaký kulturní věci než na 

horské kolo (1); klidnější  (1); hukot mě moc neláká (1); není tak agresivní  (1); není tak 

vlezlá (1). 

Někteří studenti si patrně též uvědomují potřebu zaměřit reklamu na vybranou cílovou 

skupinu. O reklamě C: mládež víc zaujme kolo než škola  (1); vhodné pro naši věkovou 

kategorii (1); [reklama D] není zaměřena na typického idiota z učiliště (1).

Předpokládali jsme, že reklama C bude pro studenty výraznější, a tedy spíše zmíní, že 

si  jí  všimnou.  Naopak  u  D  jsme  očekávali,  že  se  budou  vyjadřovat  spíš  k lepší 

zapamatovatelnosti  reklam.  Odpovědí,  které  přímo  směřují  k tomuto  problému,  jsme 

nedostali mnoho (oproti pilotážní skupině).

Přítomnost postavy J. A. Komenského zřejmě způsobila i to, že reklama přijde určité 

skupině respondentů výraznější, a to přesto, že použité barvy jsou tlumené: víc upoutá (3); 

poutavá (1); dřív zaujme (1); nepřehlédnutelná (1); víc si jí povšimnu (1). 

Naopak  4  studenti  zaznamenali,  že  se  podle  nich  reklama  líp  pamatuje.  Na 

zapamatovatelnost má jistě vliv i formulace sloganu:  i když není tak barevná, obsahuje  

pěkný citát, který se dobře pamatuje (1) (viz též výše).

Není  jisté,  že  v případě  této  otázky  hodnotili  respondenti,  které  reklamy  si  spíš 

všimnou  či  si  ji  zapamatují,  nebo  označovali  reklamu,  která  se  jim  „víc  líbí“.  Tyto 

položky  by  se  samozřejmě  mohly  lišit.  Někteří  si  tuto  diskrepanci  uvědomovali  a 

explicitně ji vyjádřili:

D je sice vtipnější, ale C již na první pohled upoutá svojí výraznou a sytou barvou a snad  

i jakousi akčností (1).
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Je to zajímavý nápad, lépe bych si jí zapamatovala, ale víc se mi líbí zrovna na žvýkačky 

C, nepřijde mi moc dobré spojovat Komenského se žvejkama :) vždyť ani nevěděl, co to  

žvejka je :) (1).

D je  vtipná,  ale  musím si  ji  přečíst  –  když  jdu  okolo,  nemusela  bych  si  jí  všimnout.  

Výraznější je C, ale pravděpodobně by mě nezaujala a vůbec bych ji nečetla (1).

Sice tolik nebije do očí, ale věnuje-li jí člověk pozornost, zaujme ho více (1). (Zde 

narážíme na dvojí možnou interpretaci slova zaujmout.)

Někteří  si  též  uvědomili  rozdíl  mezi  dvěma  fázemi  percepce  reklamy,  tedy 

„všimnutím“ a „zapamatováním“ (dle modelu ADAM, viz kap. 5.2):  C si víc všimnu, ale  

D si líp zapamatuju (3); D si lépe zapamatuju, ale C je výraznější (1); D si zapamatuju,  

ale C se mi víc líbí (1); zapamatuji si více D, líbí se mi více a je to vtipné. Ale na první  

pohled mě upoutá C, ale moc se mi nelíbí (1); C se mi víc líbí na daný produkt, ale D je  

hezčí (1); D je dobrá k všimnutí, ale C se mi líbí víc na žvejky (1).
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10.7.6 Otázka číslo 6
V otázce číslo 6 měli studenti na výběr ze tří reklam: E, F a G, které byly záměrně 

zacíleny na produkt, se kterým pravděpodobně dotazovaní nemají prozatím zkušenosti a 

zřejmě se o něj příliš nezajímají, na hypoteční úvěr. Otázka zněla: Která z těchto reklam 

by vás asi na první pohled zaujala? U reklamy E jsme předpokládali, že může zaujmout 

výrazným barevným obrázkem lišky  a  architextovým odkazem k žánru  pohádky (Jak 

chytrá liška k bydlení přišla). Reklama F měla oslovit recipienta obrazovým i textovým 

odkazem  k filmu  Postřižiny.  Reklama  G  oproti  předchozím  nebyla  kreslená,  ale 

zobrazovala reálnou postavu ženy v moderní kuchyni,  ukazovala tedy konkrétně to, co 

mohou klienti banky získat. Výrazně barevný slogan Splňte si svůj sen o lepším bydlení 

představuje jeden ze základních prostředků přesvědčování reklamou – nabídku splněné 

touhy (Burton; Jirák, 2001).

Cílem  této  otázky  bylo  zaznamenat  přesvědčovací  prostředky  atraktivní  pro  naši 

skupinu respondentů. Zjišťovali jsme též, zda je intertextovost jako jeden z persvazivních 

prostředků vhodnější pro prvotní zaujetí recipienta,  nebo pro zapamatování a pozitivní 

vnímání reklamy.

Z 239  použitelných  odpovědí  si  reklamu  E  vybralo  129  respondentů,  reklamu  F 

zakroužkovalo 63 dotazovaných a reklamu G pouze 47.

Tabulka č. 4

Reklama Absolutní četnost Relativní četnost (%)
E 129 54 %
F 63 26,4 %
G 47 19,6 %

V případě  této  otázky  se  důvody  výběru  relativně  málo  variovaly  (v porovnání 

s předchozími reklamami).

 U reklamy E byl nejčastějším argumentem výběru použitý obrázek, a to celkem u 67 

respondentů.  Část  těchto dotazovaných upoutala  spíše barevnost,  velikost  či  výraznost 

obrázku,  nezanedbatelnou  skupinu  ovšem  tvořily  odpovědi,  v nichž  byla  explicitně 

vyzdvihnuta  postava  lišky.  Do  první  skupiny  zařazujeme  např.  následující  odpovědi: 

obrázek (3); velký obrázek (12); největší obrázek (1); výrazný / poutavý / vtipný / veselý /  

zajímavý  /  pěkný  /  hezký  obrázek  (9); výrazný  obrázek  nejlépe  upoutá  pozornost  (1); 

velký, jednoduchý, milý obrázek (1); hned jsem si všimla obrázku (1); obrazově nejhezčí  
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(1); kvůli obrázku bijícímu do očí (1); jeden výrazný obrázek zaujme víc než více malých  

(1); kvůli obrázku bijícímu do očí (1); nejvýraznější a nejjednodušší obrázek (1). 

Druhá výše zmíněná skupina respondentů shledávala reklamu atraktivní kvůli postavě 

lišky: liška (3); obrázek lišky (7); mám ráda lišky (1); liška je cool (1); roztomilá lištička  

(1); hezky  namalovaná  liška  (1); přerostlá  liška  (1); líbí  se  mi  lišák  (1); liška  jako  

propagovatel  banky  je  zajímavá  (1); liška  je  již  v reklamě známá  (1); klasika  –  vždy 

koukám,  co  „liška“ vymyslí  za  reklamu  (1). Respondenti  si  povšimli  obou faktorů  – 

výraznosti obrázku i využití motivu lišky. Atraktivní pro ně byla kombinace těchto dvou 

prvků:  upoutá obrázek lišky  (1);  výrazná liška (3);  velký obrázek lišky téměř přes celou 

reklamu je výrazný  (1); obrovská liška hned upoutala moji pozornost  (1);  liška upoutá 

pozornost (1);  jasná figura lišky bije do očí (1);  liška upoutá (na dalších dvou není jiný  

výrazný objekt) (1); lišku mám ráda a nejdříve si jí všimnu (1); výrazný obličej lišky (1). 

Podle názoru dvou respondentů je  přitažlivá  liščina  hlava:  velká chlupatá  hlava hned 

upoutá  (1);  dominantou  je  velká  chlupatá  hlava  (1).  Někteří  naopak  ocenili  detail 

zpracování, který většinou souvisel s obličejem lišky, pohledem či čepicí:  oči lišky  (2); 

liška se dívá přímo na mě  (1); je tam detailní  obličej  (1); ten ksicht lišky se dá těžko 

zapomenout (1); je tam liška s úžasnou čepicí (1); je tam liška se santovskou čepicí (1). 

Někteří  respondenti  se  pokoušeli  o  vtipnou  odpověď,  nicméně  zohlednili  svůj 

zdrženlivý postoj k prezentovaným reklamám: Je na ní liška!!! A kde je liška, tam jsem  

já!!! Popravdě mě nezaujala ani jedna… (1).

Dále  dotazovaní  uváděli  barevné  zpracování,  které  je  úzce  propojeno s pozitivním 

vnímáním obrázku,  viz  odpovědi  výše  (celkem 26):  poutavější  barvy  /  jasné  barvy  /  

výrazné barvy / barevně zajímavá / víc barevná / hodně barevná / barvy bijí do očí /  

nejpestřejší (23); velký kontrast barev (1); barevně to není přeplácané (1); hezky sladěné 

(1). S barevností souvisí i často se opakující výraznost či poutavost reklamy (celkem 15 

odpovědí): Kvůli barevnosti a výraznosti (1); výrazná / velmi výrazná / výraznost (9); bije  

do  očí  (1); kdo  by  ji  mohl  přehlédnout?  (1); strhává na sebe  pozornost  (1); největší  

kontrast,  takže  na  sebe  víc  upoutá  (1). Zaznamenali  jsme  však  i  protichůdný  názor 

respondenta, který na reklamě oceňoval, že je nevtíravá (1).

Oproti  ostatním reklamám, které využily záběru celé postavy s okolním prostředím, 

vyzdvihovali  respondenti  jeden  hlavní  ústřední  motiv  (nesprávné  užití  slova  podmět 

v první reakci ponecháváme bez komentáře, na vnímání podstatného rysu reklamy nemá 
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vliv): je tam v podstatě jen jeden hlavní podmět  (1); velký ústřední motiv  (1); jen jeden  

výrazný prvek (1); hlavní objekt je velký (1); má jeden výrazný prvek (1); velký motiv (1).

S výrazností  a  zřetelností  ústředního  motivu  do  jisté  míry  souvisí  srozumitelnost 

reklamy: nemusí se zkoumat podrobnosti a hned je jasný, o co jde (1); je na ní na první  

pohled rozpoznat, co na ní je (1); přehledná (1); přehlednější (1); nejjednodušší (1). 

Pro některé respondenty je orientace v reklamním textu snazší, protože postava lišky je 

jim známá, propojí si ji ihned s danou finanční institucí. Jedná se v podstatě o intertextový 

odkaz k předchozím reklamám této banky:  liška už provází ČMSS dlouho a myslím, že 

každý,  kdo ji  uvidí,  se  hned rozpomene  (1); známá liška více  pobaví  (1). Jiní  naopak 

vnímají zpracování reklamy jako zavádějící: není na první pohled zřejmé, že je to ČMSS 

(1).

Reklama byla respondenty hodnocena pozitivně též na základě grafického zpracování: 

hezký design (1); hezky nakreslený (1); propracovaná grafika (1); velká písmena (1). Jiní 

si povšimli neobvyklosti využití kreslené figurky: kreslené reklamy nejsou příliš časté (2); 

neobvyklé (1); liška zaujme vždy, protože všude jinde jsou lidi (1).

Několik  dotazovaných  zdůvodnilo  svůj  výběr  kladným  subjektivním  hodnocením 

velmi obecného charakteru:  hezká  (1); nejhezčí  (1); je taková veselá  (1); kouzelný  (1); 

roztomilá (1); upoutá (1); zaujme (1); dobrý nápad (1); nápaditá (1). Tyto odpovědi pro 

nás nemají příliš vysokou vypovídací hodnotu.

Architextový  odkaz  je  reflektován  pouze  v  5  odpovědích,  a  to  jinak,  než  jsme 

předpokládali.  Pohádkového titulu  si  povšimli  pouze  dva  respondenti,  první  z nich  se 

ovšem pochybovačně vyjádřil o účinnosti této reklamy na cílovou skupinu:  velký jasný 

obrázek, vtipné heslo připomínající titul pohádky, nicméně na cílovou skupinu asi lépe  

zapůsobí G, která je serióznější (1); neobvyklé spojení lišky čtoucí pohádku o liškách (1). 

Jeden dotazovaný zmiňuje  pohádkovou postavu  (1). Zdá se, že titul  na deskách knihy 

může působit přitažlivě i díky své „nejasnosti“: nápis na knize mě nutí ho „rozluštit“ (1). 

Jedné  dotazované  obrázek  s nápisem asociuje  úplně  jiný  žánr  než  pohádku,  nicméně 

motivace tohoto vnímání je pochopitelná: evokuje Slabikář (1). 

Opět jsme zaznamenali nevhodné využití výrazu heslo a ne zcela přesné použití slova 

citát: díky heslu na obrázku (1); hezký citát (1) (viz předchozí kap.).

Mezi dalšími odpověďmi se dále jako důvod preference objevilo především srovnání 

s ostatními dvěma reklamami. Ty přišly recipientům mdlé, nevýrazné, nudné, obyčejné, 

bez nápadu či zastaralé.  
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Reklama  F  nejvíce  zaujala  intertextovým  odkazem k filmu  Postřižiny (celkem 33 

odpovědí),  např.:  protože připomíná film Postřižiny  (5); protože tam kopírují  obrázek 

z filmu Postřižiny  (1); kvůli obrázku z filmu Postřižiny, který mám ráda a je všeobecně  

známý (1); protože je to z filmu Postřižiny, když si nechala ostříhat ty dlouhé vlasy (1); tu  

scénu si  pamatuju z filmu Postřižiny  (1); mám rád/a Postřižiny  (4); obsahuje obrázek 

z filmu Postřižiny, který mám rád (1); líbí se mi přirovnání k filmu Postřižiny (1); motiv  

z Postřižin (3); scéna z Postřižin (1); Postřižiny (4); (jasná) narážka na film Postřižiny (2) 

apod. Výše  zmíněné  odpovědi  potvrzují  předpoklad,  že  aby  byla  reklama  s využitím 

intertextovosti přijata kladně, musí být výchozí pretext oblíbený a známý.

6 dotazovaných uvedlo jako důvod výběru vtipnost reklamy. Předpokládáme, že i ti 

zřejmě odhalili  intertextovou narážku na film,  např.:  vtipný nápad  (2); vtipný text  (1); 

vtipnější  (1) apod. Některé odpovědi propojení vtipu s filmem explicitně zmiňují:  vtipně  

využitá hláška z filmu (1). S kategorií humoru pracují i některé další odpovědi, například 

jedna z těch, které užívají výraz slogan120:  vtipný slogan  (1); slogan zaujme  (1); známý 

slogan, vtipně rozevláté vlasy na kole (1). 

Nutno dodat, že jsme na zapojení filmového motivu do reklamy zaznamenali i reakce 

velmi  negativní.  Jejich  autoři  považují  tento  postup  za  nenápadité  zneužití  či  jsou 

motivem odpuzováni z jiného (nespecifikovaného) důvodu. Autorku první reakce ovšem 

reklama  zaujala,  nicméně  z jiných  důvodů:  Na  první  pohled  (tzn.  dokud  jsem  si  to  

nestačila přečíst) působí totiž jako nějaká stará dětská čítanka. Ale ten text a vůbec to  

chabé použití (zneužití?) Postřižin mě velmi odrazuje...  (1); motiv Postřižin mě odpuzuje  

(1).

     O tom, že ne vždy byla narážka na film odhalena, svědčí např. tyto odpovědi: 

zajímá mě, co se skrývá pod nápisem (1); zajímalo by mě, proč má za kolem přivázané  

vlasy (1) apod.

   8  respondentů  si  povšimlo  použitého  obrázku,  který  označovali  ve  svých 

odpovědích různými atributy,  např.:  zjednodušený obrázek – lze ho rychleji obsáhnout  

(1); velký obrázek (1); zajímavý obrázek (1); hezký obrázek (1) apod. Jedna respondentka 

označila  obrázek  v reklamě  za  jeden z hlavních  prostředků,  který  ji  pokaždé  na první 

pohled zaujme. Zdá se, že její odpověď vyjadřuje mínění většiny dotazovaných, v nichž 

reklamy s přemírou textu vyvolávají nelibé pocity: Je tam zajímavý obrázek. Reklama mě 
120 Zmiňme, že tentokrát se jedná o užití vhodné, na rozdíl od mnoha odpovědí na otázku č. 10 a 11, srov. 
kap. 10.7.10 a 10.7.11.
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vždy nejdříve zaujme něčím zajímavým, a to obrázkem. Reklamy, ve kterých je jen text, si  

ani nečtu (1).

 8 respondentů označilo jako důvod povšimnutí jiný grafický prvek, a to nadpis či 

titulek (vhodnější by zde bylo označení slogan, viz výše), např.:  velká písmena / velký  

nápis  (5); hned zaujme nápis s obrázkem  (1) apod.  U odpovědi  velký  klamající  nápis  

nahoře (1) není zřejmé, zda respondent odkazuje ke dvojznačnosti sloganu, resp. k jeho 

odkazování  na  jiný  text,  nebo  k předpokladu,  že  banka  ve  skutečnosti  nesplní,  co 

v reklamě slibuje.

Z ostatních odpovědí zmiňme ještě skupinu respondentů, kteří považovali reklamu ve 

srovnání s ostatními za vkusnější, resp. nejméně přeplácanou (3). 

U  reklamy  G  přesvědčila  studenty  nejčastěji  větší  důvěryhodnost  či  serióznost. 

Z odpovědí uveďme např.: jedná se o důležitou a zásadní věc, takže myslím, že sem vtipy  

moc nepatří a dám přednost na první pohled serióznější reklamě (1); působí prestižněji  

(1); je na vyšší úrovni (1). Větší důvěryhodnost možná souvisela i s tím, že tato reklama 

není kreslená, ale využívá fotografii skutečné kuchyně s postavou ženy:  ostatní mi svým 

dětským designem přišly  nedůvěryhodné  (1); nepřijde  mi  jak  pro  malé  děti  (1);  není  

kreslená  (1); není  animovaná  (1); působí  elegantně,  žádné  kreslené  nesmysly  (1); 

fotografie (1) apod.

12  dotazovaných  uvedlo,  že  se  jim líbí  realističnost  reklamy,  názorné  předvedení 

produktu, který chceme nebo můžeme získat, např.:  foto z reálného prostředí  (1); tahle  

jediná ukazuje bydlení reálně na obrázku (1); je názorná (1); jasně ukazuje, co můžeme 

získat  (1); je z reálného života  (1); realistická  (1); v pozadí pěkná kuchyně  (1); všechny 

inzerují lepší bydlení, ale jen na této je zobrazen hezký byt (1); ukáže, o co přesně jde (1). 

Fotografie též potenciálnímu klientovi umožní, aby si „vysněné“ bydlení prohlédl, aby po 

něm zatoužil:  protože bych si chtěla líp prohlídnout ten hezkej byt  (1); zajímalo by mě 

vybavení kuchyně (1); víc věcí k prohlédnutí (1).

 5 respondentů ocenilo barevnost reklamy, která je jedním z nejdůležitějších faktorů 

pro upoutání recipienta: nejvíc barevná (1); poutavější barvy (1). Je zajímavé, že barevné 

ztvárnění na dotazované někdy působilo protichůdně, viz následující dvě odpovědi: líbí se 

mi barevná sladěnost, z obrázku působí pohoda a klid  (1);  nejvíc mě zaujala barevným 

kontrastem (1). 
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Pozitivně působilo na studenty i grafické zpracování (celkem 5krát), které se promítlo 

do větší přehlednosti a svým způsobem i jednoduchosti121:  nejlepší grafické zpracování 

(3); jednoduchá a hezká grafika  (1); lepší členění  (1); přehlednost  (1); je na ní nejvíc  

poznat záměr (1); velký nápis, který jasně říká, o co v reklamě jde (2) atd. 

Zdá se, že reklamu ocenili ti respondenti, již dávají přednost jednoduchému ztvárnění, 

které  je  oproti  ostatním  reklamám  příliš  nenamáhá.  Zde  může  opět  hrát  roli  větší 

intelektuální  úsilí  nutné  pro  identifikaci  intertextových  odkazů:  lehce  stravitelné  

informace v příjemném prostředí (1); nevyžaduje příliš velké úsilí mozkových buněk (1).

Stejně  jako  u  většiny  ostatních  otázek  jsme  zaznamenali  reakce,  které  se  svým 

způsobem neslučují s principem reklamy, jež by měla zaujmout potenciální nové klienty. 

První reakce může přinést instituci nového zákazníka, ale druhá zřejmě nikoli:  protože  

jsem u ČSOB a asi bych se zajímal o jejich služby (1); ČSOB mám nejradši (1).

Z odpovědí  zaměřených  na  individuální  pozitivní  hodnocení  zmiňme  např.: 

modernější  (2); je taková osobní, ostatní se mi zdají jak pěkné blbosti  (1); má něco do 

sebe  (1).  Zaznamenali  jsme  i  negativní  hodnocení,  které  bylo  důvodem preference  a 

výběru jiné reklamy: ohraná (1); nezajímavá (1) atd.

Ve třetí otázce tedy reklama se zapojeným intertextovým odkazem (F) nebyla hlediska 

celkového  hodnocení  preferencí  nejúspěšnější,  ale  umístila  se  relativně  dobře.  Zdá  se 

navíc, že přesvědčujícím momentem byl v tomto případě většinou intertextový odkaz, ne 

kombinace prostředků nebo případně úplně jiný přesvědčovací prostředek. Potvrdil se náš 

předpoklad,  že  intertextový  odkaz  není  vhodným  prostředkem  pro  prvotní  upoutání 

pozornosti,  ale má větší vliv na zapamatování reklamy a vytvoření  pozitivního vztahu 

k produktu, „hlubší“ zaujetí recipienta, které může mít delší dosah než „povšimnutí“ na 

první  pohled.  Toto  prvotní  zaregistrování  reklamy  je  vhodnější  iniciovat  odlišnými 

prostředky  –  barevností,  výrazným  obrázkem,  které  ovšem  použití  intertextovosti 

v reklamě nevylučují. Tento náš předpoklad je doložen ve dvou odpovědích respondentů: 

[Výběr E]: Asi kvůli obrázku. Kdybych jen někde procházela, asi si jí všimnu víc než  

ostatních. Ale na druhý pohled bych si asi spíše přečetla F (1).

Na  pohled  si  všimnu  spíš  výrazněji  barevné  E,  ale  nezaujme  mě  a  nečtu  ji  dál.  

Zatímco F mi připomíná oblíbený film a zkoumám ji blíž (1).

121 Není ovšem jasné, zda studenti pojmem lepší grafické zpracování nemíní fakt, že reklama není kreslená.
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10.7.7 Otázka číslo 7
V otázce číslo 7 měli respondenti oznámkovat reklamy propagující různé automobily 

(škálou, která se používá ve škole). Zjišťovali jsme, které prvky v reklamách recipienty 

nejvíc upoutaly, a v případě jejich zařazení do reklamy tedy můžeme očekávat pozitivní 

vnímání  reklamy.  Získané  výsledky jsme  pro  přehlednost  zpracovali  do  tabulky.  (Tři 

respondenti na otázku neodpověděli):

Tabulka č. 5

a) 1 22, výběr zdůvodnilo: 22
2 65
3 60
4 64
5 31

        průměr. hodnota: 3,07

b) 1 59, výběr zdůvodnilo: 58
2 80
3 60
4 30
5 13

        průměr. hodnota: 2,41

c) 1 42, výběr zdůvodnilo: 37 
2 51
3 63
4 43
5 43

       průměr. hodnota: 2,97

d) 1 15, výběr zdůvodnilo: 13
2 64
3 72
4 63
5 28

        průměr. hodnota: 3,10

e) 1 39, výběr zdůvodnilo: 30
2 73
3 62
4 45
5 23

        průměr. hodnota: 2,59

f) 1 52, výběr zdůvodnilo: 50
2 59
3 65
4 41
5 25

        průměr. hodnota: 2,70

Shrňme  hlavní  přesvědčovací  prostředky,  které  se  v jednotlivých  reklamách 

vyskytovaly a jejichž vnímání jsme ve vybraných reklamách zkoumali:

a) Dominantní princip v této reklamě je architextovost – text je založen na využití 

tabule, pomocí níž oční lékař vyšetřuje zrak. Respondenti s ní mají většinou zkušenosti.

b) Reklama  je  zřejmě  nejvíc  zaměřena  na  naši  cílovou  skupinu –  využívá  image 

rebelství,  individualismu,  originality,  tedy  toho,  co  je  většinou  mladým lidem blízké. 

Tento princip je zde propojen s humorem, který sice dodává celé reklamě smysl, ovšem 

k jeho zaznamenání je třeba reklamu detailně prozkoumat, věnovat jí více pozornosti.

c) Předpokládáme, že recipienty zaujme především intertextový odkaz k filmu  Kill  

Bill  (realizovaný v obrazové složce reklamy) ale též výrazné kontrastní barvy a využití 

módního slova cool, které je součástí názvu výrobní série.
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d) Ze skupiny reklam je tato  nejvíce zaměřena  na individuálního  recipienta.  Auto 

(v různých verzích reklamy) je vždy připisováno konkrétnímu majiteli (Katčina) a uvádí 

atribut,  který  se  vztahuje  k  jeho  typické  vlastnosti  či  zálibě  (v  našem  případě  se 

schránkou na brýle). Využívá též aktualizace frazému Láska na první pohled.

e) Na první pohled se jedná o „nejtypičtější“ reklamu na automobil. V obrazové části 

vidíme blyštící se kapotu auta v záři zapadajícího slunce se „snovou krajinou“ v pozadí.122 

Mezi další rysy patří iluzivnost, projektování na osu potenciálního recipienta apod. (srov. 

Čmejrková, 2000, s. 197). Obsahuje rovněž aluzi k Bibli.

f) Přestože  samotný  produkt  je  vizuálně  zatlačen  do  pozadí,  reklama  upoutá 

obrázkem, a především humorem, který je založen na kombinaci obrazové části a věty 

No, nekupte to! Jedná se o odkaz k reklamním textům, konkrétně k teleshoppingu. Tato 

věta je ovšem populací běžně reprodukována, aniž by si lidé výrazněji uvědomovali její 

původ a veškeré konotace (Nová slova v češtině 2, s. 290, viz též následující kapitola).  

Ne všechny reklamy, které byly označeny jako nejlepší, dostaly automaticky známku 

jedna.  Respondenti  si  toto  hodnocení  ojediněle  ponechávali  pro  jakousi  ideální, 

hypotetickou  reklamu.  V několika  případech  naopak nejvyšších  známek  udělili  více  a 

z reklam pak  vybrali  tu,  která  se  jim zdála  nejatraktivnější.  Zdůvodnění  výběru  patří 

reklamě, kterou dotazovaní vnímali jako „nejhezčí“, popřípadě nejlepší z námi vybrané 

skupiny,  ať  už  dostala  jakoukoli  známku.  V této  otázce  tedy  sledujeme  tři  hodnoty: 

průměrnou známku, počet udělení známky 1 a důvody, které přiměly respondenty, aby 

označili reklamu jako nejlepší nebo nejhezčí, přičemž počet udělení známky 1 a počet 

označení „nejhezčí reklama“ od sebe neodlišujeme, jedná se z 99 % o totožné reklamy. 

Zjištěné výsledky popíšeme pro přehlednost v pořadí, v němž byly reklamy seřazeny 

na dotazníku:  

Reklama  a)  propagující  vůz  značky  Ford  byla  celkovou  průměrnou  hodnotou 

předposlední,  tedy  pátá  (s  průměrem  3,07).  V počtu  udělení  nejlepší  známky  je  též 

předposlední (22 dotazovaných).

 Ti  respondenti,  jimiž  byla  reklama přijata  pozitivně,  oceňovali  především vtipnost 

reklamy (7)  (je  vtipná;  je  v ní  špetka  vtipu),  zajímavost  (4)  (zajímavý  nápad,  udělat  

reklamu na tabuli;  zajímavá),  nápaditost  (4) a originalitu  (3) (nápaditá; je  v ní  aspoň 

nápad; dobrý nápad; originální nápad; originální; není stejná (nudná) jako ostatní). 
122 Někteří reklamní tvůrci považují takový typ reklamy za klišé, laciný kýč bez nápadu, který je přesto 
draze financován (Toscani, 1996, s. 17).
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Následující  dvě  odpovědi  zohledňují  grafickou  jednoduchost  reklamy,  úspornost: 

stručná,  přesná  (1);  má zajímavou  formu  a  zaujme  na  1.  pohled,  není  kýčovitá  (1). 

Zpracování  reklamy je  vázáno na reálné  životní  zkušenosti  respondentů,  které  mohou 

vnímání  reklamy usnadnit  či  zpřístupnit:  připomíná mi to  normální  život  (1);  je  to  u  

očního (1). Někteří respondenti si stejně jako marketingoví odborníci (srov. Vysekalová, 

2002, s. 27) uvědomují důležitost vlastní aktivity respondenta, jeho aktivního zapojení do 

komunikačního procesu. Přestože se nejedná v pravém slova smyslu o rébus, prodloužená 

doba  recepce  bude  mít  pravděpodobně  pozitivní  vliv  na  zapamatování  a  následné 

vybavení  reklamy:  Donutí  mě,  abych  si  tento  „rébus“  vyluštila.  Tudíž  mě  zaujme  

přibližně na 30 sekund (1).

Reklama  b)  byla  vnímána  ze  všech  reklam  nejpozitivněji.  To  se  projevilo  nejen 

v celkovém průměru (2,41), ale i v počtu respondentů, kteří jí udělili hodnocení jedna (59 

dotazovaných).

Nejčastěji  zmiňovaným  rozhodujícím  prvkem  byla  opět  vtipnost  a  nápaditost, 

originalita reklamy: je vtipná (5);  je vtipná a má dobrý nenucený nápad (1); vtipný nápad 

(2); pobaví (1); má pointu (1); nápaditá (2); dobrý nápad (2); zajímavá (2); originalita (1) 

apod. Zaregistrování  humorného vyznění je někdy zastoupeno pouze popisem vizuální 

složky, bez dalšího komentáře:  že jim rozjezdil golfové hřiště  (1); koleje za autem  (1); 

hustej obrázek, jde svou cestou, nejkratší (1).

Potvrdil  se  náš předpoklad,  že  dotazovaní  budou pozitivně  vnímat  slogan reklamy, 

který je nabízenými hodnotami nejvíce zacílen na mladou generaci. Respondenti se buď 

pozitivně vyjádřili o sloganu obecně, nebo ohodnotili jeho obsah či zpracování (graffiti): 

hezký slogan  (2);  líbí  se mi  design reklamy a slogan  (1); je  v ní  klasický  slogan  (1); 

protože je pro ty, co jdou vlastní cestou (1); zaujala mě svou myšlenkou (1); člověk, který 

má rebelské sklony, se v tom vidí a ovlivní ho to (1); slogan je aspoň trochu zajímavější  

(1); pro slovo rebel (1); graffiti nápis rebel (1).

6 respondentů si povšimlo vizuálního zpracování reklamy, které se jim jeví jako zdařilé 

a vyvedené. Ocenili též barevné provedení:  je udělaná pěkně esteticky  (1); zajímavější  

nápad a esteticky dobré řešení  (1); má smysl a dobrou grafiku  (1); barevně příjemná,  

jasná a nenudná  (1); dobře barevně sladěná  (1); barevná kompozice  (1); má nejhezčí  

barvy (1).
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 Reklamy  na  automobily  velmi  často  využívají  jakožto  součást  obrazové  složky 

atraktivní krajinu, která koresponduje, nebo naopak kontrastuje s propagovaným vozem. 

Golfového hřiště za automobilem si povšimlo 5 respondentů, např.:  hezké prostředí  (1); 

hezká přírodní scenérie (1); pěkná příroda (1); pěkně udělaná, pěkná krajina za autem a 

vtipně podané jméno  (1).  Několik respondentů své pozitivní  vnímání  reklamy přičetlo 

fotografii,  která  nejenom  odráží  pěknou  krajinu  v pozadí,  ale  dává  též  vyniknout 

samotnému vozu: líbí se mi fotografie (2); pěkná fotografie, upoutá na první pohled (1); 

zajímavé světlo, auto je výrazné (1); auto zaujme na první pohled (1).

Překvapivě působí odpověď snadno pochopitelná (1), která je v protikladu k opačným 

názorům, jež podle našeho mínění lépe reprezentují charakter reklamy,  skrytý význam, 

jehož nalezení nemusí být pro všechny snadné: Líbí se mi, že všechno není „přineseno na 

zlatém podnosu“, ale než objevíme vyjeté koleje za autem, chvíli to trvá. Pak pochopíme  

slogan.  Váhání či proces odkrývání významu je přítomen např. v následující odpovědi, 

která zachytila myšlenkový postup recipienta: Originální, koleje na trávníku? Aha – jdou 

vlastní cestou (1).

Z izolovaných odpovědí, které nelze zařadit do žádné vyšší skupiny, ale které podle 

nás charakterizují  zpracování  reklamy,  zmiňme např.:  takový nenucený  (1); líbí  se mi  

spojení techniky s přírodou (1);  je dynamická, neláká na cenu, ale na zajímavý výrobek 

(1).

Velká přesvědčovací schopnost reklamy může být patrna z následující odpovědi. Celá 

respondentova  formulace  se  velmi  podobá reklamnímu diskurzu:  výrazné auto  – celá  

reklama podtrhuje jeho výjimečnost (1). Zaznamenali jsme naopak ale i odpovědi, v nichž 

pozitivní hodnocení reklamy vychází z oblíbenosti značky:  líbí se mi značka vozu Seat  

(1); protože máme stejné auto :) (1).

Reklama c) byla  třetí podle průměrné hodnoty (2,97) i z hlediska počtu ohodnocení 

jako nejlepší reklama (42 respondentů). Zdá se, že v respondentech vzbudila protichůdné 

pocity,  protože získala  nejvíce negativních ohlasů.  Nejenom že výrazně nezaujala,  ale 

našlo se i velké množství dotazovaných, jimž vyloženě vadila. (Je ovšem možné, že si ji 

budou dobře pamatovat, viz kap. 10.7.3 a reklama na Penny Market.) 

8 respondentů explicitně uvedlo, že je zaujal prvek z filmu  Kill Bill, např.:  kdo viděl  

film Kill Bill tato reklama ho zaujme (1); připomíná film kill bill, vtipné, vtipný obrázek 

(1); dobrý nápad s přidáním Kill Bill (1); líbí se mi spojení filmu Kill Bill a aut (1); hned 

156



mě zaujme  hlavní  hrdinka  z Kill  Bill  (1);  i  auta  jsou  sladěna  do  barev  Kill  Bill  (1); 

parodie na Kill Bill  (1). Z jedné reakce není zřejmé, zda dotazovaná intertextový prvek 

oceňuje,  nebo  zda  by  naopak  preferovala  zařazení  jiné  osoby.  Formulace  není 

jednoznačná: ...no, já mám Kill Bill ráda... kdyby tam byla jiná paní, bylo by to téměř  

dokonalé  (1).  Další  tři  informátoři  vyzdvihli  návaznost  na  film obecně,  např.  použití  

motivu známého filmu, který se k výrobku hodí  (1);  spojitost se známým filmem v trošku 

vtipném provedení se mi líbí (1). Dalších 11 studentů hodnotí reklamu jako vtipnou nebo 

vtipnější.  Bez  odhalení  intertextové  návaznosti  by  zřejmě  reklama  vtip  postrádala, 

můžeme tedy i tyto odpovědi zařadit do stejné kategorie. Celkem tedy 23 dotazovaných 

z celkového počtu 37, kteří zdůvodnili svůj výběr, hodnotí intertextový odkaz pozitivně, 

ať už přímo, nebo nepřímo.

Mezi ojedinělými odpověďmi zaznělo např.:  nápaditost  (3); originální  (1); zajímavá,  

legrační (1); je cool (1); je stylová (1); je hezká (1). Zaznamenali jsme i hodnocení, které 

podle našeho názoru není pozitivní,  nicméně pro dotazovaného bylo důvodem výběru, 

např. je vtíravá (1), nebo odpovědi, u nichž si nejsme jisti významem, např. je v nejlepším 

rozpoložení (1). 

Reklama  d),  propagující  značku  Škoda  Fabia,  dopadla  v hodnocení  nejhůře.  Byla 

poslední  v pořadí  jak  z hlediska  průměrné  získané  hodnoty  (3,1),  tak  podle  počtu 

studentů, kterým se líbila nejvíc (15 respondentů).

Zdůvodnění výběru jsme zaznamenali velmi málo, je proto obtížné odpovědi rozčlenit 

či zobecnit. Dvěma respondentům přišla reklama vtipná, i když příčinu nesdělili. Jedna 

z výše zmíněných odpovědí podle nás odráží částečné nepochopení reklamního textu:  je  

vtipná a vůbec nesouvisí s propagovaným výrobkem, nevnucuje mi ho (1).

Dále na dotazované zapůsobila i obrazová složka reklamy: je tam hezké auto (1); hezké  

barvy,  stíny  na  autě  i  na  zemi  (1); výrazný  výrobek  (1).  Domníváme  se,  že  reklama 

částečně oslovila cílové adresáty – tedy mladé ženy, a to důrazem na image a na detail, 

např.: protože je cool (1); dobrým nápadem (1); se schránkou na brýle (1); myslím si, že i  

způsobem reklamy  je  to  spíš  dámské  auto  (1). Tento  aspekt  je  podle  našeho  názoru 

nejvýrazněji zastoupen v následující  reakci: Sice to neni nějak vtipný,  ale je to takový  

klidný, jistý a osobní, lidský a pravdivý. Taky mám ráda nepodstatný detaily (1).

Objevilo se i odůvodnění, které podle našeho názoru není opodstatněné: sdělení, že 

reklama je česká  (1), možná reprezentuje kvalitu, kterou určitá cílová skupina může u 
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reklamy ocenit. Ovšem přestože se jedná o český produkt, vychází podle našeho názoru 

reklama  z anglického  originálu  a  jeho  překladu  do  češtiny.  V anglickém  jazyce  je 

ekvivalent sloganu Láska na první svezení, tedy Love at first ride, užíván mnohem častěji, 

a především i v jiných souvislostech než s vozy Škoda. (Srov. namátkové zadání sloganů 

do internetového vyhledavače, kdy anglická verze byla zaznamenána cca 28 100 000krát, 

zatímco  česká  pouze  2880krát).  Tuto  tezi  podporuje  fakt,  že  aktualizovaná  verze 

anglického ekvivalentu se rýmuje s „neaktualizovanou“ verzí  Love at first sight, a tak 

podněcuje jazykovou hru. Tento vztah mezi oběma českými verzemi neexistuje.

Reklama  e),  která  využívá  výraznou  scenérii  se  zapadajícím  sluncem,  vykazuje 

největší  rozdíl  mezi  hodnocením z hlediska  průměru  a  mezi  počtem studentů,  kteří  ji 

vnímali  jako nejlepší.  Její  průměrná  hodnota je  druhá nejlepší  v pořadí  (2,59),  ovšem 

nejvyšší  hodnocení (1) jí udělilo pouze 39 respondentů, zde tedy byla až čtvrtá.  Podle 

těchto výsledků se jedná o reklamu, která nevzbuzuje v lidech nadšení, ale ani je neurazí, 

nepohorší.  Zasáhla  by  pravděpodobně  nejširší  spektrum  recipientů,  aniž  by  vyvolala 

jakékoli silné emoce: jak pozitivní, tak negativní. 

Mezi  reakcemi,  které  zdůvodňují  preferenci  reklamy,  se  v  tomto  případě  zřetelně 

vyděluje skupina odpovědí, které zohledňují vzhled auta, např.:  hezké auto (5); nejhezčí  

kára (1); cool auto (1); líbí se mi to auto (1); pěkné auto, hodící se k pozadí  (1). V této 

reklamě  samotný  zobrazený  produkt  vytváří  zřejmě  hlavní  přesvědčovací  prostředek. 

U poslední z prezentovaných odpovědí je tento přístup znejasněn nevhodnou formulací, 

vůz zde působí spíše jako doplněk k přírodní scenérii. Vybrané prostředí by ovšem spíš 

mělo korespondovat s produktem, nikoli  naopak.  Není ovšem zřejmé,  zda se skutečně 

jedná pouze o formulaci, nebo o celkové vnímání dominantních prvků reklamy. 

Vybrané prostředí v reklamě, podtrhující charakter produktu, má zřejmě na recipienty 

velký  vliv.  Dokresluje  celkovou náladu,  image  vozu,  přitahuje  pozornost.  Z odpovědí 

zmiňme např.: krásné hory, působí uklidňujícím dojmem (1); pěkné prostředí (1); kolem je  

hezká krajina  (1).  Zdá se, že reklama může vizuálně upoutat  i  recipienty,  kteří  zálibu 

v autech nesdílejí: líbí se mi pohled do krajiny, i když ta Mazda tam překáží (1).

Další  vizuální  prvky  související  s krajinou  či  automobilem  obecněji  zmiňují  např. 

následující odpovědi: hezký design obrázku a západ slunce na obrázku (1); západ slunce 

(1); líbí se mi fotka (1); je to dobrá fotka (1); jednoduchý obrázek (1). Jedna odpověď se 

k charakteru plenéru se zapadajícím sluncem vyjadřuje částečně kriticky:  sice kýč,  ale  
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líbivý (1). Ovšem zdá se, že slovu kýč nerozumí v plném slova smyslu, protože líbivost je 

základním atributem kýče.

Z reakcí respondentů můžeme usoudit, že obrazová složka s výrazným produktem, její 

grafické zpracování a vybrané barvy byly pro ohodnocení reklamy e) klíčové:  barevně 

sladěná  (1);  dobrý vzhled,  jednoduchost  ale výraznost zároveň  (1);  dobrá grafika  (1); 

auto zabírá celou plochu (1); pěkný detail na výrobek (1); kvůli zvolenému kontrastu (1). 

Všechny výše zmíněné rysy jsou shrnuty v následující odpovědi, jejíž autor si uvědomuje 

funkci užitých prostředků – tedy snahu o co nepřesnější vystižení image auta:  Nejlépe  

charakterizuje image auta a značky, která ho vyrábí. Přitom je výrazná a není nudná (1).

V případě této reklamy obrazová složka dominuje natolik, že nikdo nezmínil slogan, 

intertextový odkaz či jiné užité jazykové prostředky. Česká společnost je zřejmě natolik 

ateistická, že pro ni aluze na Bibli není dostatečně atraktivní.

Poslední reklama (e) se průměrnou hodnotou 2,7 zařadila jako třetí. 52 dotazovaných jí 

přiřadilo hodnocení jedna, a je tedy druhá v pořadí. Z obou součtů vyplývá, že se tedy 

jedná o druhou nejúspěšnější reklamu.

Mezi  důvody výběru dominuje  skupina odpovědí,  v nichž respondenti  oceňují  vtip, 

humor (22 z celkového počtu 50 zdůvodnění):  vtipná / nejvíc vtipná (15); vtipné a nijak  

mě to neruší  (1); vtipná fotografie  a vtipný popisek  (1); na zasmátí  (1); legrační  (1); 

úsměvná  (1); poenta  (1); s nečekanou  pointou  (1).  Následující  odpověď  reprodukuje 

myšlenkový  postup  respondenta,  který  pointu  popsal,  ale  není  zřejmé,  zda  situaci 

vyhodnotil jako humornou:  auto by si koupil ten, kdo s ním vlastně nikam nevyjede  (1). 

Dotazovaný taktéž nezmiňuje, že by si zákazník koupil auta dokonce tři, což je informace 

pro vnímání nadsázky poměrně důležitá.

Nápaditost  a  originalita  byly  vyzdvihnuty  celkem  9krát:  dobrý  /  lepší  nápad  (5); 

originální (2); zajímavá (2). 

Respondenti si též povšimli příjemného zajímavého prostředí, které reklamě dominuje: 

pěkný  dům  (2);  zaujal  mě romanticky  vypadající  ostrůvek  uprostřed  moře  (1);  pěkné 

prostředí (2). Charakter plenéru dodává reklamě atmosféru:  působí pozitivně, klidně  (1). 

Vizuální prostředky byly přijaty kladně i v následujících případech:  líbí se mi fotka  (2); 

pěkný  obrázek  (1); dobře  pracuje  s barvami  (1).  Pouze  v jedné  odpovědi  je  explicitě 

zmíněn důraz na detail:  poukazuje  v obrázku na detail  (1).  Zobrazení  vozů z dálky je 

ovšem  pozitivně  vnímáno  i  z jiných  důvodů:  asi  efko,  tam  aspoň  ty  příšerný  auta  
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zapadnou  a  nejsou  moc  vidět  (1).  Tato  odpověď  pro  nás  nemá  velkou  vypovídací 

hodnotu:  je  zřejmé,  že  recipienta  by  reklama  nezaujala,  pokud by  k hodnocení  nebyl 

vyzván. Jeho spotřební chování by podle našeho názoru nebylo nijak ovlivněno.

Použité jazykové prostředky byly zajímavé pro dva dotazované, i když jejich vnímání 

sloganu bylo  zřejmě odlišné.  První  citovaný respondent  nejspíš  neodhalil  v zmíněném 

sloganu nadsázku (ironický odkaz na „klasickou“ reklamu), druhý nevysvětluje, proč se 

mu použití  líbí,  a můžeme tak pouze spekulovat,  že  mu v kontrastu s obrazovou částí 

reklamy přijde vtipné:  klasická reklama: „za tu cenu? nekup to!“ (1);  líbí se mi použití  

„no, nekupte to!  (1). Odpověď připomíná mi to mojí mámu a babičku :)  (1) zřejmě též 

implicitně  vyjadřuje  hodnocení  sloganu ve  spojení  s daným obrázkem.  Respondentovi 

nejspíš dané slovní spojení asociuje členy rodiny, kteří kupují zbytečné předměty. Postoj 

studenta se zčásti odráží v použití emotikonu na konci jeho reakce. 

10.7.8 Otázka číslo 8
Jak  potvrzují  výzkumy lingvistů,  pro  vyjadřování  mladých  lidí  je  typická  snaha  o 

originalitu  vyjadřování,  sklon  k  jazykové  hravosti  a  tvořivosti,  ironický  nádech  či 

aktualizace (srov. např. Hoffmannová, 2000, Rysová, 2003, Jaklová, 1994). Tyto rysy se 

v mluvě  mohou  projevovat  mj.  zapojováním intertextových  odkazů,  které  navazují  na 

pretexty rozličných diskurzů123. Oblíbené jsou zejména pretexty, které svým ironickým či 

humorným  laděním  podtrhují  jejich  stylizaci  či  image  (srov.  např.  Kotenová,  2009). 

K citovaným  zdrojům patří  např.  oblíbené  filmy  (Víš  co,  Sašo…? /Pelíšky/;  Plha  se 

hlásí!  /Marečku,  podejte  mi  pero/),  večerníčky či  pořady pro děti  (Pozór,  jdou k vám 

kuřátka!  Pá  pá,  Lálá),  reality  show (To  je  fičák! XY  je  zpátky  ve  vile!),  ale  jedním 

z rozšířených pretextů jsou i reklamy124 (Budeš tady, až se vrátím? Mattoni už není.).125 

Mnohdy si už ani neuvědomujeme, že jsme nějakou formulaci z reklamy převzali a běžně 

ji užíváme (např.  Vitana vaří za vás.  No nekup to!; srov. Nová slova v češtině 2, 2004). 

Zajímalo nás, do jaké míry je citování či parafrázování reklamních textů rozšířeno, jaká je 

škála výchozích pretextů. Dále jsme chtěli analyzovat, jak studenti zapojí daný text do 

komunikační  situace.  I když  u  všech  případů nemáme  ověřeno,  že  by v reálné  situaci 

123 Srov. související termín „třetí úroveň intertextovosti“, který je ovšem podstatně širší než popisovaná 
problematika (McQuail, s. 2002, 270n.).

124 Srov. zjištění J. Hoffmannové (2006) o využití reklamních pretextů v rámci elektronické komunikace.

125 Zmíněné citáty se opakovaně vyskytují při hodinách mediální výchovy, kdy studenti hledají co nejvíce 
„hlášek“ jakožto důkaz vlivu médií na naše vyjadřování.
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student daný výrok skutečně použil, je patrno, že dvě třetiny dotazovaných je schopno 

aktivně si vybavit nějaký citát z reklamy. Jako vedlejší produkt zde tedy zjišťujeme i vliv 

(dopad) reklam na studentskou populaci. Z odpovědí bude možné též vyvodit, zda mají na 

studenty  vliv  pouze  reklamy  určené  jejich  cílové  skupině,  nebo  zda  budou  citovat  i 

reklamy zaměřené na jiné recipienty.  

Zkoumáme zde tedy intertextovost z opačného pohledu – nevšímáme si, jaké texty 

byly do reklamy zapojeny a proč, ale do jakých kontextů byla přenesena citace z reklam a 

za jakým účelem. 

Úkol  č.  8  splnilo  163  respondentů  z celkového  počtu  245,  z toho  tři  dotazovaní 

napsali  více  než  jeden citát.  Čtyři  dotazovaní  zřejmě  nezáměrně  uvedli  citát  jiný než 

reklamní. Další čtyři respondenti na otázku neodpověděli, ale uvedli komentář či vyjádřili 

svůj názor. 

Oproti  předpokládanému  výsledku  jsme  získali  překvapivě  rozrůzněné  spektrum 

odpovědí – očekávali jsme spíše několik známých citátů, které se budou často opakovat. 

Téměř všichni dotazovaní uváděli citáty z reklam televizních (případně z reklam, které 

měly kromě televize zastoupení i v jiném médiu). Většinu citovaných reklam bylo v době 

dotazování  možno  v televizi  zaznamenat,  jen  výjimečně  citovali  respondenti  reklamy 

staršího data (Ten vrchní je nějakej divnej,  reklama na pivo značky Kozel z roku 1997, 

Bóbika, reklama na www.centrum.cz z roku 2004).

Nejčastěji  zmiňovanou citací  byla  reklama na Deli:  A co teď? Teď si  dáme Deli. 

(celkem 36krát). Ovšem tuto odpověď jsme museli z výsledků šetření vyřadit, neboť byla 

součástí  zadání  dotazníku  jakožto  typický  příklad,  který  měl  respondentům  pomoci 

interpretovat a posléze vypracovat otázku. Přesto má pro nás jistou vypovídací hodnotu – 

těchto 36 studentů nepopřelo (na rozdíl od jiných), že by citace z reklam používali, pouze 

si v danou chvíli nemohli na žádnou jinou vzpomenout. Někteří z nich též konkretizovali, 

v jaké situaci citát používají (viz dále).

Kompletní  seznam  reklamních  citací  společně  s upřesněním  využití  (tak,  jak  ho 

uvedli  studenti),  utříděný  pro  přehlednost  dle  propagovaného  produktu,  je  zařazen  do 

Přílohy  8.  V případě,  že  respondenti  neuvedli  název  produktu,  do  přílohy  jsme  ho 

nedoplňovali, a to proto, že někdy citují studenti i reklamy, u kterých neví, který produkt 

propagují  (ovšem  není  to  z našeho  šetření  ověřitelné).  Prokazatelně  tedy  znají  název 

produktu jenom v těch případech, kde je v příloze uveden.
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Nyní stručně nastíníme rozložení citovaných reklam z hlediska produktu. Posléze se 

budeme  věnovat  citacím  dle  komunikační  situace  a  funkce,  kterou  odkaz  k reklamě 

v komunikaci plní. 

Nejvýrazněji  zastoupenou  skupinou  produktů  v citovaných  reklamách  jsou  nápoje 

(celkem 45krát). Reklamy na nealkoholické nápoje byly zmíněny 36krát, z toho Kofola je 

z hlediska četnosti nejvýraznější produkt ze všech (cekem 29krát):  Když ji miluješ, není  

co řešit  (16, včetně jedné slovenské varianty); Ne, ne, nemusim, já už ho vidim!  (11); 

Ahoj Ondro, dáš mi napít?  (1); Milenci se milujou  (1). Následují další kolové nápoje: 

Vánoce jsou tady, Vánoce jsou tady, Coca colu si vychutnej (1); To já – to on, to on, jo on  

(1); Buď v klidu,  je  bez  cukru  (1). Mezi  dalšími  jsme  zaznamenali  např.  reklamy  na 

energetický nápoj Redbull (Redbul vám dává křídla (1). Jestli je to tak, tak moje máma je  

pavouk (1)),  Sprite (Uhasí tvou žízeň (1)) a další.  

Z reklam na alkoholické nápoje (celkem 9krát) jsou nejvíce zastoupeny reklamy na 

pivo (např. po pořádné práci kozla jako křemen (sic) (1); chlapi sobě (1); gól z půlky (1); 

sací bagr  (1)), ale zaznamenali jsme i citace reklam na tvrdý alkohol, např.:  v ideálním 

světě je možné vypustit (1); tohle není Jim Beam (1).

Další výraznou skupinou produktů, které byly v citovaných reklamách přítomny, jsou 

sladkosti, včetně žvýkaček (celkem 21krát), např.:  když musíš, tak musíš  (3); Disko, to  

nikdy  nejíš  sám  (2); Mentos  the  freshmaker  (2); dej  si  pauzu,  dej  si  kit-kat  (2); 

fenomenální  (1); miluju bublinky  (1); kouzlus mňamózus (1);  když máš chuť na sladké – 

tak si dám kinder Bueno (1) apod. Z reklam na žvýkačky citujme např. ledově svěží dech 

(2), takové to domácí žvýkání (1) či dej si airwaves a volně dýchej (1).

Z oblasti potravin kromě sladkostí (viz výše) studenti nejvíce citují reklamy na jogurty 

(celkem 6krát), např.: ehm, je to ňáký rozbitý (1); až budu velká, chtěla bych být ovoce do  

Jogobelly  (1); pravé  zdraví  z Posázaví  (sic)  (1); extra  velké  kousky  ovoce  (1). 

Zaznamenali jsme ale i využití reklam na jiné produkty, citujme např.: Kde je Pepa? Má 

rande s Nivou (1); Pepo! Pepo? (1); Bohóšů, pospěš! (1) a další.

Podstatnou část citátů (celkem 12) tvoří reklamy na mobilní operátory, které jsou velmi 

často zacíleny právě na mladé lidi, např.: Ale my jsme řekli NE! (3); Kdykoliv, kdekoliv,  

s kýmkoliv.  (2); Mobil  by  nebyl,  taťko?  (1); Nevaž  se,  odvaž  se!  (1).  Elektronickou 

komunikaci zastupuje též populární reklama na internetový portál www.centrum.cz, která 

se odehrává v čínské restauraci: Bóbika (8); Postaráte se mi o Bobika? (1). Tato reklama 

vstoupila  v širokou  známost,  přestože  mnozí  recipienti  nevědí,  který  ze  dvou 
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nejznámějších českých portálů propaguje (srov. kap. 10.7.2). Jedná se o případ reklamy, 

kdy humor  sice  přitáhl  pozornost  cílové  skupiny,  ovšem recipienti  si  posléze  vybaví 

humorný  příběh  bez  spojitosti  se  značkou.  Přestože  je  reklama  oblíbená  a  populární, 

neplní svůj účel. 

Další skupinu produktů bychom mohli označit jako kosmetiku a ostatní drogistické či 

lékárenské zboží (18krát),  např.:  Šňup a jsi v pohodě!  (1); Žerou tě snad komáři?  (1). 

Studenti též citují či parafrázují reklamy, které jsou zaměřeny na jinou cílovou skupinu, 

např.:  Smrdí, smrdí, smrdí, to to smrdí!  (2); Když už ani trpaslíci nevydrží na zahradě.  

Fuj, to to smrdí. (1); Může to potkat i vás [prostředek proti paradontóze, doplnila R. Č.] 

(1);  Trápí vás problémy s prostatou? (1). Do této oblasti zařazujeme i reklamy na prací 

prášky a aviváže (celkem 9krát),  které  zřejmě představují  jakéhosi zástupce typických 

reklam, které nejsou příliš nápadité a lidé jimi často opovrhují či si z nich dělají legraci, 

např.:  aby bílá bílá byla  (2);  bílá bělejší, prádlo čistější  (2);  Ten je nový? Ne, vypraný 

v Perwolu (2); Musím se móc učit (1); Vaniš, skvrn a špíny se zbavíš (1).126

Zajímavou  skupinu  tvoří  reklamy  na  prodejny  pro  kutily,  kde  výrazně  dominuje 

reklama na OBI: Když nevíte coby, najdete to v OBI (8). Reklama na Baumax (nesprávně 

označena  za  reklamu  na  Bauhaus)  je  zmíněna  jednou:  vysoká  kvalita,  nízká  cena 

(v Bauhausu vždy zaručena) (1).

Reklamu na automobily,  resp. na automobilový klub, uvedlo pět respondentů, např.: 

Today, tomorrow, toyota  (2); Chevy. Like a Rock  (1); Jezdíme po poli, sereme na body  

(Hummer club) (1). V případě posledně citovaného textu se nám nepodařilo ověřit, zda se 

jedná skutečně též o citát  z reklamy.  Prokazatelné je pouze jeho využití  jako sloganu 

Offroad klubu, např. na webových stránkách.

Zaznamenali  jsme též jeden citát  z reklamy sociální  (Myslíme to upřímně)  a číselné 

vyjádření  2 v 1, které je typické pro marketingovou komunikaci obecně (není převzato 

z jedné konkrétní reklamy, navíc se s ním můžeme setkat i u ostatních forem propagace). 

Z výše zmíněných produktových skupin je patrno, že nejvíce jsou citovány reklamy 

zaměřené na cílovou skupinu mladých lidí,  ovšem ani  ostatní  reklamy by neměly stát 

stranou naší pozornosti, neboť i ty jsme zaznamenali ve vysokém počtu.127

126 Pro srovnání uveďme, že v otázce č. 2 nebyla zmíněna žádná z této skupiny reklam. O důvodech můžeme 
pouze spekulovat: reklamy na prací prášky nebývají zaměřeny na naši cílovou skupinu, nejsou obvykle ani 
vtipné, ovšem nabízí potenciál k parodickému či ironickému použití v různých situacích.

127 Oproti otázce č. 2 jsme zde nezachytili žádné reklamy na bankovní a pojišťovací služby.
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Pokusíme se nyní  o  charakteristiku  komunikačních  situací,  v nichž  studenti  citace 

z reklam používají, a o shrnutí jejich funkcí.128

Jak uvádějí respondenti, nejčastěji používají citáty z reklam pro ozvláštnění, oživení 

komunikace. Projevuje se snaha být vtipný, originální, intertextový odkaz tedy slouží jako 

ornament.  Často nacházíme prvky ironie,  snahu o vtip:  „Ten je nový?“ „Ne, vypraný 

v Perwolu.“; tvrdé pití, pro tvrdé chlapy (když si dávám sklenku Coly). Citace reklamy má 

též  někdy funkci  výplně,  její  užití  je v těchto  případech spíše  nahodilé.  Dle odpovědí 

dotazovaných  použití  citátu  často  „vyplyne  ze  situace“  (to  zkrátka  přijde  samo,  když  

nastane správná situace, hned víte, co na to říct).

Některé citáty zařazují dotazovaní do své komunikace „jen tak“, „aby řeč nestála“, 

když  neví,  co  dělat,  nudí  se:  Když  nevíte  coby,  najdete  to  v OBI.  Citát  působí  jako 

prostředek odlehčení situace či navázání kontaktu: A co teď? Teď si dáme Deli (v kritické  

situaci, trapné ticho nebo jako konverzační otázku; když něco dodělám a nevim, co dál;  

když není co dělat.)

Některé hlášky nabízí využití v širokém spektru komunikačních situací: Bóbika! (při  

výběru jídla v restauraci; při pohledu na jídlo ve školní jídelně; jen tak do větru... nebo 

kdybych  viděla  mopse;  když  se  neumím  dorozumět;  když  dojde  k nějakému 

nedorozumění).  Jiné se vážou pouze na velmi specifický okamžik a jejich přenesení do 

jiné komunikační situace by bylo obtížně realizovatelné:  Chcete opravdu mluvit mluvit  

mluvit anglicky? (Před hodinou AJ).

Velkou skupinu tvoří citáty, které doprovází konzumaci produktu, např.: pravé zdraví  

z Posázaví  (sic) (když jim jogurt); fenomenální (Aero) když s kámoškou jíme čokoládu.  

Jindy se užití váže na konzumaci produktu, ale lze přenést i na jinou situaci, ve které je 

možno citát s úspěchem použít: Miluju bublinky (když si dávám čokoládu Aero nebo když  

jsem ve vaně);  Voulez  vous patéz avec moi?  Tato věta  slouží  nejenom jako nabídnutí 

paštiky, ale i jiných potravin, případně nabídnutí čehokoli z jiné oblasti lidských aktivit. 

Jejím ekvivalentem by zřejmě bylo: Chceš taky? či Dáš si taky?  

V některých případech citát umožní vyjádřit se k tabuizovanému tématu, aniž bychom 

někoho urazili. Poslouží jako eufemismus:  v ideálním světě je možné manželku vypustit 

(zde též možné využití jako povzdech); sací bagr (když někdo moc pije); má ledově svěží  

dech  (ironicky).  Umožní  otevřeně  vyjádřit  či  okomentovat  i  to,  co  by  jinak  bylo 
128 Výsledky získané z dotazníků jsou na závěr doplněny o několik příkladů získaných mimo výzkum. Tyto 
ukázky jsou v textu označeny.
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společensky nepřijatelné: smrdí, smrdí, smrdí, to to smrdí! (Když něco smrdí, když někdo 

vypustí ducha). V případě poslední citace je možno též použít pouze první část reklamy, a 

vyhnout se tak indiskrétnímu komentáři: Když už ani trpaslíci nevydrží na zahradě…129

V určité skupině komunikačních situací využití citátu souvisí se shodou či podobností 

jména  v reklamě  a  v reálné  situaci:  Kde  je  Pepa?  Má rande  s Nivou;  Pepo!  Pepo?;  

Delisa,  zvedne ti  náladu (Zaměňuju  slovo  Delisa za Denisa). Jindy naopak na jméně 

v reklamě  nezáleží,  je  použito  univerzálně,  např.  při  pobízení  k rychlejšímu  jednání 

(Bohóšu,  pospěš!)  či  vyjadřování  pocitů  (Antonie,  je  mi  zima (v  posteli)).  Na základě 

reklamy též může vzniknout nová přezdívka:  Já chtěla jen novou kůůlnu (kůlna je nová 

přezdívka pro kamaráda od doby, co na všechno odpovídal tímhle slovem).

Zaznamenali  jsme  samostatné  výpovědi,  které  nepředpokládají  žádnou  součinnost 

účastníků komunikace (na rovině intertextové), a to jak repliky iniciační (nevaž se, odvaž 

se; dopřej si tu ovocnou rozkoš atd.), tak reaktivní (protože je špína zažraná (kdykoli je  

otázka proč?);  až budu velká,  chtěla bych být ovoce do Jogobelly  (když se mě někdo  

zeptá, co bych chtěla dělat); Ne, ne, nemusim.). U těchto příkladů následující či předchozí 

replika nebude obsahovat intertextový odkaz. Respondenti uváděli ale i citáty, které jsou 

založeny na dialogičnosti,  a vyžadují tak „intertextovou“ aktivitu obou komunikujících 

partnerů:  „Ty ho znáš?“ „Ne.“ (z reklamy na t-mobile); „Ten je nový?“ „Ne, vypraný  

v Perwolu.“; „Kde je Pepa?“ „Má rande s Nivou.“ Už první mluvčí intonací naznačí, co 

bude následovat v replice druhého mluvčího. Je ovšem realizovatelná i alternativa, kdy si 

možný  intertextový  odkaz  uvědomí  až  druhý  mluvčí.  Citát  tedy  bude  součástí  pouze 

repliky reaktivní, přestože replika iniciační bude mít stejné znění jako citovaná reklama, a 

bude tak iniciační replikou dvouvrstevnou (srov. kap. 4.1, problematika „reálné a nereálné 

intertextovosti“). 

Mezi nejdůležitější funkce citování reklam patří identifikační a diferenciační funkce. 

Mladí  lidé  se  svým vyjadřováním chtějí  odlišit  od  mluvy  dospělých,  chtějí  posilovat 

stylizovaný  odstup  od  světa  dospělých  (srov.  též  Hoffmannová,  2000,  Rysová,  2003, 

Kotenová 2009). Citování reklamy bývá často projevem intimity, úzkého přátelství, např. 

Ahoj Ondro, dáš mi napít? (pozdrav s nejlepší  kámoškou) či  fenomenální (Aero,  když  

129 Jedná se o stejný typ využití jako v případě citátu z filmu Pelíšky:  Víš co, Sašo, di do prdele. Jestliže 
odcitujeme pouze první část  citátu (víš co, Sašo…), nemusíme explicitně vyjádřit  vulgarismus, nicméně 
všichni vědí, jaká výpověď následuje a jakou má funkci (zdroj: práce studentů na semináři MV, PedF UK, 
LS 2009).
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s kámoškou  jíme  čokoládu).  Toto  použití  předpokládá  u  komunikantů  společné 

presupozice,  stejnou  zkušenostní  bázi.  Tento  typ  odkazu  nevyžaduje  žádný  způsob 

signalizace, může se jednat o jakýsi „tajný kód“, který ostatní komunikanty do určité míry 

vylučuje ze stejné úrovně komunikace. Citace reklam může být prostředkem identifikace 

se členy úzce vymezené skupiny v rámci zájmové činnosti jako součást slangu:  Teď si  

dáme Deli. (ujalo se v naší taneční skupině místo „celý“, když máme zajet celou sestavu.). 

Příslušnost k členství v určité zájmové komunitě či klubu naznačují i následující citace: 

Jezdíme po poli, sereme na body, (Hummer club) – např. při sjezdu z dálnice v případě 

kolony (do pole či louky); Chevy. Like a Rock. (Při hovoru o autech z USA). O navození 

zdání výlučnosti, příslušnosti ke skupině či skupinové identity se snaží i samotné reklamy, 

čímž apelují na odvěkou touhu lidí „někam patřit“ (např. Burton; Jirák, 2001). To, že jsou 

v tomto  ohledu  reklamy  úspěšné,  můžeme  demonstrovat  např.  na  citovaném  úryvku 

chlapi  sobě, který  dává  při  určité  činnosti  mužům či  chlapcům možnost  posílit  pocit 

sounáležitosti, pospolitosti, možnost vydělit se, identifikovat se jako spřízněná skupina, 

do níž jedinec náleží.

Citát  může být prostředkem zlehčení  situace,  může být použit  jako omluva,  např. 

nevhodného chování: když jí miluješ, není co řešit (kdykoliv se na mě někdo podívá, jako  

že bych tohle neměla), neschopnosti: ehm, je to ňáký rozbitý (Müller mix) – kdyby se mi  

něco nepovedlo, ale přitom to bylo jednoduchý.  Situace by za použití jiných jazykových 

prostředků vyžadovala podrobné vysvětlení, ale takto je shrnuta do krátkého sdělení, které 

zastupuje celý kontext, obsahuje další konotace. Znalost komunikační situace v reklamě je 

v tomto případě nutná pro plné porozumění reakce účastníka komunikace.

Další možnou funkcí citátu může být negativní vyjádření o něčem, označení produktu 

jako nekvalitního,  nedobrého, nesrovnatelného s originálem (Tohle není Jim Beam)  či 

odmítnutí (Ale my jsme řekli NE! (Mohl jsem udělat úkol, ale já jsem řekl NE!;  Ne, ne,  

nemusim…). Tento typ odmítnutí ještě více předpokládá rovnocenný vztah mezi partnery 

než ostatní citované výpovědi (viz dále). Odmítnutí jako takové je vždy  konfliktotvorné, 

v našem  případě  je  doplněno  o  neformální  vyjádření  se  snahou  odlehčit  situaci,  mj. 

roztomilostí,  která  je  konotována  reklamou  na  Kofolu,  a  nadsázkou,  jež  je  přítomna 

v reklamě  na  Vodafone.  V souvislosti  s konzumací  potravin  jsme  zaznamenali  jak 

vyjádření negativní, komentující podezřelý pokrm: Bóbika! (při pohledu na jídlo ve školní  

jídelně), tak pochvalnou reakci: kouzlus mňamózus.
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Respondenti  dále používají  citace  jako vtipný komentář  k situaci  či  reakci  na nově 

vzniklou situaci (Trápí vás problémy s prostatou? (Když jde někdo na záchod); Žerou tě  

snad komáři?),  projev údivu, překvapení či nepravděpodobnosti vyřčeného (Jestli je to 

tak, tak je moje máma pavouk; Myslíme to upřímně (když někdo něco fabuluje)), vyjádření 

podpory,  uklidnění  (Buď v pohodě,  dej  si  Tik  Tak;  Buď v klidu,  je  bez  cukru;  Dej  si  

pauzu,  dej  si  kit-kat  (Když  budu  chtít,  aby  si  ostatní  odpočinuli))130 (též  s  možným 

nádechem ironie či agrese, obrany) a další. 

Vybrané  citáty  mohou  souviset  i  s konkrétní  životní  etapou,  v případě  našich 

respondentů např. s volbou další školy: Až budu velká, chtěla bych být ovoce do Jogobelly  

(Když se mě někdo zeptá, co bych chtěla dělat); Když jsem se pak v patnácti rozhodoval,  

co dál dělat…

V získaném vzorku odpovědí se vyskytují nejen citáty v českém jazyce, ale i v jazyce 

cizím, především anglickém (Today, tomorrow, toyota  (2); Chevy. Like a Rock; Mentos  

the freshmaker  (2)),  ale i francouzském (Voulez vous patéz avec moi?  (1)). Častá je i 

kombinace prvku českého a cizojazyčného v jedné větě (Go svou cestou), a to především 

jako následek cizojazyčných  názvů produktů  (dej  si airwaves  a volně  dýchej). Tím je 

potvrzen předpoklad, že tvůrci reklam do svých textů záměrně inkorporují cizojazyčné 

prvky, které upoutají pozornost a přitáhnou zájem recipienta.

Respondenti  jsou  schopni  zaznamenat  a  okomentovat  i  citování  reklam  dalšími 

osobami: Kdykoliv, kdekoliv, s kýmkoliv (telefonika O2). Moje kámoška ji často používá;  

A co teď? Teď si dáme Deli – tu používám a slyším často.

Někteří respondenti explicitně uvedli, že reklamy z hlášek nepoužívají, případně, že 

je užívají jen málokdy (V běžném životě moc reklamy nepoužívám. Možná deli, ale to jen  

zřídka.). Jiní uvedli, že v danou chvíli si nemohou žádnou citovanou reklamu vybavit, ale 

připustili,  že  občas  reklamní  texty  citují  (Nevzpomínám  si,  ale  určitě  jsem  už  něco 

z reklamy  použila).  Několik  respondentů  uvedlo,  že  spíše  cituje  tzv.  antireklamy  či 

parodie na reklamy: Spíš používám různé hlášky z „anti-reklam“ např. Co je z Lídlu není  

k jídlu. (Když jdu kolem Lidlu do Hypernovy); Asi bych se styděla. Ale kdysi dávali na  

Silvestra  v televizi  parodie  na  reklamy  (Česká  soda,  ty  jsem párkrát  citovala).  Jeden 

respondent uvedl, že spíše používá hlášky z filmů. Další tři dotazovaní nezáměrně uvedli 

citát, který nepochází z reklamy, ale z jiného televizního resp. dramatického žánru: Ale já  

tu  přední  nohu nechci!  (Slunce,  seno,  jahody,  doplnila  R.  Č.);  hmm koblihy...   (The 
130 V citovaných úryvcích reklamních textů se mj. odráží, které hodnoty jsou s produktem v reklamách často 
propojeny, které kvality jsou recipientovy předkládány: klid, pohoda, intimita, přátelství, zábava apod.
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Simpsons, doplnila R. Č.); Každý správný frajer = klobouk značky Meyer.  V posledním 

případě pochází z fiktivní reklamy, resp. jde o obchodní heslo umístěné v divadelní hře 

Divadla  Járy  Cimrmana  Vražda  v salónním  coupé, jedná  se  tedy  vlastně  o 

„dvojvrstevnou“ intertextovost).

Odhalení  intertextové  vazby  není  pro  identifikaci  významu  promluvy  ve  všech 

případech  nutné  (srov.  Kotenová,  2008).  Intertextový  odkaz  nebývá  nijak  výrazně 

signalizován. Záleží na adresátovi a jeho zkušenostním komplexu, zda odkaz identifikuje, 

či nikoli. Odkaz bude zřetelný jen pro toho, kdo sdílí stejné presupozice (viz kap. 4.1). 

Jako jeden z možných prvků signalizace uveďme intonaci.  Citovaný úsek reklamy 

může,  ale  nemusí  být  reprodukován se stejnou či  podobnou intonací,  jako tomu bylo 

v reklamě („Ty ho znáš?“ „Ne!“). Komunikace by probíhala zřejmě stejně i s partnerem, 

který  odkaz  neodhalil,  význam by  se  nezměnil,  ale  byl  by  ochuzen  o  „bachtinovské 

vícehlasí“ (srov. kap. 2.1). 

Dle  našich  zkušeností  i  na  základě  introspekce  jsou  citáty  občas  zapojeny  do 

komunikátu,  když  se  první  slova  reklamy  shodují  se  slovy  zamýšleného  sdělení.  Po 

několika slovech (totožných pro sdělení i reklamu) je sdělení záměrně dokončeno citací 

reklamy,  často se stejnou intonací:  Budeš tady, až se vrátím? (zdroj: semináře MV LS 

2008); A co teď? Teď si dáme Deli.). 

Kromě snahy o shodnou intonaci  můžeme zaregistrovat  i  redundanci,  tedy možné 

doplnění výrazů, které by ve sdělení bez intertextového odkazu chyběly, např. podtržená 

slova v následujících ukázkách: Musím se móc učit; Ne, ne, nemusim, já už ho vidim! 

Dalším  prostředkem  signalizace  může  být  zasazení  segmentu,  který  výrazně 

neodpovídá  kontextu,  komunikační  situaci  (Vyměňoval  jsem  okna  v celým  baráku. 

Dřevěný na míru jsou třikrát dražší  než plastový,  takže pekařina byla jasná volba)  (z 

osobní komunikace autorky). 

Přestože  to  naši  respondenti  explicitně  nezmiňují,  domníváme  se,  že  používání 

popisovaných  intertextových  odkazů  je  vázáno  především  na  generačně  a  sociálně 

spřízněné  partnery  komunikace,  na neformální  komunikační  situace  (srov.  Kotenová, 

2009, Rysová,  2003). Zvyšuje se tak pravděpodobnost, že bude intertextová návaznost 

odhalena. U některých primárně konfliktotvorných řečových aktů (odmítnutí, viz výše) je 
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tento  požadavek  stupňován,  příslušníci  starší  generace  by  mohli  takovýto  způsob 

komunikace považovat za nezdvořilý.131

10.7.9 Otázka číslo 9
V otázce  číslo  9  měli  respondenti  zaznamenat,  co  se  jim vybaví  při  přečtení  dvou 

reklam,  které  byly  inspirovány  shodným  pretextem  –  Starými  pověstmi  českými.  Do 

zadání  úkolu  jsme  záměrně  neuvedli,  aby  studenti  hledali  společný  rys  obou reklam. 

Zajímalo  nás,  jestli  budou  respondenti  pátrat  po  sdílené  vlastnosti  intuitivně,  bez 

instrukcí. Zda je pro ně intertextovost jakožto princip tvorby textu natolik výrazný postup, 

že jej budou reflektovat jako dominantní, nebo zda se jim vybaví jevy z jiných okruhů 

zkoumání, ať už společné pro obě reklamy, nebo individuálně pro každou zvlášť.

Uvědomujeme si, že vzhledem k formulaci otázky (Co se vám vybaví, když si přečtete  

následující  reklamy?)  nemůžeme hodnotit  odpovědi  jako správné či  chybné.  Reklamy 

mohou  asociovat  respondentům takřka  cokoli.  Jestliže  tedy  výjimečně  okomentujeme 

odpověď  jako  nepřesnou  či  nesprávnou,  činíme  tak  z pozice  pozorovatele,  který 

u respondentů předpokládá určitý neobvyklý myšlenkový postup, pokud se domníváme, 

že  respondent  chtěl  vyjádřit  něco  jiného  a  z důvodů stylizační  neobratnosti  se  mu  to 

nepovedlo, nebo když odkazuje k neexistujícímu textu.

Na  otázku  odpovědělo  celkem  238  respondentů  z celkového  počtu  245.  121 

respondentů uvedlo jeden společný prvek, o kterém se domnívali, že je pro obě reklamy 

společný. (Jak je patrno z následujících odpovědí, ne vždy se jim to podařilo.) 34 studentů 

se vyjádřilo ke každé reklamě zvlášť, ale posléze došli ke sjednocujícímu rysu, který též 

zaznamenali.  117  dotazovaných  uvedlo  asociace  pro  každou  reklamu  samostatně, 

nesnažili se hledat společný prvek, přestože do některých odpovědí zařadili rysy,  které 

byly  pro obě reklamy totožné.  Z výše zmíněných číselných údajů je  zřejmé,  že počet 

respondentů, kteří nacházeli společný rys, a těch, kteří měli ke dvěma reklamám asociace 

různé, je velmi vyrovnaný. 

Nejprve se pokusíme systemizovat odpovědi, které se vztahovaly k oběma reklamám 

dohromady. Celkem 41 dotazovaných si vybavilo konkrétní literární dílo, Staré pověsti 

131 Nezáměrně se odkazy k reklamám vyskytují i v situacích formálních, oficiálních, např. při státní zkoušce 
z českého jazyka. Zkoušející: „To jste řekla velmi obsáhle, květnatě a nadneseně, ale dosti nesrozumitelně. 
Stačilo prostě říct, že středověká literatura vychází z náboženství.“ Zbytek komise se směje –  propojili si 
větu s reklamou na jogurt Müller mix – stačilo prostě říct, že vám chutná.
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české: Staré pověsti české (35); Staré české báje a pověsti (4); využití Starých pověstí (1); 

parafráze na Staré pověsti české  (1). Dále studenti uváděli obecněji literární žánr, a to 

pověsti, legendy či báje (11), např.:  pověst / pověsti  (4); pověsti a legendy (1); reklamy 

založené na českých pověstech (1); legendy českých zemí (1); pověsti o Čechách (1); báje  

a  pověsti  (1)  apod.  Několik  studentů  uvedlo  úže  vymezené  pretexty,  na  něž  reklamy 

obrazem i textem odkazovaly: pověst o Libuši a Praotci Čechovi (1); pověst o Krokových 

dcerách  a  Praotci  Čechovi  (1).  Některé  z těchto  odpovědí  byly  ovšem  nepřesné: 

dotazovaní  uváděli  např.  pro  obě  reklamy  společnou  pověst,  která  byla  předobrazem 

pouze pro jednu z reklam:  pověst o Kazi,  Tetě,  Libuši  (5),  nebo chybně zkombinovali 

postavy z obou pověstí dohromady: Praotec Čech a jeho dcery (1). V několika případech 

formulace odpovědi ztěžuje či znemožňuje úplné pochopení zamýšleného sdělení. Nelze 

rozhodnout, zda je nepřesnost v odpovědi způsobena vyjadřovací neobratností, nebo má 

základ na myšlenkové rovině. Zdrženlivý postoj k využitému historickému prvku je však 

patrný: zvláštní přirovnávat (doplňovat) k novým věcem Čechy z Praotce (1).

4 respondenti si vybavili autora zpracování českých pověstí, Aloise Jiráska, ojediněle 

zmínili  pozitivní  hodnocení  reklamy:  Jirásek  –  pověsti  (…a  pak,  že  reklamy  jsou 

hloupoučký…) (1).

Pouze  jeden  student  uvedl  ve  své  odpovědi  chronologicky  starší  literární  dílo, 

Kosmovu kroniku českou, která též zpracovává danou historickou tematiku. 

Celkem 53 dotazovaných v odpovědi uvedlo, že si vybaví historii či dějiny. Toto své 

tvrzení  doplnili  o  další  zpřesňující  údaje,  např.  česká  historie  /  historie  české  země /  

historie  ČR  (16); české  dějiny  (3); dějiny  (3); vzdálenou historii  České republiky  (1); 

českou bájnou historii (1); dávnou dobu (1); počátek Čech (1); středověk (2); starověk (2). 

V několika  odpovědích  respondenti  zobrazené  reklamy  na  základě  využitého  odkazu 

k historii srovnávají (historie (ale u Y to vyřešili mnohem líp  (1)), hodnotí (parodování  

české historie, mnohdy ne špatně myšlené, ale tyto reklamy mne neoslovily  (1); viz též 

dále) či se zamýšlí nad funkcí použitého přesvědčovacího postupu (historické okamžiky,  

kterými  reklama  prosazuje  své  výrobky  (1)).  Další  respondenti  historický  prvek 

konkretizují pomocí postav (bájné osoby (1); historické osobnosti  (1)) nebo místa, které 

ovšem neodpovídá umístění obou pověstí (Říp (1)).

11 respondentů si propojilo inspiraci  historií  se školním učivem, a to více či  méně 

konkrétně, např.: dějepis / dějepis na ZŠ (6); 1. stupeň ZŠ (1); vlastivěda na 1. stupni ZŠ  
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(1); vlastivěda v páté třídě (1); učivo z 2. třídy (1). Je možné, že mimo školní prostředí se 

s tematikou českých pověstí studenti setkávají spíše sporadicky.  

Mnozí respondenti vnímali použití historického či literárního odkazu velmi negativně, 

hodnotili  ho  jako  zneužití  či  zesměšňování  (a  to  výrazně  častěji  než  u  reklam 

v předchozích  otázkách).  Tento postoj  jsme často zaznamenali  u příslušníků střední  či 

spíše starší generace, u mládeže nás ale překvapil. Očekávali bychom tolerantní přístup a 

smysl  pro  nadsázku,  menší  lpění  na  historických  hodnotách  a  tradicích.  Mnohdy  až 

„rozhořčení“  studentů je zdůrazněno neobvyklou obsáhlostí  reakcí.  Příklady odpovědí: 

Obě dvě jsou stupidní a je škoda, že jsem s nimi ztrácela čas.  Proč do reklam tahají  

dějiny?!  (1);  Zneuctění dějepisných událostí. Chabá lidská fantazie, nebo spíš hloupá a  

laciná fantazie.  (1);  Mně to přijde jako znesvěcení české historie pro komerční účely,  

znesvěcení praotce Čecha (Je to nepotvrzené, zřejmě vymyšlené tvrzení).  (1);  naprosto 

nevhodné  použití  Starých  pověstí  českých  (1); zesměšňování  dějin  (1); trapné  použití  

historie do reklamy (1).

Další  negativní  ohlasy  se  explicitně  nevážou  na  použitou  historickou  tematiku, 

nicméně  zdá  se,  že  dějiny  národa  jsou  pro  mladou  generaci  nezvykle  citlivé  téma. 

V reakcích  jsou  patrny  expresivní  výrazy,  respondenti  častěji  užívali  prvky  obecné 

češtiny: naprostá stupidita (1); naprostá hovadina (1); trapas (1); fakt trapný (1); děsná 

blbost (1); jak některý reklamy můžou bejt trapný (1); stupidita České republiky (1); blití  

(1); nevkus  (1) atp.  Zaznamenali jsme též reakci, jejíž autor využití historických prvků 

vnímá jako projev nacionalizmu.

Z  méně  četné  skupiny  odpovědí  s pozitivním  hodnocením,  oceňujících  především 

humor, uveďme např.: lidé se pokoušejí u reklam využít vtipně i historii (1); různé vtipné 

citáty, vtipy (1); jsou to dobré reklamy (1); (viz též některé odpovědi výše). 

Jako kuriozitu uveďme odpověď, v níž se respondentovi vybavil  Night club v Chebu 

(1). Reakce se patrně vztahuje pouze k reklamě X a není zřejmě myšlena úplně vážně 

(podobně  jako  odpověď  tři  šlapky (1)  směřovaná  respondentem  explicitně  pouze 

k reklamě  X).  Tyto  odpovědi  jsou  nejspíše  podpořeny  zdůrazněnými  sekundárními 

pohlavními znaky u kreslených figur a věkem respondentů. 

8  dotazovaných  uvedlo,  že  se  jim  nevybaví  nic.  Tyto  reakce  přičítáme  neochotě 

spolupracovat či únavě způsobené délkou dotazníku.

171



Reklama  propagující  drogerii  Teta  (označená  jako  X)  inspirovala  respondenty 

k následujícím odpovědím: část asociací byla podobná či stejná jako asociace společné 

pro obě reklamy X a Y. Dotazovaní zmiňovali Staré pověsti české (6); české pověsti (2); 

české pověsti  od Jiráska  (1) či identifikovali  žánr (pověsti  (1); legenda  (1)).  Též jsme 

zaznamenali  odpovědi  odkazující  ke školnímu prostředí  (dějepis  (1); děják na ZŠ  (1); 

povinná četba  (1)) či k historii (minulost  (1); české dějiny  (1)). Jestliže jako společnou 

asociaci (u odpovědí reflektujících X i Y současně) jsme identifikaci pouze jedné pověsti 

považovali za nepřesnou odpověď, tak nyní byla na místě (přestože respondent spojil dvě 

pověsti a neuvedl přesný název pověsti): pověst o Kazi, Tetě, Libuši a Bivojovi (1). Častěji 

ovšem respondenti  odkazovali  k dílu  pomocí  postav,  uplatňovali  svoji  znalost  pověsti: 

Kazi, Teta, Libuše (8); Krokovy dcery (7); Krok a české báje (1); Přemyslovci (4); Libuše 

(2); věštění  Libuše  (1); věštkyně,  sudičky  (1)  apod.  Libušina  věštba  a  děj  pověsti 

pravděpodobně  inspiroval  respondenta  k odpovědi  Praha  (1).  Některé  asociace  ovšem 

směřují k jiným pretextům a tyto odpovědi nepovažujeme za přesné:  pohádka (1); dívčí  

válka (1).

Relativně  početná skupina respondentů (11) uvedla,  že  si  při  čtení  reklamy vybaví 

(televizní)  reklamu na drogerii  Teta:  televizní  reklama  (7); kreslená barevná televizní  

reklama (1); reklama na drogerii Teta (2). Předpokládáme, že i v poslední výše citované 

odpovědi mínili autoři televizní reklamu. Není pravděpodobné, že by se při pozorování 

objektu respondentům vybavil týž pozorovaný objekt. I zde je patrné, že většina studentů 

si pod pojmem reklama převážně představí televizní reklamu (viz odpovědi na otázku 3). 

Následující odpověď mimo jiné potvrzuje náš předpoklad, který ověřujeme v otázce 8, 

totiž že reklamy bývají mládeží v různých situacích citovány: reklamu, kterou jsem na ZŠ 

stále citoval (1).

Na rozdíl od reklamy propagující žvýkačky Orbit (zde značena jako Y) si v případě 

reklamy X respondenti velmi snadno propojí reklamní text s propagovaným produktem, 

tedy drogerií Teta či drogistickým zbožím (celkem 25): drogerie Teta (14); drogerie (2); 

česká drogerie (1); musím ještě nakoupit v drogerii (2) apod. Zřejmě je to způsobeno mj. 

využitým rýmem a souvislostí  jména použité  postavy s názvem obchodu,  což usnadní 

zapamatování.  Pravděpodobně ovšem efekt  reklamy bude podobný jako u reklamy na 

samoobsluhu Penny Market (viz ot.  3): studenti  reklamu znají,  vybaví si propagovaný 

produkt, jeho název, ovšem expozice textu není doprovázena libými pocity,  které jsou 

rozhodující pro celkové vnímání služby a konkrétní akci (viz model AIDA). Z některých 
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odpovědí se zdá, že respondenti mají s propagovanou službou negativní zkušenosti, které 

ani dobře vedená reklamní kampaň nezmění:  smrdutá drogerie s hloupou reklamou (1); 

ošklivou a nechutnou drogerii  (1); hroznou drogerii Teta  (1); že nemám ráda drogerii  

Teta (1). 

Přestože  někteří  respondenti  ocenili  nápaditost  reklamy,  i  zde  je  patrný  spíše 

zdrženlivý postoj a kritičnost, jednotlivé části odpovědi si někdy odporují:  Je to docela 

dobrý  nápad,  ale  přijde  mi  to  trochu  uhozené.  Mohlo  by  to  být  víc  promyšlené  (1). 

Nejčastěji  studenti  vytýkali  reklamě  nekvalitní  zpracování,  vadí  jim  grafická 

schematičnost  a  primitivnost  (5krát),  např.:  není  to  špatný  nápad,  ale  zpracování  je  

hrozné  (1); malíř zjevně nebyl moc velký umělec, básník taktéž  (1); obrázek na úrovni  

desetiletých dětí  (1) apod. Dále dotazovaným vadila aktualizace historického kontextu: 

opravdu hloupá a trapná zmršenina českých dějin (1); rádoby vtipné užívání pověstí (1); 

používá pratety špatným způsobem (1). (V poslední odpovědi není zřejmé, zda označení 

Krokových dcer výrazem pratety je záměrný pokus o humor či nezáměrné pojmenování 

vzniklé na základě analogie k postavě Praotce Čecha). Vysoký počet reakcí (16) ovšem 

obsahuje pouze negativní postoj recipientů s blíže nespecifikovanými důvody, často za 

použití  prvků  obecné  češtiny  a  expresivních  výrazů,  např.:  trapná  (3); trapárna  (1); 

stupidní (2); pitomá reklama (1); hloupě udělaná reklama (1); pěkná blbost (1); je šílená 

(1); otravná reklama na vlezlou  drogerii  (1); hloupá reklama s hloupými  slogany  (1) 

apod.

Ke  všem  výše  zmíněným  negativním  reakcím  je  ovšem  nutno  podotknout,  že 

středoškolští studenti nejsou primární cílovou skupinou této marketingové kampaně. Nad 

cílovou  skupinou reklamy se  ostatně  někteří  z nich  zamýšlejí,  více,  či  méně  úspěšně: 

možná vhodné pro cílovou skupinu, nemůžu jako muž posoudit (1); nalákání pro ženy (1); 

manipulativní pro malé děti (1).

8 respondentů vyjádřilo svůj pozitivní postoj k reklamě, který zdůvodňovali především 

vtipností (4) a nápaditostí (3) reklamy. 

Reklama označená jako Y (propagující žvýkačky Orbit) opět asociovala respondentům 

některé koncepty společné pro obě reklamy,  nicméně zde se rozhodli přiřadit je pouze 

reklamě Y:  Jiráskovy Staré pověsti české  (3); báje a pověsti  (1); dějiny  (1); dějepis  (1), 

nově jsme zaznamenali zpracování pověstí na CD, které čte Zdeněk Svěrák (1).
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Jako  odpověď,  kterou  můžeme  vztáhnout  pouze  k reklamě  Y,  uváděli  respondenti 

nejčastěji:  praotec Čech  (12); pověst  o praotci  Čechovi  (3); trouba jménem Čech  (1), 

různě označovali jeho bájný výstup na horu Říp, např.: jak praotec Čech vylezl na horu a  

jestli mám čisté svědomí (1); Praotec Čech, když viděl poprvé ČR (1); usídlení Slovanů 

v naší zemi (1), či pouze určili místo události (Říp / hora Říp (6)), které jim připomnělo 

též třídní výlety (1).

 Dále si studenti  vybavili  propagovaný produkt a reklamy na něj,  včetně některých 

slovních spojení typických pro reklamy na žvýkačky (7), např.: že bych si dala žvejku (1); 

reklamy na Orbit (2); jiné reklamy na Orbit, stejně nepovedené (1); svěží dech (1) apod. 

Ovšem oproti reklamě X je tato asociace s produktem výrazně méně častá (viz výše).

Naopak četným komentářem bylo konstatování či údiv, že zobrazená skutečnost nemá 

se  žvýkačkami  Orbit  nic  společného  (celkem  10krát),  např.:  nevidim  souvislost  se  

žvejkačkama (4); myslím, že se to ke žvýkačkám moc nehodí (2); to moc nechápu, stejně 

jako  s tim  Komenským  (spojovat  žv.  s praotcem)  (1); Co  má  Čech  společnýho  se  

žvejkačkou?  (1). Nedostatečné propojení textu s produktem zřejmě zapříčinilo i vysoký 

počet  odpovědí  typu  nic  se  mi  nevybavilo  (11); nechápu  (6) či nevím  (4),  přestože  u 

reklamy X titéž respondenti takovýto problém neměli.

Na  druhou  stranu  oproti  reklamě  X  převažoval  u  reklamy  Y  počet  odpovědí 

s pozitivním hodnocením (18) nad hodnotícími  komentáři  negativními  (9).  Kladně byl 

vnímán především vtip (11), např.: vtipné (6); daleko vtipnější – vybaví se mi důvod, proč  

tu Čech zůstal  (1); vtipné – originální reklama na žvýkačky  (1). I u těchto reakcí bylo 

ovšem patrno, že zobrazené téma je od žvýkaček příliš vzdáleno: docela sranda, jenom by 

to nemusela být reklama na žvýkací gumu (1). Negativní ohlasy měly podobný charakter 

jako u výše citovaných odpovědí vztahujících se k oběma reklamám či pouze k reklamě X 

(viz výše), např.:  blbost  (2); trapárna (1); chabej pokus  (1); trapné, silně nevlastenecké  

(1); sice už lepší než X, ale přesto odpudivá (1).

 O  zapojení  reklamy  do  českého  kulturního  kontextu  svědčí  nejen  odpovědi 

zohledňující návaznost na historii a Staré pověsti české, ale i méně frekventované, ale o to 

zajímavější reakce: studenti si vybavili známou píseň Ladovská zima od Jarka Nohavici  

(3), s níž pravděpodobně souvisí i  odpovědi  Kdyby se mu chtělo,  mohli bychom být u  

moře  (2).  Obrazová část  reklamy asociovala  jednomu respondentovi  pohádku  Obušku 

z pytle ven (1), v níž má postava kouzelného stařečka (či Pánaboha) mnohé podobné rysy 

jako  vyobrazený  praotec  Čech.  Využití  postavy  praotce  Čecha  připomnělo  jednomu 
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dotazovanému  reklamu  na  pivo značky  Starobrno  založenou  na  parodii  české  bájné 

historie,  v níž  vystupuje  „Prafotr  Morava“  (viz  kap.  7.1).  Reklama  na  Orbit  má  tedy 

s reklamou na pivo společný pretext, ovšem u piva je využití postavy „prafotra“ tematicky 

lépe motivováno.

Opakovala se též odpověď, kdy studenti potvrzovali,  že jednou z typických českých 

vlastností je lenost (5krát).

Závěrem této  kapitoly můžeme  konstatovat,  že  vztah  zkoumaného  vzorku studentů 

k reklamám  X  a  Y  není  jednoznačný.  Intertextovost  pro  ně  není  natolik  výrazným 

postupem, aby výrazná většina z nich automaticky uvažovala o společné vlastnosti obou 

textů.  Skupina,  která  postupovala  analyticky,  je  počtem  téměř  rovna  skupině,  která 

naopak postupovala synteticky.  Převažující  část respondentů pretext s různou přesností 

identifikovala,  ovšem  využití  historických  postav  jim  zřejmě  nepřipadá  dostatečně 

funkční: reklamu X si sice s propagovaným produktem ztotožní, ovšem nezaujmou k ní 

pozitivní postoj, reklama Y jim přijde vtipná a nápaditá, ale tematicky příliš vzdálená od 

oblasti propagace či konzumace žvýkaček.  

10.7.10 Otázka číslo 10
Do  otázky  číslo  10  jsme  zařadili  několik  textů,  které  jsou  založeny  na  principu 

intertextuality,  a  ptali  jsme se studentů,  co tyto  texty mají  společného.  Vybrané  texty 

nespojoval žánr,  záměrně jsme nevybrali  pouze reklamní texty,  protože jsme se chtěli 

vyhnout odpovědím jako např. Chtějí nám něco vnutit; vtipné reklamy atd. Společné měly 

kromě intertextovosti to, že se jednalo o psané texty nacházející se v médiích, konkrétně 

v novinách, časopisu a na internetu. Všechny tři texty odkazovaly ke známému filmu, ať 

už názvem nebo citátem (Sedm statečných a král Hamilton. Slezte z toho lustru, Švejnare,  

vidím vás! Marečku, podejte mi dvě pera).

Našim cílem bylo zjistit,  zda jsou studenti schopni zobecnit základní princip tvorby 

těchto textů a případně jej i pojmenovat. Zajímalo nás, jaká slova budou pro popis tohoto 

principu používat. Vycházeli jsme z premisy, že označení intertextovost, intertextualita či 

mezitextové navazování neznají. Chtěli jsme též srovnat rozdíl mezi přesností odpovědí 

v případě,  že  pretexty spojuje  žánr  (film),  a  v případě,  že  pretexty se  žánrově různí  a 

zobecnění principu tvorby textu je tak náročnější (viz následující kapitola).

Na otázku odpovědělo celkem 226 z celkového počtu respondentů. 19 studentů dotaz 

nezodpovědělo a 9 jich odpovědělo, že neví. 34 dotazovaných explicitně napsalo, že podle 
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jejich  názoru  texty nemají  nic  společného,  např.:  Nic  společného jsem nezaznamenal.  

Každý text poukazuje na něco jiného. (1); Nevidím souvislost mezi všemi naráz. (1). 

Odpovědi u této otázky byly nejčastěji nějak propojeny s odkazem na filmový žánr, 

slovo  film v odpovědích  explicitně  figuruje  celkem  117krát.  Získané  odpovědi  se 

pohybovaly od nejobecnějších a kusých (film / filmy  (6); možná filmy  (1);  je to podle  

filmů  (2);  je to z filmů  (1)) po konkrétní s náznakem redundance (snaží se být podobné 

známým filmům / knihám, kt.  jsou notoricky známé) a kultivované (navazují na slavné  

snímky kinematografie132).  

Slovo film se často pojilo s dalšími výrazy, které se běžně v souvislosti s intertextovým 

odkazováním používají. 7 studentů zmiňuje odkazování k filmům: odkazy na známé filmy 

(3); různé odkazy k filmům (1); odkaz na film (1); odkazují na film (1); odkazuje na filmy 

(1). 5 respondentů uvádí inspiraci textů ve filmovém díle:  jsou inspirované filmem  (1); 

našly inspiraci svých sloganů ve známých filmech  (1); inspirace ve filmovém díle  (1); 

inspirovaly se filmem  (1); používají inspiraci z filmů. V 6 odpovědích studenti zmiňují 

spojení,  propojení  či  souvislost  s filmem:  všechny  texty  jsou  spojeny  s filmem  (1); 

spojitost  s filmy  (1); spojení  s filmem  (1); propojení  s filmem  (1); něco  společného 

s filmem (1); souvisí nějak s filmem (1).

10 respondentů při popisu společných rysů používá slovo úryvek: jsou zde pozměněné 

úryvky ze známých filmů  (1); obsahují úryvky ze slavných filmů  (1); úryvky z filmů  (2); 

mají  tam  úryvky  z filmů  (2); používají  úryvky  z filmů  (1); objevují  se  zde  úryvky  ze 

známých  filmů  (1). Dva  dotazovaní  ovšem nezobecnili  typ  pretextu  (viz  též  dále): 

používají úryvky z filmů nebo jejich jména (1); názvy nebo úryvky z filmů (1). Jako jistou 

nepřesnost  vnímáme,  že  tito  dotazovaní  nijak  nereflektují  změnu  pretextu  za  účelem 

aktualizace. Je též otázka, zda můžeme považovat titul filmu za úryvek, zda výraz úryvek 

dostatečně pokrývá výchozí pretexty. Domníváme se, že v širším významu ano. 

 Dalším častým výrazem je i výše zmíněné použití / používají, využití / využívají s další 

specifikací v objektu (celkem 19krát, viz též ve spojení s ostatními termíny): využití filmů 

(1); využívají známých filmů (1);  všechny využívají prvky z filmu (1); používají se v nich 

filmové prvky (1); ve všech je použito něco z filmů (1); využívají známé postavy z filmů či  

politiky  a  vtip  (1). Několik  odpovědí  též  směřovalo  pouze  k částečnému  zobecnění,  

studenti nezobecnili typ pretextu: používají filmové názvy, citáty  (1); používají známé a  

vžité filmové výrazy (nebo název filmu) (1). 

132 Výraz snímek kinematografie zde považujeme za synonymum ke slovu film. 
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Čtyřikrát  jsme se setkali  s odpovědí  narážky na (známé) filmy  (4). Opakovaně jsme 

zaznamenali  sloveso  připomínat: připomínají  film  (1); připomínají  známé  filmy  (1); 

připomínají nějaký film, pro oživení (1); dále výraz motiv: filmový motiv (1); zpracované 

motivy z filmu (1); filmový motiv – známé parafráze k filmům (1) (viz též dále)  či slogan: 

slogany  z filmů  (1); používají  slogany  z filmů (1); spojitost  se  známým sloganem  (1). 

Použití slova slogan zde nepovažujeme za zcela vhodné, stejně jako výraz heslo: objevují  

se v nich známá hesla z filmů (1).133 

Mezi  dalšími  zobecňujícími  odpověďmi,  které  využívají  výraz  film,  se  objevilo 

například: mají předlohu ve filmech (1); filmový podtext (2); základ ve známém filmu (1); 

návrhy z filmů (1); návaznost na známý film (1); do každého je zapleten film (1); výrazy 

z filmu (1); mají nějakou část z filmů (1); výtažky z filmů (1); ukázky z filmů (1) atp.

Některé zobecňující odpovědi jsou posléze doplněny specifikací, ovšem zařazujeme je 

mezi odpovědi respondentů, kteří jsou zobecnění schopni: asi asociace na něco – politiku,  

film  (1). Jiné zmiňují hned několik možných kategorií,  které lze zobecnit:  odkazují na 

nějaká fakta, události a filmy (1).

Celkem  15  respondentů  při  formulování  společných  rysů  použilo  termín  parodie 

(parodovat), jeden ze žánrů, který je na principu intertextovosti přímo založen:  parodie 

(2);  jsou to jakoby parodie  (1); jsou všechny parodické  (1); parodie na film  (1); každý 

z těchto textů paroduje některý z filmů  (1); parodují známou větu z nějakého filmu  (1); 

jsou parodií  na filmy  (1); parodují  nějaký  film,  jen pozměněné  (1); parodie  slavné  a 

známé věci (1); parodie na známé věci – určené pro přilákání pozornosti (1); mají za úkol  

přilákat  pozornost  parodováním  věcí  lidem  blízkých  (1); snaží  se  nalákat  na  známé 

motivy, využít parodie (1); něčím parodují (1). 

V několika  odpovědích  dochází  respondenti  k  širšímu  způsobu  zobecnění  pomocí 

jiných výrazů než film: opírají se o mediálně známé věci (2); čerpají ze známých výroků  

(2); upravené repliky (1); porušení stereotypu (1); netradičnost (1); mají společný nápad 

(1). U některých takových odpovědí (ale nejenom u těch) je patrno, že studenti při pokusu 

o zobecnění obtížně reflektují fakt, že výchozí pretext prošel před zapojením do nového 

prostředí  změnou,  že  není  citován  v přesném znění,  např.:  používají  nějaký  citát  (1); 

známé věty  (1). Pakliže tento jev zaznamenají,  mnohdy ho formulují  velmi neobratně: 

převrácení pravdy (A: vozy a ne filmů, B: nevidí nikoho, C: opravdu jen jedno pero) (1). 

133 Heslo  je  dle  SSČ (2007)  definováno  jako  vůdčí  myšlenka,  zásada  jazykově  vyjádřená  (mírové  h., 
politické h.). Slogan jako synonymum ke slovu heslo (módní h., reklamní s.). Oproti tomu V. Just (2005) 
uvádí spojení „populární slogan“ jako synonymum ke slovu „hláška“, jež považuje za floskuli (srov. dále).
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Příklady několika dalších izolovaných odpovědí: využívají některých dějů a zařazují je do  

nynější problematiky  (1); poutají pozornost titulkem, až poté udávají nějaké informace 

(1).

Určitá skupina respondentů hledala společné rysy v možném umístění textů, mediálním 

kontextu, např.:  daly by se natisknout do novin  (1); no nevím, asi bych na ně narazila  

někde  v novinách  (1); jsou  z časopisu  nebo z internetu  (1); dávají  je  v televizi  (filmy,  

formule…) (1); vše má určitou spojitost s televizí, filmem, nebo tak… (1); či v grafickém 

zpracování: černobílé provedení (2). Respondenti opakovaně nalézali společný rys též ve 

využití (mediálně) známých osob: známá osobnost (2); objevují se v nich známé postavy 

(1); použití  známých jmen  (1). Ojediněle byl  tento jev formulován velmi široce, např.: 

něco s lidmi (1).

Skupina respondentů označila jako společný prvek textů  vtip  či humor (7), který je 

podle nás přímo propojen s intertextovostí. Dále též  originálnost  (1); snaží se zaujmout  

vtipem (1). Někteří šli ve svém hodnocení ještě o něco dále (možná pod vlivem termínů, 

které  jsou jim známé z hodin literární  výchovy):  ironie  (2); satira  (2); sarkasmus  (1); 

nadsázka (2); zesměšňování  (2); zesměšňování známých věcí  (1); používají známý motiv  

nebo postavu a zesměšňují ji (1).

Některé odpovědi vycházely spíše ze zobecňování obsahu textů, byly často založené na 

asociacích a podle nás ne vždy fakticky podpořeny ve všech třech výchozích textech, 

např.:  peníze  (3); ambice  (1); chamtivost  (2); násilí  (1); mít víc než máme  (2); nevím, 

napadá mě jen slovo vítězství (1); snaží se něco nebo někoho vyzdvihnout nad ostatní (1); 

ukazují  na  něco,  s čím  by  se  možná  mělo  něco  dělat  (1).  Tyto  odpovědi  se  ovšem 

zdráháme označit jako chybné, protože je možné, že v mysli studenta se výchozí texty 

skutečně  zmíněnými  rysy  propojily.  (Např.  je  možné,  aby  spořitelna  nějak  souvisela 

s násilím?)  

Jiné  odpovědi  vznikaly  čistě  na  základě  subjektivního  hodnocení  textů,  zde  tedy 

kriterium správnosti – nesprávnosti není na místě: totální blbost (1); kraviny (1); nelíbí se  

mi (1); mají nápad (1); jsou funny (1); všechno jsou to katastrofy (2); je to přehnané (1). 

Hodnocení se opakovaně vztahovalo k nadpisům (i když u textu B a C je termín nadpis 

nepřesný): poutavý nadpis (2); zajímavý nadpis (1); hezký nadpis (1).

Zajímavé jsou výrazy, které respondenti uvádějí jako synonymum aktualizace daných 

filmových citátů: změněné, pozměněné, napodobenina, upravené. Uvědomují si též funkci 

zařazení těchto parafrází do daných textů a fakt, že všechny pretexty jsou dobře známé 
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širokému publiku: parodie na známé věci – určené pro přilákání pozornosti (1); mají za 

úkol  přilákat  pozornost  parodováním věcí  lidem blízkých  (1); jsou zde  použity  hlášky  

z filmů, které se vryly do hlav všech Čechů – snaha zaujmout  (1);  vycházejí z nějakého 

filmu, ale texty jsou přizpůsobeny potřebě propagace (1); jako nadpisy či slogany použili  

známé filmové hlášky a názvy filmů – to lépe upoutá čtenáře (1); je to používání známých  

sloganů a filmů k upoutání pozornosti  diváka, který je zná  (1); věc,  kterou znají  nebo 

pravidelně vídají (prostě upravené ve stylu známých filmů (1).

Problematickým  výrazem,  který  studenti  velmi  hojně  užívali,  je  dosti  „vágní“ 

nespisovné  slovo hláška  (celkem  22krát).  Pokud  ho  budeme  vnímat  jako  „okřídlený 

výrok“134, nestačí pro pokrytí  všech tří pretextů – kloníme se k názoru, že název filmu 

nelze  označit  za  „hlášku“.  Následující  odpovědi  jsou  tedy  nepřesné,  přestože  často 

zmiňují  další  faktory  podstatné  pro vznik  zadaných  textů  (známé,  slavné,  legendární,  

napodobují,  pozměněné,  snaha  zaujmout atd.):  hlášku  z filmu  (2);  filmové  hlášky  (1); 

hlášky z obecně známých filmů (1); jsou tam hlášky z filmů (1); jsou v nich hlášky z velmi  

známých filmů (1); upravené hlášky z filmů (1); přepracované hlášky, něco, co lidi znají  

(1); jsou zde použity hlášky z filmů, které se vryly do hlav všech Čechů – snaha zaujmout  

(1);  všechny  čerpají  ze  známých  filmových  hlášek  (1);  využívají  hlášky  z filmů  (1); 

napodobenina známých hlášek ze slavných filmů (1); jsou to přetvořené hlášky z filmů (1); 

jsou  tam  hlášky  z českých  filmů  (1);  legendární  hlášky  z českých  filmů  (1);  jsou  to 

pozměněné hlášky z českých filmů  (1); vystupují zde hlášky ze slavných filmů  (1). Mezi 

dalšími reakcemi, které ve snaze o zobecnění neoznačí dostatečně výchozí texty, zmiňme 

následující:  používají titulky filmů (1); názvy filmů (1); jsou zde použity názvy filmů (1); 

parodované scény z filmů (1).

Zvláštní kategorii tvoří odpovědi, které jsou správné, ale typ pretextu v nich naopak 

není nijak zobecněn. Neodpovídají tak vlastně na otázku, co mají texty společné, protože 

se vztahují samostatně k textu B a C, a jiným rysem odkazují k textu A: citáty nebo názvy  

filmů (1); používají filmové názvy, citáty (1); používají známé a vžité filmové výrazy (nebo  

název filmu) (1); jsou tu použity výroky nebo názvy z filmů (1); názvy nebo úryvky z filmů 

(1); používají úryvky z filmů nebo jejich jména (1); slavné lidi, filmy, politické volby (1). 

Podobně tomu bylo i s již zmiňovaným výrazem hláška, který byl často doplněn slovem 

název či  jméno:  název nebo hlášku z filmu (1); název nebo hlášku ze známých filmů (1); 

používají hlášky nebo jména z filmů (1); hlášky z filmů či jména, zasazená a upravená, jak  

134 Srov. Janovec, 2005.
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se hodí  (1); jsou zde použity hlášky a různé věci z filmů  (1). Za přechodovou odpověď 

můžeme označit např.: jsou založeny na motivu / hlášce z filmu (1). Výraz motiv, který by 

pro  označení  stačil,  je  doplněn  dalším,  zpřesňujícím  výrazem,  jehož  užití  ovšem 

naznačuje respondentovo nejisté chápání užitých termínů.  

Autoři odpovědí, které můžeme považovat za prokazatelně chybné, byli ve velké míře 

zřejmě zmateni faktem, že všechny předchozí úkoly se vztahovaly k reklamním textům. 

Považovali tak (nejspíš z nepozornosti) za reklamy i všechny výchozí texty této otázky: 

reklamy používají  známé scénky, hlášky z filmů  (1); všechny reklamy jsou založené na 

vtipu,  hlášce  z nějakého  filmu  (1); hlášky  nebo  názvy  filmů  použité  a  poupravené  

v reklamách (1); vzali si do reklamy názvy filmů (1); jsou to reklamy upravené tak, že lidé  

při  jejich  čtení  mají  pocit,  že  je  to  naprosto  normální  (1); všechno  by  to  mohly  být  

reklamy  (1).  Mezi dalšími  nesprávnými odpověďmi zmiňme např.:  billboardy  (1); asi  

nějaký souboj, ale to C mi do toho nesedí (1); že můžete dostat, co chcete (1). Tyto reakce 

podle nás není možné zařadit  ani do skupiny „asociativních“ odpovědí (přestože nelze 

vyloučit  nějakou  spojitost  textů  v mysli  respondenta  (viz  výše)),  mj.  i  proto,  že 

respondenti sami váhají nad správností své odpovědi. 

Jak je patrné z některých odpovědí, tato otázka byla pro studenty relativně obtížná. Je 

patrná jejich radost z nalezení shodného rysu textů: Ve všech je část nějakého filmu – A 

sedm statečných, B nějaký western, C Marečku, podejte mi pero. Trvalo mi asi 10 minut,  

než jsem na to přišla (1). 

Celkově  byla  tuto  otázku  schopno  smysluplně  (správně)  zodpovědět  většina 

dotazovaných,  přestože  ne  vždy  použili  vhodný  výraz  či  dostatečně  nezobecnili  typ 

pretextu. Pokud ho zobecnili, bylo pro ně často obtížné reflektovat, že výchozí texty byly 

pro účel navazujících textů pozměněny, že nejsou přesně citovány (srov. tab. č. 6.)

10.7.11 Otázka číslo 11
V otázce  č.  11  vybrané  mediální  texty  odkazovaly  k různým typům pretextu,  a  to 

k přísloví  (Starou  televizi  novým kouskům nenaučíš),  lidové  písni  (Ach  synku,  synku, 

hajloval-li jsi?) a známému výroku R. Descarta, případně sv. Augustina (Provokuji, tedy  

jsem).

Na otázku odpovědělo celkem 215 respondentů, 30 studentů na otázku neodpovědělo 

vůbec.  8  dotazovaných  odpovědělo,  že  neví,  co  mají  texty  společného,  23  explicitně 

uvedlo,  že  texty  nic  společného  nemají,  např.:  bohužel  ať  koukám,  jak  koukám,  nic  

společného nemají (1); nic mě nenapadá  (1); případně vyjádřili intenzivní pochybnosti 
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o správnosti  své odpovědi:  Hele já v tom fakt  nic společnýho nevidim. Asi tam budou 

nějaký básničky nebo přísloví (1).

Třem respondentům se podařilo  zobecnit  společný znak pomocí  slova  text:  úprava 

známých textů  (1); předělaný známý text  (1); pozměnění textu ve známém textu (píseň,  

přísloví,  výrok)  (1).  Některé  odpovědi,  operující  s termínem  text, byly  však  nepřesné. 

Následující odpověď např. nevzala v potaz aktualizaci,  ke které v textech došlo. Texty 

jsou oproti původní podobě změněny, neznáme je v otištěné podobě, jak vyplývá z této 

odpovědi: jsou to rádoby vtipné texty, které známe (1).

Oproti  předchozí  otázce  se  v  odpovědích  několikrát  vyskytlo  slovo  výrok:  mění 

zaběhlé výroky pro upoutání  (1); obsahují známé výroky  (1); výroky  (1); známé výroky 

(1).  Výraz  věta se  nám  zde  jeví  jako  vhodnější,  přestože  jsme  si  vědomi  jejího 

terminologického  vymezení  na  poli  syntaxe:  známé  pozměněné  věty  (1); přetvořené 

známé věty (1).

Opět  zde  figuruje  výraz  hláška  (celkem  6krát),  o  jehož  problematičnosti  už  jsme 

hovořili,  např.:  mají v sobě hlášky, které jsou něčím slavné  (1); napodobují hlášky  (1); 

podobnost s běžně používanými známými hláškami, citáty atd. (1); různé hlášky (1); jsou 

to  přetvořené hlášky  (1); úryvky,  citáty  – zakomponování  notoricky známých hlášek a 

slovních spojení (1). 

Podobně nepřesné je označení jako slogan či heslo, to může ovšem být též způsobeno 

nesprávnou identifikací  textů jako reklam (viz předchozí  kap.),  např.:  jsou to všechno 

známé slogany a texty  písniček po malé úpravě  (1);  poutavý slogan  (1);  slogany mají  

z nějakých citátů, písniček, přísloví (1); známé slogany, heslo (1).

6  respondentů  nacházelo  společný prvek v titulku,  resp.  zajímavosti  titulku,  i  když 

v případě prvního textu se o titulek v pravém slova smyslu nejedná, např.:  má spojitost  

v nadpisech  (1); používají  přísloví,  název písně a citát k hlavním titulkům  (1); nadpisy 

jsou pozměněné známé věci – přísloví, písnička, rčení (1); zaujmou titulkem (1); poutavý  

a lehce tajemný nadpis – zajímá mě, o co jde (1); mají zajímavý nadpis, který mě nutí číst  

dál (1); vyzývavý titulek (1); poutavý nadpis (1). Se snahou zaujmout aktualizací v titulku 

souvisí i jistá implicitnost: nekonkrétní nadpisy (1).

5 respondentů popisuje společný rys textů jako  parodii, např.:  parodie na něco  (2); 

parodie na známé věty či výroky (1) (větu a výrok v případě této odpovědi chápeme jako 

synonyma); parodie / obměny nějakých citátů (1); parodie na známé citáty (1); případně 
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o něco razantněji soudí, že  zesměšňují skutečné texty  (1); útočí na něco velice známého 

(pořekadlo...) (1). (Viz i dále, odpovědi, v nichž nebyly pretexty nijak zobecněny.)

Mnoho respondentů princip intertextovosti  vystihlo relativně dobře, ovšem nijak ho 

nezobecnili,  výchozí  pretexty  vyjmenovávají  samostatně,  nesnaží  se  je  pojmenovat 

souhrnně.  Používají  podobné  výrazy  jako  v předchozí  otázce: upravený,  předělaný,  

inspirují se, pozměňují, využívají, používají obměnu, mají předlohu v…, skrývají v sobě…, 

narážky na…, parodie na…, návaznost na…. V rámci výčtu výchozích textů se objevují 

výrazy  přísloví,  rčení,  moudro,  pořekadlo,  píseň,  písnička,  výrok,  motto,  citát,  citace.  

U označení žánrů je časté použití  plurálu,  přestože využito bylo pouze jedno (přísloví, 

píseň…). Zřejmě si různost žánrů uvědomili, až když začali psát či napsali první z nich: 

upravená (zkomolená)  moudra, písně a citáty  (1); upravená přísloví,  písně,  citáty  (1); 

upravení nějaké písně, přísloví nebo výroku (1); předělaný známý výrok, úryvek z písně,  

přísloví  (1); inspirují  se  známými výroky,  příslovími,  písněmi  (1); pozměňují  slova ve  

známých příslovích, písničce, citátu  (1); používají obměnu na A přísloví, B písnička, C 

citát (1); mají předlohu v citátech a písničkách (1); parodie na proslulé výroky, přísloví,  

text písně (1).  

Výraz citát zde chápeme dle SSČ buď jako doslovně uvedený cizí výrok (odkazuje tedy 

k textu C, viz texty výše), nebo doslovně uvedený textový úsek (může se vztahovat tedy i 

k textu A a B): Upravení známých citátů nebo rčení (1); úprava přísloví, citátů (1); rčení  

a citace zasazené a upravené, jak se hodí (1); upravené citáty nebo písničky (1); parodie,  

tentokrát na známé přísloví a citát  (1); parafráze na citáty a písničky  (1); narážky na 

známé citáty  /  písně  (1); využívají  známé rčení a citáty  (1); skrývají  v sobě předělané 

citáty, motta nebo lidové písně (1).135 

Problematické z hlediska správnosti jsou odpovědi, kde studenti pouze označili některé 

výchozí  texty jako citát,  ale  explicitně  přitom nebylo  zmíněno,  že  je  citát  pozměněn, 

přičemž význam slova citát v sobě nese prvek doslovnosti136:  citáty  (1); přísloví a citáty  

(1); citáty a písničky (1). Jiní respondenti naopak pracují se slovem pozměněný / změněný 

ve  spojení  s dalšími  specifiky:  pozměnění  stereotypu,  ale  ne  naprosté  převrácení  (1); 

všechny jsou založeny na vtipné změně již známého hesla (1).

135 Motto jakožto „heslo, citát apod. uvádějící umělecké dílo apod. a vztahující se k jeho základní myšlence“ 
(SSČ, 2007, s. 187) nemůžeme považovat za přesnou odpověď, nicméně nelze vyloučit, že by citované části 
textu skutečně byly někde použity jako motto.

136 EČJ uvádí, že citát (citace) je pokud možno věrná reprodukce jiného textu. Přestože absolutně věrná 
citace není možná, snahou o doslovnost se liší od parafráze (EČJ, 2002, s. 55, srov. též kap. 3.2).
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Někteří studenti pouze identifikovali zdrojové texty,  a to na obecné, žánrové rovině 

(citát,  přísloví,  písnička,  lidová  slovesnost  (1);  přísloví,  písnička  výrok  (1)), nebo  se 

snažili doplnit původní znění textů (B – písnička, A – psa – přísloví, C – Myslím, tedy  

jsem (1)). Ne vždy byli ovšem schopni identifikovat všechny tři pretexty: 1. je přísloví, 2.  

je podle písničky (1).

Ve velkém množství  odpovědí se respondenti  pokusili  o zobecnění,  ovšem použitý 

výraz  nezastupuje  všechny  pretexty.  Většinou  se  jedná  o  zúžený  výběr  některého  ze 

zdrojových textů, nejčastěji o přísloví (celkem 18krát):  přísloví  (9); použita přísloví  (2); 

motiv  přísloví  (1); napodobují  přísloví  (1); jsou  propojeny  s příslovími  (1); používají  

pozměněná přísloví (1); nějaké známé přísloví, které je upraveno (1); inspirace v přísloví,  

lidi si to líp zapamatujou (1); snaží se zaujmout překroucením různých přísloví (1); vždy 

je  nadpis  článku  tučně  vytištěný  a  jsou  nějakým  příslovím  (1). Přísloví  v kombinaci 

s dalším  textem  jsme  zaznamenali  celkem  9krát:  přísloví  a  písničku  (2); přísloví,  

pořekadla  (2); pozměněná pořekadla, přísloví  (1); lidová píseň, přísloví  (1);  naráží na 

známá přísloví nebo výroky (1); přísloví a výroky (1); inspirují se příslovím nebo známým 

výrokem (1).

Dalším samostatně hojně zmiňovaným pretextem byla píseň (7krát): využívají známých 

českých písniček (1); úryvky z písniček (1); parodie na názvy písniček (1); opět parodie,  

akorát písní (1); názvy písniček (1); parodie na názvy písniček (1); odkazuje na písničky 

(1); hlášky  z písní  (1).  Do této  skupiny můžeme zařadit  též  charakteristiku  obecnější, 

nicméně také nesprávnou: hudební podtext (1); využívá hudební připodobnění (1).

Početně měla téměř stejné zastoupení pořekadla: pořekadla (3); přetvořená pořekadla  

(1);  obsahují předělaná pořekadla (1);  používají známá pořekadla a situují je do jiných  

událostí (1).

Dále jsme zaznamenali různé kombinace označení žánrů, pro které je ale společné to, 

že nepokrývají celou škálu použitých pretextů, případně označení pretextu není přesné. 

Někdy je  tento  výčet  doplněn  o  charakteristiku  procesu,  který  má  za  následek  jejich 

změnu  (jsou  inspirovány…,  návaznost  na…,  pozměnění…):  známá  rčení  (píseň)  (1); 

výroky,  písnička  (1); nadpisy  jsou  inspirovány  lidovými  moudry  a  písničkami  (1); 

návaznost na známé výroky, pořekadla (1); jsou tam použity výroky, pořekadla (1); užívají  

přísloví, úsloví či citují lid. píseň (1); předělaná lidová rčení (1); pořekadla, vžité hlášky 

(1); snaží se využít pozměnění nějaké hlášky, hesla, přísloví (1); pozměněná moudra (1); 

jsou to úryvky nějakých pranostik nebo lidových písní (1).
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Někteří si jsou vědomi neúplnosti svého výčtu, ať už záměrné či nezáměrné: používají  

přetvořená ustálená spojení, rčení apod. (1).

Opět je patrná snaha zaznamenat funkci daných prostředků v textech, např.: vytáhnutí  

známých úsloví, citátů, písní, slova se malinko pozmění a člověku to uvízne v hlavě  (1); 

snaží  se  zaujmout  pozměněním ustáleného  spojení  (1);  pozměněná klišé  –  zaujmou a 

donutí  člověka  přečíst  vše  (1); zažité  výrazy,  se kterými pracují  ve  svůj  prospěch  (1). 

V některých případech není tato funkce ovšem explicitně zmíněna: jsou to přísloví, citáty  

a  píseň,  které  jsou  pozměněny  svému  účelu  (1); citáty,  výroky  nebo  úryvky  z písně,  

všechny pozměněné účelu  (1). Respondenti  si  též  uvědomují,  že  použité  pretexty jsou 

dobře známé (pracují s lidovými písničkami, pořekadly, příslovími a citátem – vše je to 

velmi známé (1)), případně ve svých odpovědích zohledňují oba výše zmíněné principy: 

převedení známých věcí do požadovaného tvaru (1).

Mnozí respondenti se nesnažili najít společné rysy na rovině tvorby textu, ale hledali 

společné  prvky  obsahové  či  funkční.  Výrazně  zastoupena  je  skupina  odpovědí 

dotazovaných, kteří shledávají texty (či jejich aktualizaci) provokativními: provokaci (4); 

mají něco provokovat nebo na něco upozorňovat (1); trapnost a provokace (1); mělo by 

vás  to  vyprovokovat  (1); přilákávají  pozornost  provokativností  (1); jsou… no,  né  nic  

extra, asi nějaký problém, provokaci  (1); trocha drzosti  (1). Domníváme se ovšem, že 

tento jev byl podpořen výrazem „provokuji“ v jednom z textů. Jak je patrno z některých 

odpovědí, jednalo se spíš o snahu nalézt společný znak, který ale ve všech třech textech 

neměl zastoupení: B a C jakási provokace, ale souvislost s A nevidim (1).

Frekventovaná  byla  odpověď  respondentů,  kteří  vnímají  jistou  kritičnost  či  snahu 

upozornit na nějaký negativní jev: kritika (2); narážky, které kritizují něco... (1); všechny 

se snaží poukázat na nějaké nedostatky (1); napadají jistá témata (1); něco je špatně, je to  

rozbitý (1); snaží se nějakým způsobem zesměšnit aktuální věci (1); zesměšnit (1). Patrná 

je i jakási skepse, negativní pohled na svět: skutečnost (hlavně c – policisté jsou nepraví  

muži) (1); otupují lidi (1); špatné příklady (1).

Několik studentů vnímalo výchozí texty velmi odlišným způsobem – poukazovali na 

zažitost,  stereotypnost jevů, nebo naopak na možnost situaci změnit:  ukazují na to, že  

nějaké  zastaralé  věci  se  nedají  tak  rychle  změnit  v nové  správně  fungující  (1); něco 

starého či zažitého (1); inovaci (1).

Stejně  jako  u  předchozí  otázky,  i  zde  někteří  dotazovaní  hodnotí  texty  čistě 

subjektivně.  Relativně  početná  skupina  vnímala  texty  negativně:  totální  blbost  (1); 
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všechny jsou nudné a otravné (1); mají trapný text  (1); nevkusný a morbidní humor (1); 

všechny jsou nudné a nevýrazné  (1). Domníváme se, že tyto odpovědi mohou být opět 

částečně  zkresleny  předchozími  úkoly  v dotazníku  –  zdá  se,  že  někteří  dotazovaní 

považují texty v zadání otázky za reklamu, viz např. odpověď nabídka po výhodnějších 

prostředcích a věcech (1), a nutně jim tedy oproti předchozím reklamám připadají méně 

výrazné (srov. též předchozí otázku). Jiní studenti však hodnotili texty pozitivně: vtipné a 

povzbuzující (1); či zvláštním způsobem nejasně: všechno je to rádoby senzačně stupidní 

(1). Do kategorie kladného hodnocení podle našeho mínění náleží i následující odpovědi: 

vtip (4); černý humor (1); přísloví + citát, opět známá píseň, vtip (trochu černý) – typicky  

české (1). Jak jsme již zmiňovali dříve, domníváme se, že bez identifikace intertextového 

navázání  by text  nebyl  vtipný.  Zde  je  tedy společný rys  humoru založen  na  nalezení 

shodného  textového  postupu.  (Zajímavé  je  spojení  černý  vtip v poslední  citované 

odpovědi.  Jde  zřejmě  o  formulační  nedostatek,  nicméně  přisouzení  záliby  v černém 

humoru české populaci je jistě záměrné.) 

Již méně přesné jsou následující odpovědi, jež zřejmě vychází z terminologie, kterou si 

studenti  nedostatečně  osvojí  v hodinách  českého  jazyka  a  literatury:  ironii  (4); mají  

v sobě jistou dávku sarkasmu (1); je tam použita nadsázka (1).   

Skupina tří dotazovaných vyhodnotila jako společný znak grafické provedení textu – 

podotkli, že se jedná pouze o černobílý text, který není doprovázen žádnými obrázky: asi 

že je to psané  (1); jenom text  (1); bez obrázku  (1); jsou až moc složité, mnoho textu,  

nezaujmou  (1); černobílé  provedení  (2).  Někteří  studenti  zohlednili,  stejně  jako  u 

předchozí  otázky,  možné umístění  textu:  články z médií  (1); daly by se natisknout  do  

novin  (1); myslím, že pocházejí z novin  (1); vše by se mohlo vyskytovat v novinách  (1). 

Toto zařazení do mediálního kontextu někdy vychází z pozorovaných jevů: všechny texty  

poukazují  na  určitou  skutečnost  a  informují  –  asi  jsou  z novin  (1);   jindy  je  spíše 

obecnějšího rázu: nějaké články (1); informace (1); zajímavé zjištění (1).

Ve  čtyřech  odpovědích  se  respondenti  snažili  poukázat  na  bulvární  charakter 

příspěvků, snaha o aktualizaci jim zřejmě přišla přemrštěná: snaží se diváka vyburcovat  

nějakým  rádoby  skandálem  (1);  jsou  zavádějící,  nejasné  a  bulvární  (1); bulvár  (1); 

všechno mi to připadá takové přehnané (1).

Některé izolované odpovědi v sobě sdružovaly velmi odlišné informace: lžou a taky mi  

to připomíná nějaké citáty  (1); jiní respondenti spekulovali na obsahové rovině:  policii  

(můžu nezaplatit – A, zavřou mě – B, nebezpečná jízda  – C) (1) či uvažovali o možném, 
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ovšem  v tomto  případě  nesprávném  řešení.  Svoji  nejistotu  či  váhání  naznačili 

interpunkčním znaménkem: autora? (1).

Z odpovědí na otázku č. 11 je patrné, že nalézt společný rys textů bylo pro dotazované 

těžší než v otázce č. 10. Nejistota respondentů ohledně správnosti jejich odpovědí byla 

demonstrována mj.  zvýšenou frekvencí  výrazů jistotní  modality  (myslím,  že; asi;  mně 

osobně přijde, že; řekla bych; podle mě; podle mého názoru; možná; možná jedině atd.). 

Nicméně zdá se, že pokud princip intertextového navazování  odhalili,  byli  schopni ho 

relativně  dobře  popsat  pomocí  výrazů  odkazuje,  navazuje,  využívá,  pozměňuje apod. 

Naopak zobecnit výchozí zdroj odkazování jim činilo větší obtíže, v mnoha případech ani 

nebyli schopni žánry správně pojmenovat. Otázkou zůstává, zda výchozí žánry skutečně 

nepoznají,  zda  se  jednalo  o  pouhou  nepozornost,  nebo  o  neúspěšnou  snahu  zobecnit 

výchozí pretexty. Pokud se jim podařilo pojmenovat jednotlivé texty, mnohdy nezmínili, 

že nejsou citované doslova, ale v pozměněném znění.   

Oproti našemu předpokladu se dotazovaní bez termínu intertextovost či aluze relativně 

dobře obešli a paradoxně víc postrádali výraz text. Přesto se domníváme, že by měl nejen 

termín intertextovost, ale intertexové odkazování jako princip tvorby textu najít své místo 

ve výuce na školách, alespoň na školách středních, a to nejen v hodinách literatury (srov. 

kap. 10.2, viz též Hoffmannová, 2002). Studenti by se ale měli naučit aktivně a vhodně 

používat i termín text, ač se jeho význam zdá na první pohled zřejmý a užití automatické. 

I sociolektismus hláška by si možná v jazykových hodinách zasloužil pozornost, zasazení 

do kontextu ostatních termínů, které se studentům vybaví o poznání méně často a bývají 

používány nepřesně či nesprávně (citát,  slogan, heslo) či se jim nevybaví vůbec (např. 

okřídlený výrok).

Tabulka č. 6

otázka č. 10 otázka č. 11
Odpovědělo 226 215
Neodpovědělo 19 30
Odpověď „nevím“ 9 8
Odpověď „nemají nic společného“ 34 23
Zobecnili  na  společnou  rovinu  všech  výchozích 

textů

114 30

Nezobecnili (nebo jen částečně) 13 38
Jiný typ zobecnění (významové apod.) 48 58
Pokus  o  zobecnění  nepokrývá  všechny  výchozí 19 62
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texty
Ostatní nesprávné odpovědi 8 5

10.7.12 Otázka číslo 12
Otázka  číslo  12 byla  zaměřena  na  identifikaci  pretextu  v reklamách  založených  na 

intertextovosti  a  architextovosti.  První  použitá  reklama  byla  vytvořena  podle  vzoru 

inzerátu  (Najdeme se? Zn.  Výbavu mám. Nový  Hyundai  Elantra),  druhá aktualizovala 

vánoční koledu (Nesem Vám Nokii,  neváhejte!), třetí  použitými lexikálními jednotkami 

odkazovala  k westernům  (Ceny  COLTU  jsou  proklatě  nízko!  Mitsubishi  COLT  se 

standardní výbavou již  od 259 000 Kč),  čtvrtá  využila  pozměněného lidového přísloví 

(Co můžete  mít  hned,  neodkládejte  na  zítřek!)  a  pátá  obsahovala  pozměněný  citát  ze 

Shakespearova  Hamleta  (Mít  či  nemít?  Vlastní  auto  na  splátky.).  Respondenti  měli 

zaznamenat,  zda jim reklamy „něco připomínají“.  Cílem bylo zjistit,  zda jsou schopni 

určit výchozí pretext, ať už se jedná o žánr a jeho charakteristické rysy,  či o konkrétní 

text. Sledovali jsme, jaké výrazy dotazovaní pro popis svých asociací použijí.

Na všechny části otázky odpovědělo 175 respondentů. 52 studentů odpovědělo pouze 

na část otázky. 18 dotazovaných se k dané otázce nevyjádřilo vůbec.

Odpovědi u první reklamy se velmi málo variovaly. Většina studentů správně určila 

výchozí  žánr:  135  respondentů  odpovědělo,  že  jim  reklama  připomíná  inzerát,  72  si 

vybavilo  seznamku a  dva  inzerci.  U jednoho respondenta převážilo  vnímání  textových 

znaků reklamy (odpověděl:  reklama). Jedna odpověď směřovala ke konkrétnímu pořadu 

(Chcete  mě?),  pro  respondenta  byl  tedy  silnější  postup  intertextový  (jedná  se  spíše 

o individuální vytvoření intertextové vazby recipientem). Odpovědi jako ten pravý nebo 

otázka (2)  atd.  nereflektují  použitý  pretext  (resp.  otázka pouze  částečně),  nicméně  je 

považujeme  za  správné,  stejně  jako  ostatní  výše  zmíněné  odpovědi.  Mezi  nevhodné 

odpovědi řadíme např.: hádanka (1); básnička (1).

V případě druhé reklamy se většina respondentů zřejmě nechala  ovlivnit  uvedeným 

příkladem  a  odpovídali  nejčastěji  se  zaměřením  na  výchozí  žánr,  přestože  reklama 

vycházela z konkrétní známé koledy (je zde tedy více využit princip intertextovosti než 

architextovosti, přesto studenti více reflektovali architextový postup): (vánoční) koleda /  
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koledy  (174); píseň / písnička  (19), předělaná koleda  (1); Vánoční píseň  (1). Konkrétní 

název aktualizované koledy se v odpovědi vyskytl pouze třikrát:  Nesem vám noviny (3). 

Frekventovaná byla odpověď Vánoce  (11), která se žánrem souvisí obecněji. Opět jsme 

zaznamenali  několik  odpovědí,  na  jejichž  autory  nejvíce  působily  reklamní  prvky: 

reklama  (2); doporučení  (1); nabídka  (1).  Toto  propojení  bylo  ojediněle  provázeno 

negativními pocity, např.: zkomerčnění Vánoc (1); vydřidušství (1); podvod (1).

Odpovědi  na  třetí  reklamu  (Mitsubishi  COLT)  byly  nejvíce  rozrůzněné,  ale  též 

nejzajímavější.  Někteří  respondenti  si  propojili  reklamu  se  žánrem:  western  (58); 

kovbojka  (7); film  (7).  Zaznamenali  jsme  frekventovaně  výraz  „hláška“137:  hláška 

z westernu / westernová hláška (3); kovbojská hláška (1); filmová hláška (6); hláška (2) či 

méně často jeho (terminologicky přesnější) synonyma: výrok z westernu (1); citát z filmu 

o kovbojích  (1); kovbojský motiv  (1); úryvek z filmu  (1); westernové rčení  (1); citát  (2). 

Pouze tři respondenti si vybavili konkrétní filmový western či jeho parodii: 7 statečných  

(1); Limonádový  Joe  (2)138.  Spíše  jim  ovšem  reklama  asociuje  některé  westernové 

atributy, klíčové prvky, které charakterizují zmiňovaný žánr: divoký západ (8); západ (1); 

Texas  (1); takové  kalhoty  (1); pistol  (1); zbraň  (1)  apod.  Odpověď dvou respondentů 

(píseň  (2)) je zřejmě motivována písní  Růže z Texasu od W. Matušky,  v níž se motiv 

„koltu nízko u pasu“ vyskytuje.139

Velmi výraznou skupinu tvoří odpovědi, v nichž se dotazovaní odvolávají na reklamu 

propagující fastfoodovou restauraci KFC (srov. kap. 8.1): slogan / hláška / reklama  KFC 

(22). Tyto odpovědi potvrzují velký vliv reklam na současnou populaci mládeže. Reklama 

na KFC využívá lexikálních prostředků ze stejné oblasti („Proklatě dobré kuře“). Tyto 

dvě reklamy mají tedy stejné pretexty, studenti se ale častěji setkávali s reklamou na KFC 

než  s westerny,  a  daný  lexikální  prostředek  si  tedy  propojili  s reklamou,  nikoli  se 

skutečným zdrojem výrazu. Srov. následující graf:

                           KFC
137 Srov. předchozí kapitoly.

138 V případě odkazu na film Limonádový Joe se jedná o specifický druh intertextovosti. Už v tomto filmu 
byl  motiv  „koltů  proklatě  nízko“  použit  jako  typický  kovbojský  atribut,  který  se  stal  prostředkem 
parodizace.  Limonádový Joe a reklama na Mitsubishi mají vlastně stejný pretext (western), k němuž mají 
odlišný  vztah,  na  rozdíl  od  filmu  Sedm  statečných,  který  můžeme  považovat  za  typického  zástupce 
westernu. Nejedná se tedy o vztah pretextu a posttextu, ale o vztah množiny a podmnožiny. 

139 Jedná se pouze o spekulaci, v tomto případě může být motivace jiná. V jiných písních se motiv koltů 
také  vyskytuje  (písně  od  skupin  Greenhorns,  Wanastowi  Vjecy  atd.),  ale  nikdy  ve  spojení  s výrazem 
proklatě nízko.
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Vztah  western
                                reklama na Mit. Colt     vnímali jako vztah       (western)          KFC           Mit.  

Colt.

Mnoho dalších dotazovaných si spíše než western vybavilo prototypickou reklamu či 

reklamu na jiný produkt, např.:  reklama (10); typická reklama (2); cenová nabídka  (3); 

akce (1); upoutávka (1); letáky (1); Kaufland (2); reklama na Plus (1); Malé ceny, to je  

Plus! (1) apod. 

Zdá se,  že typičnost  určitých jazykových prostředků se nastávajícím generacím pro 

určité žánry začíná smazávat. Tyto prostředky se pomalu přesouvají k aktuálním žánrům, 

motivaci  jejich  využití  nebudou  všichni  umět  vysledovat.  Je  zřejmé,  že  western 

(kovbojka)  nepatří  mezi  žánry,  které  by  mládež  v současnosti  vyhledávala.  Využití 

daných typických lexikálních  prostředků si  automaticky nezařadí  k žánru westernu.  Je 

možné,  že  reklama  tak  na  ně  bude  mít  menší  vliv,  nebo  naopak  bude  působit  svou 

zajímavostí, neobvyklostí. Architextový odkaz bude ovšem nejspíš působit jinak než dle 

předpokladu tvůrce reklamy.

U  následující  reklamy  (na  Postžiro  poštovní  spořitelny)  byla  situace  o  poznání 

přehlednější.  Většina respondentů ve svých odpovědích směřovala k lidové frazeologii: 

přísloví  (160); pořekadlo  (32); lidové pořekadlo  (1); rčení  (6); říkadlo  (2); moudro  (1) 

apod. Několik dotazovaných si vybavilo reklamu, opět se sklonem k negativním emocím: 

reklama (2); vyděrači (1); vydírání (1).

Poslední  reklama  v dotazníku  (propagující  ČSOB  leasing)  intertextově  odkazovala 

k divadelní hře Hamlet od W. Shakespeara. Konkrétní název díla, autora či původní verze 

citátu se objevila ve většině odpovědí: Hamlet (107); Shakespeare (28); být či nebýt (20); 

z díla  od  Shakespeara  (1); slavný  citát  být  či  nebýt  (1); úryvek  z Hamleta  (2); citát  

z Hamleta  (2); monolog  (Hamlet)  (1); zažitá  fráze  z Hamleta  (1)  apod.  Několik 

respondentů spíše než na otázku „Co vám to připomíná?“ odpovídali na otázku „Co to 

je?“: parodie z Hamleta (1); divadelní replika (Hamlet – parodie) (1); překroucené být či  

nebýt  od  Hamleta  (1).  Část  respondentů  se  (nejspíš  pod  vlivem  vzorové  odpovědi) 

pokusila vyjádřit v obecnější rovině: citát (19); řečnická otázka (7); otázka (3); filozofická  

otázka  (3); výrok  (4); zamyšlení  (3); úvaha  (2) atd. Jiní směřovali své odpovědi přímo 

k literárnímu  žánru:  drama  (7); divadelní  hra  (5); citát  z divadelní  hry  (2).  Některé 

odpovědi  svou nepřesností  svědčí  o neznalosti  Shakespearova díla:  báseň Hamlet  (1); 

Romeo a Julie (1); báseň (1); pořekadlo (1); přísloví (1). 
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Shrňme,  že takřka všichni  respondenti  byli  schopni identifikovat  pretexty zadaných 

reklam. U obou typů reklam (založených na architextovosti  i intertextovosti)  převážily 

odpovědi  uvádějící  žánr  pretextu.  Pouze  u  poslední  reklamy  výrazně  dominovaly 

odpovědi  konkretizující  pretext  (divadelní  hru  Hamlet,  princ dánský).  U třetí  reklamy 

v pořadí  jsme  zachytili  signifikantní  skupinu  odpovědí,  u  nichž  převážilo  propojení 

použitých  lexikálních  prostředků  typických  pro  western  s jinou  reklamou  využívající 

týchž  lexikálních  prostředků.  Prokázal  se  tak  velký vliv  reklamních  textů  na zařazení 

jazykových prostředků do slovní zásoby jedince.

10.7.13 Otázka číslo 13
Otázka číslo 13 měla prokázat, že jsou studenti  středních škol schopni do vlastních 

samostatně  vytvořených  reklam140 smysluplně  zapojit  intertextový  odkaz.  Při 

vyhodnocování jsme se zaměřili  též na to, jaké texty respondenti použili (zda budeme 

moci  např.  vysledovat,  že  určité  literární  či  filmové  dílo  je  mezi  studenty  výrazně 

preferováno,  a  má  na  ně  tedy  zřejmě  velký  vliv),  zda  pretexty  odpovídají  charakteru 

adresáta  (pokud si  ho tvůrce  reklamy stanovil),  zda jsou pretexty široce známé,  nebo 

naopak  vhodné  pouze  pro  velmi  úzkou  skupinu  cílových  recipientů,  zda  je  využití 

pretextu vhodné, zda má nějakou spojitost s propagovaným produktem. 

Reklamu založenou na intertextovosti vytvořilo 93 respondentů. 46 dotazovaných se 

pokusilo reklamu vymyslet, ale využili jiný princip než intertextovost, případně se nám 

intertextovost nepodařilo odhalit141. 106 respondentů úkol nezpracovalo.142

V této části práce prezentujeme převážně textové části reklam. Reklamy jsou označeny 

číslem v závorce,  pomocí něhož k nim dále odkazujeme.  Další vybrané návrhy reklam 

jsou k dispozici v příloze 9.

140 Prezentované  reklamy  jsou  duševním  vlastnictvím  studentů  účastnících  se  výzkumné  sondy,  jsou 
chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb. a není dovoleno je bez svolení autorů citovat či použít pro 
komerční účely.

141 Tyto reklamy budeme vyhodnocovat v následující kapitole.

142 Z některých  komentářů můžeme usuzovat, že na tomto vysokém čísle má mimo jiné podíl neochota 
podílet se na jakékoli činnosti, která vyžaduje větší aktivitu či kreativitu (Opravdu nepokusím. Kreativitu  
mám, ale nechci ji na této odnoži debility (s prominutím) plýtvat či hledat  (1); Na takovýchto věcech se  
zásadně nepodílím. Děkuji!  (1)), ostražitost vůči možnému zneužití (A někdo mi ten nápad ukradne? Ani  
náhodou. (1)) či momentální absence nápadu (Bohužel teď by mne nic originálního nenapadlo, omlouvám 
se. (1)).
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10.7.13.1 Filmy, seriály
Nejčastější  typ  pretextu,  který  studenti  do  reklam  zapojovali,  byly  filmy,  seriály, 

ojediněle i další televizní pořady (celkem 25). Podobně jako ve skutečně realizovaných 

reklamách,  i  zde  jsme  zachytili  využití  velmi  známých  českých  filmů,  převážně 

„současných“ oblíbených komedií143, např. Na samotě u lesa, Marečku, podejte mi pero,  

Pelíšků a dalších: 

Dávám jí rok, maximálně dva...
Dejte své rostlině víc! Kupte si trvalku v zahradnictví Lata! (R. 1)

Učitelka v důchodu stojí  za přepážkou a její  bývalý  žák jí  odmítá vydat  důchod  
podle jejích představ. Učitelka mu řekne: „Víš co, Sašo?! Jdi do prdele.“ Reklama  
je na důchodové pojištění (R. 2)

Chlap na dvorku:  A chčije  a  chčije.  Pak  záběr na střechu a něco jako „s  naší 
střechou ale budete v suchu.“ (R. 4)

Prší a někdo řekne: „Chčije a chčije!“   A proč jste nejeli na dovolenou jinam? 
(R. 5)

Marečku, podejte mi pero
...ale to pero nepíše!
Trapas, co?
Naštěstí jsou tu naše nové inkousty (R. 6)

reklama pro studenty
Chlapec sedí v lavici a profesor mu řekne: Marečku, podejte mi pero. A poté se  
ozve: Pera CONTE bude chtít podat každý profesor. (R. 7)

Nečteš a nevíš! (Kurvahošigutntag)
Deník Sport (R. 8)

Nejčastěji se jedná o zapojení známých citátů z těchto filmů, které jsou úzce propojeny 

se snadno identifikovatelnou populární  scénou, a obvykle se v nich objevují  i  filmové 

postavy,  resp.  jejich  jména.  Následující  reklamy  vychází  z filmů  Vesničko  má,  

středisková, Sněženky a Machři a S tebou mě baví svět. 

Franto, tu sirku bych tam nedával, něco se ti stane! Plynárny Praha (R. 9)

Vydrž, Prťka, vydrž.
Baterie Duracell vydrží 10x víc (R. 10)

Tady orel, tady orel, Kačenka jde v bačkůrkách. Také potřebujete obuv, co vydrží? 
Baťa 
(R. 11)

143 (z nichž některé jsou označovány jako „hořké komedie“)
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V některých  případech  je  zapojení  filmové  pasáže  pouze  obecně  charakterizováno, 

respondent nevybral konkrétní scénu, nicméně princip odkazu na film je zachován:

horolezecké vybavení – známý film a znělka Jak vytrhnout velrybě stoličku popř.  
pro dospělé film K2 (R. 12)

Kromě  filmů,  které  jsou  širokou  veřejností  vnímány  jako  „nadčasové“,  jsme 

zaznamenali i využití filmů z časového hlediska specifičtějších: černobílého filmu „pro 

pamětníky“  Kristián a filmu  Kouř, který byl považován za „kultovní“ počátkem 90. let, 

ale současná mládež ho příliš nezná144:

Zavřete očí, odcházím!
Od 1. ledna z našich bank odchází všechny nestandardní poplatky!
(dospělí, spíše mladí nebo středního věku) (R. 13)

Arnoštek: Je to fajn fajnový
Dáš si startku? Jsou moc dobrý (R. 3)

V reklamách se ovšem objevily i názvy zahraničních (akčních či sci-fi) filmů a seriálů 

nebo jména postav:  

Texaský masakr motorovou pilou BOSCH (R. 16)

won´t kill bill  (R. 21)

Chcete být jako Luke Skywalk z Hvězdných válek? Kupte si hrací soupravu STAR 
WARS spolu s digitální hrou (R. 14)

Pro všechny:
Bézva, pane! Bééézva, pane!
Toto není výhružka, i když to é protáhnete jakkoliv! 
Vyhrožuje vám někdo? obraťte se na nás. Policie ČR
(hláška ze seriálu Červený trpaslík) (R. 23)

144 Ovšem Kristián je jistě známější. Srov. zjištění J. Hoffmannové (2006, s. 167).
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Z hlediska  hodnot,  které  reklama  obvykle  přináší,  studenti  shledali  jako  vhodné 

zapojení atributů spojených s Jamesem Bondem a postavou Supermana:

Moderní doba přináší super vylepšený traktor 007. Nově! Na dálkové ovládání.  
(R. 18)

Protřepat a pak zamíchat
LIMONÁDA, Nově i malinová příchuť (R. 19)

(R. 93)

Proxinol vás postaví na nohy v každém věku (R. 20)

Uplatnění našly též zahraniční animované seriály, které jsou oblíbeny jak mezi dětmi, 

tak u dospělých diváků. Předposlední citát je ze známého seriálu  Simpsonovi, poslední 

odkazuje  ke specifickému  žánru  komiksových  seriálů,  převážně  japonských,  tzv. 

„anime“):
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Na kurzu digitální fotografie a videa jsme měli dělat reklamu, tak jsem udělala  
krátký film jako reklamu na Coca Colu. Byly tam postavičky z filmu The 
Incredibles a ke každé vlastnosti superhrdiny byla připsaná odpovídající vlastnost  
Coca coly. Nebylo to moc originální, ale myslím, že docela efektní. Reklama byla 
určená nejspíš pro děti nebo nadšence kreslených filmů. (R. 17)

(Mládež – střední věk)
Profesor z Futuramy s hláškou „Good news everyone“, kterou následuje inzerát 
na nový produkt (R. 22)

pro instalatéry
Pružinu spláchnu, pěkně se zatočí a hned jich je o jednu míň.
Nebuďte líní, vyhazujte odpad do popelnic a na sběrné dvory (R. 24)

Pro děti sledující Naruta
Ne, to nejsou přeludy. U nás dostanete k jednomu výrobku hned 2 (R. 25)

Zaznamenali jsme též využití postavy Davida Copperfielda, zde ovšem nikoli postavy 

z literárního díla, nýbrž mága a iluzionisty, který je v České republice známý především 

z televizních záznamů svých „kouzelnických show“. 

DUREX Jestli se z tohohle dostane, říkejte mu David Copperfield (R. 15)

10.7.13.2 Pohádky
Aniž bychom k tomu v zadání úkolu respondenty vyzvali, velmi hojně zapojovali do 

svých  reklam  pohádkové  náměty  (12krát),  např.  postavu  hloupého  Honzy,  Otesánka, 

Červené Karkulky, motiv sedmimílových bot, motiv putování přes hory a doly, repliky 

z filmových  pohádek  Pyšná  princezna a  Princezna  ze  mlejna nebo  téma  z autorské 

pohádky Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce: 

I Hloupý Honza vyrazil do světa. A kdy to uděláte vy? www.honzacestuje.net (R. 
26)

Jak hloupý Honza ke štěstí přišel?
Užil fixační krém Blend-a dent!  (R. 27)

Mámo já mám hlad!
Už jsi všechno snědl!
Nový sýr a křup big  XXXXXXL. Vaše dítě nebude mít ve škole už nikdy hlad (R. 
28)

„Babičko, proč máte tak velké očí?“
„Protože jsem si teď do nich nakapala...“ (R. 29)

A co to žere? Vás ne, babičko (reklama na auto) (R. 30)
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Dědo, ty máš ale zuby! Profesionální protéza zubů. PROTézos  (R. 31)

Mléko Hola Hola Tvoje záchrana (R. 32)

Zahradníku, střevíček!
Pořiďte si boty od XXY, ty se nazouvají samy! (R. 33)

Kuchyňský robot: Já jsem malej, ale šikovnej! (R. 34)

S tabletami od Řičky, můžete baštit i dort od pejska a kočičky! Zažívání jak má 
být! (R. 36)

Ani sedmimílové boty nevydrží věčně... 
Baťa – bodrá bota (R. 35)

Přes hory a přes doly.
Nechce se vám pěšky?
Chce to Hummer H2. Zvládne i extrémy. (R. 37) 
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K této  skupině  můžeme  zařadit  ještě  5  reklamních  textů  s využitím  televizních 

večerníčků, a to jak reklam se zaměřením na dětského recipienta, tak na dospělé. Studenti 

jsou si  zřejmě vědomi  možnosti  vyvolání  kladných emocí  spojených s dětstvím (srov. 

kap. 7.2): 

V reklamě  na  výrobky,  např.  nábytek,  by  mohli  zakomponovat  Pata  a  Mata 
z večerníčku.  Byla  by  to  sranda,  protože  všechno  co  Pat  a  Mat  vytvořili  bylo  
nekvalitní a právě proto by to byl paradox, že tyto výrobky by byly kvalitní. (R. 38)

Lékaři, zavedli jsme 30 Kč poplatky. Tomáš Cikrt (= výrok)
A je to! (Pat a Mat) (R. 39)

Chcete být jak Pepek námořník? Jezte špenát od firmy Bobík. Doporučuje 9 Pepků  
z 10. (R. 40)
 
Vstávat a cvičit!
Chcete mít krásné tělo i bez každodenního cvičení? Vyzkoušejte nový hubnoucí  
pás (R. 41)

reklama pro  děti  na  nově  otevřený  areál,  kde  si  můžou děti  hrát  (prolézačky,  
skákací hrad...)
„Pojďte pane, budeme si hrát!“ (R. 42)

10.7.13.3 Frazémy
Zaznamenali  jsme  i  relativně  vysoký  výskyt  zapojení  frazémů  (14krát),  a  to  jak 

větných, tak nevětných (studenti tedy nezapojovali pouze přísloví, které jsme uvedli jako 

příklad  v zadání).  Uvedené  frazémy  byly  citovány  doslova  nebo  byly  aktualizovány, 

případně  byla  uvedena  pouze  jejich  část.  Převážně  byly  velmi  vhodně  propojeny 

s propagovaným produktem. Respondenti mnohdy velmi vtipně využili potenciálu, který 

daná přísloví, rčení či nevětné frazémy poskytují.

Kdo jinému jámu kopá...
je u něho na brigádě?!
Potřebujete si vydělat?
Máme pro vás šanci!
Více na www.brigády.cz (R. 44)

Bez peněz do hospody nelez. půjčení peněz ihned (R. 45)

Bez jazyků do Evropy nechoď! Jazykové kurzy na www.jazyky.cz (R. 46)

Bez práce nejsou koláče?
To neplatí, pokud máte náš skalpel KOKOT.
KOKOT...ostrý jako žádný jiný
Jedině s ním je operace cesta rájem (R. 47)
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Reklama nového mobilního telefonu od společnosti Nokia
Nokia – lehká jako pírko (R. 48)

pro důchodce
Tak dlouho se s Benem pro H2O chodí, až ti ucho utrhne. Přípravek na dorost uší.  
Benus Wallacus (R. 49)

Komu se nelení, tomu se zelení – velkoprodejna zahrádkářství (R. 51)

Ranní ptáče dál doskáče, a proto dávejte svým dětem na snídani nové Müsli  
Ptáčátka. Vaše děti budou živé a aktivní celý den a vy budete mít čas na sebe (R. 
52)

Ranní ptáče dál doskáče.
Budík pouze za 5 Kč. Váš Globus. (R. 53)

Trpěti stříbro, umříti zlato. Jedy a. s.  (R. 54)

Reklama pro rodiče dětí:
Kdo si hraje nezlobí
a u toho by bylo nějaké řvoucí dítě. Byla by to reklama na hračky (R. 57) 

Tak dlouho se kloub namáhá, až se nikam nedojde ( R. 50) (pro důchodce)

Víc hlav pro vás vynalezlo více účinné lepidlo na zubní protézu. (R. 55)
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Nová Mazda. I staří si mohou vyhodit z kopýtka (R. 56)

10.7.13.4 Píseň
14 respondentů si k tvorbě reklamy zvolilo hudební předlohu, resp. píseň. Zaznamenali 

jsme jak písně (a interprety) známé mezi široce vymezenou skupinou mládeže (a nejen 

mládeže) (např. skupiny Chinaski, Mig 21), tak písně, které znají pouze fanoušci dané 

skupiny (skladba  My proti  nám od skupiny Orlík,  Číro od skupiny E!E!145,  Až přiletí  

andělé od  skupiny  Holki),  i  písně  od  interpretů,  které  současní  studenti  spíše 

nevyhledávají (J. Ledecký, Y. Simonová).

Dospělí, kuřáci
„Pohoda klídek a tabáček“ – Marlboro (R. 58)

Cestou necestou...
polem nepolem
jedu za tebou
malotraktor
Kupte si nový od 42 000 Kč (R. 59)

Zaměřeno na všechny
Nezmohl je celý svět. Sami se však zmohli hned. 
Reklama proti nadměrnému sportování a zneužívání dětí pro účely sportu (R. 62)

„Práci nedostanu, dlouhý číro mám.“ 
U nás najde a dostane práci každý.www.prace.cz (R. 60)

Jen malí věří zázrakům,
chtějí se smát,
nebát se nocí zlých.
Kupte své ratolesti novou noční lampičku do zásuvky v různých tvarech zvířat.  
Každou přispějete na výzkum očkovacích látek. (pro rodiče) (R. 92)

Pro bohaté občany, co si můžou koupit Porsche:
Máme ptáky krátký, jak porsháci šaltrpáky, je to tak, tak si kup Porshák! (R. 61)

Zapněte amplióny, amplióny, já chci slyšet tmu...
Amplton, výroba té nejlepší zvukotechniky (R. 63)

 
Jako velmi překvapivý jev vnímáme využití  lidových písní (ve 4 návrzích) a téměř 

zlidovělých  kabaretních  a  pražských  písní  od  K.  Hašlera  (1  návrh),  které  jsme  ve 

skutečných reklamách zachytili jen velmi ojediněle:

Kudy, kudy, kudy cestička do mého peklíčka?

145 (na melodii písně Chodím po Broadwayi)
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Vodka 3000 spolehlivě opije i čerta :) (R. 64)

Šly panenky silnicí...
Proč ještě chodit pěšky? Nová Mazda 3 již od 5300 Kč měsíčně (R. 65)

Když jsem já sloužil to první léto, vysloužil jsem si pistolku za to.
Chcete taky? Přidejte se k nám. Pro zájemce máme připravena auta s majáčkem. 
Městská policie (R. 66)

Pec nám spadla, pec nám spadla, kdopak nám ji postaví?
Tak touto otázkou už se zabývat nemusíte, stačí si objednat topení TPN! (R. 67)

Ta naše svíčková česká,
ta je tak hezká tak hezká...
V restauraci U Bořivoje vaříme typická česká jídla (R. 68)

Někteří studenti citovali v reklamě dětskou písničku nebo popěvek, které možná znají i 

s původním  anglickým  textem,  jiní  charakterizovali  využití  písně  jen  obecně,  ovšem 

zdůraznili princip zapojení písně, která člověku dlouho zní v hlavě: 

Reklama na McDonald
Strýček Donald farmu měl… (R. 69)

Bude v rádiu a bude v ní fakt vlezlá písnička (a to sem nejde napsat či nakreslit) 
(R. 70)

10.7.13.5 Literární dílo s filmovou podobou
8 reklam vycházelo  z literární  předlohy,  která  ovšem má i  své filmové zpracování. 

Předpokládáme,  že na naše respondenty mohly působit  obě formy.  Domníváme se, že 

jsme zachytili jak literární díla, která studenti vyhledávají samostatně a vnímají je jako 

„kultovní“ (Pán prstenů), tak knihy, které znají spíše od rodičů či z povinné četby, příp. 

právě z filmového zpracování (20 000 mil pod mořem, Rozmarné léto).  

pro teenagery
Scéna z filmu Pán Prstenů. Společenstvo prstenů jde podzemní chodbou, gdyž se 
Gandalf zastaví a heká, že je starej a dál už nemůže. Frodo vytáhne plechovku 
Pepsi a podá ji Gandalfovi. Ten se napije a hned je mu dobře. K tomu slogan: 
Pepsi tě postaví na nohy! (R. 71)

pro obézní lidi
Před: Také se vám zdá tento způsob léta poněkud nešťastným? 
Po: S našimi pilulkami +1000Pro budete šťatní! (R. 75)
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Billboard: 
Napravo je snímek Pána Prstenů, Frodo s prstenem stojí v Mordoru a dívá se 
k Hoře Osudu. Vlevo je nápis: „Dopravíme cokoliv, kamkoliv.“ Pod sloganem je 
název firmy (logistické, něco jako DHL nebo FedEx (R. 72)

Pro ty, co to pochopí: Pán Prstenů: I malý hobit dokáže velké věci –
Reklama na kartáček na zuby: I malý kartáček dokáže velké věci (R. 73)

dospělí (30 – 50 let)
Mořská ponorka (styl z 20 000 mil pod mořem – Jules Verne) se plaví po mořském 
dně. Záběr na vnitřek ponorky – starobně (sic!) zařízený. U kapitán. můstku stojí  
starý pán a popíjí čaj. Najednou začnou skla ponorky praskat a dovnitř začne 
proudit voda. Střih. Ta samá ponorka se plaví po mořském dně. Scéna s mužem se 
opakuje, jen skla nepraskají. Záběr na ně. Moderní skla od firmy...  (R. 74)

Postavy  upíra  a  Sherlocka  Holmese  vnímáme  jako  kulturní  vlastnictví  širokého 

společenství lidí. Je obtížné stanovit, které ze zpracování příběhů, v nichž tito hrdinové 

vystupují, bylo klíčové pro respondenty, kteří je do svých reklam zapojili:

„Upír“ přijde před zrcadlo a usmívá se. Objeví se slova: „Také byste se nejraději  
neviděli?“ (Reklama na nějaký make-up a tak podobně) (R. 76)

Jde Sherlock Holmes sněhem, sleduje stopy. Stopy končí zničeho nic uprostřed 
pláně a u nich leží obal od tyčinky Mars. Pak S. H. zajde do obchodu koupit Mars,  
a když do ní kousne, tak ho to vystřelí do vesmíru. Potom záběr na povrch planety  
Mars a tam je hlavou zapíchlejch spousta lidí a každou chvíli přilítne další.
„ZATIM JEDINEJ ZPŮSOB JAK SE DOSTAT NA MARS“ nebo tak něco. (R. 77)

Literární  motiv  (nebo  též  kulturně-sociální  motiv)  syna,  který  zabije  svého  otce, 

protože  netuší,  že  se  jedná o  jeho otce,  prostupuje celou  evropskou kulturou.  Autora 

následující reklamy mohl nejvýrazněji inspirovat Máchův Máj, který má nově i filmové 

zpracování, nebo starořecký příběh o Oidipovi:

200



„Já jsem tvůj otec!“ „Neee!“ 
Chcete se vyvarovat těchto trapných momentů? DUREX (R. 82)

10.7.13.6 Literárání díla
Studenti do svých reklam ve čtyřech případech zapojili i citáty z literárních děl, která 

filmovou  podobu  nemají146,  z toho  dvakrát  se  jednalo  o  poezii  (aktualizovaný  verš 

Za trochu lásky šel bych světa kraj z básně od J. Vrchlického a doslovně citovaný verš 

z básně  Po nás ať přijde potopa147 od F. Gellnera),  dvakrát šlo o prozaickou předlohu 

(v obou  případech  byl  využit  aktualizovaný  úryvek  z  Bible,  resp.  desatera  Božích 

přikázání). Reklama č. 80 má výrazně vulgární podtext, který s biblickým motivem ostře 

kontrastuje. Původně vznikla jako hospodská „hláška“.148

Kluk prochází postupně přes hory, pouští, pralesem. Holka po pláži, městem,  
zapadlou vesnicí. Sejdou se na vrcholku skály, tam leží dvě Kinder Pingui, usmějí  
se a zakousnou se. Sogan: Pro Kinder pingui šel bych světa kraj.
Hudba – něco moderního – poprock kapela (R. 78)

Po nás ať přijde potopa!
Již si nemusíte dělat starosti s neposkytnutým pojištěním na váš domov po 
přírodní katastrofě. Česká pojišťovna (R. 79)

Kuř a bude ti kouřeno L&M (R. 80)

1. nebudeš uctívat jiný výrobek mimo mě
2. nebudeš tvořit padělky mé
3. nenakoupíš jiného krom mne
4. neukradneš mne!

146 (I když  první citovaná báseň je využita  ve filmu  Vratné lahve,  ale nejedná se o filmové zpracování 
literárního textu, jaké má např. Máj či Kytice).

147 Případně jde o citaci jiného ztvárnění rčení,  jehož vznik je připisován J. A. Poissonové (Madame de 
Pompadour).

148 Reklama č. 80 může mít též předlohu v názvu písně od skupiny Nezmaři.
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5. můžeš kvůli mně i zabít
6. ......  (R. 81)

10.7.13.7 Citáty
Dále  jsme  zaznamenali  aktualizované  citáty  různých  historických  či  literárních 

osobností (G. J. Caesara, R. Descartea, J. Wericha) a vtipné obměny dětských říkadel:

I ty, Brute! I vy můžete mít nový Ford Focus! (R. 85)

Přišel jsem, viděl jsem... a bylo to!
Caesar: Ten filmovej pohled na kopce pokrytý římskýma s helmama lesknoucíma 
se v záři  zapadajícího slunce...                  aaa.auto.cz (R. 83)

určeno všem, na auto:
Přišel jsem, viděl jsem, koupil jsem, odjel jsem.“ (R. 84)

Nemyslím, tedy jsme
Podpořte české školství (R. 86)

Kdo pití má a nepije,
kdo jídlo má a nejí ho,
kdo prachy má a rozdává,
kdo obchodům se vyhýbá
–  toho se nebojte,
to je náš host a všeho má dost,
bydlí totiž v hotelu Kost. (R. 87)

Éro letí
nemá děti
my je máme
ale nechtěli jsme je
antikoncepce Chloe (R. 88)
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Jeden respondent využil variaci předvolebního hesla ODS, kterou zapojil do politické 

reklamy konkurenční politické strany: 

(potenciální) voliči ČSSD, billboard
Po modré společně… do háje. (Připouštím variace na toto slovo) (R. 90)

10.7.13.8 Dílčí shrnutí
Spektrum  použitých  textů  se  do  jisté  míry  podobá  skupinám  pretextů  popsaným 

v kapitole  7.  Tento  fakt  byl  nejspíš  ovlivněn  i  formulací  zadání  úkolu.  Respondenti 

zapojovali  do  svých  reklam  pretexty  doslova  citované  i  výrazně  pozměněné  či  jinak 

aktualizované,  nezastupitelnou roli měla i  kombinace textové a obrazové části  reklam, 

která často usnadňovala odhalení intertextové vazby a interpretaci reklam (např. R. 50).

Zřetelně  vidíme  preferenci  některých  textů,  které  ve  skutečných  reklamách  často 

nenajdeme (např. písně, filmy a knihy určené úzce vymezené skupině diváků, převážně 

mladým  lidem,  např.  žánr  sci-fi,  fantasy),  jinde  naopak  reklamy  kopírují  tendence 

pozorovatelné  i  v reklamách  zachycených  v českých  médiích,  např.  využití  co 

nejznámějšího pretextu s důrazem na vyvolání příjemných pocitů, dobré nálady,  humor 

(Marečku, podejte mi pero, Sněženky a Machři, Na samotě u lesa atd.), motiv Supermana 

a  upíra,  preference  filmových  motivů  oproti  literárním  dílům  apod.  Zajímavé  je,  že 

studenti do svých reklamních textů hojně zapojovali pohádkové motivy, aniž by k tomu 

byli instruováni v zadání úkolu, což do jisté míry potvrzuje vhodnost využití pohádkové 

tematiky  v reklamách  (srov.  kap.  7.2).  Překvapivě  působí  aktualizace  některých 

literárních textů, s nimiž se ale respondenti mohli setkat i ve filmovém zpracování.

Pokud si  respondenti  vymezili  cílovou skupinu (ovšem činili  tak jen velmi zřídka), 

vybrali si až na výjimky vhodný pretext. Buď byl méně známý, ale určený úzce vymezené 

skupině recipientů (R. 17, R. 22, R. 42, R. 71, R. 74), nebo byl všeobecně známý mezi 

širokou veřejností (např. R. 7, R. 75, R. 90). V některých případech si respondenti cílovou 

skupinu předem neurčili,  ale  uvědomují  si,  že  ne každý bude schopen jejich  reklamu 

správně interpretovat (např. R. 73), jsou si též vědomi potřeby odlišného pretextu pro děti 

a  pro  dospělé  (R.  12).  Za  reklamu  s  nevhodně  zvoleným  pretextem  vzhledem  ke 

stanovenému cílovému  recipientovi  považujeme  např.  R.  13,  R.  23,  R.  62  či  R.  78. 

V jednom případě si tvůrce reklamy vymezil cílového adresáta natolik úzce, že realizace 

takovéto reklamy byla (především z finančních důvodů) velmi obtížná (R. 24 určená pro 

instalatéry).  Ojediněle  jsme  zaznamenali  využití  velmi  málo  známého  pretextu,  jeho 

identifikace byla velmi náročná (R. 25, R. 60, též R. 24).
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Pro  respondenty  bylo  relativně  snadné  přizpůsobit  výběr  pretextu  propagovanému 

produktu, protože si produkt mohli sami vybrat. Oproti reklamním kreativcům měli práci 

jednodušší – pokud nevymysleli pretext vhodný pro daný produkt, zvolili si zkrátka jiný 

produkt, pro nějž se jim reklama s intertextovým odkazem tvořila snáze. Studenti tedy 

obvykle propojili  citát s produktem vhodně (někdy možná až příliš prvoplánově), např. 

R. 6, R. 7, R. 11, R. 12, R. 28 a další. V některých případech dokonce užili pro produkt 

stejný pretext,  jaký byl  už pro něj  dříve v reklamách užit  (např.  Pepek námořník  pro 

špenát  v R. 40  nebo  Birhanzlova  mast  v R.  92149),  ovšem je  otázka,  zda  si  toho  byli 

studenti vědomi.

Některé reklamy, jež studenti vytvořili, jsou zdánlivě nesmyslné a nereálné (např. R. 

47, R. 49), a to kvůli neexistujícímu propagovanému produktu, který si zvolili (přípravek 

na  dorost  uší)  nebo  na  základě  nevhodného  propojení  textu  s produktem  a  cílovou 

skupinou (ostrý skalpel Kokot). Domníváme se, že pro tyto respondenty byl úkol č. 13 

spíše zábavou.   

10.7.14 Jazykové prostředky užívané v reklamách studentů
V této kapitole se pokusíme popsat jazykové prostředky, které studenti středních škol 

považují  v  reklamním  diskurzu  za  typické.  Budeme  zkoumat  výrazy,  slovní  spojení, 

syntaktické konstrukce a další  výrazové prostředky,  jež jsou ve skutečných reklamách 

často používány, a na základě toho je pak respondenti zapojují reklam, které sami vytvoří. 

(Jedná se tedy o další z forem intertextovosti.)

V tomto případě jsme analyzovali tři skupiny materiálů (celkem 199 reklam):

1) Reklamy,  které  studenti  vytvořili  v rámci  úkolu č.  13,  ale nepodařilo  se jim do 

reklamního textu zapojit intertextový odkaz (46 reklam).

2) Doprovodné části  reklam s intertextovým odkazem (části,  v nichž  autoři  využili 

jiné  přesvědčovací  prostředky  než  intertextovost)  a  v některých  motivovaných 

případech i pasáže s intertextovým odkazem (specifikováno u jednotlivých jevů) 

(93 reklam).

3) 60 reklam, které jsme získali v rámci předvýzkumu na Gymnáziu Jana Nerudy (23 

reklam) a Střední odborné škole Praha 3 (37 reklam).

149 Jedná se o reklamu užitou ve filmu Rozpuštěný a vypuštěný.
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Zadání úkolu pro skupinu 1 a 2 je popsáno v předchozí otázce (viz též text dotazníku 

v příloze  3),  text  zadání  úkolu  pro  účely  předvýzkumu  (skupina  3)  je  k dispozici 

v příloze 4. Skupina 3 se od předchozích dvou odlišuje v tom ohledu, že respondenti měli 

na výběr z omezené skupiny propagovaných produktů150. Pro účely našeho zkoumání se 

ovšem  nejedná  o  zásadní  rozdíl,  materiály  budeme  analyzovat  společně,  bez  zřetele 

k tomu,  do  jaké  skupiny  náleží.  V této  kapitole  prezentujeme  převážně  textové  části 

reklam. Další vybrané návrhy reklam jsou k dispozici v příloze 10.

10.7.14.1  Reklamy v rámci předvýzkumu
V této  podkapitole  se  věnujeme  pouze  skupině  3,  tedy  výhradně  reklamám,  které 

studenti  vytvořili  v rámci  předvýzkumu. Primární  funkcí předvýzkumu bylo zjistit,  jak 

četné  bude  využití  intertextovosti  jako  přesvědčovacího  prostředku  v případě,  že 

respondenti nebudou nijak omezeni či instruováni při výběru přesvědčovací strategie. 

Můžeme konstatovat, že intertextový odkaz (tak, jak jsme si jej definovali v kap. 3) 

jsme zachytili  6krát151, z toho pouze 3krát ve své typické podobě152. Nejedná se tedy o 

postup, který by byl pro studenty středních škol charakteristický a přirozený. Mnohem 

častěji volili prostředky jiné.

Mezi  reklamami  využívajícími  intertextovost  jsme  zaznamenali  jednu  reklamu 

inspirovanou žánrem pohádky, reklamy, které aktualizují heslo  V jednotě je síla a rčení 

Čistota půl zdraví. Dále studenti využili dva nevětné frazémy a odkaz na aktuální situaci 

ve sportovní oblasti:

Udatný rytíř se vydá na souboj s drakem. Když postává před jeskyní, pohlédne 
na  svůj  zdobný  meč.  Ten  však  nebude  potřebovat.  Má  svou  tajnou  zbraň!  
Najednou vystrčí hlavu drak z jeskyně a chce nebohého prince sežehnout. Ten  
však  z brašny  vytáhne  pálivou  omáčku  Tabasco  a  notně  si  přihne.  Svým 
ohnivým dechem spálí draka na popel.
I na draka máš, když Tabasco si dáš a pak si jak hrdina připadáš!

V měkkosti je síla… (toaletní papír)

Čistý zadek = půl zdraví

150 Studenti si pro tvorbu reklam zvolili produkty v následujícím počtu: toaletní papír – 27 respondentů, 
Tabasco – 15 respondentů, bunda – 11 respondentů, lyže – 6 respondentů, mobil – 1 respondent.

151 Tento počet kontrastuje s výsledky sondy na VŠ (Pedagogická fakulta UK, studenti oboru český jazyk ve 
4. a 5. ročníku, LS 2008), v níž z 29 studentů 11 použilo ve vlastní reklamě nějakou formu intertextového 
odkazu. 

152 Využití nevětných frazémů a odkazu na skutečnost vnímáme jako jev okrajový, viz kap. 7.10.
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Co vás pálí? Máte to na jazyku? Máte!!!

Po našich lyžích se vám pojede jako po másle. 

Díky našim kvalitním carvingovým lyžím může i Vám mávat ze sjezdovky Vámi 
poražený Herman Mayer.

10.7.14.2 Reklamy v rámci celého výzkumu
Z ostatních jazykových prostředků, které respondenti  ze všech tří  výše stanovených 

skupin do svých reklam zapojili, je jako nejčastější užit vykřičník (51krát), což souvisí 

s vysokou  četností  výskytu  imperativu153.  Ten  se  umístil  z hlediska  četnosti  hned  na 

druhém místě v počtu 37. Pokyny a výzvy zde jsou přímočaré,  nejsou nijak zmírněny 

zdvořilostními  slůvky.  Vyskytují  se  v kladné  (nejčastěji  imperativ  slovesa  kupovat)  i 

záporné formě (nejčastěji imperativ slovesa váhat), např.:  

Jemný toaletní papír keř. Kup a poznej.
Kupte si naše pálivé Tabasco.
Zakupte si náš nový sprej. S novým sprejem proti lidem vám zaručíme soukromí. 
Neváhejte a kupujte!
Neváhejte a zakupte si letenky za 799,- do Švýcarska a nenechte si ujít tuto  
báječnou podívanou!
Neztrácejte čas, uzavřete pojistku a smrt se stane vašim kamarádem!
Využijte naší speciální nabídku/y (2x)
Ochutnej Chilli v puse!
Jezte naše ovesné vločky a nic vás nevyvrátí.
Multifunkční notebooky značky HOT. Vhodné i ke grilování a opékání buřtů.  
Vařte při hraní.
Hraj, co letí! Warcraft.
Nic složitého v tom nehledejte! Jednáme vždy přímo.
Osedlej svou Kobylu! Kobylus Erectus.
Volte značku Real!

Dvakrát jsme imperativ zachytili i jako součást básně nebo rýmovaného sloganu:
 Pijte vodku milí páni od večera do svítání /…/
 Čistěte si zuby pastou, budete mít hubu čistou. 

Třetí místo z hlediska četnosti náleží rýmu, rytmu či pokusům o jednoduchou báseň. 

Tento jev jsme zaznamenali 31krát154, např.:
153 Na frekvenci výskytu vykřičníků se podílí též užití vět zvolacích (s různými komunikačními funkcemi), 
např.: Už nikdy nic jiného!!!; Tak pro vás máme jednoduché řešení!; Máte to na jazyku? Máte!!!; To se u  
kondomů nestane!; Dědo, ty máš ale zuby!  
154 Do této skupiny započítáváme i básně, písně a rýmovaná přísloví z reklam s využitím intertextovosti 
(skupina 2). Ani při citování písní v reklamách nebylo totiž zdaleka běžné, aby rým byl explicitně využit, 
často  byl  např.  zapojen  příliš  krátký  úsek,  a  rým  tak  byl  přítomen pouze nepřímo (např.  Šly  panenky  
silnicí...). Jindy byl naopak rým zařazen i tam, kde to nebylo součástí citovaného žánru (S tabletami od 
Řičky,  můžete  baštit  i  dort  od pejska  a  kočičky!).  Rým tedy považujeme za  samostatný  přesvědčovací 
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Tabasco, koření, pro chutné vaření.
Ve všech velkých obchodech i v každé malé díře hledejte papír značky Jelínek 
Černošice.
Jemný papír z dovozu pro prase i pro kozu
Prší a padají kroupy? Naše bunda je výhodnou koupí!
Při trápení s hemoroidy jen náš papír potěší tě, s ním ti slzy nevyhrknou, a po 
p…i pohladí tě!
Jemnější než štěňátko, však to zjistíš zakrátko
V nové bundě Lapka neprosákne ani kapka
Náš toaletní papír na pohled zářivý jak safír. Na dotek jemný a přitom levný
A Váš anál už nikdy nebude jak kanál! 
Ta nejlepší zelenina na talíř vám skáče sama
Svítí svítí všechno uschne / vaše kvítí žízní uschne / zakupte si hadici / budete  
zahradníci
Pijte vodku milí páni / od večera do svítání. / V restauraci U Šňůrků / zaplatíte  
jen půlku.
Chceš-li se dobře jako doma míti, do domova důchodců v Míti můžeš jíti 
Směj se smíšku, dám ti šišku...  udělejte radost svým blízkým a darujte jim 
sladkou šišku z té nejlepší čokolády
Kdo by nechtěl naše ceny, vždyť nejlevnější jsou v Penny

Ke kategorii „reklamní poezie“ můžeme zařadit ještě dva příklady, kdy se respondenti 

snažili  o  zapojení  vlastní  písně  do  reklamy.  V následujících  příkladech  hraje  roli  mj. 

opakování, anafora apod.:

Když se ráno probudíš tak záchod volá tě, volá tě.
Oči zavřené a posadíš se na záchod, na záchod.
Ó Ó Ó Ó
Jemný papír pohladí tě po zadečku
Jemný papír ranní pohodlí

Je slejvák, je slejvák a zrádnej, a zrádnej a já ó ó ó já vypadám …SKVĚLE! 
V nové bundě Lapka neprosákne ani kapka.

Jako další v pořadí zmiňme využití otázek (někdy s rysy otázek řečnických), které jsme 

zaznamenali 28krát. Otázky mají v reklamním diskurzu to specifikum, že tazatel odpověď 

na otázku zná a pomocí ní se snaží recipientovi něco sdělit, většinou to, že by měl mít 

nějaká konkrétní přání či tužby. Po otázce tedy většinou následuje odpověď informující o 

nějakém jednoduchém řešení daného problému, imperativ vyzývající k akci nebo ujištění 

o pravdivosti nabídky:

Jste gurmáni a milujete ostřejší jídlo? Není nic jednoduššího než si pořídit pálivé  
tabasco.
Potřebujete si vydělat? Máme pro vás šanci!
Trapas, co? Naštěstí jsou tu naše nové inkousty.
Nebaví vás už nudné události z historie? Řekněte „sbohem“nudným učebnicím a 
rozhodněte se číst Děsivé dějiny, kde nejsou jen holá fakta, ale i zajímavé věci.
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Chceš být hvězda? Staň se slávistou!
Chcete si pořádně zalyžovat?
Chcete mít peklo v puse? 
Potřebujete se zahřát?
Chcete být o samotě? Nudí vás neustálé mluvení?
Ale je to vůbec možné? Ano, je to možné.

Studenti  do  reklam  též  zařazovali  příslovce  také,  které  umožňuje  recipientovi 

identifikovat se s větší skupinou lidí, kteří mají stejný problém či přání, obsahuje skryté 

presupozice:

Také potřebujete obuv, co vydrží? Baťa
Také byste se nejraději neviděli?

V některých případech je do reklamy zapojen pohádkový dialog, v němž je dotazování 

důležitou součástí konkrétního pretextu (viz též předchozí kapitola):

„Babičko, proč máte tak velké očí?“ „Protože jsem si teď do nich nakapala...“ 
A co to žere? Vás ne, babičko (reklama na auto)

Vysokou  frekvenci  v textech,  které  studenti  vytvořili,  má  udržování  kontaktu 

s recipientem pomocí užívání zájmen Vy a Váš (20krát). Toto zájmeno vtahuje adresáta do 

sdělení,  ujišťuje  ho,  že  právě  on je  reklamou  osloven,  je  prostředkem tzv.  syntetické 
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personalizace155. (Ovšem respondenti oproti reklamním kreativcům většinou nepoužívali 

velké  písmeno  V na  začátku  zájmena,  takže  je  apel  na  individualizovaného  recipienta 

oslaben.) Např.:  nový jemný papír pro vaší  (sic) rozkoš a pohodlí; Pak pro vás máme 

jednoduché řešení!

Pouze jednou jsme zaznamenali porušení pravidla reflexivizace, ovšem domníváme se, 

že se jedná spíše o neznalost než o záměrné nadužívání zájmena Váš (jak tomu může být 

v případě skutečných reklam): Netrapte se hodiny na Vaší záchodové míse.

Jeden respondent užil i jednoduchého paralelismu s protikladem my a vy: Naše bunda 

vaše cesta do sucha.

V korpusu  reklam,  které  respondenti  vytvořili,  stejně  jako  v běžných  reklamách 

výrazně dominuje vykání předpokládanému recipientovi oproti tykání (pouze 8 případů). 

Dále uvádíme příklady tykání, jelikož vykání je přítomno prakticky ve všech ostatních 

případech: 

 Mléko Hola Hola Tvoje záchrana
Chceš-li se dobře jako doma míti, do domova důchodců v Míti můžeš jíti 

209



Pouze v některých případech je tykání motivováno věkem adresáta nebo charakterem 
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produktu156, v posledních dvou případech vychází z pretextu, tedy z Bible: 

 Pepsi tě postaví na nohy! (r. pro teenagery) 
Svímu (sic) osudu neutečeš, no ovlivnit ho můžeš! (r. na kondom)
Osedlej svou Kobylu! Kobylus Erectus
Chceš být hvězda? Staň se slávistou!
Kuř a bude ti kouřeno L&M 
1. nebudeš uctívat jiný výrobek mimo mě / 2. nebudeš tvořit padělky mé / 3.  
nenakoupíš jiného krom mne /…/ 
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Z básnických figur se jako jedno z nejčastějších uplatnilo přirovnání, z nichž některá 
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využívají též hyperboličnost157, a to v počtu 16, např.:

Každý proužek je hebký jako bavlna.
Tak jemný, že se do něj zamilujete i po použití.
Toaletní papír od ASUSu je tak jemný, že nepoznáte, že ho používáte.
jemný, jako maminčino pohlazení…
jemnější než dětská prdýlka
Toaletní papír tak jemný, že si ho budete chtít vzít s sebou i do hrobu (obrázek 
mumie obalené v toaletním papíře)
Tak měkký, že ho nedáte z ruky. (člověk v posteli přikrytý toaletním papírem)
jemnější než štěňátko
Tak pálivé, že se i Mexičan podiví.
BMW. letí jako blesk

Mezi další básnické prostředky, jež mají své zastoupení i v reklamě, patří epiteta neboli 

básnické  přívlastky  (srov.  Čmejrková,  2000,  s.  92).  Pro  reklamu  je  typické  využití 
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adjektivního přívlastku  nový158 (v našem korpusu textů 15krát), např.  nový extra jemný 

toaletní  papír;  nový  jemný  „toaleťák“;  nové  Tabasco;  zcela  nový  design (3krát  též 

příslovce nově, např.:  Nově i  malinová příchuť.)  a tzv.  magických superlativ  (nejlepší 

(5krát)),  velmi často spojenými  s ukazovacím zájmenem  ten (ta nejlepší  zelenina,  z té  

nejlepší čokolády, výroba té nejlepší zvukotechniky).

Dále jsme zaznamenali velké množství přívlastků, které jsou považovány za symbol 

reklamního  jazyka  a  stylu:  jemný  (4); skvělý  (2); exkluzivní  (2); svěží  (2); vynikající;  

báječný;  jediný;  měkký;  měkoučký;  moderní;  multifunkční. Tato  epiteta  jsou  často 

intenzifikována příslovci (či prefixoidy)  cizího původu:  extra jemný toaletní  papír  (3); 

extra pálivé; super jemný; super vylepšený; extrajemný; extrasoft.

Podobnou funkci jako básnické přívlastky v reklamách studentů též zastávají některá 

adverbia (chutnají božsky (2); absolutně nepromokavá; rychle, stručně, přehledně) nebo 

substantiva vyjadřující  vlastnost,  kterou považujeme u produktu za pozitivní (hebkost;  

jemnost; rozkoš a pohodlí).

Respondenti též ve svých reklamách využívali  kontrast,  a to vyjádřený slovy (např. 

v reklamě na Tabasco: teče jako voda, pálí jako oheň) i obrazem (v reklamě na bundu, 

č. 15):

Z mnoha výrazů a  slovních spojení  je  patrný důraz na hodnoty,  jako jsou finanční 

výhodnost (pouhých (2); speciální nabídka (2); zdarma; levný; navíc; jen za x Kč;  již od  

5300 Kč měsíčně; zaplatíte jen půlku; ve slevě; nyní ve slevě za pouhých 29.90; při koupi  

jedné ruličky dostanete 2 zdarma; u nás dostanete k jednomu výrobku hned 2), tradice 

(originál od r. 1886), kvantita (nový sýr a křup big  XXXXXXL) a kvalita (kvalita pálí  

dvakrát).
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Opakovaným jevem byla  též  garance  autoritou  a  doporučení  (či  jejich parodování) 

(czech  toilets  company;  doporučeno  českými  dermatology;  doporučuje  9  Pepků  z 10; 

vhodné  i  pro  kojence), odkaz  na  webové  stránky  (např.  www.zakeř.cz;  více  na 

www.brigády.cz; jazykové kurzy na  www.jazyky.cz), využití  reklamních „triků“ a jejich 

aktualizace (*platí jen pokud…; za popálená ústa neručíme) a citové vydírání založené na 

propojení  koupě  produktu  s příspěvkem  na  společensky  prospěšné  účely  (Kupte  své 

ratolesti novou noční lampičku do zásuvky v různých tvarech zvířat. Každou přispějete na  

výzkum očkovacích látek.).

Z dalších frází  typických pro reklamní diskurz zmiňme např.:  nebudete  chtít  jinak;  

k dostání v různých objemech; k dostání ve všech autorizovaných prodejnách a u dealerů 

společnosti  Soft  Chilli;  máme  pro  vás  jednoduché  řešení;  toaletní  papíry s výtažky  

z mandlového oleje a aloe vera jemně pečují o vaše pozadí apod.
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Mezi dalšími opakovaně (6krát)159 zaznamenanými prostředky zmiňme nedokončenou 

výpověď: skvělý pocit po dobře vykonané práci…; jemný, jako maminčino pohlazení…;  

v měkkosti je síla… Ta se v některých případech pojila s dvojznačností, resp. s využitím 

polysémie, pro jejíž identifikaci byla nutná přítomnost obrazové části reklamy:  Jemnost,  

která vás dostane… (č. 20)

Hra s polysémií se ovšem vyskytovala i v reklamách bez apoziopeze, např.: 

Naše Tabasco vás zaručeně rozpálí  (č. 47)

Jediný toaleťák, který se vytahuje (č. 11)

V případě několika reklam,  u nichž to  bylo  motivováno cílovým recipientem nebo 

charakterem propagovaného produktu, bylo využito cizojazyčných pasáží: 

Won’t   Kill  Bill.  New cars  are  more  than 78,0% more  safety  in  crash  with  
walker. 78% is enough.
This is Fanta!
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Energy drink x-treme maximum 
Do reklam zaměřených na podobného adresáta zapojovali studenti také obecněčeské a 

hovorové prvky (dvojitý pošmáknutí; zatim jedinej způsob, jak se dostat na Mars; hned se  

tam  du  kouknout!)  a  prvky  studentského  sociolektu  a  slangů  (v tomto  případě  lidí 

věnujících  se  lyžování  ve  volném  terénu  a  jízdě  na  skateboardu):  vychytávky;  tyjo;  

podržela mě při těch nejdrsnějších podmínkách; freeride; nové grifi (sic!); borci, který to  

tam dávaj na skejtu; Sk8 the Best.

Dalším  přesvědčovacím  prostředkem  byla  osobní  výpověď,  „soukromé  sdělení“ 

spokojeného nebo okouzleného uživatele, nejčastěji ve formě monologu:

Než jsem začal používat jemný toaletní papír, měl jsem rozškrábaný konečník.  
Ale jakmile jsem začal používat jemný toa papír, tak je všechno lepší.

První dojmy: „Spatřila jsem ho ve výloze a věděla, že musí být můj. Zaujal mne.  
Říkám vám, jednou začnete a už nebudete chtít přestat.“

Někdy  bylo  doporučení  či  údiv  mluvčího  uvedeny  ve  formě  rozhovoru.  V našem 

případě dochází k vývoji situace – od nevěřícího pozorovatele po šťastného zákazníka, 

který se chce nově zakoupeným produktem pochlubit:

„Hele Láďo, vidíš to co já?“
„No jo Přemku, ale je to vůbec možné?“
Ano, je to možné. Díky našim kvalitním carvingovým lyžím může i vám mávat ze 
sjezdovky vámi poražený Herman Mayer.

„To je skvělé! Jára bude koukat.“

Z dalších  prostředků  využívaných  v reklamním  sdělování  neopomeňme  důležitost 

vizuálního  zpracování.  Některé  reklamy,  jež  studenti  vytvořili,  byly  např.  ve  formě 

comicsu, jedna reklama na Tabasco měla v papíru vytvořenu díru jako důkaz, že zmíněný 

potravinářský doplněk opravdu pálí. 

S grafickým zpracováním se  často  pojí  kategorie  humoru.  Na  obrazovém doplnění 

bývá  založen  slovní  humor  (nebo  dvojznačnost,  viz  též  výše).  Jedna  reklama  byla 

zpracována jako kreslený vtip (č. 50):
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(č. 43. Na každém dílu papíru je vytištěno: sem napište jméno toho, kdo vás naštval.)

Nakonec pro příklad uveďme dvě rozsáhlejší reklamy, které kombinují velké množství 

výše zmíněných jazykových prostředků, včetně např. prvků odborného stylu či „projekce 

na imaginární osu potenciálního čtenáře“ (Čmejrková, 2000, s. 197). Tyto reklamní texty 

prokazují u autorů výbornou znalost charakteru reklamního diskurzu. Současně naznačují, 
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že reklamy mají vzhledem ke své „všudypřítomnosti“ velký vliv nejen na naše vnímání 
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světa, ale i na naši slovní zásobu a způsob vyjadřování.160 

Máte rádi pálivé tabasco? A také se vám občas stane, že Vás pálí dvakrát? Pak  
pro vás máme jednoduché řešení! Netrapte se hodiny na Vaší záchodové míse,  
použijte náš extra jemný toaletní papír Soft Chilli! Je napuštěný speciální látkou,  
která neutralizuje silice koření tabasco a všech odrůd čili (chilli), takže budete  
Vaši toaletu opouštět s úsměvem i po vynikající pikantní večeři. 

Představte si situaci, že jedete třeba na motorce za prudkého deště. Cítíte, jak  
vám voda zatéká za krk, vítr ji žene skrz vaši bundu a vám začíná být zima. Voda  
se vám dostane i tam, kde ste jí vživotě neměli.
Máme pro vás exkluzivní řešení!
Naše bunda je absolutně nepromokavá, rukávy si  můžete zapnout tak,  aby se  
k vám  nedostala  ani  jediná  molekula  vody.  Další  výhodou  naší  bundy  je  
vestavěné  vytápění  s termoregulací,  takže  si  teplotu  můžete  nastavit  podle  
potřeby.  Zdrojem  energie  pro  tento  systém  vytápění  je  miniaturní  atomový 
reaktor  vestavěný  ve  specielní  kapse  za  krkem,  takže  vám  nebude  bránit  
v pohybu.  Navíc  dostanete  zdarma  zásobu  20ti  uranových  broků,  které  se 
používají jako palivo.
Tohle  všechno  můžete  zakoupit  pouze  u  nás  za  exklusivní  cenu  pouhých  
14 499 990,- Kč včetně DPH.

Když  pomineme  snahu  respondentů  použít  za  každou  cenu  nějaký  vulgarismus  a 

pokusy o co nejvtipnější až nereálné pojmenování produktu, též s náznaky vulgarity či 
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indiskrétnosti161 (hodně zdaru při utírání vaší prdele; toaletní papír čistozaď s motýlky;  

toaletní papír ASUS), odpovídají výše popsané použité jazykové prostředky škále jevů, 

které odborníci popisují jako typické pro reklamní diskurz (především Čmejrková, 2000).

Tabulka srovnání výskytu nejčetnějších jevů

jazykový 
prostředek

počet výskytů v reklamách bez 
zapojení intertextového odkazu

pořadí počet výskytů ve všech 
zachycených reklamách

pořadí početní 
rozdíl 

„vy, váš“ 17 4. 20 5. +3
„nový“ 10 7. 15 7. +5
přirovnání 14 6. 16 6. +2
imperativ 26 1. 37 2. +11
vykřičník 19 2.+3. 51 1. +32
otázka 16 5. 28 4. +12
rým 19 2.+3. 31 3. +12

10.8 Srovnání výsledků dotazníkové sondy na základě proměnných
V této kapitole se zaměříme na rozdíly, které jsme zaznamenali v odpovědích chlapců 

a  dívek,  resp.  v dotaznících  zadaných  na  gymnáziích  a  středních  odborných  školách. 

Kvantitativní  srovnání  vychází  z dat,  která  vygeneroval  program  Microsoft  Excell 

z tabulky, do níž jsme zadali získané odpovědi (příloha 5). Vybrané grafy jsou k dispozici 

v příloze  6.  Pokud  se  k položce  či  skupině  respondentů  samostatně  nevyjadřujeme, 

znamená to, že jsme mezi nimi nezaregistrovali žádné rozdíly.

V položce číslo 1 jsme zachytili dvě tendence: gymnazistům méně vadí, že reklama se 

je snaží zmanipulovat  (45 % označení  č.  1 a 2 na škále u gymnazistů  oproti  57 % u 

studentů SOŠ). Druhým jevem, který jsme zde zaznamenali, je celkově vyšší sklon dívek 

označovat průměrné hodnoty na škále, zatímco chlapci označovali více položek na okraji 

stupnice. Tato tendence je nepatrná, rozdíl osciluje mezi 1–3 %, přesto stojí za zmínku.

U položky č. 2 si výrazně více dívek vybavilo nějakou zajímavou reklamu (93 % dívek 

oproti  77  %  chlapců).  Je  otázka,  zda  se  nejedná  o  celkově  vyšší  ochotu  dívek 

spolupracovat u „paměťově“ zaměřených úkolů, zda se dívky nesnaží více se zamyslet, 

poskytnout „nějakou“ odpověď (srov. též položky č. 3 a 8).

V rámci položky č. 3 si reklamu založenou na intertextovosti vybavilo opět více dívek 

(42  %  oproti  37  %  u  chlapců),  ovšem  zachytili  jsme  též  vyšší  procento  odpovědí 

u gymnazistů  (46  %  oproti  33  %  na  SOŠ).  Je  možné,  že  tento  typ  reklam  je  pro 

gymnazisty zajímavější,  a proto si je lépe pamatují,  ovšem důvody můžou být též jiné 

(větší ochota spolupracovat, zamyslet se apod.).
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U  otázek  zkoumajících  vnímání  jednotlivých  přesvědčovacích  prostředků  (se 

zaměřením  na  intertextovost)  jsme  zaznamenali  následující  nepříliš  výrazné  rozdíly: 

reklama A se více líbí dívkám (68 % oproti 59 % chlapců), více ji ocenili gymnazisté 

(68 % oproti 61 % studentů SOŠ). Reklama D se neznatelně více líbí dívkám (rozdíl je 

1 %), více ji preferovali studenti SOŠ (64 % oproti 61 % na gymnáziu). Zde se projevila 

skupina studentů ze střední pedagogické školy, jež reklamu vnímala pozitivně. Reklama F 

se líbila spíše mužům (28 % oproti 25 % dívek), kteří též více než dívky ocenili reklamu 

G (21 % oproti 18 %). Dívky naopak více než chlapci ocenili reklamu E (57 % oproti 46 

% chlapců).  Studenti  na SOŠ výrazně více preferovali  reklamu E (58 % oproti  47 % 

gymnazistů), zatímco gymnazisté neznatelně více preferovali reklamu F (27 % oproti 24 

% na  SOŠ) a  především G (23  % oproti  15  % na  SOŠ).  Z těchto  výsledků můžeme 

usuzovat, že gymnazisté zřejmě dávají přednost serióznějším, konkrétnějším reklamám či 

významově složitějším textům náročnějším na interpretaci,  zatímco studenti SOŠ ocení 

spíše jednoduchý výrazný prvek. Ovšem u otázky č. 7 se tento předpoklad nijak výrazně 

neprojevil.

V položce č. 7 reklamu c) označilo známkou 5 více dívek (21 % oproti 12 % chlapců). 

Možná negativně vnímaly prvky násilí, motivy z akčního filmu. U reklamy d) se zřejmě 

projevilo, že je zacílena převážně na ženy:  známkou 1 a 2 ji celkem ohodnotilo 37 % 

dívek oproti 28 %  chlapců.

Data získaná v položkách 4–7 naznačují,  že výběr pretextu je důležitý pro pozitivní 

přijetí  reklamy  u  cílového  recipienta:  zatímco  dívky  ocenili  reklamu  se  svatebním 

oznámením, lidovou písničkou či kulturně-historickou postavou, chlapci lépe reagovali na 

reklamu s postavou z akčního filmu. 

U položky č. 8. si více dívek vybavilo požadovaný údaj (71 % oproti 58 % chlapců). 

Z hlediska  kvality  se  údaje  ovšem  neliší  (srov.  výsledky  ostatních  „paměťově“ 

zaměřených otázek, viz výše). 

Zajímavý rozdíl se projevil u položek č. 10 a 11: zatímco u otázky 10 se procenta 

získaných  odpovědí  mezi  jednotlivými  školami  neliší  (odpovědělo  93  % studentů  na 

gymnáziích a 93 % studentů na SOŠ), u obtížnější otázky č. 11 na SOŠ odpovědělo pouze 

83 % studentů,  zatímco na gymnáziích se pokusilo odpovědět 92 % respondentů. Zde 

mohla  hrát  roli  větší  intelektuální  náročnost  úkolu.  Gymnazisté  se  možná  více  snaží 

dobrat se výsledku, přemýšlet, spekulovat, hledat řešení, i když třeba ne správné.
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U otázky č. 13 byla skupina gymnazistů a skupina dívek ochotnější spolupracovat a 

byli úspěšnější v tom ohledu, že vytvořili reklamu dle našeho zadání (46 % gymnazistů 

oproti 32 % studentů na SOŠ; 41 % dívek oproti 36 % chlapců). Chlapci ze SOŠ, a to 

především ze SŠVT, vytvořili častěji reklamy, které neodpovídaly zadání nebo byly na 

hranici srozumitelnosti, a nemohly být tedy zařazeny do podrobnějšího výzkumu. Také 

vytvořili  relativně velké množství reklam, které byly zřejmě založeny na počítačových 

hrách, jež byly pro nás neidentifikovatelné.  

U  chlapců  jsme  zaznamenali  využití  nepatrně  více  vulgarismů  (které  vycházelo 

především  z výběru  propagovaného  produktu).  U  gymnazistů  se  častěji  objevovaly 

graficky eufemizované vulgarizmy. 

Jak  je  patrno  z výše  popsaných  údajů,  rozdíly  mezi  skupinami  jsou  relativně 

nevýrazné.  Mezi  jednotlivými  středními  odbornými  školami  ani  mezi  gymnázii  jsme 

nezaznamenali žádné výrazné odchylky, pokud ano, vyplývaly spíše z poměru chlapců a 

dívek ve zkoumaných skupinách.

10.9 Rekapitulace výsledků 
Na  základě  získaných  informací  popsaných  v předchozích  kapitolách  můžeme 

v závislosti na stanovených dílčích cílích dojít k následujícím závěrům:   

Jako nejproblematičtější se ukázalo splnění dílčího cíle č. 1, na nějž byly zaměřeny 

především  otázky  č.  4,  5,  6  a  7.   Není  prokazatelné,  zda  jsou  studenti  schopni 

intertextovost v reklamách identifikovat. K těmto reklamám se vyjadřovali především ti 

respondenti, kteří je považují za zajímavé, ale jako důvod výběru uváděli převážně jiné 

přesvědčovací  prostředky,  které  ovšem s intertextovostí  bezprostředně  souvisí  (humor,  

vtip, nápaditost, originalitu atd.). Určité množství studentů si přítomnost intertextového 

odkazu  uvědomovalo  a  byli  schopni  tento  svůj  poznatek  formulovat  (narážka  na,  

připomíná, navazuje apod.), ovšem tyto odpovědi neověřují dostatečně náš předpoklad.

Dosažení  dílčího  cíle  č.  2  vycházelo  především  z položek  č.  9,  10  a  11.  Získané 

odpovědi potvrzují, že identifikace intertextovosti v různých typech textu představuje pro 

studenty velkou intelektuální  zátěž.  Nalezení  intertextovosti  jako sjednocujícího prvku 

pro respondenty zdaleka  nebylo  přirozené,  obzvláště  v případě,  že  texty neodkazovaly 

k podobným pretextům (otázka č. 11). Mnozí respondenti uvedli, že vybrané texty nemají 

nic společného. Je zřejmé, že středoškolští studenti neznají termín intertextovost. Ti, kteří 

intertextový  prvek  odhalili,  se  snažili  tento  jev  popsat,  mnohdy  velmi  neobratně. 

Postrádali především výraz text, bez něhož se jim velmi obtížně stanovoval společný rys 
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textů v otázce č. 11. Mnozí neuměli ani určit, o které výchozí texty se jedná, nedokázali je 

správně pojmenovat. Můžeme tedy konstatovat, že studenti byli převážně schopni princip 

intertextovosti  identifikovat,  ovšem  své  zjištění  neuměli  přesně  popsat,  zobecnit  na 

všechny přítomné texty.

Z vyhodnocení  odpovědí  v  položkách č.  3,  4,  5,  6,  7 a 9,  které  byly zaměřeny na 

splnění dílčího cíle č. 3, vyplývá, že intertextovost v reklamách byla u námi stanovené 
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cílové  skupiny přijímána  kladně.162 Bylo  k  tomu  ovšem nezbytné,  aby  ji  respondenti 

odhalili,  k čemuž  přispěla  široká  známost  pretextu  a  dostatečná  signalizace  odkazu. 

Pozitivnímu vnímání též napomáhá, pokud jsou výchozí texty vhodně vybrány, tj. pokud 
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jsou  oblíbené,  vtipné,  atraktivní  pro  cílovou  skupinu (či  alespoň obecně  přijatelné)163. 

Zvolený pretext musí být též vhodně propojen s propagovaným produktem, odkaz nesmí 

být  samoúčelný.  Přesto  se  ale  najdou  ojedinělé  názory,  že  použití  existujících  textů 

v reklamě je jejich zneužití. Jako zcela kontraproduktivní pro kladné přijetí reklamy se 

jeví její nekvalitní zpracování. Pokud respondenti znají propagovaný produkt a zaujímají 

k němu velmi  negativní  stanovisko (založené  např.  na špatné  zkušenosti,  viz  drogerie 

Teta), ani vtipná reklama jejich názor pravděpodobně nezmění. 

Intertextovost  v reklamách  slouží,  podobně  jako  humor,  především  k navození 

pozitivní nálady, příjemných pocitů, které adresátovi zpříjemní recepci reklamy, neodradí 

ho od reklamy natolik,  že by ji v časopise přeskočil nebo v televizi vypnul či přepnul, 

přiměje ho, aby reklamě věnoval alespoň zlomek pozornosti. Reklamním kreativcům se 
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takto podaří do reklam vpravit něco, co mají recipienti rádi (hudbu, film, humor)164. Takto 

vyvolané  příjemné  pocity  si  posléze  recipient  projektuje  i  na  propagovaný  produkt. 

Intertextovost  je  také  přínosem pro  lepší  zapamatování  reklamního  textu,  ovšem tam 

může být substituována (nebo doplněna) např. rýmem či opakováním (viz též Vysekalová, 

s. 148). K ostatním důležitým fázím recepce reklamy (upoutání pozornosti, povšimnutí) 

přispívají spíše jiné prostředky, např. nápadné barvy, výrazné písmo, velký obrázek. Ve 

spojení s nimi je intertextovost nejúčinnější.

Intertextovost  v reklamě  ovšem nemusí  zaujmout  všechny.  Kromě  výše  zmíněného 

pocitu  zneužití  cizího  textu  a  neoriginality  jsme  u  některých  recipientů  zaznamenali 

tendenci  považovat  intertextovost  (s  humorným  vyzněním)  za  nepříliš  vhodnou  pro 

prezentaci produktů, jež by měly být spojeny s vážeností, seriózností, prestiží, s „realitou 

a reálností“. Připomeňme, že mnohým respondentům na reklamách často vadily prvky a 

postupy (a  byly  proto příčinou preference  jiného reklamního  textu),  které  naopak jiní 
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dotazovaní  oceňovali  a  vyzdvihovali.165 Tento  fakt  svědčí  o tom,  že není  možné najít 

prostředek,  který  by  se  líbil  všem.  Zde  poukazujeme  na  důležitost  výzkumů  u 

konkrétních, úzce vymezených cílových skupin, které reklamní agentury před uvedením 

či realizací reklamní kampaně provádějí. 

Na základě našich výsledků se nedá s jistotou říci, zda intertextovost v reklamě funguje 

více než ostatní reklamní strategie. Důležitější než princip intertextovosti jako takový jsou 

konkrétní pretexty, k nimž reklamy odkazují, propojení s humorem, kulturním kontextem. 

V takovéto koexistenci působí intertextualita jako velmi účinný prostředek ozvláštňující 

reklamní texty. Některé odpovědi sice naznačují, že na určitou skupinu lidí zřejmě větší 

dopad  má  (na  lidi  vzdělané,  intelektově  vyspělejší,  kteří  mají  větší  přehled,  dávají 

přednost věcem složitějším před primitivnějšími, jsou schopni odhalit vtip). Kvantitativní 

údaje srovnávající preferenci reklam u gymnazistů a studentů středních odborných škol 

tento  předpoklad  ale  nepotvrdily  (viz  kap.  10.8),  výše zmíněné  rozdíly  u  nich nejsou 

patrny, proto jej není možno přeceňovat. Bylo by na místě tuto domněnku ověřit v dalším 

výzkumu, který by kromě preference reklam zjišťoval též např. dosažené vzdělání, zájmy, 

kulturní zázemí, znalost použitých pretextů apod. 

 Je  otázka,  zda  ocenění  náplně  a  ztvárnění  reklamy posléze  není  samoúčelné,  zda 

fungují  všechny  požadované  fáze  recepce  reklamního  textu  (tedy  i  vyvolání  zájmu, 

přiřazení konkrétního inzerovaného produktu, jeho zapamatování a vykonání „akce“, tzn. 

koupě výrobku). To je ovšem spíše podnět pro zamyšlení a možnost dalších výzkumů na 

poli  marketingových expertů.  Pro závěry tohoto typu je totiž nezbytné  mít  k dispozici 

číselné údaje o prodeji produktu za určité časové období po spuštění zkoumané reklamní 

kampaně.  

V dílčím cíli č. 4 jsme si stanovili sledovat schopnost respondentů vytvořit vlastní text 

založený na intertextovosti nebo architextovosti a schopnost zvolené pretexty do struktury 

reklam  ústrojně  zapojit.  Ze  srovnání  dvou  skupin  studentů  (v rámci  předvýzkumu  a 

vlastního výzkumu) můžeme vyvodit, že intertextovost není primární a přirozený princip, 

který  by  středoškolští  studenti  v reklamách  sami  užívali  (srov. mikrovýzkum  na  VŠ, 

poznámka č. 151). Jsou ale schopni ho dle instrukcí do svých reklam smysluplně zapojit 

(pokud jsou ochotni spolupracovat).  Typy pretextů, které si pro tento úkol respondenti 

vybírali, se pohybují na celé škále zadaných pretextů a korelují s typologií pretextů v kap. 

7. Většinou jsou vhodně propojeny se zvoleným produktem a využívají svůj potenciál pro 

pozitivní  vliv  na předpokládaného recipienta  (jehož si  ovšem dotazovaní  jen málokdy 
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specifikovali).  Vysledovali  jsme  též  preferenci  některých  typů  pretextů,  které  se 

objevovaly častěji a jsou pro námi zkoumanou cílovou skupinu atraktivní (viz cíl č. 5). 

Jestliže respondenti umí sami vytvořit text založený na odkazu k jinému textu, je větší 

pravděpodobnost, že budou schopni intertextové odkazy též vnímat, interpretovat, a tedy 

je i více ocení (ať už v rámci reklamy, jiného publicistického textu či literárního díla). 

Dílčí  cíl  č. 5 byl  plněn především v rámci  dotazníkové položky č.  13 a na základě 

reklamních textů získaných v předvýzkumu (kap. č. 10.7.14). Podařilo se nám prokázat, 

že respondenti jsou obeznámeni se strukturou reklam a jejich jazykem natolik, že typické 

obraty  a  jazykové  prostředky  zasazují  do  reklam,  jež  samostatně  vytvoří.  Použité 

struktury se do velké míry shodovaly s jevy,  které  lingvisté  popisují  jako typické  pro 

reklamní diskurz (např. Čmejrková, 2000). Jako specifikum zmiňme vysokou frekvenci 

vulgarismů  či  graficky  eufemizovaných  vulgarismů.  Ta  souvisela  s věkem studentů  a 

výběrem produktu,  který  se  respondenti  rozhodli  propagovat.  Prostředky,  jež  studenti 

v reklamách využívali nejčastěji (a vnímají je proto zřejmě jako nejtypičtější), tedy např. 

imperativ  a  vykřičník,  rým,  zájmena  Vy /  Váš,  výraz  nový aj.,  jsme  pro  přehlednost 

uspořádali do tabulky (kap. 10.7.14).

V rámci  dílčího  cíle  č.  6 jsme se snažili  zaznamenat  postoj  studentů k reklamám a 

pokusili  jsme  se  dle  možností  postihnout  dopad  reklamní  komunikace  na  studenty. 

Odpovědi  na  dotazníkovou  položku  č.  1  prokázaly,  že  námi  zkoumaná  skupina 

respondentů  je  z hlediska  svého  vztahu  k reklamám  diferencovaná:  někteří  reklamu 

nesnáší,  jiným je lhostejná, či ji dokonce mají rádi. Většinu z reklam sice považují za 

nudné, ale některé jim přijdou zajímavé či zábavné, u některých se dokonce pobaví. Toto 

tvrzení  je podpořeno zjištěním,  že vysoké  procento respondentů zná nějakou reklamu, 

která jim přijde zajímavá, umí si ji propojit s produktem a většinou jsou ochotni popsat, 

čím  je  reklama  zaujala.  Určití  studenti  dokonce  znají  (a  kladně  hodnotí)  zahraniční 

reklamy,  takže se dá předpokládat,  že je aktivně vyhledávají  (především na internetu). 

Dotazovaným do jisté míry vadí manipulativnost reklam, ovšem toto zjištění neplatí pro 

všechny respondenty. Připouštíme též, že otázka byla formulována takovým způsobem, že 

na ni mohli kladně odpovědět i ti respondenti, kteří si za svým názorem pevně nestojí, 

mohli mít pouze pocit, že od nich očekáváme tuto odpověď.

Z našich  zjištění  dále  vyplývá,  že  respondenti  jsou  reklamou  zasaženi  natolik,  že 

zapojují citáty z reklam do svých sdělení, resp. uvádí, že zapojují konkrétní reklamní text 

do svých sdělení (skutečné užívání reklamních citátů není v dané skupině respondentů 
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ověřitelné), příp. jsou schopni uvést nějaký citát z reklamy, o němž se dá předpokládat, že 

by mohl být zdrojem idiomatiky.  Další velký vliv reklamních textů na respondenty je 

patrný u skupiny studentů, kteří si při recepci reklamního textu spíše vybaví další reklamu 

využívající stejný pretext (resp. architext). Reklamu si primárně nepropojí s pretextem, na 

němž byla reklama založena (položka č. 12, reklama na Misubishi COLT).

Přestože  námi  stanovené  hypotézy  byly  z větší  části  ověřeny,  uvědomujeme  si,  že 

získané výsledky není možno přeceňovat  a přehnaně zobecňovat.  (Těžko ověřitelné či 
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problematické  položky  viz  výše.)  Na  základě  našich  zjištění  proto  navrhujeme  toto 
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zpřesnění prvotních hypotéz, které je možno dále ověřovat a specifikovat166: 

1) Studenti SŠ jsou převážně schopni identifikovat intertextovost ve vybraných typech 

textů, ale většinou si daný postup tvorby textu spontánně neuvědomují a neumí ho 

výstižně popsat a pojmenovat.

2) Funkčně využitý  intertextový odkaz v reklamě působí jako podpůrný prostředek 

pro  kladné  vnímání  dané  reklamy,  pokud  jsou  splněny  všechny  další  nezbytné 

podmínky pro její pozitivní přijetí (vhodně vybraný pretext propojený s produktem, 

produkt odpovídající cílovému recipientovi, kvalitní ztvárnění reklamy aj.). 

10.10 Další možností výzkumu 
Informace získané v rámci výzkumné sondy mohou být východiskem pro další bádání. 

Na tomto  místě  se  pokusíme  navrhnout  několik  možných  jevů,  které  by si  zasloužily 

intenzivnější pozornost. 

Je pravděpodobné, že lidé všech věkových kategorií, kteří preferují určitý typ reklam, 

mají společné rysy, které mohou být jednou z příčin, proč se jim zrovna tyto reklamy líbí. 

Bylo  by  zajímavé  zjistit,  co  má  společného  skupina  lidí,  kteří  preferují  intertextové 

reklamy.  To  by  ovšem  vyžadovalo  buď  velmi  podrobný  dotazník  zjišťující  detaily 

ze života  respondentů,  nebo neanonymní  dotazování,  které  by zajišťovalo,  že  vybrané 

respondenty  budeme  moci  znovu  kontaktovat.  Jednalo  by  se  zejména  o  kvalitativní 

výzkum.

 Jednodušší  a  technicky  proveditelnější  verzi  by  představovalo  porovnávání 

jednotlivých  proměnných  ve  vztahu  k vnímání  jednotlivých  typů  přesvědčovacích 

prostředků, tedy např. jaký vliv má na preferenci různých reklam věk, dosažené vzdělání, 

status,  příjem,  doba  strávená  denně  četbou,  doba  strávená  denně  sledováním televize 

apod.  Oproti  předchozímu  návrhu  bychom  tedy  postupovali  deduktivně,  nikoli 

induktivně.  Využitelnost  zde  ovšem  v obou  případech  spatřujeme  spíše  pro  reklamní 

průmysl,  zjištění  by  totiž  umožňovalo  zacílit  reklamy  přesněji  na  vybranou  cílovou 

skupinu.

Zajímavé by bylo sledovat korelace mezi postojem respondenta k reklamám obecně a 

preferencí  přesvědčovacích  prostředků  užitých  v reklamách.  Můžeme  se  domnívat,  že 

respondenti,  kteří  mají  k reklamám  spíše  pozitivní  vztah,  si  budou  vybírat  nápadité, 

zajímavé a vtipné reklamy, zatímco lidé s negativním vztahem budou mít tendenci bez 

většího  zamyšlení  označovat  všechny  reklamy  jako  nudné  a  hloupé,  případně  budou 
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vybírat  ad hoc. Podobně bychom mohli  za pomoci experimentální a kontrolní skupiny 

sledovat,  jak se mění  preference strategií  užitých v reklamách v závislosti  na tom, zda 

respondenti prošli nebo neprošli nějakou formou mediální výchovy. Domníváme se, že 

poučení respondenti by byli schopni nad reklamami více uvažovat, zamýšlet se nad větší 

škálou aspektů použitých prostředků.

Potenciální  výzkumný  problém  by  mohlo  představovat  přesnější  prokázání,  že 

intertextovost  se  v reklamách  hodí  jako  prostředek  navození  pozitivních  pocitů  a 

pravděpodobně i zapamatování, ovšem že není vhodná jako nástroj pro prvotní upoutání 

pozornosti.  Zde bude ovšem velmi problematické vyabstrahovat  jednotlivé prostředky, 

které  v reklamách  obvykle  působí  synkreticky.  Nesnadné  bude  též  prokázat,  zda  si 

recipienti  dané  reklamy  a  propagované  služby  zapamatovali,  protože  bude  nutno 

opakovaně pracovat s týmiž skupinami po určitém časovém úseku.

Jako  nejzajímavější  se  nám  jeví  další  zkoumání  schopnosti  identifikovat  a  popsat 

intertextovost  na různých typech textů.  Domníváme se,  že  by bylo  přínosné porovnat 

výsledky  u  dotazníkové  položky  č.  11  u  dvou  skupin.  Experimentální  skupina  by 

vypracovala po sobě dvě cvičení – otázku č. 10 a 11. Kontrolní skupina by pracovala 

pouze na cvičení 11. V reakci na pilotážní skupinu a nutnost přidat do dotazníku cvičení 

č. 10,  aby se zvýšil  počet odpovědí,  které  je možno dále  zkoumat,  se domníváme,  že 

experimentální skupina by byla úspěšnější. Získané výsledky by mohly být přínosné pro 

tvorbu cvičení zaměřených na problematiku vztahů mezi texty (intertextovost). 
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11 ZÁVĚR 

V současné  době  věnuje  mnoho  vědců (převážně  filozofů,  literárních  teoretiků  a 

jazykovědců)  intertextualitě  velkou  pozornost.  Většina  z nich  zastává  názor,  že  není 

možné, aby vznikl text, který by nějakým způsobem nenavazoval na jiný text. Každý text 

je podle nich svým způsobem mozaikou citátů.  Intertextualita  je ovšem rozšířena i  ve 

výtvarném  umění,  hudbě,  filmu.  Tento  fakt  nás  nutí  zamýšlet  se  nad  svébytností, 

originalitou  lidských  výtvorů.  Je  vůbec  možné  vytvořit  umělecké  dílo  bez  interakce 

s jinými (výtvarnými, literárními, hudebními…) díly? S intertextualitou se můžeme setkat 

(tak jako v každém jiném textu)  i  v reklamě,  která  ji  využívá  jako jeden z prostředků 

sedukce recipienta.

 Italský  výtvarník  firmy  Benetton  Oliviero  Toscani  napsal  knihu  Reklama  je  

navoněná zdechlina.  Tento název možná výstižně a vtipně formuluje názor většiny lidí. 

Reklama je, jak bylo řečeno výše, agresivní způsob komunikace, který má svůj vývoj. Na 

druhou stranu je člověk dvacátého prvního století reklamou přesycen, často ho již nudí a 

obtěžuje.  Pokud  se  reklamou  začneme  zabývat  soustavněji,  zjistíme,  že  může  být 

zpracována vtipně, nápaditě a zajímavě, že může mít i několik vrstev, že může rafinovaně 

odkazovat k jiným textům, ale také je do sebe může absorbovat. Jedním z hlavních cílů 

reklamy (podle  modelů  LSB,  AIDA,  ADAM a dalších)  je  zaujmout  recipienta.  Další 

důležitá role je připisována dobré zapamatovatelnosti reklamy.  Intertextové navazování 

oba tyto  faktory intenzivně  podporuje.  Tím,  že tvůrce reklamy odkáže na známý text 

(film, píseň, přísloví atd.), bude se recipientovi zdát známý i výrobek, který je inzerován. 

Reklama jako jedna z forem persvazivní komunikace většinou nijak neskrývá, že se snaží 

příjemce  přesvědčit  či  ovlivnit.  Při  využití  intertextuality  má  autor  reklamy  svým 

způsobem ulehčenou práci v tom ohledu, že nemusí skrývat inspirační zdroj nebo motto 

kampaně. 

V oblasti intertextového bádání existují dvě základní pojetí mezitextových vztahů. 

V užším  pojetí,  které  najdeme  například  u  Bachtina,  Pletta,  Cullera,  Genetta, 

Głowińského,  Markiewicze  či  Homoláče,  vykládají  vědci  vždy  vztahy  textů  k jiným 

konkrétním textům. Kristevová, Barthes, Bloom, Jenny a Riffaterre jsou zastánci širšího 

pojetí  a  chápou  intertextovost  jako  vlastnost  všech  textů.  Každý  text  je  podle  nich 

vystavěn z mozaiky citátů. V naší práci jsme vycházeli z užšího pojetí J. Homoláče, který 
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definuje intertextualitu jako navazování textu (v případě této práce textu reklamy) na jiný 

text nebo soubor textů, který se stane součástí jeho významové výstavby. Architextualitu 

jsme považovali za samostatný jev a chápali ji v souladu s J. Homoláčem jako odkazování 

k obecným  pravidlům,  podle  nichž  byl  text  reklamy  vytvořen,  metatextovost  za 

tematizování pretextu v navazujícím textu.

Typů textů a žánrů, na něž reklamy navazují, je velmi mnoho, od pohádky, filmů, 

televizních pořadů přes divadelní hry, písně, přísloví, pranostiky, citáty,  výukové texty, 

dopisy až po méně obvyklé hádanky, jazykolamy, kaligramy, výtvarná díla, vzkazy, parte 

a další. Při navazování na literární předlohy autor reklamy cituje, rozšiřuje či redukuje 

titul díla, zaměňuje podobně znějící slova, užívá aluze, pohádkových motivů či možnosti 

působit na recipienta formou „závěrečného poučení“ v bajce, vytváří  své vlastní mýty. 

Stejné  principy  jsou  časté  při  odkazování  na  filmy,  kde  můžeme  navíc  užít  ještě 

odkazování  pomocí  obrazu,  přímých  replik  z filmu  pronášených  známým  hercem  či 

využití  známých  písní.  Podobně  odkazují  reklamy  pomocí  názvů  pořadů,  postav 

moderátorů  nebo  hudebních  znělek  na  různé  televizní  pořady.  Výrazným  způsobem 

intertextového navazování v reklamě je též užití písně, a to nejen v televizi či rozhlase. 

Text známých písní bývá často citován i v tištěných reklamách. Žánrové rozpětí je široké: 

užívány jsou texty českých i zahraničních písní populární hudby, lidových písní, koled, 

filmových písní i názvů děl klasické hudby. Doslovná citace či pozměnění přísloví, úsloví 

a rčení působí mravním naučením nebo návodem k nějakému jednání.

V případě  architextuality  (vyskytující  se  v některých  případech  paralelně 

s intertextovostí)  je  časté  využití  filmových žánrů,  obzvláště  westernů,  pravděpodobně 

kvůli motivům dobrodružství, napětí a spravedlnosti. Některé reklamy využívají obecného 

principu,  podle  kterého  jsou  koncipovány  televizní  pořady,  nejčastěji  zpravodajství, 

počasí  či  debaty.  Pokud  chce  reklama  zapojit  recipienta  do  interpretace  sdělení  ještě 

intenzivněji, buduje na formě hádanky, rébusu, křížovky, jazykolamu či návodu. 

Okrajovým jevem v reklamě je  metatextovost:  některé  reklamy jsou založeny na 

znalosti reklamního jazyka, který je v reklamních spotech tematizován.

Autoři reklam se snaží navázat na texty a žánry, jejichž znalost je masově rozšířena. 

Proto je mnohem častější odkazování na české (i zahraniční) oblíbené filmové komedie 

než  například  divadelní  hry  či  výtvarná  díla.  Navázáním na  některé  žánry  (pohádka, 

comics,  křížovka…) se tvůrce  reklamy snaží  vzbudit  v recipientovi  příjemné  pocity  a 

vzpomínky, které ho vhodně naladí na vstřebávání informací o propagovaném výrobku. 
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Zpravidla  není  možné,  aby  intertextový  odkaz  odhalili  všichni  recipienti.  Je  proto 

důležité,  aby  tvůrci  reklamy  dobře  odhadli  cílovou  skupinu  kampaně  (potenciální 

zákazníky)  a  vhodně vybrali  text,  na nějž  hodlají  odkazovat.  Pokud se jim to podaří, 

reklama splní jeden ze svých úkolů – přitáhne pozornost potenciálního zákazníka. 

  Ve výzkumné části dizertace jsme se pokusili zjistit a popsat vztah středoškolských 

studentů  k reklamám,  především  k  reklamám  založeným  na  intertextovosti  (a 

architextovosti). Zkoumali jsme, zda jsou studenti schopni intertextovost identifikovat a 

popsat, zda umí do vlastních reklamních textů zapojit intertextový odkaz. Popsali jsme, 

které jazykové prostředky respondenti vnímají v reklamách jako typické.    

Analýza odpovědí, které reflektují vztah respondentů k reklamě jako takové, prokázala, 

že není na místě pěstovat ve studentech odpor k reklamám. Učitelé by se měli pokusit 

naučit  studenty vnímat reklamu jako žánr, který může být dobře či špatně realizovaný 

(jako  např.  milostný  román,  který  se  může  pohybovat  od  pólu  brakové  četby  až  po 

hodnotná, světově uznávaná díla). Kritický poučený postoj umožní studentům vytvořit si 

od reklamních textů odstup, omezí vliv reklam na vnímání světa a možnou manipulaci 

k určitému spotřebnímu chování. Mohou se reklamou i pobavit, aniž by je při tom příliš 

ovlivnila.

V této  práci  se  nám  podařilo  prokázat,  že  při  splnění  určitých  podmínek  je 

intertextovost  v kombinaci  s humorem  velmi  vhodná  k navázání  pozitivního  vztahu 

k produktu,  k probuzení  pozitivních  emocí,  které  bývají  tvůrci  reklam  záměrně 

vyvolávány. Měli bychom ji tedy brát v potaz i při hodinách mediální výchovy a zařadit ji 

mezi  často  používané  a  osvědčené  jazykové  prostředky reklamních  kreativců,  o  nichž 

víme, že na nás působí. Cvičení zaměřená na reklamu v učebnicích mediální výchovy sice 

existují,  ale  nejsou  zaměřena  primárně  na  jazyk  (srov.  např.  Mičienka;  Jirák,  2007). 

V rámci hodin českého jazyka hledáme prostředky, jak více propojit problematiku jazyka 

a  reklamy.  Měli  bychom se snažit  nabídnout  studentům širší  spektrum aktivit  než jen 

tvorbu  reklamního  textu  (kde  navíc  často  chybí  diskuse,  a  aktivita  tak  neplní  svoje 

poslání).

Reklama je jeden z typů textů, se kterými se mladí lidé pravidelně setkávají. Proto i na 

něm  je  možno  ukázat  základní  postmoderní  princip  tvorby  textu  –  intertextové 

navazování.  Můžeme  se  domnívat,  že  pro  ně  tento  postup  bude  přijatelnější, 

pochopitelnější  než  v případě  jeho  demonstrace  na  krásné  literatuře,  obzvláště  poezii. 

V každém případě by si studenti  měli  být vědomi,  že intertextovost není jev přítomný 
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pouze v krásné literatuře, že se s ní můžeme setkat ve všech typech textů. Nezanedbatelný 

je  i  motivační  faktor:  na intertextových  reklamách  můžeme studentům ukázat,  že  pro 

porozumění základním komerčním sdělením je třeba znát některá literární díla. Je dobré 
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být  vzdělaný,  znát  co  nejširší  okruh  textů.167 Pro  oživení  literárních  hodin  je  možné 

odhalovat texty,  které byly podnětem pro tvůrce skutečných reklam. Tento druh práce 

s textem má tedy samozřejmě  význam i pro vyučování literatuře.

 Některá témata je studentům třeba přiblížit, aktualizovat je. Reklamy mohou posloužit 

např. pro procvičování frazeologie. 

Neměli bychom rezignovat ani na formativní cíl výuky: pomocí různých reklamních 

textů  můžeme  působit  na  vkus  mladých  lidí.  Můžeme  je  vést  k tomu,  aby  ocenili 

složitější,  nápaditější,  hodnotnější  jevy (při  jejichž  vnímání  musíme  usouvztažnit  více 

významových rovin, potřebujeme určité znalosti), a nikoli primitivnost, schematičnost.

Rámcový  vzdělávací  program  pro  gymnaziální  vzdělávání  stanovuje  problematiku 

vztahů mezi texty, tedy intertextovost, jako součást učiva. Reklamy rozšiřují okruh textů, 

na nichž můžeme tento jev demonstrovat. Domníváme se, že termín intertextovost by se 

měl zavést nejen do hodin literárních, ale i do jazykových a slohových. Studenti by se též 

měli  naučit  obratněji  používat  termín  text  (viz  výše);  ověřili  jsme,  že  využití  tohoto 

termínu pro ně není tak přirozené, jak by se mohlo zdát. Hra s jazykem, tvůrčí přístup 

k vyjadřování (často založený na intertextovosti)  se slučuje s přirozeností studentů (viz 

výše).  Měli  by  tedy  být  dostatečně  terminologicky vybaveni  k tomu,  aby uměli  tento 

princip popsat či pojmenovat.

Reklamy s intertextovými odkazy můžeme využít i v rámci diskuse o etické stránce 

intertextovosti.  Inspirací  může být např.  text reklamy propagující  obchody Bauhaus, o 

jejíž slogan se soudí Z. Svěrák (viz výše). Studenti by si měli být vědomi problematiky 

stanovení „autorství“ díla, plagiátorství, moderních tvůrčích metod, které zpochybňují či 

problematizují autorský přínos tvůrce, měli by se mj. zamyslet nad tím, kde začíná a končí 

tvůrčí činnost. 

Architextovost v reklamě může být obohacující pro výuku stylistiky na SŠ. Některé 

reklamy se snaží budit zdání, že se jedná o jiný žánr či slohový útvar. Rysy těchto typů 

textu  jsou  obvykle  v reklamách  zveličeny  nebo  parodovány,  a  jsou  tedy  dobře 

rozpoznatelné.  Takovéto  reklamní  texty  mohou  působit  motivačně  při  určování  žánrů 

nebo při jejich vlastní tvorbě (srov. např. inzerát, parte, výklad, předpověď počasí). Za 

důležitou považujeme především kritickou analýzu reklam v dívčích časopisech, které se 

velmi často podobají kosmetickým nebo gynekologickým poradnám, dopisům kamarádce, 

„testům“, SMS zprávám apod. 
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V neposlední  řadě  zmiňme,  že  vhodně  vedená  tvorba  (a  částečně  i  recepce) 

intertextových  reklam může  podněcovat  kreativitu  studentů  a  rozvíjet  jejich  jazykové 

kompetence.

239



12 BIBLIOGRAFIE 

AUXOVÁ,  D.  Špecifickosť  odkazu  paremiologického  textu.  In  Varia  XV.  (Sborník  

materiálov  z XV.  kolokvia  mladých  jazykovedcov,  Tajov  7.  –  8.  12.  2005). 

Bratislava, Banská Bystrica : Slovenská jazyková spoločnosť pro SAV a Katedra 

slovenského jazyka  a  literatůry  FHVUMB v Banskej  Bystrici,  2008,  s.  11–15. 

ISBN 80-89037-04-6.

BACHTIN, M.M.  Dostojevskij  umělec.  Praha  :  Československý spisovatel,  1971.  Bez 

ISBN.

BACHTIN, M.M. Román jako dialog. Praha : Odeon, 1980. Bez ISBN.

BACHTIN, M.M. Estetika slovesnej tvorby. Bratislava : Tatran, 1988. Bez ISBN.

BARTH,  J.  The  Literature  of  Exhaustion  and  the  Literature  of  Replenishment. 

Northridge : Lord John Press, 1982. ISBN 0935716165.

BARTHES,  R.  Theory  of  Text.  In  YOUNG,  R.  (Ed.).  Untying  the  Text  :  A  Post-

Structuralist Reader. Boston : Routledge and K. Paul, 1981, s. 31–47. ISBN 0-

7100-0805-8.

BELIČOVÁ,  R.  Sampling  –  postmoderná  hudobná  intertextualita?  In  Intertextualita  

v postmodernom  umení.  Nitra  :  Univerzita  Konštantína  Filozfa  v Nitre,  1999, 

s. 283–290. ISBN 80-8050-276-5.

BEN-PORAT, Z. The Poetics of Literary Allusion. PTL, A Journal for descriptive poetics  

and theory of literature, 1976, č. 2., s. 105–128. Bez ISSN.

BENYOVSZKY, K. Poetika literárnej montáže. In Intertextualita v postmodernom umení. 

Nitra : Univerzita Konštantína Filozfa v Nitre, 1999, s. 99–113. ISBN 80-8050-

276-5.

BENYOVSZKY, K. Semiotický aspekt vo výskume intertextuality jako metodologická 

tradícia slovanského (neo)štrukturalismu. Slavia, 2002, roč. 71, č. 3, s. 225–333. 

ISSN 0037-6737. 

Bible svatá. Praha : Ekumenická rada církví ČSR, 1984. Bez ISBN.

BLAŽEK,  B.:  Tváří  v tvář  obrazovce. Praha  :  Sociologické  nakladatelství,  1995. 

ISBN 80-85850-11-7.

BLOOM, H.  The Anxiety of Influence. New York : Oxford University Press, 1973. Bez 

ISBN. 

240



BLOOMFIELD, M.W. Quoting and Alluding: Shakespeare in the English Language. In 

EWANS,  G.B.  (ed.)  Shakespeare:  Aspects  of  Influence.  Cambridge,  Mass  : 

Harvard UP, 1976, s. 1–20. ISBN 0674803302.

BURTON, G.; JIRÁK, J. Úvod do studia médií. Brno : Barrister & Principal, 2001. ISBN 

80-85947-67-6. 

CIALDINI, R.B. Influence. The Psychology of Persuasion. New York : Quill, 1993. ISBN 

0-688-12816-5.

CLEMENTE,  M.N.  Slovník  marketingu.  Brno :  Computer  press,  2004. ISBN 80-251-

0228-9.

CULLER,  J.  The  Pursuit  of  Signs:  Semiotics,  Literature,  Deconstruction.  London  : 

Routledge and K. Paul, 1981. Bez ISBN.

CRHA, I.; KŘÍŽEK, Z. Jak psát reklamní text. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-

2452-2.

ČAPKOVÁ,  D.  Inference  z hlediska  psychologie  a  lingvistiky.  Časopis  pro  moderní  

filologii, 1998, roč. 80, č. 1–2, s. 26–34. ISSN 0008-7386.

ČAPKOVÁ, R. Intertextualita v reklamě. Sborník ze Studentské vědecké konference 2004. 

Praha : UK v Praze - Pedagogická fakulta, 2004, s. 284–292. ISBN 80-7290-183-

4.

ČAPKOVÁ,  R.  Intertextualita  v reklamě.  Praha  :  2005.  147  s.  Rigorózní  práce. 

Univerzita Karlova V Praze. Pedagogická fakulta. Katedra českého jazyka. 

ČAPKOVÁ, R.  Intertextualita  jako  prostředek přesvědčování  v reklamě.  In  Metody  a 

prostředky  přesvědčování  v masových  médiích. Ostrava  :  Filozofická  fakulta 

Ostravské univerzity v Ostravě, 2005, s. 39–45. ISBN 80-7368-101-3.

ČAPKOVÁ, R. Intertextualita v reklamě jako prostředek přesvědčování dětí a mládeže. In 

HÁJKOVÁ, E. (ed.) Didaktické studie II. Praha : PedF UK, 2005, s. 33–40.  ISBN 

80-7290-239-3.

ČAPKOVÁ, R. Česká reklama a intertextualita. In  RARA AVIS, sborník z konference "Na 

kus reči 2004". Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2005, s. 58–67. 

ISBN 80-89034-96-9.

 ČAPKOVÁ, R.  Využití  architextuality  v  reklamě.  In  Varia XV.  (Sborník  materiálov  

z XV. kolokvia mladých jazykovedcov, Tajov 7. – 8. 12. 2005). Bratislava, Banská 

Bystrica : Slovenská jazyková spoločnosť pro SAV a Katedra slovenského jazyka 

a literatůry FHVUMB v Banskej Bystrici, 2008, s. 88–95. ISBN 80-89037-04-6.

241



ČAPKOVÁ, R.  Intertextové  navazování  na  folklorní  žánry  v  reklamě.  In  Varia  XIV.  

(Sborník matriálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov,  Nitra – Šintava při  

Seredi 8. – 10. 12. 2004). Bratislava; Nitra : Slovenská jazyková spoločnosť při 

SAV; Katedra slovenského jazyka FF UK v Nitre, 2006, s. 303–308. ISBN 80-

89037-04-6.

ČAPKOVÁ,  R.  Kalendářově  vázaná  reklama.  In  Sborník  Varia  XVI.  z XVI.  kolokvia  

mladých jazykovedcov. Častá – Papiernička, 2006. (v tisku).

ČAPKOVÁ, R. Možnosti využití médií při výuce českého jazyka jako jazyka cizího. In 

HÁJKOVÁ, E.;  ŠEBESTA, K.  (eds.)  Didaktické  studie  III.  Praha  :  PedF UK, 

2006. ISBN 80-7290-279-2.

ČAPKOVÁ, R. Reklama a její využití v hodinách českého jazyka a literatury. Český jazyk 

a literatura, 2007 – 2008, roč. 58, č. 3, s. 126–134. ISSN 0009-0786.

ČAPKOVÁ, R. Současný jazyk reklamy a jeho vnímání z pohledu studentů SŠ. Usta ad 

Albim BOHEMICA, 2008, roč. VIII, č. 3, s. 61–74. ISSN 1802-825X. 

ČAPKOVÁ, R. Intertextovost a středoškolští studenti aneb „Je to ňáký rozbitý“. Sborník 

z mezinárodní konference Výuka mateřským jazykům dnes. Ústí nad Labem 5. 5. 

09 – 6. 5. 09. (v tisku). 

ČECHOVÁ, M. (et al.)  Stylistika současné češtiny. Praha : ISV, 1997. ISBN 80-85866-

21-8.

ČECHOVÁ, M. Komunikační a slohová výchova. Praha : ISV, 1998. ISBN 80-85866-32-

3.

ČECHOVÁ, M.; STYBLÍK, V.  Čeština a její vyučování. Praha : SPN, 1998. ISBN 80-

85937-47-6.

ČERNÝ, J.; HOLEŠ, J. Sémiotika. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-832-5.

ČMEJRKOVÁ, S.  Když pohřeb,  tak do země,  když  svěžest,  tak beze mne.  Naše řeč, 

1993, roč. 76, č. 5 , s. 184–191. ISSN 0027-8203.

ČMEJRKOVÁ, S.  Reklama v češtině, čeština v reklamě. Praha : Leda, 2000. ISBN 80-

85927-75-6.

ČMEJRKOVÁ, S.  Reklama a intertextualita  aneb Vlasy dělaj  člověka.  In GAJDA, S. 

(ed.). Stylistyka IX. Opole : Unywersytet Opolski,  2000, s. 117–136. ISSN 1230-

2287. 

242



ČMEJRKOVÁ,  S.  Kulturní  a  jazykové  zdroje  persvazivnosti  české  reklamy.  In  Od 

informace k reklamě.  Ostrava :  Ostravská univerzita,  Filozofická  fakulta,  2007, 

s. 161–191. ISBN 978-80-7368-265-1.

DANĚK, J.; KOSOVÁ, J. Mediální výchova na základní škole. Český jazyk a literatura, 

2004–2005, roč. 55, č. 2, s. 53–59. ISSN 0009-0786.

DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 2007. ISBN 978-80-

246-0139-7. 

ECO, U. Poznámky ke „Jménu růže“. Světová literatura, 1986, roč. 13, č. 2, s. 227–241. 

Bez ISSN.

ECO, U. Mysl a smysl. Praha : Moraviapress, 2000. ISBN 80-86181-36-7.

Encyklopedický slovník češtiny. Praha : Nakladatelství  Lidové noviny,  2002. ISBN 80-

7106-484-X.

FAIRCLOUGH, N. Media Discourse. London; New York : Edward Arnold, 1995. ISBN 

0-340-58889-6.

GAMER, E. Überlegungen zur Interikonizität : Malewitsch, Duchamp, Warhol und die 

Mona  Lisa.  In  HERRMANN,  K.;  HÜBENTHAL,  S.  (Hg.)  Intertextualität  :  

Perspektiven auf ein interdisziplinäres Arbeitsfeld. Aachen : Shaker, 2007, s. 127–

148. ISBN 978-3-8322-6694-3.

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido 2000. ISBN 80-85931-79-

6.

GEERTZ, C. Interpretace kultur. Praha : Slon, 2000. ISBN 80-85850-89-3.

GERO,  Š.  Slovesné  texty  v postmodernom  výtvarnom  umení.  In  Intertextualita  

v postmodernom umení. Nitra  :  Univerzita  Konštantína  Filozofa  v Nitre,  1999, 

s. 265–282. ISBN 80-8050-276-5.

GENETTE,  G. Palimpsests.  Literature  In The  Second Degree.  Lincoln  and London : 

University of Nebrasca Press, 1997. ISBN 0803270291.

GENETTE, G.  Fikce a vyprávění.  Brno; Praha :  Ústav pro českou literaturu AV ČR, 

2007. ISBN 978-80-85778-56-4.

GŁOWIŃSKI, M. O intertextuálnosti. Pamietnik Literacki, 1986,  roč. 77, č. 4, s. 75–100. 

ISSN 0031-0514.

HAŠOVÁ, L. Lásky jedné esemesky.  Naše řeč, 2002, roč. 85, č. 4, s. 207–212. ISSN 

0027-8203.

243



HIGH, P.B.  An Outline of American Literature. New York : Longman, 2000. ISBN 0-

582-74502-0.

HÁJKOVÁ, E.  Jazyková  tvořivost  žáků mladšího  školního  věku.  In  Eurolitteraria  et  

Eurolingua  2007,  Opera  Academiae  Pedagogicae  Liberecensis,  Series 

Bohemistica, Liberec : TU v Liberci, 2008, s. 290–294. ISBN 978-80-7372-292-0.

HEBEL,  U.J.  Towards  a  Descriptive  Poetics  of  Allusion.  In  PLETT,  H.F.  (ed.) 

Intertextuality. Berlin; New York : Walter de Gruyter, 1991, s. 135–164. ISBN 3-

11-011637-5. 

HERRMANN,  K.;  HÜBENTHAL,  S.  Die  Intertextualitätstheorie  in  der  Praxis 

wissenschaftlichen  Arbeitens.  In  HERRMANN,  K.;  HÜBENTHAL,  S.  (Hg.) 

Intertextualität  :  Perspektiven  auf  ein  interdisziplinäres  Arbeitsfeld. 

Aachen : Shaker, 2007, s. 7–11. ISBN 978-3-8322-6694-3.

HODROVÁ, D. Román ve 20. století – jeho teorie i praxe.  Česká literatura, 1994, roč. 

42,  č. 3, s. 227–255. ISSN 0009-0468.

HOFFMANNOVÁ, J. K charakteristice postmoderního textu.  Slovo a slovesnost, 1992, 

roč. 53, č. 3, s. 171–184. ISSN 0037-7031.

HOFFMANNOVÁ,  J.  Postmoderní  text  a  jeho  kontrastní  výstavba.  Český  jazyk  a 

literatura, 1993–1994, roč. 44,  č. 5–6., s. 104–112. ISSN 0009-0786.

HOFFMANNOVÁ, J. Kapitoly o dialogu. Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 1994. 

ISBN 80-85804-29-8.

HOFFMANNOVÁ, J.  Stylistika a... : současná situace stylistiy.  Praha : Trizonia, 1997. 

ISBN 80-85573-67-9.

HOFFMANNOVÁ,  J.  Parodie  moderní  či  postmoderní?  In  Intertextualita  

v postmodernom umení. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 1999, s. 

43–51. ISBN 80-8050-276-5.

HOFFMANNOVÁ, J. Styl současných teenagerů (na pozadí úvahy o „stylech věkových“) 

In GAJDA, S. (ed.).  Stylistyka IX. Opole : Unywersytet Opolski,  2000, s. 247–

262. ISSN 1230-2287.

HOFFMANNOVÁ, J. Teorie dialogu a terminologie pro školu. In  Školská jazykovědná 

terminologie.  Praha  : Univerzita  Karlova  v  Praze,  Pedagogická  fakulta, 2002. 

ISBN 80-7290-095-1.

HOFFMANNOVÁ,  J.;  ČMEJRKOVÁ,  S.  (ed.)  Jazyk,  média  a  politika.  Praha  : 

Akademia, 2003. ISBN 80-200-1034-3.

244



HOFFMANNOVÁ, J.  Jak přesvědčit ženy? Strategie a prostředky persvaze v ženských 

časopisech. In Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. Ostrava : 

Filozofická  fakulta  Ostravské  univerzity  v Ostravě,  2005,  s.  79–86.  ISBN  80-

7368-101-3.

HOFFMANNOVÁ, J.  Intertextualita  v současné elektronické  komunikaci.  In  Teorie  a 

empirie : bichla pro Krčmovó. Brno : Masarykova univerzita, 2006, s. 163–174. 

ISBN 80-210-3955-8.

HOLMES, J.S.  Báseň a metabáseň. Romboid, 1970, roč. 5, s. 7–12. ISSN 0231-6714.

HOMOLÁČ, J. Transtextovost a její typy. Slovo a slovesnost, 1994, roč. 55, č. 1, 2, s. 18–

33, s. 99–105. ISSN 0037-7031.

HOMOLÁČ, J. Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha : Univerzita Karlova, 1996. 

ISBN 80-7184-201-X.

HORŇÁK, P. Abeceda reklamy. Bratislava : Grafosit, 1997. ISBN 80-967701-7-9.

HÖTTGES, B. „In the beginning was the sound“ : Toni Morrison’s Intertextual Bible 

Reading. In  HERRMANN,  K.;  HÜBENTHAL,  S.  (Hg.)  Intertextualität  :  

Perspektiven auf ein interdisziplinäres Arbeitsfeld. Aachen : Shaker, 2007, s. 161–

174. ISBN 978-3-8322-6694-3.

HRBÁČEK, J. Nárys textové syntaxe spisovné češtiny. Praha : Trizonia, 1994. ISBN 80-

85573-51-2.

HUDKOVÁ,  P.  Struktura  příběhů  vytvářených  a  vyprávěných  třináctiletými  školáky. 

Praha, 2003. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. 

Katedra českého jazyka.

 HUDKOVÁ,  P.  K syntaktické  struktuře  příběhů  vyprávěných  a  vytvářených 

třináctiletými školáky. In  Varia XII (Zborník materiálov z XII kolokvia mladých 

jazykovedcov  /Modra  –  Piesok  4.  –  6.  12.  2002/).  Bratislava  :  Slovenská 

jazykovedná spoločnosť pro SAV, 2005, s. 166–168. ISBN 80-89037-04-6.

CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha : Grada Publishing, 2007. ISBN 

978-80-247-1369-4.

IRWIN, W. Against Intertextuality.  Philosophy and Literature,  2004, roč. 28, č. 2,  s. 

227–242. ISSN 0190-0013.

JANKOVSKÝ, P. Pro dobrou manipulaci. Čeština doma a ve světě. Praha : FF UK, 1998, 

roč. 6, č. 3, s. 187–192. ISSN 1210-9339.  

245



JANOVEC, L. Nevětné frazémy v nové slovní zásobě. In  Neologizmy v dnešní češtině. 

Praha : ÚJČ AV ČR, 2005, s. 147–158. ISBN 80-86496-21-X.

JAKLOVÁ, A. Existuje mluva mládeže? Český jazyk a literatura, 1993–1994, roč. 44, č. 

3–4, s. 54–57. ISSN 0009-0786.

JANOUŠEK, J.; SLAMĚNÍK, I. Člověk a média: Psychologie masové komunikace, In 

VÝROST, J.;  SLAMĚNÍK, I.  Aplikovaná  sociální  psychologie.  Praha  :  Portál, 

1998, s. 125–159. ISBN 80-7178-269-6.

JAVORSKÁ,  M.  Reklama  očima  Benettonu.  In  Varia  VI.  (Zborník  zo  VI.  kolokvia  

mladých  jazykovedcov  /Modra  –  Piesok  27.  –  29.  11.  1997/  ) Bratislava  : 

Slovenská jazykovedná spoločnosť při SAV, 1997, s. 19–30. ISBN 80-89037-04-

6.

JEFKINS, F. Advertising.  London : Pitman, 1994. ISBN 0712108564.

JENNY, L. Strategia formy.  Pamietnik Literacki,  1988, roč. 79,  č. 1, s. 285–295. Bez 

ISSN.

JETTMAROVÁ,  Z.  Mezitextové  vazby  a  interference  v české  reklamě.  In  Spisovná 

čeština a jazyková kultura. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1995, 

s. 184–187. ISBN 80-85899-02-7.

JETTMAROVÁ, Z. „Příliš sexy…“ Přednáška na Jazykovědném sdružení, FF UK, Praha, 

dne 18. 3. 2004.

JIRÁK, J.; KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost. Praha : Portál, 2003. ISBN 978-80-73-

67-287-4.

JIRÁK, J.; WOLÁK, R. (eds.)  Mediální gramotnost – nový rozměr vzdělávání. Praha : 

Radioservis, 2007. ISBN 978-80-86212-58-6.

JUST, V. Slovník floskulí 2. Praha : Akademia, 2005. ISBN 80-200-1392-X.

KAPSOVÁ, E. Intertextualita  vo výtvarnom umení.  In  Intertextualita  v postmodernom 

umení. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 1999, s. 243–264. ISBN 

80-8050-276-5.

KARHANOVÁ, K. Mezitextové navazování a politická ideologie v českých novinách 90. 

v letech. In Varia X. (Zborník z X. kolokvia mladých jazykovedcov /Bratislava 26.  

–27. 10. 2001/) Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť při SAV, 2003, s. 

183–190. ISBN 80-89037-04-6.

246



KARRER,  W.  Titles  and  Mottoes  as  Intertextual  Devices.  In  PLETT,  H.F.  (ed.) 

Intertextuality. Berlin; New York : Walter de Gruyter, 1991, s. 122–134. ISBN 3-

11-011637-5.

KOSOVÁ,  J.;  ČAPKOVÁ,  R.  Základy  mediální  komunikace  pro  pracovníky  státní  

správy. Praha : UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7290-317-7.

KOTENOVÁ, M. Intertextovost v mluvě mládeže. Ty, já a oni v jazyce a literatuře. Ústí 

nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009, s. 167–172. ISBN 

978-80-7414-131-7.

KOZEL, R.  Moderní marketingový výzkum. Praha : Grada Publishing, 2006. ISBN 80-

247-0966-X.

KRAUS, J. K stylu soudobé české reklamy.  Naše řeč, 1965, roč. 48, č. 3, s. 193–198. 

ISSN 0027-8203.

KRAUS, J.  Jazyk v proměnách komunikačních médií.  Praha :  Karolinum, 2008. ISBN 

978-80-246-1578-3.

KRISTEVA, J. Słowo, dialog i powieść. In CZAPLEJEWICZ, E.; KASPERSKI, E. (ed.): 

Bachtin, Dialog. Język. Literatura. Warszawa, 1983, s. 394–418. Bez ISBN.

KRISTEVA, J. Slovo, dialog a román. Praha : Sofis –  Pastelka, 1999. ISBN 80-902439-

3-2.

KUBÍČEK,  J.  Knihkupecká  reklama :  stručné  popsání  reklamních  způsobů v knižním 

odvětví  zároveň  s úvodem  do  celkového  pojmu  reklamy.  Praha  :  Gremium 

knihkupců a nakladatelů, 1932. Bez ISBN.

KUNCZIK, M.  Základy masové komunikace. Praha : Karolinum, 1995, ISBN 80-7184-

134-X.

KUŤÁKOVÁ, E. (et al.) Moudrost věků. Voznice : Leda, 2002. ISBN 80-7335-014-9.

LEHÁR, J. (et al.)  Česká literatura od počátků k dnešku. Praha : Nakladatelství Lidové 

noviny, 1998. ISBN 80-7106-308-8.

LINSEMANN, A.  „In die  Musik versetzet“.  In  HERRMANN, K.;  HÜBENTHAL, S. 

(Hg.)  Intertextualität  :  Perspektiven  auf  ein  interdisziplinäres  Arbeitsfeld. 

Aachen : Shaker, 2007, s. 110–127. ISBN 978-3-8322-6694-3.

Limity pro televizní reklamu. Svět televize, 1995, roč. 23, č. 3–4, s. 159–161. Bez ISSN.

LOTMAN, J.M.  Štruktůra umeleckého textu.  Bratislava  :  Tatran,  1990. ISBN 80-222-

0188.

LOTMAN, J.M. Text a kultúra. Bratislava : Archa, 1994. ISBN 80-7115-066-5.

247



LOUDOVÁ, J. Publicistické texty v učebnicích českého jazyka pro 2. stupeň základní 

školy.  In  Varia  XII  (Zborník  materiálov  z XII  kolokvia  mladých  jazykovedcov  

/Modra – Piesok 4. – 6. 12. 2002/). Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť 

pro SAV, 2005, s. 93–95. . ISBN 80-89037-04-6.

MACHOVÁ,  S.;  ŠVEHLOVÁ,  M.  Sémantika  &  pragmatická  lingvistika.  Praha  : 

Univerzita Karlova, 2001. ISBN 80-7290-061-7.

MACHOVÁ, S. Terminografie. In ČERMÁK, F. Manuál lexikografie. Jinočany : H & H, 

1995. ISBN 80-85787-23-7.

MACHKOVÁ, H.  Mezinárodní marketing.  Praha : Grada Publishing,  2006. ISBN 80-

247-1678-X.

MAI, H.P. Bypassing Intertextuality.  In PLETT, H.F. (ed.)  Intertextuality. Berlin; New 

York : Walter de Gruyter, 1991, s. 30–59. ISBN 3-11-011637-5.  

MALURA,  J.  Konference  o  intertextualitě.  In  Literatura  v literatuře.  Praha;  Opava  : 

Ústav pro českou literaturu AV ČR; Slezská univerzita, 1995, s. 127–130. ISBN 

80-85778-11-4. 

MARKIEWICZ, H.  Odmiany intertextualności.  Ruch Literacki,  1988,  roč.  29,  č.  4–5, 

s. 245–263. Bez ISSN.

MAREŠ, P. Metajazyk, metařeč, metatext. Slovo a slovesnost, 1983, roč. 44, s. 123–131. 

ISSN  0037-7031.

MARTINCOVÁ,  O.  (et  al.)  Nová  slova  v češtině  2:  slovník  neologizmů.  Praha  : 

Akademia, 2004. ISBN 80-200-1168-4. 

MCLUHAN, M. Jak rozumět médiím. Praha : Odeon, 1991. ISBN 80-207-0296-2.

MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-

714-0.

MIČIENKA, M.; JIRÁK, J. (et al.) Rozumět médiím. Praha : Partners Czech, 2006. ISBN 

80-239-6762-2.

MIČIENKA, M.; JIRÁK, J. (et al.) Základy mediální výchovy. Praha : Portál, 2007. ISBN 

978-80-7367-315-4.

Mluvnice češtiny 3. Praha : Academia, 1987. Bez ISBN.

MRAVCOVÁ,  M.  K možnostem  zkoumání  tematizované  poetiky  literárního  díla.  In 

Literatura v literatuře. Praha; Opava : Ústav pro českou literaturu AV ČR; Slezská 

univerzita, 1995, s. 13–18. ISBN 80-85778-11-4.

248



MÜLLER, W.G. Interfigurality. A Study on the Interdependence of Literary figures. In 

PLETT, H.F. (ed.)  Intertextuality. Berlin; New York : Walter de Gruyter, 1991, 

s. 101–121. ISBN 3-11-011637-5.  

NEBESKÁ, I. Konotace  a  inference.  In  HLADKÁ, Z;  KARLÍK, P.  (eds.)  Čeština  – 

univerzália a specifika 3. Brno : Masarykova univerzita, 2001, s. 259–264. ISBN 

80-210-2532-8.

NEBESKÁ, I. Úvod do psycholingvistiky. Praha : H&H, 1992. ISBN 80-85467-75-5.

Nejoblíbenější tv reklama v poslední době.  Marketing a média, 2005, č. 22, s. 4. ISSN 

1212-9496.

OPIŁOWSKI, R. Intertextualität in der Werbung der Printenmedien. Frankfurt am Main : 

Peter Lang, 2005. ISBN 3-631-54803-6. 

OTRUBA, M. Znaky a hodnoty. Praha : Orientace, 1994. ISBN 80-202-0464-4.

PAVERA, L. Literární aluze. In Literatura v literatuře. Praha; Opava : Ústav pro českou 

literaturu AV ČR; Slezská univerzita, 1995, s. 17–24. ISBN 80-85778-11-4.

PAVERA, L. Otázky a otazníky nad intertextualitou. In  Intertextualita v postmodernom 

umení. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 1999, s. 53–60. ISBN 80-

8050-276-5.

PELSMACKER, P.; GEUENS, M.; VAN DEN BERGH, J. Marketingová komunikace. 

Praha : Grada, 2003. ISBN 80-247-0254-1.

PETERKA, J. Teorie literatury pro učitele. Praha : Univerzita Karlova, 2001. ISBN 80-

7290-045-5.

PETRÍKOVÁ, D.  Architextuality  in  Modern  English  fiction.  In  Intertextualita  

v postmodernom umení. Nitra  :  Univerzita  Konštantína  Filozofa  v Nitre,  1999, 

s. 175–182. ISBN 80-8050-276-5.

PFEFFER, V. Petr Bezruč bojující, spící. In Literatura v literatuře. Praha; Opava : Ústav 

pro českou literaturu AV ČR; Slezská univerzita, 1995, s. 37–40. ISBN 80-85778-

11-4.

PFISTER, M. How Postmodern is Intertextuality? In PLETT, H.F. (ed.)  Intertextuality. 

Berlin; New York : Walter de Gruyter, 1991, s. 207–224. ISBN 3-11-011637-5. 

PHILIPS, G.A. Sign/Text/Différance. The Contribution of Intertextual Theory to Biblical 

Criticism.  In  PLETT,  H.F.  (ed.)  Intertextuality.  Berlin;  New York :  Walter  de 

Gruyter, 1991, s. 78–97. ISBN 3-11-011637-5. 

249



PIKE,  G.;  SELBY,  D.  Cvičení  a  hry  pro  globální  výchovu  2. Praha  :  Portál,  2000. 

ISBN 80-7178-474-5.

PLETT,  H.F.  Intertextualities.  In  Plett,  H.F.  (ed.)  Intertextuality.  Berlin;  New York  : 

Walter de Gruyter, 1991, s. 3–29. ISBN 3-11-011637-5. 

POKRIVČÁKOVÁ,  S.  Intertextové  variácie  v románe  Pavla  Vilikovského  Večne  je 

zelený… In Intertextualita v postmodernom umení. Nitra : Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre, 1999, s. 153–162. ISBN 80-8050-276-5.

POPOVIČ, A.  Estetická  metakomunikácia.  In  MIKO,  F.;  POPOVIČ,  A.  Tvorba  a 

recepcia. Bratislava : Tatran, 1978. Bez ISBN. 

POŠTOLKA, V. Kniha o reklamě. Praha : Reklamní klub, 1940. Bez ISBN.

PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2003. 

ISBN 80-7178-772-8.

PRAVDOVÁ, M. K povaze reklamního diskurzu.  Naše řeč, 2002, 85, č. 4, s. 177–189. 

ISSN 0027-8203.

PRAVDOVÁ, M. McDonald’s – tak trochu jiná kultura? Praha : Karolinum, 2006. ISBN 

80-246-1178-3.

Pravidla českého pravopisu. Praha : Pansofia, 1993. ISBN 80-901-373-6-9.

Příruční mluvnice češtiny. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1996. ISBN 80-7106-

303-7.

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2007. 

ISBN 978-80-87000-11-3.

Rámcový  vzdělávací  program  pro  základní  vzdělávání.  Praha  :  Výzkumný  ústav 

pedagogický, 2007. Bez ISBN.

REIFOVÁ, I. (et al.) Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-

926-7.

RIFFATERRE, M. Semiotics of poetry. London : Bloomington, 1978. ISBN 02-5335-16-

50.

RIFFATERRE, M. La Production du texte. Paris : Seuil, 1979. Bez ISBN.

RIFFATERRE, M.  Syllepsis.  Critical  Inquiry,  1979/1980,  č.  6,  s.  825–838.  ISSN 

00931896.

RIFFATERRE, M. Intertextuality vs. Hypertextuality.  New Literary History, 1994, roč. 

25, č. 4, s. 779–788.

250

http://www.alibris.com/search/books/isbn/0253351650
http://www.alibris.com/search/books/isbn/0253351650


RORTY,  R.  Zkoumání  jako  rekontextualizace:  antidualistické  pojetí  interpretace.  In 

PEREGRIN, J. (ed.)  Obrat k jazyku: druhé kolo. Praha : Filosofia, 1998, s. 147–

172. ISBN 80-7007-102-8.

ROTH, J.  Mediální výchova v Čechách – tištěná média. Praha : Tutor, 2005. ISBN 80-

86700-25-9.

RYSOVÁ, K. Slangové výrazy žáků. Český jazyk a literatura, 2003–2004, roč. 54, č. 1, 

s. 21–25. ISSN 0009-0786.

SAMOYAULT, T. L’intertextualité. Memoire de la littérature. Paris : Nathan Université, 

2001. ISBN 2-09-191125-9.

SATURKOVÁ, J. Televizní reklama v duálním systému vysílání.  Svět televize, 1994, č. 

2, s. 25–30. Bez ISSN.

SLAVÍČKOVÁ, M. Hrabalovy literární koláže. Praha : Akropolis, 2004. ISBN 80-7304-

051-4.

SLEZÁKOVÁ, M. Jsem příliš sexy pro tištěný referát.  Jazykovědné aktuality, 2000, roč. 

37, č. 1 a 2, s. 75–80. ISSN 1212-5326.

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha : Academia, 2007. ISBN 978-80-

200-1347-7.

SMIEŠKOVÁ, A. Posuny v intertextualite v kontexte americkej literatúry 20. storočia. In 

Intertextualita  v postmodernom  umení. Nitra  :  Univerzita  Konštantína  Filozofa 

v Nitre, 1999, s. 163–174. ISBN 80-8050-276-5.

SRPOVÁ, H. Reklama pro děti – rádce, či manipulátor? Český jazyk a literatura, 2006–

2007, roč. 57, č. 5, s. 209–215. ISSN 0009-0786.

SRPOVÁ, H.  Reklama zaměřená na děti. In  JAKLOVÁ, A. (ed.)  Komunikace – styl –  

text. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2006. ISBN 80-7040-819-7.

SRPOVÁ,  H.  Cílová  skupina  –  faktor,  který  rozhoduje  o  podobě  reklamy.  In  Od 

informace k reklamě. Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2007, s. 

123–160. ISBN 978-80-7368-265-1.

STEWART,  S.  Nonsense  : Aspects  of  Intertextuality  in  Folklore  and  Literature. 

Baltimore and London : The John Hopkins University Press, 1978. ISBN 0-8018-

2258-0.

STŘÍBRNÝ, Z. Dějiny anglické literatury. Praha : Academia, 1987. Bez ISBN.

SURYNEK,  A.;  KOMÁRKOVÁ,  R.;  KAŠPAROVÁ,  E.  Základy  sociologického 

výzkumu. Praha : Management Press, 2001. ISBN 80-7261-038-4. 

251



SVATOŇ, V. (ed.) Na hranicích textu. Praha : Ústav slavistických a východoevropských 

studií, 2003. ISBN 80-7308-034-6.

ŠEBESTA, K. Reklamní texty, jejich funkce a výstavba. Praha : FF UK, 1990. Bez ISBN.

ŠEBESTA,  K.  Výchova  komunikační  a  výchova  mediální.  Český  jazyk  a  literatura, 

1996–1997, 46, s. 158– 62. ISSN 0009-0786.

ŠEBESTA, K. Reklama jako funkční styl? Čeština doma a ve světě. Praha : FF UK, 1998, 

s. 192–197. ISSN 1210-9339. 

ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci. Praha : Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-711-9.

ŠINDLER, Z. Moderní reklama. Praha : Šimáček, 1906. Bez ISBN.

ŠTOCHL,  J.  Intertextovost  v poezii  konkrétní  a  „tradiční“.  In  Intertextualita  

v postmodernom umení. Nitra  :  Univerzita  Konštantína  Filozofa  v Nitre,  1999, 

s. 113–130. ISBN 80-8050-276-5.

The Advertising Age. Encyclopedia of Advertising.  New York : Fitzroy Dearborn, 2003. 

Vol. 2. ISBN 1-57958-172-2.

TOSCANI,  O.  Reklama je  navoněná zdechlina.  Bratislava  :  Slovart,  1996.  ISBN 80-

85871-82-3.

TKACZEWSKI,  D.  Czeska  reklama  telvizyjna  i  jej  język.  Katowice :  Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego, 2005. ISBN 83-226-1425-X.

VELČOVSKÝ,  V.  Obecná  čeština  v reklamě.  In  Metody  a  prostředky  přesvědčování  

v masových médiích. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 

2005, s. 218–222. ISBN 80-7368-101-3.

Velký sociologický slovník. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-311-3.

VERNER, P. Mediální výchova. Úvaly : Albra, 2007. ISBN 978-80-7361-042-5.

VLAŠÍN, Š.  (et  al.)  Slovník literární teorie.  Praha : Československý spisovatel,  1984. 

Bez ISBN.

VLKOVÁ, T.  Specifika  slovní  zásoby reklam v závislosti  na propagovaném produktu. 

Praha, 2008. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. 

Katedra českého jazyka a literatury. 

VOŠAHLÍKOVÁ, P. Zlaté časy české reklamy. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 1999. 

ISBN 80-7184-715-1.

VYSEKALOVÁ,  J.;  KOMÁRKOVÁ,  R.  Psychologie  reklamy.  Praha  :  Grada,  2002. 

ISBN 80-247-0402-1.

252



VYSEKALOVÁ, J.; MIKEŠ, J.  Reklama. Jak dělat reklamu. Praha : Grada Publishing, 

2003. ISBN 80-247-0557-5.

WARHOL, A. Od A k B a zase zpět. Zlín : Archa, 1990. ISBN 80-900249-0-4.

WORTON, M.; STILL,  A. (eds.)  Intertextuality,  Theories  and Practises.  Manchester  : 

Manchester University Press, 1990. ISBN 0719027632.

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

ZEMAN, M. Průvodce po světové literární teorii. Praha : Panorama, 1988. Bez ISBN. 

ŽILKA,  T.  Postmoderné  podoby  doktora  Fausta.  In  Intertextualita  v postmodernom 

umení. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 1999, s. 27–42. ISBN 80-

8050-276-5.

ŽILKA, T. Pretext a posttext. In Literatura v literatuře. Praha; Opava : Ústav pro českou 

literaturu AV ČR; Slezská univerzita, 1995, s. 7–12. ISBN 80-85778-11-4.

učebnice

BALKÓ, I.; ZIMOVÁ, L. Český jazyk pro 6. ročník základní školy. Praha : Fortuna, 1994. 

ISBN 80-7168-176-8. 

BALKÓ, I.; ZIMOVÁ, L. Český jazyk pro 7. ročník základní školy. Praha : Fortuna, 1995. 

ISBN 80-7168-217-9. 

BALKÓ, I.; ZIMOVÁ, L. Český jazyk pro 8. ročník základní školy. Praha : Fortuna, 1995. 

ISBN 80-7168-251-9.

BALKÓ, I.; ZIMOVÁ, L. Český jazyk pro 9. ročník základní školy. Praha : Fortuna, 1996. 

ISBN 80-7168-307-8.

BIČÍKOVÁ,  V.;  TOPIL,  Z.;  ŠAFRÁNEK,  F.  Český  jazyk  :  učebnice  pro  6.  ročník. 

Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2005. ISBN 80-7311-032-6. 

BIČÍKOVÁ,  V.;  TOPIL,  Z.;  ŠAFRÁNEK,  F.  Český  jazyk  :  učebnice  pro  7.  ročník. 

Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2001. ISBN 80-85808-93-5. 

BIČÍKOVÁ,  V.;  TOPIL,  Z.;  ŠAFRÁNEK,  F.  Český  jazyk  :  učebnice  pro  8.  ročník. 

Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2002. ISBN 80-7311-011-3. 

BIČÍKOVÁ,  V.;  TOPIL,  Z.;  ŠAFRÁNEK,  F.  Český  jazyk  :  učebnice  pro  9.  ročník. 

Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2003. ISBN 80-7311-017-2. 

253



BRABCOVÁ, R.;  POKORNÁ, H.  Čeština pro 6.  ročník ZŠ.  Úvaly : Jinan, 1995. Bez 

ISBN.      

ČECHOVÁ, M. (et al.)  Český jazyk pro 1. ročník SOŠ. Praha : SPN, 2000. ISBN 80-

7235-132-X.

ČECHOVÁ, M.; KRAUS, J.; STYBLÍK, V.; SVOBODOVÁ, I. Český jazyk pro 2. ročník  

SOŠ. Praha : SPN, 2003. ISBN 80-7235-251-2.

ČECHOVÁ, M.; KRAUS, J.; STYBLÍK, V. Český jazyk pro 3. ročník SOŠ. Praha : SPN, 

2002. ISBN 80-7235-190-7.

ČECHOVÁ, M. (et al.)  Český jazyk pro 4. ročník SOŠ. Praha : SPN, 2003. ISBN 80-

7235-225-3.

HAVLOVÁ, I.; HÁJKOVÁ, E.; MARKOVÁ, M.  Čeština pro 7. ročník základní školy.  

Učebnice A. Úvaly : Jinan, 1994. 

HAVLOVÁ, I.; HÁJKOVÁ, E. Čeština pro 7. ročník základní školy. Učebnice B. Úvaly : 

Jinan, 1994.

HAVLOVÁ, I.; KOUŠOVÁ, N.; BEDNÁŘOVÁ, L. Čeština pro 8. ročník základní školy.  

Učebnice A. Úvaly : Jinan, 1993. 

HAVLOVÁ, I. (et al.)  Čeština pro 8. ročník základní školy.  Učebnice B. Úvaly : Jinan, 

1993. 

HAVLOVÁ, I.; HÁJKOVÁ, E.;  BEDNÁŘOVÁ, L. Čeština pro 9. ročník základní školy. 

Praha : Jinan, 1996.

HAUSENBLAS, O.; MALIŠ, O; ZIMOVÁ, L. Čeština pro učně. Praha : Fortuna, 1993. 

ISBN 80-7168-025-7.

HEDVIČÁKOVÁ,  J.;  KVÍTKOVÁ,  N.;  HELCLOVÁ,  I.  Český  jazyk  7. 

Praha : Prospektrum, 1994. ISBN 80-85431-91-2.

HELCLOVÁ, I.; KVÍTKOVÁ, N.; MARKOVÁ, M. Český jazyk pro 8. ročník základní 

školy a nižší ročníky osmiletých gymnázií. Díl 1. Praha : Prospektrum, 1996. ISBN 

80-7175-008-5.

HIRSCHOVÁ, M. Český jazyk 6. Olomouc : Prodos, 1998. ISBN 80-7230-005-9.

HIRSCHOVÁ, M. Český jazyk 7. Olomouc : Prodos, 1998. ISBN 80-7230-012-1.

HIRSCHOVÁ, M. Český jazyk 8. Olomouc : Prodos, 2000. ISBN 80-7230-048-2.

HIRSCHOVÁ, M. Český jazyk 9. Olomouc : Prodos, 2001. ISBN 80-7230-088-1.

HLAVSA, Z. (et al.)  Český jazyk pro 1.–4. ročník středních škol. Díl 1. Mluvnická část. 

Praha : SPN, 1993. ISBN 80-04-25993-6. 

254

javascript:open_window%5C(%22http://ckis.cuni.cz/F/XU9VACXCV55J9MYGVMI1Q77SKPPB2JYKKT7JHH6U1LQH3C1Q92-02842?func=service&doc_number=000230330&line_number=0011&service_type=TAG%22%5C);


HOFFMANNOVÁ, J.; HOFFMANN, B. Český jazyk 6. Literatura a komunikace. Praha : 

Práce, 1998. ISBN 80-208-0470-6.

HOFFMANNOVÁ, J.; HOFFMANN, B. Český jazyk 7. Literatura a komunikace. Praha : 

Práce, 1999. ISBN 80-86287-17-3.

HOFFMANNOVÁ, J.; HOFFMANN, B. Český jazyk 8. Literatura a komunikace. Praha : 

Práce, 2000. ISBN 80-86287-30-0.

HOFFMANNOVÁ, J.; HOFFMANN, B. Český jazyk 9. Literatura a komunikace. Praha : 

Práce, 2001. ISBN 80-86287-40-8.

HORÁČKOVÁ, M.; KLÍMA, I. (et al.)  Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a příslušný ročník  

víceletých gymnázií. Díl 1. Učivo o jazyce. Všeň : Alter, 1999. ISBN 80-7245-001-

8.

HORÁČKOVÁ, M. (et al.)  ČJ pro 9. r. ZŠ a příslušné ročníky vícel.  gymnázií. II. díl  

(Sdělování a výměna informací, sloh). Praha : Alter, 1999. ISBN 80-7245-002-6.

HOŠNOVÁ, E. (et al.) Český jazyk pro 6. r. ZŠ. Praha : SPN, 2006. ISBN 80-7235-331-

4 . 

HOŠNOVÁ, E. (et al.) Český jazyk pro 7. r. ZŠ. Praha : SPN, 2008. ISBN 978-80-7235-

391-0.

HOŠNOVÁ, E.; BURIÁNKOVÁ, M.; PIŠLOVÁ, S.; ŠMEJKALOVÁ, M. Český jazyk 2 

pro základní školy. Praha : SPN, 2006. ISBN 80-7235-329-2.

HRDLIČKOVÁ, H.; BERÁNKOVÁ, E.; RUDOLF, S.  Český jazyk 6. I. díl – Učivo o  

jazyce. Všeň : Alter, 1998. ISBN 80-85775-85-9.

HRDLIČKOVÁ, H.; BERÁNKOVÁ, E.; RUDOLF, S. Český jazyk 6. II. díl – Jazykové  

projevy, sloh. Všeň : Alter, 1998. ISBN 80-85775-85-9.

HRDLIČKOVÁ, H.; HORÁČKOVÁ, M.; REZUTKOVÁ, H. Český jazyk pro 9. r. ZŠ a  

příslušné ročníky vícel. gymnázií. I. díl (Učivo o jazyce). Praha : Alter, 2001. ISBN 

80-7245-019-0.

HRDLIČKOVÁ, H.; HORÁČKOVÁ, M.; REZUTKOVÁ, H. Český jazyk pro 9. r. ZŠ a  

příslušné ročníky vícel.  gymnázií.  II.  díl  (Sdělování  a výměna informací,  sloh). 

Praha : Alter, 2001. ISBN 80-7245-020-4.

HRDLIČKOVÁ, H. (et al.) Český jazyk pro 8. r. ZŠ a příslušné ročníky vícel. gymnázií.  

II. díl (Sdělování a výměna informací, sloh).Všeň : Alter, 2000. ISBN 80-7245-

012-3.

255



HRDLIČKOVÁ, H. (et al.) Český jazyk pro 8. r. ZŠ a příslušné ročníky vícel. gymnázií. I.  

díl (Učivo o jazyce).Všeň : Alter, 2000. ISBN 80-7245-011-5.

KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 1. ročník gymnázií. Praha : SPN, 2001. ISBN 80-7235-

135-4.

KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 2. ročník gymnázií. Praha : SPN, 2001. ISBN 80-7235-

155-9.

KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 3. ročník gymnázií. Praha : SPN, 2002. ISBN 80-7235-

191-5.

KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 4. ročník gymnázií. Praha : SPN, 2003. ISBN 80-7235-

228-8.

KRAUSOVÁ, Z.; TERŠOVÁ, R.  Český jazyk 6 pro základní školy a primy víceletého  

gymnázia. Plzeň : Fraus, 2003. ISBN 80-7238-206-3.

KRAUSOVÁ, Z.; TERŠOVÁ, R. Český jazyk 7 pro základní školy a víceletá gymnázia. 

Plzeň: Fraus, 2004. ISBN 80-7238-322-1.

KRAUSOVÁ, Z.; PAŠKOVÁ, M. Český jazyk 8 pro základní školy a víceletá gymnázia. 

Plzeň : Fraus, 2005. ISBN 80-7238-419-8.

KRAUSOVÁ, Z.; PAŠKOVÁ, M. Český jazyk 9 pro základní školy a víceletá gymnázia. 

Plzeň : Fraus, 2006. ISBN 80-7238-536-4.

MARTINKOVÁ, V.  Český jazyk 1. Praha : Tripolia, 2000. ISBN 80-86448-00-2.

MARTINKOVÁ, V.  Český jazyk 2. Praha : Tripolia, 2002. ISBN 80-86448-21-5.

MARTINKOVÁ, V.  Český jazyk 3. Praha : Tripolia, 2002. ISBN 80-86448-24-X.

MARTINKOVÁ, V.  Český jazyk 4. Praha : Tripolia, 2002. ISBN 80-86448-27-4.

MÜLLEROVÁ, O. Český jazyk 6. Mluvnice. Praha : Práce, 1998. ISBN 80-208-0469-2.

MÜLLEROVÁ, O. Český jazyk 7. Mluvnice. Praha : Práce, 1999. ISBN 80-86287-16-5.

MÜLLEROVÁ, O. Český jazyk 8. Mluvnice. Praha : Práce, 2000. ISBN 80-86287-28-9. 

MÜLLEROVÁ, O. Český jazyk 9. Mluvnice. Praha : Práce, 2001. ISBN 80-86287-39-4.

STYBLÍK, V.; ČECHOVÁ, M.; HAUSER, P. (et al.) Český jazyk pro 6. ročník základní 

školy. Praha : Fortuna, 1994. ISBN 80-7168-180-6.

STYBLÍK, V. (et al.)  Český jazyk pro 7. ročník základní školy. Praha : Fortuna, 1995. 

191 s. ISBN 80-7168-233-0.

STYBLÍK, V. (et al.)  Český jazyk pro 8. ročník základní školy. Praha : Fortuna, 1995. 

ISBN 80-7168-270-5.

256



STYBLÍK, V. (et al.)  Český jazyk pro 6. ročník základní školy a pro odpovídající ročník  

víceletých gymnázií. Praha : SPN, 1999. ISBN 80-85937-54-9.

STYBLÍK, V. (et al.)  Český jazyk pro 7. ročník základní školy a pro odpovídající ročník  

víceletých gymnázií. Praha : SPN, 2002. ISBN 80-7235-103-6.

STYBLÍK, V. (et al.)  Český jazyk pro 8. ročník základní školy a pro odpovídající ročník 

víceletých gymnázií. Praha : SPN, 2002. ISBN 80-7235-126-5.

STYBLÍK, V. (et al.)  Český jazyk pro 9. ročník základní školy a pro odpovídající ročník  

víceletých gymnázií. Praha : SPN, 2001. ISBN 80-85937-87-5.

 TEJNOR, A.; ČECHOVÁ, M.; DANEŠ, F. (et al.)  Český jazyk 1–4 pro střední školy. 

Praha : SPN, 1988. 

ULIČNÝ, O.; HÁJKOVÁ, E. Český jazyk pro 6. ročník. Úvaly : Jinan, 1997. Bez ISBN.

ULIČNÝ, O. Český jazyk: 7. ročník. Úvaly : Jinan, 1998. Bez ISBN.

ULIČNÝ, O. Český jazyk: 8. ročník. Úvaly : Jinan, 2000. Bez ISBN.

ULIČNÝ, O. Český jazyk: 9. ročník. Úvaly : Jinan, 2001. ISBN 80-238-8178-7. 

Neodborné zdroje 

CIGLEROVÁ, J. Vtipnější vyhrává. Magazín MF DNES 36/2007, s. 16–22.

CIZNEROVÁ, L. Hergot – tak jsem dost sexy, nebo nejsem?! Týden 29/2000, s. 100–101.

HORÁK, M. Svěrák se soudí o píseň z pohádky. MF DNES 23. 6. 2009, s. 2.

KAFKOVÁ, V. Jezte reklamu – je zdravá! Mladý svět, roč. 34, č. 24, 12. 6. 1992.

POTŮČEK, J. Dejme tam sex. Reflex 09/2007, s. 38–44.

SAVIANO, Gomora. Praha; Litomyšl : Paseka, 2008. ISBN 978-80-7185-918-5.

ŠKODA, J. Písaři návěstí. Reflex, 2005, roč. 16, č. 31/5, s. 49.

ŠTINDL,  O.  Pamětník  i  začátečník  (Rozhovor  s  reklamním  režisérem  Tomášem 

Mašínem). Týden, 2008, roč. 15, č. 26, s. 42–45. 

TRYMLOVÁ, M.; PECKOVÁ, S. Nevěřte! Ale doufáme, že uvěříte.  Týden, 2008, roč. 

15, č. 28, s. 77. 

WIEWEGH, M. Výchova dívek v Čechách. Praha : Český spisovatel, 1994. ISBN 80-202-

0507-1.

257



Elektronické zdroje:

BOHUNĚK, B. E-marketing: zaujmi, prodej a neboj se [online]. cit. 25. 1. 2008. 

Dostupné na WWW: http://hn.ihned.cz/c4-10073440-20255420-50I000_d-e-marketing-

zaujmi-prodej-a-neboj-se. 

VRÁNOVÁ, L.: Češi a reklama 2008, Proměny postojů české veřejnosti k reklamě na 

webu [online]. cit. 28.4.2009. Dostupné na WWW: http://www.factum.cz/tz292?

PHPSESSID=b2ebb0da967467b86a1248579422aa05

www.adsoftheworld.com/

www.advertsong.ic.cz

www.aka.cz/souteze-louskacek.php

www.bonduelle.cz/

www.fora.diskografie.cz/pisne-z-filmu-serialu-a-reklam

www.mandk.cz

www.mullermilch.cz/cz/videa

www.starmedia.cz

www.televiznireklamy.cz/

www.tv-spoty.info/chatbox.php

www.zlatapecka.cz/

258

http://www.zlatapecka.cz/
http://www.tv-spoty.info/chatbox.php
http://www.televiznireklamy.cz/
http://www.bonduelle.cz/
http://www.adsoftheworld.com/
http://www.factum.cz/tz292?PHPSESSID=b2ebb0da967467b86a1248579422aa05
http://www.factum.cz/tz292?PHPSESSID=b2ebb0da967467b86a1248579422aa05


13 RESUMÉ

Intertextualita v reklamě a její využití v hodinách českého jazyka na SŠ

Reklama,  jako  jedna  z forem  persvazivní  komunikace,  využívá  často 

k přesvědčování  recipienta  intertextové  navazování.  Dizertační  práce  analyzuje 

intertextové  odkazy  v komerční  reklamě,  dělí  je  podle  typů  pretextů  na  podkladě 

teoretických  poznatků  a  zaznamenává,  jak  jsou  různé  druhy  reklam  založených  na 

intertextovosti vnímány středoškolskými studenty.

V první části práce shrnujeme teorie, které se intertextovostí zabývají, a definujeme 

výchozí  pojmy.  V oblasti  intertextového  bádání  existují  dvě  základní  pojetí 

mezitextových  vztahů:  širší,  zastoupené  např.  Kristevovou,  Barthesem,  Bloomem  či 

Riffaterrem, a užší, které najdeme např. v koncepcích Bachtina, Genetta, Głowińského, 

Markiewicze či Homoláče. V naší práci jsme vycházeli z užšího pojetí J. Homoláče, který 

vykládá  vztahy  textů  vždy  k jiným konkrétním  textům a  intertextualitu  definuje  jako 

navazování textu na jiný text nebo soubor textů, který se stane součástí jeho významové 

výstavby.  Dále jsme definovali  pojmy architextovost a metatextovost a vymezili  jejich 

vztah k našemu výzkumu.

Ve  druhém oddílu  práce  na  základě  odborné  literatury  a  jazykového  materiálu 

vyčleňujeme  typy  intertextového  navazování  uplatňující  se  v reklamě.  V práci  se 

zabýváme  konkrétními  texty  i  žánry,  které  se  stávají  zdrojem  intertextovosti  a 

architextovosti,  z nichž  tvůrci  reklam  čerpají  pro  nové  reklamní  texty.  Analýza  je 

provedena  na  bohatém  textovém  materiálu,  vyexcerpovaném  z tisku,  rozhlasových  a 

televizních pořadů a dalších médií. Typů textů a žánrů, na něž reklamy navazují, je velmi 

mnoho,  od  pohádky,  filmů,  televizních  pořadů  přes  divadelní  hry,  písně,  přísloví, 

pranostiky,  citáty,  výukové  texty,  dopisy,  až  po  méně  obvyklé  hádanky,  jazykolamy, 

kaligramy, výtvarná díla, vzkazy, parte a další. Při navazování na různé předlohy autor 

reklamy cituje, rozšiřuje či redukuje titul díla nebo jeho část, zaměňuje podobně znějící 

slova, užívá aluze, odkazuje pomocí obrazu, využívá známé písně atd.  

Autoři reklam se snaží navázat na texty a žánry, jejichž znalost je masově rozšířena. 

Proto  je  mnohem častější  odkazování  na  oblíbené  filmové  komedie  než  například  na 

divadelní hry či výtvarná díla. Navázáním na některé žánry (pohádka, comics, křížovka 

…) se tvůrce reklamy snaží vzbudit v recipientovi příjemné pocity a vzpomínky, které ho 

naladí  na  vstřebávání  informací  o  propagovaném  výrobku.  Využitím  vhodného 
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intertextového navázání se autor reklamy pokouší zaujmout recipienta a přiblížit výrobek 

potenciálnímu klientovi. 

Z výzkumné  sondy,  kterou  jsme  následně  realizovali  na  vybraných  pražských 

středních  školách  v roce  2008,  vyplývá,  že  intertextovost  v reklamách  byla  u  námi 

stanovené  cílové  skupiny  přijímána  kladně.  Bylo  k  tomu  ovšem  nezbytné,  aby  ji 

respondenti odhalili,  k čemuž přispěla široká známost pretextu a dostatečná signalizace 

odkazu. Pozitivnímu vnímání též napomáhá, pokud jsou výchozí texty vhodně vybrány, tj. 

pokud jsou oblíbené, vtipné, atraktivní pro cílovou skupinu (či alespoň obecně přijatelné). 

Zvolený pretext musí být též vhodně propojen s propagovaným produktem, odkaz nesmí 

být samoúčelný.  Přesto se ale najdou ojedinělé názory studentů,  kteří  považují použití 

existujících textů v reklamě za jejich zneužití.  Jako zcela kontraproduktivní pro kladné 

přijetí  reklamy  se  jeví  její  nekvalitní  grafické  zpracování.  Pokud  respondenti  znají 

propagovaný produkt a zaujímají k němu velmi negativní stanovisko (založené např. na 

špatné  zkušenosti),  ani  vtipná  reklama  jejich  názor  pravděpodobně  nezmění.  Získané 

odpovědi dále potvrzují, že identifikace intertextovosti v různých typech textu představuje 

pro  studenty  velkou  intelektuální  zátěž.  Nalezení  intertextovosti  jako  sjednocujícího 

prvku  pro  respondenty  zdaleka  nebylo  přirozené,  obzvláště  v případě,  že  texty 

neodkazovaly k podobným pretextům. Z našich zjištění též vyplývá, že respondenti jsou 

reklamou zasaženi natolik, že mj. zapojují citáty z reklam do svých sdělení. V samostatné 

kapitole jsme na získaném materiálu zkoumali  jazykové prostředky,  které středoškolští 

studenti považují v reklamách za typické. Následně jsme zhodnotili přínos daného tématu 

pro výuku českého jazyka na středních školách.
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14 SUMMARY

Intertextuality in Advertising and its Use in Czech Language Lessons

Advertising, as one of the forms of persuasive communication, often uses intertextual 

links  to  persuade,  to  manipulate  and to  seduce  the  recipient.  The  thesis  analyses  the 

intertextual links in advertising and their distribution according to the types of pretexts on 

the basis of theoretical research, and elaborates, how the different kinds of advertisements 

and commercials are perceived by secondary school students.

In the first part of the thesis, relevant theories, which deal with intertextuality,  are 

summed up, and the main terms are defined. In the area of intertextual research, we can 

find two main conceptions of intertextual links: broader, represented e. g. by Kristeva, 

Barthes, Bloom, Riffaterre, and narrower, manifested e. g. in theories of Bachtin, Genette, 

Głowińsky,  Markiewicz  or  Homoláč.  In  our  thesis  we  emanated  from  the  narrower 

conception of Homoláč, who defines intertextuality as linking of one text to another text, 

which is incorporated into its meaning structure. We also defined terms architextuality 

and metatextuality and specified their relevance to our research. 

In the second part, having taken theoretical literature and language sources as a basis, 

types of intertextual links used in advertising are selected. The analysis of intertextuality 

in advertisements is made on rich textual material, taken from the newspapers, magazines, 

radio and TV programmes and other media. Next the concrete texts and genres which are 

sources of intertextuality and architextuality are inquired. There are many types of texts 

and  genres,  e.  g.  fairy-tales,  films,  TV  programmes,  theatre  plays,  songs,  proverbs, 

quotations, lecture texts, letters, riddles, tongue-twisters, caligrams, pieces of visual art, 

obituary notices etc.  Authors of the advertisements quote, extend or reduce the model 

texts, exchange similar words, use allusions, famous songs etc. 

Authors of the advertisements try to use well known texts, hence links to famous film 

comedies is more frequent than e. g. theatre plays or visual art. By quoting some of these 

texts, the authors are trying to bring the potential customer near to the advertised product, 

to  arise  nice  memories  and  feelings,  which  put  him  in  good  mood  to  absorb  the 

information about the product. When the pretext is well chosen, the recipient will find the 

product more attractive. 
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Based on the research, which was carried out at certain secondary schools in Prague 

during 2008, we can see that intertextuality in advertising was perceived positively by our 

target  group,  but  only  provided  that  the  students  disclosed  the  intertextual  link.  This 

process was supported by well chosen and well-known, attractive pretext. The pretext also 

has to be adequately linked to the product; the intertextual link must not be purposeless. 

Nevertheless,  we can find isolated views of people,  who perceive intertextual links as 

misusing of the original texts. If the advertisement is not elaborated properly, it is also 

perceived in a very negative way. The research shows that identification of intertextuality 

in different types of texts presents an intellectual challenge for the students. Moreover, 

some students are able to disclose and describe principle of intertextuality only if the texts 

refer to the same type of pretext or genre. If the texts refer to different pretexts, they tend 

not  to  generalize,  only describe  individual  links.  The  target  group admitted  that  they 

sometimes incorporate quotations from advertisements and commercials into their speech 

in miscellaneous communicative areas. In single chapter, based on the research material, 

we analyzed  language means,  which the students perceived as typical  for advertising. 

Finally we reviewed contribution of the topic to Czech language lessons at  secondary 

schools.  
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prostředek, který dále může být kombinován s ostatními persvazivními prostředky. 
155 V reklamní komunikaci je vysoká frekvence zájmena Vy, Váš zapříčiněna mj. poznatkem, že sdělení či 
objekty, které vstoupí do vstahu s částí „já“, se lépe vybavují (Vysekalová, 2002, s. 27). 

156 U studentů se výběr tykání a vykání vzhledem k adresátovi ne vždy řídí pravidly: např. v reklamě pro 
„skejťáky“, v níž je užito mnoho nespisovných prvků a prvků sociolektu, je pro kontakt s adresátem zvoleno 
vykání (Volte značku Real).

157 Nadsázka je patrna i v reklamách využívajících jiné prostředky než přirovnání, např.:  Chcete mít peklo  
v puse?; Tabasco…až z vás budou šlehat plameny.

158 Srov. tzv. buzz words (Jefkins, 1994, s. 203).
159 Do  tohoto  počtu  nezařazujeme  neukončené  výpovědi  v rámci  nekompletních  citací  v reklamách 
s intertextovým odkazem (např. Strýček Donald farmu měl…) ani užití tří teček z důvodu vynechání názvu 
firmy či  produktu,  jenž student  nevymyslel  (např.  moderní  skla od firmy…).  Zde  má apoziopeze jinou 
funkci.
160 Kdyby studenti středních škol uměli stejně napodobit texty ostatních funkčních stylů, byl by jeden z cílů 
jazykového vyučování na SŠ dozajista splněn.
161 Tento jev byl zajisté ovlivněn mj. výběrem produktu, a věkem respondentů. Jako by si přímo užívali, že 
se mohou ve škole beztrestně vyjadřovat vulgárně.
162 Získané výsledky, které zde prezentujeme, se vztahují převážně k vnímání reklam tištěných. V případě 
televizních či rozhlasových reklam by odpovědi možná měly jiný charakter.

163 Srov. velmi negativní vnímání reklamy na Penny Market v položce č. 3.

164 Jen nepatrný zlomek lidí by řekl, že má rád reklamy či intertextovost (ať už tento jev formuluje jakkoli), 
ale velké procento běžných recipientů má rádo hudbu, filmy, kulturu, humor…

165 U  reklam  založených  na  intertextovosti  ovšem  vždy  více  hrozí,  že  nebudou  recipienty  správně 
interpretovány, pochopeny. Zadavatel reklamy pokaždé musí podstoupit jistou dávku rizika, které se mu ale 
může velmi  vyplatit.  I  ne  úplně  jednoznačný odkaz  může  ale  recipienty  upoutat  –  srov.  v současnosti 
vysílanou reklamu na deodorant Lady Speed Stick, která byla inspirací pro několik internetových příspěvků 
spekulujících o tom, koho má vystupující dívka jménem Barbara Blade představovat. (Účastníci diskuse se 
převážně domnívají, že se jedná o jakési spojení Lary Croft a ženské verze Indiany Jonese.) Reklama se 
takto dostane do jiných mediálních kontextů než pouze v televizních reklamních blocích, což jí může zajistit 
větší publicitu.

166 Požadavek  na  precizaci  výchozí  hypotézy  vyplývá  z kvalitativně  zaměřeného  charakteru  výzkumu 
(Gavora, 2000).
167 Zde se odvolávám na zkušenost své kolegyně, která podobnou metodu s velkým úspěchem použila při 
výuce českého jazyka na gymnáziu. Jako podporu své obhajoby, proč je třeba znát V. Hanku, J. Lindu a 
jejich „rukopisy“, přinesla studentům úryvek ze hry Divadla Járy Cimrmana České nebe, v němž jsou tyto 
informace podstatné pro ocenění komického a parodického vyznění. 
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