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Anotace:

ŠPIDLOVÁ, Z.;  Žijí v nás. Ikonografické a ikonologické aspekty některých témat současné  

vizuální  kultury./  závěrečná  práce  bakalářského  studia/  Praha  2010,  Karlova  Univerzita 

v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy. 106 s.

Závěrečná  práce  bakalářského  studia  s názvem  Žijí  v nás se  zabývá  ikonografickými  a 

ikonologickými aspekty některých témat  současné vizuální  kultury.  Zaměřuje se na oblast 

reklamní  tvorby,  kterou mapuje  z hlediska  vývoje a  jejích prostředků,  jimiž  na recipienty 

působí.  Toho  se  snaží  dosáhnout  prostřednictvím  terénního  průzkumu  a  jeho  následnou 

analýzou.  Práce se pokouší  odpovědět  na otázku,  zda  je  reklama,  kterou jsme obklopeni, 

spjata  s prekoncepty  křesťanské  kultury,  a  to  prostřednictvím  dotazníků.  Edukační  složka 

práce je zastoupena doprovodným programem k instalaci díla Adrieny Šimotové. Výtvarné 

uplatnění tématu spočívá v přímém provázání fenoménu reklamy.  Výstupem je reklama na 

křesťanství, při jejíž tvorbě jsem vycházela z výsledků dotazníků. Ty nastínily představu ráje 

„dnešního člověka“, což se stalo motivem zhotoveného reklamního letáku.

Klíčová slova: vizuální kultura, obrazy, reklama, percepce, prekoncepty, mýtus, křesťanská 

kultura křesťanství Bible, ráj, hřích, ikonografie, ikonologie, kontext, terénní sonda, průzkum, 

empirický divák, edukace, kostel, Adriena Šimotová, prostrace, reklamní leták.

Abstract:

ŠPIDLOVÁ, Z.; Images in our mind: Iconographic and iconologic aspects of some 

themes of contemporary visual culture./ Bachelor thesis/ Prague 2010, Charles University in 

Prague, Faculty of Education, Department of Art.106 p. 

The final work of the Bachelor degree titled  Living in us deals with iconographic and 

iconological  aspects  of  certain  themes  of  contemporary  visual  culture.  It  focuses  on 

Advertising  which  maps  from the  point  of  view of  development  and  its  facilities  whilst 

ignoring the effects on the recipient. Terrain research endeavours to reach this via its eventual 

analysis. The work attempts to answer via questionnaire the question whether the adversing 

which we are surrounded by is linked to preconceptions of christian culture. The educational 

file of work is represented by an accompanying installation program of works by Adriena 

Simotova.  The  artistically  applied  theme  rellies  on  the  direct  coherent  phenomenon  of 
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Advertising. The result is an advert on Christianity which I created in accordance with the 

results of the questionairre. These outlined ‘ today’s person‘s‘  idea of paradise which became 

the motive for a completed advertising leaflet.

Key words:  Visual culture, pictures, advertising, perception, preconception, myth, christian 

culture,  Christian  Bible,  paradise,  sin,  iconography,  iconology,  contect,  probe,  research, 

empirical viewer, education, church,  Adreina Simotova, prostration, advertising leaflet
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ÚVOD

Ispirací  pro pokus o zmapování  současné vizuální  kultury a  jejích ikonologických a 

ikonografických aspektů mi byly  dva fakty:  přečtení  Barthesovy Mytologie  (pojednávající 

mimo jiné o vizuální kultuře a světě reklam) a zájem o bližší seznámení s Biblí a jejími vlivy 

na křesťanskou kulturu. Při jednom z rozhovorů s paní doc. Fulkovou se tyto dva fenomény, 

tedy současná vizuální kultura a Bible, pro mě nečekaným způsobem spojily.

Koncepce bakalářské práce „Žijí v nás“ je zaměřena především na zmapování odvětví 

reklamy v současné vizuální kultuře, jeho následné zkoumání a nalézání často opakovaných 

témat. Ta jsou posléze rozvíjena a spojována s již dávno vzniklými kulturními a mravními 

kořeny naší společnosti, které vedou k mýtům a k samotné Bibli. 

Pociťuji  sama  na  sobě,  že  tyto  kořeny  jsou  silnější,  než  by  se  mohlo  zdát.  I 

prostřednictvím  médií  se  do  povědomí  společnosti  dostala  informace,  že  žijeme 

v sekularizované  společnosti.  To  je  při  dnešním  přístupu  k výsledkům  průzkumů 

nepopiratelné,  avšak  je  nutné  si  uvědomit,  že  i  přes  tento  fakt  křesťanství  naši  kulturu 

ovlivňuje. Na tento skutečnost se ve své práci snažím poukázat.

Za  možný  největší  přínos  této  práce  budu  považovat  splnění  vytyčeného  cíle:  tedy 

zdařilé  a  přesvědčivé  poukázání  na  práci  médií  s  podvědomím  a  prekoncepty  recipientů 

pramenícími  z křesťanské  kultury.  K tomu  mi  snad  budou  nápomocny  některé  aspekty 

ikonologické  analýzy  a  průzkumy  v podobě  dotazníků.  Ty  budou  věnovány  zvoleným 

tématům a pokusí se nastínit vnímání reklamy současnou populací. 

Otázku  křesťanské  kultury  a  jejích  hodnot  se  pokusím  vnést  i  do  části  práce 

s didaktickým  zaměřením,  jenž  lze  považovat  za  edukační  program,  a  to  k instalaci  díla 

Adrieny Šimotové Prostrace v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze.

Ve výtvarné  části  se  budu zabývat  oběma fenomény – reklamou a Biblí  a  to  v její 

přímém propojení. 
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Orientace v textu:

Text  je  členěn  do  třech  základních  celků:  do  teoretické  části,  části  s didaktickým 

zaměřením a výtvarné části.  Teoretická  je pak dále členěna do třech tématických okruhů, 

které jsou provázeny dvěma druhy odkazů. První jsou značeny písmeny, druhé čísly. 

Číslice jsou uváděny vždy u první citace z dané publikace či článku, u následujících 

citací z téhož zdroje jsou již uváděna jen jména autora, rok vydání a stránka v dané publikaci. 

U internetových zdrojů pak pouze jméno a rok. 

Písmena odkazují  k postranním poznámkám doplňujícím hlavní text,  jejichž zdroj je 

uveden  v podkapitole  literatury  a  zdrojů  s názvem  ‚zdroje  postranních  poznámek‘  a 

dohledatelné jsou zde pod jménem či pojmem, o kterém poznámka hovoří. 

Přílohy jsou  řazeny  chronologicky  podle  odkazu  v textu,  které  jsou  vždy  uváděny 

kurzívou v závorce. V seznamu příloh jsou pak rozlišeny označením ‚t‘ jako textová a ‚o‘ 

jako obrazová příloha. 
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2. TEORETICKÁ ÁSTČ

2.1 D jiny um ní a sou asná vizuální kulturaě ě č

První kapitolou bych ráda čtenáře uvedla do základů problematiky vizuální kultury, a to 

vymezením  samotného  pojmu  a  poukázala  na  nutnost  vizuální  gramotnosti  při  čtení 

vizuálních  textů.  Jak  už  jsem  zmínila  v úvodu,  protože  bylo  mým  původním  zájmem 

nastudovat si nová fakta o reklamě, zaměřím se posléze právě na oblast reklamní tvorby. 

Reklama  je  vlastně  stěžejním  fenoménem,   kterým  se  budu  zabývat  nejen  v této 

kapitole.  Myslím,  že je na místě,  abych ji  nastínila  z hlediska jejího vývoje,  nastínila  její 

současný stav a zmínila se o cílech a principech obrazové komunikace v reklamě.

To vše za pomocí článku od Petry Hanákové,ve kterém pojem vizuální kultura definuje; 

článku od Marie Fulkové, která hovoří o vizuální gramotnosti. S  informacemi k historickému 

hledisku reklamy mi byly nápomocny nově vydaná publikace od Sthépana Pincase a Marca 

Loiseaua  a  kniha  od  Jitky  Vysekalové  a  Růženy  Komárkové.  Přínosem  pro  mne  byla  i 

přednáška Daniela  Köppla,  která  pojednávala mimo jiné i  o cílech a principech obrazové 

komunikace v reklamě.

2.1.1 Vymezení pojmu vizuální kultura

Co  je  vizuální  kultura?  Dalo  by  se  říci  že  prostor,  ve  kterém  se 

pohybujeme,  prostor,  který  je  tvořen  snad  nekonečným  počtem  obrazů. 

Obrazů  skrze  které  komunikujeme.  Jejich  důležité  místo  je  v současné 

kultuře nezpochybnitelné a jeho postavení stále sílí. 

Obraz, o kterém zde hovořím však není obrazem v tradičním smyslu 

slova. Nejedná se o galerii, známého umělce ani médium, kterým je třeba 

barva. Jde o ulici, po které každodenně chodíme, internetové prostředí, jehož 

jsme každodenním návštěvníkem, média, která se nám denně dostávají do 

rukou,  televizi,  jenž  je  v současnosti  téměř  nedílnou  součástí  každé 

domácnosti.  Výstižně  fenomén  vizuální  kultury  a  obrazu  definují  slova  Petry  Hanákovéa) 

v článku pro čsp. Cinepurb):

a) Petra Hanáková 
je tajemnicí a odbornou 
asistentkou katedry filmových 
studií na FF UK v Praze a 
mimo jiné autorkou několika 
publikací zabývajících se 
Vizuálními studii.

b)Cinepur je časopis, který 
vydává FAMU a Sdružení 
přátel Cinepuru se sídlem v 
Praze. Vychází od roku 1991. 
Jeho výkonným 
šéfredaktorem je 
v současnosti Zdeněk Holý.
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„Vizuální kultura a vizuální studia vymezují nové pole pro studium kulturní konstrukce 

vizuálna  nejen  v umění,  ale  i  v médiích  a  každodenním  životě.  Tento  intenzivně  a 

interdisciplinárně se rozvíjející směr zkoumání současné kulturní produkce pojímá vizuální 

obraz nehledě na jeho uměleckou hodnotu či kulturní statut jako ohnisko procesů, kterými je 

vytvářen význam v kulturním kontextu. Již od modernity se o naší době běžně hovoří jako o 

"době obrazu", vliv obrazů na život společnosti nezpochybnitelně stále vzrůstá, přesto se o 

obrazech dlouho uvažovalo téměř výlučně v rámci tradičně definovaných formátů a médií – 

ať už to byla kategorie "umění", "fotografie", "filmu" či "masových médií". Každý z těchto 

obrazových světů má své specifické tvůrce a aktéry, svá publika, svoji rétoriku.“(Hanáková, 

2009)

Současná kultura si důležitost obrazu již uvědomuje a přiznává jeho váhu. Důkazem 

toho může  být  i  fakt,  že  se  vizuální  studiac)  stala  od 90.  let  minulého  století  jedněmi  ze 

základních složek humanitního vzdělání (ať už pod názvem "visual studies", 

"Bildwissenschaft" či "vizuální antropologie"). Tato studia se snaží o to, co 

je v odborných kruzích nazýváno vizuální gramotnost, která je klíčová pro 

schopnost  kritické  percepce  obrazů.  Vizuální  gramotností  se  v jednom ze 

svých článků zabývá Marie Fulkovád):

„S narůstajícím vlivem sémiotiky,  kulturní antropologie a kulturních 

teorií v oblasti výtvarné výchovy se asi do poloviny 80.let v angloamerické 

teorii výtvarné výchovy a designu objevuje termín visual literacy – vizuální 

gramotnost[…] V současném multikulturním a  transkulturním světě  je  to 

druh gramotnosti, který bude nabývat na důležitosti.“ (Fulková, 2002, s.12)2

Ne  vždy  však  byl  obraz  uznáván  jako  právoplatný  komunikační 

prostředek. Obraz byl v historii tolerována buď jako "symbolická ekonomie 

slasti" (Hanáková, 2009) jako u Aristotela, Kanta aj., nebo nebyl tolerován 

vůbec (u Platóna a Descarta), což se projevovalo nedůvěrou a vyzýváním k 

obezřetnosti před viděným. Úvodní krátké pojednání o důležitosti obrazů a 

vymezení pojmu vizuální kultura lze zakončit slovy Petry Hanákové: 

„Vliv  obrazů  na  naši  kulturu  je  nezpochybnitelný,  skrze  ně 

komunikujeme i základní ideje o naší identitě, národu, touze atd.“ (Hanáková, 2009)

2.1.2 Vizuální kultura - odv tví reklamy a její historieě

c) V původním významu jsou 
vizuální studia univerzitní 
obor, který propojil přístupy 
studií kunsthistorických, 
filmových, mediálních 
i kulturálních. Své počátky 
mají v Birminghamu, kde 
vzniklo Centrum for 
Contermporary Cultural 
Studie(CCCS)
d) Marie Fulková je 
kantorkou na Katedře 
Výtvarné výchovy PedF UK 
v Praze, kde se věnuje 
převážně teorii vyučování 
výtvarné výchovy se 
zaměřením na reflexivní 
kompetence učitele Vv. 
Druhou oblastí její práce je 
výzkum interdisciplinárních a 
sémiotických přístupů ve 
výtvarné výchově, výzkum 
sociálních a kulturních 
souvislostí v oblasti výuky ve 
školním a galerijním 
prostředí, výzkum a vývoj 
kurikulárních dokumentů a 
programů kulturního 
vzdělávání.
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Jak již bylo řečeno, jedním z odvětví současné vizuální komunikace je reklamní tvorba. 

Dějinami tohoto fenoménu se chci v této kapitole zobírat podrobněji, jelikož z něj pramení mé 

demonstrace provázanosti současné vizuální kultury s prekoncepty pramenícími z Bible (z níž 

vychází naše křesťanské kultura) a mýtu. 

Slovo reklama vzniklo pravděpodobně z latinského  reklamare – „znovu křičeti“,  což 

odpovídalo dobové „obchodní komunikaci“. (Hanáková, 2009). Nejde o fenomén vyskytnuvší 

se  s příchodem nových komunikačních  technologií,  ty  ‚pouze‘  nastavily 

vývoji  reklamy  vyšší  obrátky  a  poskytly  jí  širší  pole  působení.  Jde  o 

fenomén provázející lidstvo již dlouhá staletí, dokonce tisíciletí. 

Budeme-li nejprve mluvit o reklamě z hlediska její  primární funkce, 

a  to  propagace  výrobku  či  služeb,  můžeme  její  kořeny  nalézt  již  před 

počátkem našeho letopočtu, kde je spojena s rozvojem výroby a obchodu. 

Co do vizuální  formy propagace  sloužily  jako reklamní  prostředek  této 

doby vývěsní štíty, na kterých byly většinou znázorněny symboly různých 

řemesel  nebo obchodu.  O tom svědčí  např.  vykopávky  z Herkulánea  či 

Pompejí  (viz.  příloha č.1). Vedle vizuální  stránky propagace  zde máme 

také  zvukovou,  kde  figurovali  tzv.  vyvolavači.  Obě  tyto  formy existují 

dodnes,  ovšem  v jiných  podobách.  Nahradily  je  reklamní  plakáty, 

billboardy,  letáky  a  vyvolavače  nahradili  prodavači  na  současných 

„vietnamských“ tržištích, trend let minulých - vozy firmy Family Frost a 

jejich zvukové motivy,  nebo televizní reklamy, kde se tyto dvě složky – 

tedy vizuální a zvuková – spojily. 

Za významný zlom ve vizuálně zpracované reklamě lze považovat 

vynález knihtisku. Je to,  dá se říci, mezník ve vývoji reklamy, díky němuž 

mohly vzniknout první tištěné inzeráty a plakáty (viz. příloha č.2). 

Přibližně o 400 let později, na počátku 19. století, se objevily první reklamní agentury. 

Nejdříve to byla v roce 1800 reklamní instituce v Anglii, 1840 v USA a u nás vznikla první 

agentura zabývající se reklamou v roce 1927. Reklama se v té době soustředila především na 

inzerci a rozšiřovala se výroba plakátů.

Za prvního tvůrce uměleckého plakátu je považován Jules Cherete), jehož první plakáty 

vznikly v roce 1850. Poté plakát výrazně změnil svou podobu díky bravurnímu kreslíři Henri 

de  Toulouse-Lautrecovi.  Jeho  plakáty  pro  pařížskou  tančírnu  Mouline  Rouge  jsou 

fenomenálním  dílem  ohlašujícím  nadcházející  éru  secesních  plakátů  (viz.  příloha  č.3). 

Podíváme-li  se  na  zrod  plakátové  tvorby  očima  vizuálních  studií  současnosti,  konkrétně 

e) Jules Cheret byl secesní 
umělec, který je považován za 
otce reklamních poutačů. Ve 
svých plakátech používal 
nápadné postavy, kontrast a 
jasné barvy. Vytvořil přes 1000 
reklam, hlavně pro výstavy, 
divadla a různé produkty.

f) Sthéphane Pincas a Marc 
Loiseau jsou reklamní 
„veteráni“ z Paříže, kteří 
pracovali po více než tři 
desetiletí ve špičkových 
tvůrčích oborech a sociálním 
výzkumu. Většinou ve čtvrté 
největší komunikační skupině 
Publicis pomáhali vytvářet 
legendární značky, jak na 
národní, tak i na mezinárodní 
úrovni.

g) G.P. Rowell vydal první 
adresář médií v roce 1869.
h) F.W. Ayer nabídl svým 
klientům jasný systém placení, 
založený na provizi. Vymyslel 
„otevřený kotrakt“, při kterém 
agent pracoval pro klienta ne 
pro médium. Tento kontakt 
položil základy pro reklamní 
obor.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Secese
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Reklamn%C3%AD_pouta%C4%8D&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plak%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kontrast
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očima Sthéphana Pincase a Marca Loiseauaf), zjistíme že: „První z dnes známých typů plakátů 

se objevily ve veřejné dopravě  v Londýně roku 1847,  katalogy se objevily ve Francii  na 

přelomu století.“ (Pincas, Loiseau, 2009, s.25)3

Na rostoucí moc reklamy vsadil na počátku 20. století taky velmi úspěšný podnikatel 

Tomáš Baťa.  Jeho úspěch tkvěl  mimo jiné v dobrém marketingu postaveném na viditelné 

propagaci cedulemi počínaje přes latáky a balicí papíry konče.

Po 2. světové válce byla vynalezena televize, která se stala doslova rájem pro reklamy. 

Využívá totiž sílu obrazu, který na naše emoce působí více než psané slovo. 

Jde-li  o geografické  rozložení  vlivů na současnou podobu reklamy je  zřejmé,  že na 

počátku 20. století se stala reklama převážně západním jevem, který se rozšířil ze Severní 

Ameriky do Evropy, konkrétněji ze Spojených států především do Velké Británie a Francie. 

V poslední  době však  tato  západní  převaha začala  ustupovat  a  objevila  se  i  díla  z jiných 

kontinentů. 

Jedny  z prvních  klíčových  osobností  zabývající  se  reklamou  jakožto  myšlenkou 

propagace  určitého  produktu  byli  George  P.Rowellg)  a  Francis  W.Ayerh),  oba  pocházející 

právě ze Spojených států, z kolébky současné podoby reklamy.

Na formování kultury a tedy i reklamy se podílelo spousta faktorů. Současně s tímto 

formováním nastává změna v chápání reklamy. Stává se samotným fenoménem, který je brán 

jako profese, jako mocný nástroj k propagaci, jako odvětví, s nímž začínají operovat dějiny 

umění a jako aktuální fenomén, jenž je hoden pozornosti a vyučování, jenž se stává objektem 

zkoumání rozličnými vědními obory. Níže uvádím citaci, která tuto změnu chápání reklamy 

zaznamenává a vlivy na (nejen) její vývoj stručně vyjmenovává:

„Během jedné generace byly položeny základy pro reklamní profesi jak ve Spojených 

státech,  tak  v hlavních  evropských  ekonomikách.  Do hry vstoupila  motivace  spotřebitelů. 

Reklamní práce se stala povoláním[…] V krátké době se vyzkoušelo celé spektrum médií: 

mobilní  reklama,  reklamní  tabule  a  letáky[…]  Během  následujících  let  se  svět  měnil 

ohromující  rychlostí.  Atmosféru doby poznamenaly občanská válka v Americe a revoluční 

hnutí v Evropě. Průmyslová revoluce byla v plném proudu a životní úroveň se od poloviny 

devatenáctého  století  do vypuknutí  první  světové  války výrazně  zvýšila.  V roce  1893 byl 

Nový Zéland první zemí, kde bylo ženám poskytnuto hlasovací právo. Freud zkoumal lidské 

podvědomí;  kubismus a expresionismus vyjádřily nové estetické  výzvy tradičnímu umění. 

Svět se změnil k nepoznání.“ (Pincas, Loiseau, 2009, s.25) 
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2.1.3 Reklama v sou asné vizuální kultu eč ř

Pro úvod do této kapitoly bych použila slova Jitky Vysekalovéch) a Růženy Komárkovéi):

„I když se způsob prezentace během staletí změnil, pojem reklama zůstal. V současné 

době je reklama definována jako „každá placená forma neosobní prezentace a nabídky idejí, 

zboží  nebo  služeb  prostřednictvím  identifikovatelného  sponzora“(definice  Americké 

marketingové asociace AMA). Z psychologického hlediska jde o určitou formu komunikace 

s komerčním záměrem. Tomu odpovídá i  definice reklamy,  schválená Parlamentem České 

republiky v roce 1995, která říká, že „reklamou se rozumí přesvědčovací procesy,  kterými 

jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií.“ 

(Vysekalová, Komárková, 2002, s.17)4

V současné  době  je  bezesporu  jedna  z  nejčastěji  se  vyskytujících  forem  obrazové 

komunikace zakódována v reklamách. Jsou jich plné noviny, televize, obchody, ulice i naše e-

mailové schránky. Jsme reklamou doslova zahlcováni. Jak uvedl David Drogaj) v úvodu svého 

názoru na výzvy, které odvětví reklamní tvorby čekají:

„Od budíku, který je ráno vzbudí, až po film, který je večer uspí – nyní máme příležitost 

jako  nikdy  dříve  oslovit  spotřebitele  všude  a  všemi  možnými  způsoby.  Vše  se  stává 

potenciálním plátnem nebo improvizovanou kazatelnou. Máme v rukou technologie i znalosti, 

jak spotřebitele zahrnout našimi zprávami 24 hodin každý den. Doslova.“ 

(Pincas, Loiseau, 2009, s.311)

„Je  nesporné,  že  cílem reklamy je  vnutit  se  a  přesvědčit.  Aby se 

vnutila,  dovolává  se  základních  významových  schémat  našeho  života: 

rodinného štěstí, bezpečí, krásy, mužnosti, neporušené přírody, harmonie.“ 

(Petříčekk), 1993)5.

ch) Jitka Vysekalová je 
ředitelkou psychologické 
laboratoře TNS Factum, 
předsedkyně Asociace 
psychologů trhu (APT), členka 
předsednictva Společnosti pro 
propagaci a práci 
s veřejností(MOSPRA) a mimo 
jiné členka Evropské 
společnosti pro výzkum trhu a 
veřejného mínění(ESOMAR).

 i) Růžena Komárková je 
členkou katedry psychologie a 
sociologie řízení Fakulty 
podnikohospodářské VŠE 
v Praze. Pracovala v Institutu 
pro výzkum trhu a zboží, 
působila na Ministerstvu 
obchodu a cestovního ruchu ČR 
jako vedoucí oddělení ochrany 
spotřebitele.
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Ovšem nesmíme se nechat ukonejšit pocitem, že jsme oběťmi reklamních tvůrců. Je jen 

na nás, nakolik se z nás stanou vizuálně gramotní lidé, kteří jsou schopni o reklamě kriticky 

přemýšlet:  „Problém spíše vidím tam,  kde  lidé nejsou vybaveni  ani  základním arzenálem 

kritických nástrojů,  umožňujících  v současném vizuálním světě  předcházet  manipulacím a 

zacházet s “mocí obrazů”.“ (Fulková, 2002, s. 13)

2.1.4 Cíle a principy obrazové komunikace v reklamě

Tuto kapitolu jsem do své práce vnesla především na základě přednášky Daniela 

Köpplal), kde se zmíněnou tématikou zabýval. Objasnil v ní psychologii, 

s kterou reklamní tvůrci zacházejí a schémata, díky nimž se daný výrobek či 

služby účiněji zapíší do podvědomí diváků.

„Cílem obrazové komunikace je upoutat pozornost (u čehož hraje roli  

věrohodnost,  vzbuzení  sympatií  a  přenos  emocí)  a  informovat,  a  to  

vystavěním  věcného  profilu  (u  abstaktních  oborů  -  pojišťovna),  

archetypálními  příběhy  a  schématičností.  Obrazy  přenášejí  informace  

přesvědčivěji  než  řeč,  zjednodušují  abstraktní  pojmy  a  lépe  přenášejí  

emoce. 

Principy: obrazy se interpretují slovy. Obrazy si lidé vybavují dále do  

minulosti –tzv. picture superior effect. Zpracování obrazu je jednoznačně  

analogové. Průměrná délka vnímání přenosu reklamy jsou cca 2 sekundy u 

tištěné reklamy.

60-90% recipientů vnímá obrazovou část

10-20% textovou část

60-80% konzumují nejdříve obraz

50-80% celkového času věnovaného reklamě patří obrazové stránce“

(z přednášky  Daniela Köppla: Základy marketingové komunikace 3, FSV 

UK, 12.12.2008, U kríže 8, 15800 Praha 5 Jinonice – nepublikovaný text)

Percepcím obrazů a textů v reklamě se hojně věnují též již zmíněné 

Jitka Vysekalová a Růžena Komárková:

„Lidé  jsou  schopni  zpracovat  najednou  asi  sedm  významových 

jednotek.  Mezi nimi by mělo být jméno značky,  důležitý  je také alespoň 

základní  text,  a  tím  máme  již  obsazena  dvě  paměťová  místa.  Proto  je 

j) David Droga je globální 
kreativní ředitel reklamní 
agentury Publicis. Jeden 
z nejuznávanějších světových 
kreativců. V roce 2009 
předsedal v Cannes porotě 
kategorie Film.

k) Miroslav Petříček jr. od 
roku 1991 je kantorem na FF 
UK, působí rovněž jako 
překladatel a externě přednáší 
na AVU. Specializuje se na 
současnou francouzskou 
filosofii a vztahy mezi filosofií 
a uměním.

j) Mgr. Daniel Köppl je 
šéfredaktorem týdeníku 
Marketting&Media, vedoucí 
marketingových a 
obchodních titulů 
vydavatelství economia(od r. 
2000). Je kantorem na FSV 
UK v Praze.

l) Daniel Köppl je 
šéfredaktorem týdeníku 
Marketting&Media, vedoucí 
marketingových a 
obchodních titulů 
vydavatelství economia(od r. 
2000). A mimo jiné je i 
kantorem na FSV UK 
v Praze.
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důležité,  aby  hlavní  obraz  byl  dostatečně  jasný  a  pozadí  nenápadné[…]Dobu  pozorování 

určitého obrazu prodlužuje zobrazení osob či tváří.“ (Vysekalová, Komárková, 2002, s.80)

Na konci 19.století vznikla v USA známá a dodnes užívaná poučka tzv. AIDA, jakožto 

základ pro propagační práci. Tato zkratka je složena ze slov:

attention (pozornost) – interest (zájem) – desire (přání) – action (jednání)

Model  znázorňuje  jednotlivé  stupně  účinku,  kterými  příjemce  během  komunikační 

kampaně prochází. I takto zjednotušený se stal východiskem pro další hierarchické modely 

účinků reklamy. Příklad reklamy koncipované na základě tohoto modelu. (viz příloha č.4)

j) David Droga je globální 
kreativní ředitel reklamní 
agentury Publicis. Jeden 
z nejuznávanějších světových 
kreativců. V roce 2009 
předsedal v Cannes porotě 
kategorie Film.

k) Miroslav Petříček jr. od 
roku 1991 je kantorem na FF 
UK, působí rovněž jako 
překladatel a externě přednáší 
na AVU. Specializuje se na 
současnou francouzskou 
filosofii a vztahy mezi filosofií 
a uměním.

j) Mgr. Daniel Köppl je 
šéfredaktorem týdeníku 
Marketting&Media, vedoucí 
marketingových a 
obchodních titulů 
vydavatelství economia(od r. 
2000). Je kantorem na FSV 
UK v Praze.

l) Daniel Köppl je 
šéfredaktorem týdeníku 
Marketting&Media, vedoucí 
marketingových a 
obchodních titulů 
vydavatelství economia(od r. 
2000). A mimo jiné je i 
kantorem na FSV UK 
v Praze.
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2.1.5 Cílová skupina: dítě

Jelikož příjemci  reklamy nejsou nikdo jiný než lidé,  pokládám za nutnost zapojit  do 

práce i  sociologický aspekt.  Mimo jiné i  proto,  že  studuji  pedagogický 

obor, budu se zde zabývat především cílovou skupinou dítě. K tomuto mi 

byl  velkou  inspirací  pětidílný  článek  od  Ondřeje  Sedláčkam) uveřejněný 

v časopise  Marketing  journaln).  V těchto  článcích  podrobně rozebral  vliv 

reklamy na jednotlivé věkové kategorie dítěte (od prenatálu) a mimo jiné i 

účinkování  dítěte  v reklamě.  Názvy  jednotlivých  článků  zní:  Cílová  

skupina: Dítě – 1. díl; Cílová skupina: Dítě – 2. díl: Reklama cílí ze zálohy;  

Cílová skupina: Dítě – 3. díl: Každý věk má svůj (reklamní) svět; Cílová  

skupina: Dítě – 4. díl: Proč v reklamách účinkují  děti?; Cílová skupina:  

Dítě – 5. díl: Sotva se narodíš, už ti slogan píšou…

Taktéž zde cituji z etického kodexu reklamy, konkrétně části týkající 

se účinkování dětí v reklamě.

Až ve 20. století se inzerenti reklam zaměřili též na děti. Zaujmout 

tuto skupinu nebylo jednoduché, proto musela být zvolena jiná strategie, 

která byla následovná: Reklama se stala součástí pohádek, kdy si daný produkt nebo službu 

oblíbil hlavní hrdina, s nímž se dítě identifikovalo.

„Odborníci z řad psychologů tvrdí, že děti začínají reklamě rozumět kolem sedmi let 

věku.“ (Sedláček, 2009)6 Ovšem jelikož je reklama cílena především na emoce, ne na rozum, 

je již tříleté dítě schopno reklamu vnímat. Je tedy pochopitelné, že mezi reklamou určenou 

dospělým a reklamou určenou dětem jsou velké rozdíly.  Na dospělého recipienta  je třeba 

působit  buď seriózně,  popřípadě s vtipným podtextem.  Dítě  oproti  tomu bývá oslovováno 

„akčněji“ a přímo. A to následovně: spoty mají tendenci ke zkratce, rychle se mění scény, je  

hojně užíváno pestrých barev a s klesajícím věkem přibývá animací, obrázků a maskotů. Na 

těch je identifikace se značkou pro dítě nejlépe budovatelná. 

„Dostupné výsledky studií ukazují, že povědomí o značkách nabývají děti okolo deseti 

let.“ (Sedláček, 2009)

Firmy  si  svou  budoucí  generaci  konzumentů  pochopitelně  hledají  již  mezi  dětmi  a 

dospívajícími.  Svůj  status  a  prestiž -  pozitivní  vnímání  nebo-li  „goodwill“  -  si  získávají 

prostřednictvím sponzoringu volnočasových a často i školních aktivit. Za všechny lze zmínit 

m)Ondřej Sedláček provozuje 
poradenství, stará se o 
komplexní propagaci firem, 
píše scénáře reklamních spotů 
rozhlasových i televizních, 
pořádá školení v 
oborech komerční 
komunikace, marketing 
a reklama a práce s textem a 
copywriting.

n)Marketing journal je 
měsíčník, který vychází od 
roku 
 HYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/wiki/2004" \o "2004" 2004.
 Zabývá se především 
reklamou, podporou prodeje, 
public relations nebo děním 
na tuzemské i zahraniční 
mediální scéně. Zajímavější 
než samotný tištěný magazín 
je redakcí časopisu 
provozovaný portál 
 HYPERLINK "http://www.m-journal.cz/cs/" http://www.m-journal.cz/cs/

http://cs.wikipedia.org/wiki/2004
http://www.m-journal.cz/cs/
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příklad Nadace O2 společnosti Telefónica O2, která dotuje již řadu let kampaň Minimalizace 

šikany. Opět však jde o spojení bohulibé aktivity s propagací značky.(Sedláček, 2009)

Reklamní spoty mohou mít neblahý vliv také na žebříček hodnot dětí. Proto je nutné, 

aby rodiče dětem vysvětlili,  že v reklamě jde o něco jiného než v pohádce nebo ve filmu. 

Hrozí zde nebezpečí, že získají pocit, že vše má ideální řešení, bez rizika a nedostatků.

V jednom ze článků osvětlil Ondřej Sedláček dopad účinkování dětí v reklamě takto:

“…štěstí,  radost,  spokojenost  atd.  Ideálním  “nosičem”  všech  těchto  hodnot  jsou 

děti[…]stačí se podívat na kterýkoliv předmět vhodný pro domácnosti.  Ve většině případů 

zjistíte,  že  se  kolem něj  vždy musí  batolit  alespoň dvě roztomilé  dětičky,  které  nemohou 

nenavodit dojem, že s nabízenou pomůckou získáte i vy ten jedinečný pocit tepla rodinného 

krbu a naplněného mateřství.“ (Sedláček, 2009)

 Avšak i účinkování dětí v reklamě má svá pravidla tzv. Etický kodex reklamy. Uvedu 

zde některé body. Soud o jejich dodržování nechám na každém z vás. Tak tedy:

„Není  dovolena žádná reklama,  která  by  povzbuzovala  děti  k tomu,  aby  chodily  na  

neznámá místa nebo hovořily s neznámými lidmi.“

„Není  povolená  žádná  reklama,  která  vede  děti  k tomu,  aby  si  myslely,  že  pokud 

nebudou vlastnit  inzerovaný produkt,  stanou se jakýmkoli  způsobem méněcenné ve vztahu  

k jiným dětem.“

„Reklama na potraviny nebo nealkoholické nápoje nebude vyvolávat dojem naléhavosti  

či nezbytnosti koupě.“

„V  reklamách  je  nutno  věnovat  pozornost  tomu,  aby  děti  nebyly  podporovány  

v naléhání  na  jiné  osoby  ve  snaze  získat  konkrétní  produkt  či  službu.“  (více  viz. 

http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/17/1059.html)

2.2 Mytologie

Mýtus.  Pojem,  jenž je často mylně  vykládán pouze ve spojitosti  s řeckou kulturou, jejími 

mýty a bájemi. Ve skutečnosti je tento pojem daleko širší. Pojímá jakoukoli obecně známou a 

platnou „pravdu“, která se má stát vlastní všem jednotlivcům dané kultury. Dá se říci, že je to 

vlastně  jakýsi  jev,  skutečnost  či  událost,  kterou  přejímáme  a  vnímáme  ji  jako  dannost. 

K tomuto velmi jednoduše a schematicky podanému „chápání“ mýtu lze přijít  po přečtení 
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Mytologie od Rolanda Barthesea), z které jsem v následující podkapitole čerpala. Rovněž jsem 

čerpala informace z knihy Studia vizuální kultury. 

2.2.1 Mýtus podle Barthese

Jak jsem již v samotném úvodu zmínila, jedním z hlavních podmětů k 

hlubšímu bádání nad vizuální kulturou, reklamou, jejími mýtickými vzorci a 

vzájemným působením s kulturními kontexty naší společnosti mi byla kniha 

od R. Barthese Mytologie. K tomuto zdroji jsem později nalezla publikaci, 

kterou  je  možné  částečně  považovat  za  sekundární  pramen  právě 

k Barthesově Mytologii. Jedná se o velmi podnětnou knihu Studia vizuální 

kultury  od  Marity  Sturkenb) a  Lisy  Cartwrightc) vydanou  v roce  2009. 

V následující kapitole tedy budu užívat především těchto dvou pramenů.

Prostřednictvím  médií  jsou  získáváni  lidé  pro  to,  aby  sdíleli  nebo 

odmítali určité názory a zastávali určité hodnoty, upevňují se tak důvěrně 

známé ideologické konstrukce – láska, homosexualita, nacionalismus, krása 

nebo tradiční  pojmy dobra a zla.  Ideologie,  které nám média předestírají 

pronikají do každodenních oblastí života. Vzdělání věda, lékařství, právo, 

umění a nejen tady hraje ideologie společně s kulturou a náboženstvím dané 

společnosti velkou roli.

Mýtus je velmi  podstatnou složkou vizuální  kultury.  Dá se říci,  že 

v současné době jsou média nositelé mýtu. A nejen to, myslím,  že jsou i 

jeho  hybnou  silou.  Toto  je  názorně  doloženo  právě  v publikaci  Studia 

vizuální kultury. Je zde příklad mýtu krásy, který je demonstrován na díle 

Nancy Bursond)  První kombinovaná krása a Druhá kombinovaná krása (viz  

obr.)

                  
Obr.2.2.1                                                                   Obr. 2.2.2

d) Nancy Burson se od 
počátku své kariéry  zajímala 
o interakci vědy a umění. V 
raných 80. let, to byla právě 
ona, kdo představil 
"morfování" - počítačový 
program, který byl schopen 
vytvořit komponovaný 
obličej. Později začala být 
tato metoda užívána policií k 
nalezení pohřešovaných dětí 
– tzv. "morphing"jejich 
obličejě umožnil zohlednění 
proměn  tváře vlivem času.  
Lidská tvář, její morfologie a 
její základní genetický kód 
jsou opakující se témata 
v téměř všech autorčiných 
dílech.

e)Ferdinand de Saussure 
(1857-1913)  byl 
 HYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsko" \o "Švýcarsko" švýcarský 

 HYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/wiki/Lingvistika" \o "Lingvistika" jazykovědec,
 profesor na univerzitě v 
 HYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeneva" \o "Ženeva" Ženevě,
 jeden ze zakladatelů 
 HYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/wiki/Strukturalismus" \o "Strukturalismus" strukturalistické lingvistiky.
 Ovlivnil vývoj lingvistiky, 
 HYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9miotika" \o "Sémiotika" sémiotiky,
 
 HYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/wiki/Antropologie" \o "Antropologie" antropologie,
 
 HYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/wiki/Liter%C3%A1rn%C3%AD_v%C4%9Bda" \o "Literární věda" literární vědy 
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 HYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/wiki/Estetika" \o "Estetika" estetiky.
 Ústřední myšlenkou jeho díla 
Kurz obecné lingvistiky je 
možnost analyzovat jazyk 
jako 
 HYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Form%C3%A1ln%C3%AD_syst%C3%A9m&action=edit&redlink=1" \o "Formální systém (stránka neexistuje)" formální systém 
různých prvků. Mezi příklady 
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 HYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ozna%C4%8Duj%C3%ADc%C3%AD&action=edit&redlink=1" \o "Označující (stránka neexistuje)" označující,
 
 HYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ozna%C4%8Dovan%C3%A9&action=edit&redlink=1" \o "Označované (stránka neexistuje)" označované,
 
 HYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Referent&action=edit&redlink=1" \o "Referent (stránka neexistuje)" referent.

a)Roland Barthes (1915-
1980) byl francouzský 
literární kritik a teoretik, 
filosof a sémiotik. Ovlivnil 
rozvoj strukturalismu a 
semiologie. Od dějiny kritiky 
se postupně přesouval 
k obecné i aplikované 
sémiologii a od počátku 
sedmdesátých let si postupně 
vybudoval zcela svébytný  
způsob uvažování o 
literárních textech.

b) Marita Sturken vyučuje 
studia vizuální kultury na 
New York University 
Steinhardt. 

c)Lisa Cartwright přednáší 
mediální komunikaci na 
University of California v 
San Diegu
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Antropologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Liter%C3%A1rn%C3%AD_v%C4%9Bda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Estetika
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Form%C3%A1ln%C3%AD_syst%C3%A9m&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jazykov%C3%BD_znak&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ozna%C4%8Duj%C3%ADc%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ozna%C4%8Dovan%C3%A9&action=edit&redlink=1
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9miotika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strukturalismus
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Semiologie&action=edit&redlink=1
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N. Burson: První kombinovaná krása:                    N. Burson: Druhá kombinovaná krása:
Bette Davis, Audrey Hepburn, Grace                      Jane Fond, Jacqueline Bisset, Diane 
Kelly,SophiaLoren, Merilyn Monroe                      Keaton, Brook Shields, Meryl Streep 

(1982)

Jedná se o dvě tváře sestavené z obličejů žen, jenž byly v dané době považovány za 

ideály krásy. Tyto obličeje byly sestaveny s odstupem přibližně dvaceti let a v každém z nich 

byly užity ikony ženské krásy dané doby.

Vraťme se ovšem k teorii mýtu, kterou je v knize Mytologie aplikována i na reklamu.

„Pro Barthese je mýtus skrytým souborem pravidel a konvencí, jejichž prostřednictvím 

jsou utvářeny významy pro určité specifické skupiny, které se zdají být univerzálně platné a 

pro celou společnost neměnné.“ (Sturken, Cartwright, 2009, s.30)7

Barthes  vykládá  mýtus  prostřednictvím modelu  denotace-konotace,  který  vychází  ze 

Saussurovye) teorie a nabízí tím snadnou cestu k pochopení vztahu mezi vizuální reprezentací 

a významem. Tento model lze aplikovat na příkladu značky firmy Nike: denotativní význam 

fajfky  =  Nike  se  přesune  do  konotativního  významu  fajfka  =  kvalita  „coolness“,  „být 

v pohodě“. (Sturken, Cartwright, 2009, s.36)

Ač si to možná neuvědomujeme, jsme mýtem v současné vizuální kultuře obklopeni. 

Jsme jeho příjemci, jeho spolutvůrci a mnozí se stáváme i jeho šiřiteli (viz. např. Nike) 

2.2.2 Mýtus jinak

Jak  jsem  již  v úvodu  zmínila,  tato  práce  pramení  především  z mého  zájmu  o 

náboženství – křesťanství – Bibli - biblické příběhy a ze zaujetí mytologií. V následujících 

kapitole se tato dvě témata prolnou, a to mimo jiné i prostřednictvím M. Eliadehof). 

Vrátíme-li se k původnímu překladu slova mýtus tedy vyprávění, nutně nám musí přijít 

na mysl slovo narace. Mýtus bývá často vykládán jakožto tradovaný příběh (řetězec příběhů 

či  vyprávěni),  které  nesdělují  informace,  ale  vyvolávají  dojem hlubšího porozumění  světa 

nebo nějaké jeho části. 

Řecké mythos tedy původně znamená řeč a vyprávění, zejména o dávné minulosti. Tato 

vyprávění se často zpívala nebo recitovala při velkých slavnostech a tvořila společný zvyk 

nějakého kmene nebo skupiny. Jedná se o jev známý téměř ze všech starých kultur. Tématem 

byl často počátek světa, založení města, původ nějakých slavností nebo institucí. Nebylo to 

vyprávění s historickými nebo vědeckými aspekty, fungovalo spíše jako potvrzení společné a 

d) Nancy Burson se od 
počátku své kariéry  zajímala 
o interakci vědy a umění. V 
raných 80. let, to byla právě 
ona, kdo představil 
"morfování" - počítačový 
program, který byl schopen 
vytvořit komponovaný 
obličej. Později začala být 
tato metoda užívána policií k 
nalezení pohřešovaných dětí 
– tzv. "morphing"jejich 
obličejě umožnil zohlednění 
proměn  tváře vlivem času.  
Lidská tvář, její morfologie a 
její základní genetický kód 
jsou opakující se témata 
v téměř všech autorčiných 
dílech.

e)Ferdinand de Saussure 
(1857-1913)  byl 
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pro všechny závazné zkušenosti,  mající  význam pro současný život.  Zde se dostáváme ke 

slovům M. Eliadeho:

„Slavnostní připomínání počátků bylo součástí každoroční obnovy společenství, které se 

tak snažilo zbavit nánosu viny a nezdarů, které přinesl minulý rok, a vrátit se tak k původní 

čistotě tak, jako se každoročně obnovuje příroda.“ (Eliade, 2009)8

Nyní se, dle mého názoru, nepopiratelně dotýkáme biblické tématiky,  jejích rituálů a 

mýtů.

Pojetí  mýtů  jako  nepodložených  tradovaných  příběhů  dostalo  jiný  rozměr 

pravděpodobně s Mojžíšovým Zákonem – Tóroug). Tento zákon není již chápán jako prostá 

lidská tradice, ale jako zjevení Hospodinovo, jenž je pojímáno jako skutečnost.   

Tento, dá se říci, odmítavý postoj k mýtům převzalo i  křesťanství, a poté osvícenství, 

které jej však obrátilo proti biblickým vyprávěním a snažilo se nahradit mýty porozuměním 

světu na racionálním a později vědeckém podkladu (více viz. kap. 2.2.3 – I. Kant) 

To se do velké míry podařilo. V dnešní době a především na území 

České republiky jsou biblické příběhy opravdu vnímány spíše jako „mýty“ – 

báje – smyšlené příběhy.  Samozřejmě,  že toto tvrzení nelze paušalizovat, 

vycházím však ze sondy, kterou jsem ve svém okolí prováděla. (sonda viz.  

kap. 2.2.4)

 

2.2.3 Biblická mytologie – h ích a rájř

Spojitost mýtu a Bible jsme si výše nastínili, nyní by bylo zřejmě na 

místě  aplikovat  ji  na  konkrétní  příklady.  Poukázat  na  domněnky,  které 

vládnou mezi současnou populací, čímž biblické příběhy a jejich poslání 

zkreslují. O to se pokusím prostřednictvím malého průzkumu, který jsem 

ve svém okolí provedla a samotná zvolená témata jsem se snažila pochopit 

prostřednictvím  publikací  Nový biblický  slovník,  Čtení  z Bible  od  Jana 

Sokolah),  Slovník  biblické  ikonografie  od  Jana  Roytach),  Dějiny  ráje  a 

zahrady rozkoše od Jeana Delumeauai) a pomocí Bible samotné. Některé, 

dle mého, podstatné pasáže z těchto knih budu v této kapitole citovat.

„Hospodin  Bůh  postavil  člověka  do  zahrady  v Edenu,  aby  ji 

obdělával a střežil. A Hospodin Bůh člověku přikázal: ‚Z každého stromu 

f) Mircea Eliade (1907-1986) 
byl rumunský religionista, 
historik a filosof náboženství, 
spisovatel, esejista, kritik, 
profesor a také diplomat 
fašistického Rumunska. Po 
odchodu do exilu působil na 
katedře religionistiky na 
univerzitě v Chicagu. Pro 
religionistiku jde o jednu z 
nejdůležitějších postav 
vůbec. Zabýval se především 
symboly, mýty a rituály.

g) Tóra,  jinak také 
Pentateuch, znamená návod a 
poučení židovského národa, 
uložené v pěti starozákonních 
knihách Mojžíšových, které 
Mojžíš obdržel ve zjevení na 
hoře Sinaj. Podle tradičního 
židovského pojetí je věčná a 
existovala už před stvořením 
světa. Pokud se vyjadřuje 
rituálně v nábožensko-
zákonných a každodenních 
právních ustanoveních, je 
jejich dodržování zárukou 
trvání světa.

h) Jan Sokol se narodil roku 
1936 v Praze. Od roku 1991 
přednáší filosofii, 
antropologii a religionistiku 
na Pedagogické a Filosofické 
fakultě UK a od roku 2000 na 
Fakultě humanitních studií 
UK. Spolupracoval na 
ekumenickém překladu Bible. 
Zabývá se hlavně 
filosofickou antropologií, 
dějinami náboženství a 
antropologií institucí.
ch) Jan Royt se narodil roku 
1955 v Roudnici nad Labem, 
od roku 2006 je ředitelem 
Ústavu pro dějiny umění FF 
UK. Působí či působil jako 
stálý i externí pedagog  na 
řadě vysokých škol (mj. 
AVU, Katolická teologická 
fakulta UK, Filosofická 
fakulta Univerzity J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem 
aj.)
i)Jean Delumeau se narodil 
1923 v Nantes, je 
francouzským historikem 
specializujícím se na dějiny 
katolické církve. V letech 
1975-1994 byl vedoucím 
katedry dějin  náboženských 
mentalit na Collège de 
France.
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zahrady smíš  jíst.  Ze stromu poznání  dobrého a zlého však nejez.  V den, kdy bys  z něho 

pojedl, propadneš smrti.‘“ ( Gn2, 15-17)9

Zvolená témata jsou čerpána ze Starého i Nového zákona a jsou velmi úzce propojená: 

ráj a hřích. Starý zákon jako zdroj platí bezezbytku u ráje, hřích jsem se snažila pochopit a 

poté vyložit  v kontextu Starého i Nového zákona (dále jen SZ a NZ). Tato témata nejsou 

náhodným výběrem.  Souvisí s  vizuální sondou – sběrem vizuálních textů, v němž jsem si 

zmíněná témata vydefinovala. Je asi  přirozené, že tento výběr podléhá subjektivitě, kterou 

jsem do sběru těchto obrazů nepopiratelně vnesla. (více viz. kap.2.3.1)

Biblický slovník ráj vykládá z pohledu dvou aspektů: pojetí ráje SZ a NZ. „Židé věřili, 

že ráj existoval v jejich době, ale v skrytosti. Na tomto utajeném místě přebývaly duše praotců 

a dalších vyvolených, spravedlivých lidí. Minulý, současný a budoucí ráj byly považovány za 

totožné. V NZ se slovo ráj vyskytuje jen 3x[…]Ježíš používá slova ráj pro místo, kam jdou 

duše hned po smrti.  […]V eschatologickém smyslu se o ráji  hovoří  pouze ve Zj  2,7.  Zde 

Kristus  slibuje,  že dá ráj  darem tomu,  kdo zvítězí.  Současný ráj  odhalí  svou plnou slávu 

s koncem tohoto světa…“(Douglas, 2009, s.863-864)10

Tématika hříchu a ráje se mi (v určité podobě) objevila ve vzájemném poutu v současné 

vizuální kultuře a následně, při studování pramenů týkajících se těchto dvou fenoménů, jsem 

opětovně zjišťovala, jak úzce jsou propojeny. „Těsné teologické pouto svazovalo dohromady 

pozemský ráj a prvotní hřích. Jeden s druhým se navzájem doplňovaly. Čím více se zkrášloval 

sad, v němž zima nenastává, čím více se schvalovalo, že nadání, přednosti a znalosti rodičů 

lidstva daleko přesahovaly dispozice stávajících lidí, o to více narůstaly rozměry prvotního 

poklesku.“ (Delumeau, 2003, s.239-240)11

Během antického starověku začal být motiv zahrady spojován s motivem zlatého věkuj) 

a  Ostrovů  blaženýchk).  Přitom  docházelo  k vzájemnému  obohacování,  stalo  se  zvykem 

popisovat  pozemský  ráj  jako  „ideální  krajinu“  či  locus  amoenusl) (o  čemž  se  můžeme  

přesvědčit i u odpovědí v dotazníku – viz. kap. 2.2.4.1). Zrodily se tři základní typy zobrazení: 

krajina jako zahrada, divoká příroda či pastvina. 

 „Zbavme se marného stesku po zlatém věku tak velebeného básníky, kde bychom byli 

zbaveni všech starostí, které v nás probouzí přepych, kde by nám stačilo jen to, co poskytuje 

příroda, kde musí mezi lidmi vládnout dokonalá rovnost, věčný mír, jedním 

slovem, kde bychom se těšili ze života zbaveného starostí, odvíjejícího se 

v zahálce  a  snění  nebo  přecházejícího  do  dětského  dovádění.“  (Kant  in 

Delumeau, 2003, s.238)12

j) Zlatý věk znamená 
 HYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1je" \o "Báje" bájné 
období blaženosti a 
nevinnosti na počátku 
lidstva, kdy lidé nepracovali, 
nestárli a neubližovali si 
navzájem. Klasickou podobu 
báje o Zlatém věku 
zaznamenali 
 HYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/wiki/Antick%C3%A9_%C5%98ecko" \o "Antické Řecko" řečtí 
a 
 HYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina" \o "Latina" latinští 

 HYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/wiki/Antika" \o "Antika" antičtí 
básníci, vyskytuje se však i v 
mnoha jiných kulturách, 
zejména 
 HYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%ADzk%C3%BD_v%C3%BDchod" \o "Blízký východ" Blízkého 
i 
 HYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1ln%C3%BD_v%C3%BDchod" \o "Dálný východ" Dálného východu.

k) Ostrovy blažených 
v představách obyvatel 
starověkého 
 HYPERLINK "http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=%3Cb%3E2%3C/b%3E...%3Cbr%3E%3Cbr%3E...%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Ca%20href=&detail=1&id_desc=23172" Egypta 
a 
 HYPERLINK "http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=%3Cb%3E2%3C/b%3E...%3Cbr%3E%3Cbr%3E...%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Ca%20href=&detail=1&id_desc=83432" Řecka 
fantazijní obraz "záhrobí 
šťastných", kam se oblíbenci 
bohů dostávají za pomoci 
mořských tvorů (například 
delfína), aby tu bezstarostně 
pokračovali ve svém životě.

l) locus amoenus je latinský 
název pro „příjemné místo“, 
je také literárním termínem, 
který obecně označuje 
idealizované místo bezpečí a 
komfortu. Má tři základní 
prvky: stromy, tráva a voda.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1je
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antick%C3%A9_%C5%98ecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%ADzk%C3%BD_v%C3%BDchod
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1ln%C3%BD_v%C3%BDchod
http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=%3Cb%3E2%3C/b%3E...%3Cbr%3E%3Cbr%3E...%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Ca%20href=&detail=1&id_desc=23172
http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=%3Cb%3E2%3C/b%3E...%3Cbr%3E%3Cbr%3E...%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Ca%20href=&detail=1&id_desc=83432
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„Had ženu ujišťoval: “Nikoli, nepropadnete smrti.  Bůh však ví, že v den, kdy z něho 

pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.““ (Gn 3, 4-5) 

„Ano zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka.“ (Ž 51,7)

Mám-li  přiblížit  pojem  hřích  –  učiním  tak  nejprve  pomocí  volné  citace  z Nového 

biblického slovníku:

Bible je kniha, jejímž hlavním tématem je lidský hřích a spasení z Boží milosti, a proto 

vyjadřuje ideu hříchu ve SZ i v NZ celou řadou výrazů. Jeden z hlavních hebrejských výkladů 

je vybočení z norem v oblasti morálky a víry, ať už ve vztahu k člověku nebo k Bohu. Ve SZ 

je hřích pojímán jako vzpoura proti Bohu a neposlušnost vůči jeho svaté vládě. V NZ je hřích 

vykládán jako volba nesprávné cesty, nabývá silnější morální konotace jako špatný čin nebo 

přestupek,  je  vykládán  jako  morální  nebo  duchovní  zkaženost.  Hřích  znesvěcuje  to,  co 

požaduje  Boží  sláva,  a  proto  je  vlastně  popřením  Boha.  Hřích  nikdy  nepředstavuje  jen 

dobrovolný skutek provinění. Každé rozhodnutí pochází z něčeho, co tkví hlouběji než volba 

sama. Hříšný čin je projevem hříšného srdce, tj. vyplývá ze zkaženosti mysli, povahy a vůle. 

Jak jsme již viděli, platilo to nejen o prvním hříchu, ale o všech dalších až dodnes. (Douglas, 

2009, s.302)

O nový, kritický,  způsob čtení  a chápání Genese se pokusil  Immanuel  Kantm),  který 

pojímal prvotní hřích jako zárodek pokroku, chtivost lidstva povstat z nevědomosti a plně se 

otevřít poznání. Utržení plodu, který se zdál být tak lákavý, i když mohl být škodlivý mohl 

být  prvním pokusem „svobodně  se  rozhodovat“.  Člověk  byl  v tu  chvíli 

odsouzen k neustálému zmítání mezi „touhou po ráji,  který byl  výtvorem 

jeho představivosti…v němž by mohl trávit  život  ve snění  a dovádění  a 

popichováním  neúnavného  rozumu,  který  ho  neodolatelně  nutil  rozvíjet 

skryté  lidské  možnosti,  a  který  mu  nedovoloval  znovu  upadnout  do 

primitivismu a prostoty, odkud byl rozumem vytažen.“ (Kant in Delumeau, 

2003,  s.237) Odchod  člověka  z ráje  nebyl  pro  Kanta  „ničím  jiným  než 

přechodem od primitivismu čistě zvířecího stvoření k lidství.“ (tamtéž)

 „Konečně hřích v podstatě nelze „poznat“ objektivně, hřích „se postuluje 

sám“.“ ( Kierkegaard in Delumeau, 2003)

j) Zlatý věk znamená 
 HYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1je" \o "Báje" bájné 
období blaženosti a 
nevinnosti na počátku 
lidstva, kdy lidé nepracovali, 
nestárli a neubližovali si 
navzájem. Klasickou podobu 
báje o Zlatém věku 
zaznamenali 
 HYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/wiki/Antick%C3%A9_%C5%98ecko" \o "Antické Řecko" řečtí 
a 
 HYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina" \o "Latina" latinští 

 HYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/wiki/Antika" \o "Antika" antičtí 
básníci, vyskytuje se však i v 
mnoha jiných kulturách, 
zejména 
 HYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%ADzk%C3%BD_v%C3%BDchod" \o "Blízký východ" Blízkého 
i 
 HYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1ln%C3%BD_v%C3%BDchod" \o "Dálný východ" Dálného východu.

k) Ostrovy blažených 
v představách obyvatel 
starověkého 
 HYPERLINK "http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=%3Cb%3E2%3C/b%3E...%3Cbr%3E%3Cbr%3E...%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Ca%20href=&detail=1&id_desc=23172" Egypta 
a 
 HYPERLINK "http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=%3Cb%3E2%3C/b%3E...%3Cbr%3E%3Cbr%3E...%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Ca%20href=&detail=1&id_desc=83432" Řecka 
fantazijní obraz "záhrobí 
šťastných", kam se oblíbenci 
bohů dostávají za pomoci 
mořských tvorů (například 
delfína), aby tu bezstarostně 
pokračovali ve svém životě.

l) locus amoenus je latinský 
název pro „příjemné místo“, 
je také literárním termínem, 
který obecně označuje 
idealizované místo bezpečí a 
komfortu. Má tři základní 
prvky: stromy, tráva a voda.  

m) Immanuel Kant (1724- 
1804) byl německý filosof, 
jeden z nejvýznamnějších 
evropských myslitelů a 
poslední z představitelů 
osvícenství. Zabýval se 
epistemiologií, metafyzikou, 
etikou, estetikou a 
v neposlední řadě 
náboženstvím, které je podle 
něj založeno na morálce. Je 
pro ni nutné, ale všechna 
organizovaná a rituální 
jednání. Kant ve spise 
Náboženství v mezích čistého 
rozumu (1793) odmítá jako 
zbytečná.

n)Jan Hendl *1947 v Praze. 
Je absolventem UK MFF v 
oboru matematická statistika 
a v současnosti kantorem na 
FTVS UK v Praze. V roce 
1969 studoval 2 semestry na 
Vídeňské univerzitě 
matematickou statistiku a 
filosofii. Zabývá se  
matematickou statistikou, 
metodologií vědy, 
matematickými metodami 
v ekonomii, operačním 
výzkumem a metodami 
kvalitativního výzkumu.

o)ZuzanaFišerová 
(Proksová) *1982 je 
absolventkou PedF učitelství 
VV a Pg a bývalou 
studentkou FF UK v Praze. 
V současnosti je kantorkou 
na gymnáziu Jana Keplera 
v Praze a doktorandkou 
KVV UK v Praze . Její 
diplomová práce byla 
zaměřena na ikonografii 
novozákonních evangelií 
jako východisko k tematizaci 
vyučovacího celku ve 
výtvarné výchově.

http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1je
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antick%C3%A9_%C5%98ecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%ADzk%C3%BD_v%C3%BDchod
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1ln%C3%BD_v%C3%BDchod
http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=%3Cb%3E2%3C/b%3E...%3Cbr%3E%3Cbr%3E...%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Ca%20href=&detail=1&id_desc=23172
http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=%3Cb%3E2%3C/b%3E...%3Cbr%3E%3Cbr%3E...%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3Ca%20href=&detail=1&id_desc=83432
http://cs.wikipedia.org/wiki/1724
http://cs.wikipedia.org/wiki/1804
http://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osv%C3%ADcenstv%C3%AD
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Tato fakta a citace snad poslouží alespoň jako nástin pojetí ráje a hříchu samotnou Biblí  

a následně sekundárními  prameny či kritikou I.  Kanta reprezentujícího postoj  Osvícenství 

k náboženské  tématice.  Mým  dalším  záměrem  je  poskytnout  alespoň  malý  vzorek  pojetí 

těchto  témat  současnou  populací,  konkrétněji  lidmi  formovanými  křesťanskou  kulturou  a 

pohybujícími se v mém okolí.

2.2.4 Vnímání n kterých biblických témat sou asnou populacíě č

Následující sondy nemají ambici stát se právoplatnými, směrodatnými, sociologickými 

průzkumy.  Jde  o  4  otázky  členěné  do  dvou  tématických  celků.  První  dvě  otázky  jsou 

směřované k tématice ráje a druhé dvě k tématu hříchu. Pro názvy těchto dvou průzkumů 

jsem volila cestu metafory, vycházející ze samotných odpovědí respondentů.

Zmíněné sondy mají za úkol posloužit jako obohacení mé bakalářské práce, jako letmý 

pohled do mého okolí, jako potvrzení či vyvrácení některých mých domněnek. Přínosem mi 

byly i jako další rozšíření obzoru, kdy jsem se seznámila alespoň se základy práce s vlastním 

sběrem  materiálů  a  tvořením  primárních  průzkumů.  Pomohla  mi  k tomu  publikace  Jana 

Hendlan) Úvod do kvalitativního průzkumu, Diskurs umění a vzdělávání od Marie Fulkové a 

diplomová práce Zuzany Fišerové (roz.Proksové)o).

m) Immanuel Kant (1724- 
1804) byl německý filosof, 
jeden z nejvýznamnějších 
evropských myslitelů a 
poslední z představitelů 
osvícenství. Zabýval se 
epistemiologií, metafyzikou, 
etikou, estetikou a 
v neposlední řadě 
náboženstvím, které je podle 
něj založeno na morálce. Je 
pro ni nutné, ale všechna 
organizovaná a rituální 
jednání. Kant ve spise 
Náboženství v mezích čistého 
rozumu (1793) odmítá jako 
zbytečná.

n)Jan Hendl *1947 v Praze. 
Je absolventem UK MFF v 
oboru matematická statistika 
a v současnosti kantorem na 
FTVS UK v Praze. V roce 
1969 studoval 2 semestry na 
Vídeňské univerzitě 
matematickou statistiku a 
filosofii. Zabývá se  
matematickou statistikou, 
metodologií vědy, 
matematickými metodami 
v ekonomii, operačním 
výzkumem a metodami 
kvalitativního výzkumu.

o)ZuzanaFišerová 
(Proksová) *1982 je 
absolventkou PedF učitelství 
VV a Pg a bývalou 
studentkou FF UK v Praze. 
V současnosti je kantorkou 
na gymnáziu Jana Keplera 
v Praze a doktorandkou 
KVV UK v Praze . Její 
diplomová práce byla 
zaměřena na ikonografii 
novozákonních evangelií 
jako východisko k tematizaci 
vyučovacího celku ve 
výtvarné výchově.

http://cs.wikipedia.org/wiki/1724
http://cs.wikipedia.org/wiki/1804
http://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osv%C3%ADcenstv%C3%AD
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2.2.4.1 Hlavně mít klid!

Mým záměrem bylo získat prostřednictvím dvou otázek alespoň nástin pojetí biblického 

tématu  ráj  současnou  populací  a  pokusit  se  zjistit  jeho  případný  vliv  na  vidinu  „našeho 

vlastního ráje“. Mimo jiné jsem doufala, že se zde projeví skotečnost, do jaké míry je schopen 

tuto představu ovlivnit biblický předobraz a do jaké ji ovlivňuje současná vizuální kultura – 

konkrétně reklama.  

Charakteristika  respondentů: Dotazovanými  osobami  byli  lidé  z mého  okolí 

v širokém věkovém spektru, s rozličným stupněm vzdělání. Věková hranice se pohybovala od 

19 do 75 let. Jednalo se především o studenty (25 respondentů)  vysokých škol (FF, PF, PedF,  

FSV, PřF UK v Praze, DAMU a St. Martin’s Collage (GB)),  v malém množství o populaci 

důchodového věku (4 respondenti)  a pracující  produktivního věku(8 respondentů). Jsem si 

vědoma toho, že zvláště u této tematiky je podstatná otázky víry. O některých respondentech 

tuto informaci mám, ale o mnohých ne. Přiznám se, že je to pro mě natolik osobní otázka, že 

jsem po delším váhání zavrhla položit ji jakožto doplňkovou otázku k dotazníku.

Na  dotazník  odpovědělo  37  respondentů.  Některé  z dotazovaných  neznám  osobně, 

jelikož mi bylo několik dotazníků vyplněno zprostředkovaně. Ojediněle se vyskytují případy, 

kdy  mi  byly  odpovědi  zaslány  v  elektronické  podobě.  Průzkum se  odehrával  v poměrně 

dlouhém časovém horizontu: od prosince 2009 do května 2010.

Zadání:

1. Jaká je Tvá/Vaše představa biblického ráje?

2. Jak vypadá představa „Tvého/Vašeho vlastního“ ráje?

 Hypotéza: předpokládala jsem, že u první otázky zaznějí ve většině případů hesla: 

Příroda, strom, ovoce, Adam a Eva. U druhé otázky jsem očekávala odpovědi, které se budou 

týkat mezilidských vztahů, přírody a lásky.

Metoda – průběh: vyhodnocení dotazníků proběhlo formou kódování, tedy slova, která 

se opakovala nejčastěji se stala kódy, ke kterým jsem si zapisovala počet opakování daného 

výrazu či jeho synobyma.

Výsledek: Po okódování dotazníků se mi jako nejčastější kódy 1.  otázky ukázala tato 

slova – v závorce uvedu počet opakování – krajina-příroda (16), Adam a Eva (10), jabloň(6), 

zvířata (5), had (4), lidé (4), světlo (4). Je zajímavé, že v Bibli není uveden druh zakázaného 

ovoce,  avšak  panuje  všeobecná  domněnka,  že  jde  o  jablko.  Asi  vlivem toho,  že  většina 
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dotazovaných je nevěřící a ve většině z těchto případů neznalých Bible se atributy jako hora, 

4 řeky a archandělé s plamennými meči objevili v odpovědích jen jednou.

Po okódování otázky 2. vznikly kódy: klid (13), teplo-světlo(9), láska – blízký člověk 

(7),  příroda  (5),  dostatek  času  (4)  a  přátelé  (4).  Výsledky  této  odpovědi  mě  utvrdily 

v přesvědčení, že současný člověk, nebo alespoň lidé v mém okolí, tedy především studenti, 

se pohybují v prostředí, kde je přemíra povinností a informací a opodstatněně nabývá dojmu, 

že se mu nedostává času ani síly všechny tyto vjemy zpracovat.

Modality: na odpovědích respondentů se odrazila především otázka víry, náboženského 

vyznání potažmo znalosti Bible. Zahrála zde důležitou roli i vzdělanost každého jedince. U 

respondentů s vyšším stupněm vzdělání bylo častějším jevem povědomí o Bibli, nebylo však 

nutně spojeno s věřícím člověkem. Genderová role respondentů v tomto dotazníku sehrála, 

myslím, velmi malou, ne-li žádnou roli.

Závěr:  K tomuto průzkumu a položení zmíněných dvou otázek mě vedla touha pokusit 

se zjisti, do jaké míry ovlivňuje biblický obraz ráje představu „našeho vlastního ráje“, místa, 

kde bychom chtěli přebývat, kam bychom se chtěli uchýlit. 

Nejprve jsem došla k závěru, že mediální obraz „ráje“ nemá na respondenty až takový 

vliv, jak jsem předpokládala. K tomu jsem došla po přečtení odpovědí především studentů, 

později jsem ovšem došla k závěru, že atributy,o kterých hovoří( příroda, teplo, světlo, klid, 

čas…) si s „reklamním rájem“ nikterak neodporují. Z toho samozřejmě nelze vyvodit, že jsme 

tímto předobrazem absolutně ovlivněni,  a to už jen proto, že tyto atributy se objevovaly i 

v odpovědích na otázku č. 1, tedy v představách biblického ráje. Po tomto zjištění jsem stála 

před další otázkou: čerpají reklamní tvůrci inspiraci v zobrazování biblického ráje? Nebo je 

tato  shoda „náhodná“?  Zde by bylo  třeba  mluvit  přímo s některými  tvůrci  těchto  reklam, 

jelikož sama si na tuto otázku nejsem schopna odpovědět. Pokud bych tak totiž učinila, byla  

by to jen má domněnka.

 Zajímavé  pro  mě  bylo,  že  obě  otázky  vyvolaly  lavinu  dotazů  ze  strany  věřících 

respondentů. Ptali se, jaký ráj mám na mysli…to mě dovedlo k závěru, že tyto otázky bych 

nyní položila jinak.

Dovolím  si  citovat  tři  ukázky  odpovědí,  které  mě  zaujaly.  Každá  pro  něco  jiného, 

možná i pro svou diametrální odlišnost:

Žena, 22 let, studentka DAMU

1) Jaká je Tvá/Vaše představa biblického ráje?
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 „Zelené místo s modrou oblohou, kde budeme všichni šťastni. Budeme pěstovat všech  

sedm hříchů a radovat se z toho, že se už nemusíme bát, že nepřijdeme do ráje.“

2) Jak vypadá představa „Tvého/Vašeho vlastního“ ráje?

 „Budu mladá,  chytrá,  krásná a úžasná sedět  na zahradě se všemi svými předky  a  

dlouze debatovat o všem možném.“

Muž, 24 let, student PedF a FF UK v Praze

1) „4 řeky, zahrada, ovocné stromy, květy, strom poznání, archandělé s plamennými 

meči střežící vstup“

2)  „Je  mimo  jakoukoli  představu,  spojuju  si  ho  se  všemi  pozitivními  emocemi,  

situacemi a pocity, které jsem kdy zažil. S teplem, pohodou, klidem.“
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Žena, 21 let, studentka PedF UK v Praze

1) „Adam a Eva se povalují v krajině podobné našemu ovocnému sadu. Nic moc se  

neděje. Čas plyne velmi pomalu. Je to jako ve snu, za záclonou. Zvuky i pohyb tu  

moc není, vše jakoby zpomalené. Tráva je měkká, ovoce sladké, voda akorát teplá,  

počasí  příjemné.  Nikde  nic  zlého kromě jednoho hada ukrytého v koruně.Trošku 

unuděný ustrnuý svět.“

2) „Prales plný života, barev, frmolu s klidnými, skrytými místečky. Vše žije, pulzuje.  

Plno květin, zvířat, tvorů z téhle i jiné země. Nikdy není zima, pořád je co objevovat,  

co dělat. Je tu možnost být v úzkém kontaktu s přírodou a lidmi bez obav. Strach tu  

je  jen  pro  zachování  života.  Nikdo  netrpí  méněcenností,  komplexy.  Všichni  žijí  

naplno, jsou velkorysí, velkomyslní a nezabývají se malichernostmi.“

2.2.4.2 Smilstvo, hněv, lenost a ty ostatní

Mým záměrem bylo získat prostřednictvím dvou otázek alespoň malý vzorek pojímání 

biblického  tématu  hřích  současnou  populací  a  zjistit,  jestli  existuje  shoda,  nebo  alespoň 

částečná shoda mezi hříchem „definovaným“ v Bibli a jevy, které považuje za hřích mé okolí. 

Další otázkou, kterou jsem si kladla bylo,  zda a jak budou dotazovaní schopni vystihnout 

rozdíl  mezi  pojmy hřích a  prvotní  hřích,  a  zda v jejich  případě  nepanuje kolem druhého 

zmíněného chiméra, které jsem donedávna bohužel podléhala i já.

Charakteristika respondentů: viz. předešlý průzkum

Zadání: 

1. Napiš/te slovo, nebo slovní spojení, které se Ti/Vám vybaví, když se řekne hřích.

2. Co se Ti/Vám vybaví, když se řekne prvotní hřích?

 Hypotéza: mým předpokladem bylo, že většina respondentů tyto dva pojmy ztotožní. 

U první otázky jsem očekávala slova obsažená v desateru či zmínku o smrtelných hříších. U 

otázky druhé jsem předpokládala, že prvotní hřích si s událostí neuposlechnutí Božího slova 

spojí především věřící.

Metoda – průběh: vyhodnocení dotazníků proběhlo formou kódování, tedy slova, která 

se opakovala nejčastěji se stala kódy, ke kterým jsem si zapisovala počet opakování daného 

výrazu či jeho synobyma.

Výsledek:  V odpovědích  na  1.  otázku  se  opravdu  často  objevovala  slova  obsažena 

v desateru nebo přímo názvy smrtelných hříchů, proto jsem každé z jednotlivých slov připsala 
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pod kód jednoho z nich: sedm smrtelných hříchů (5), desatero (5), ostatních kódů bylo široké 

spektrum a byly proto zastoupeny jen malým množstvím shodných odpovědí: špatnost (3), 

zrada (3), svědomí (2), vina (2), Adam a Eva (2). Odpovědi a tedy i kódy 2. otázky byly 

jednomyslnější: Adam a Eva (13), jablko (11), zakázané ovoce(3), had (3), ráj (2), Bible (2). 

Zde se opět prokázal onen jev, že ovocný strom  a zakázané ovoce bývá identifikováno jako 

jabloň a jablko.

Modality: viz. předešlý průzkum

Závěr: Na rozdíl od předchozích výsledků pojetí hříchu je dost nejednoznačné. Každý 

má pod tímto pojmem ukryto něco jiného. Je to zřejmě tím, že ráj je vnímán spíše jakožto  

abstraktní  pojem,  ale  hřích  je  ve  společnosti  „hmatatelnější“  je  diskutovanější  a  je  mu 

přikládán nemalý význam. Proto zřejmě každý z nás cítí potřebu „zpracovat“ si jej, zaujmout 

k němu postoj, vymezit si sám pro sebe jeho hranice. Častým jevem bylo pojímání hříchu ve 

spojitosti se sexuální tématikou. Zde si myslím, že hrají média svou důležitou roli  (více viz  

kap. 2.3)

Už pro zmíněnou rozličnost odpovědí zde uvedu větší množství vyplněných dotazníků:

Muž, 24 let, student St. Martin’s Collage (GB)

1) Napiš/te slovo, nebo slovní spojení, které se Ti/Vám vybaví, když se řekne hřích.

„Sladké porušení pravidel.“

2) Co se Ti/Vám vybaví, když se řekne prvotní hřích?

„Sladké jablko.“

Muž, 30, pracovník v IT oddělení

1) „Orgie.“

2) „Orgie.“

Žena, 25, studentka PedF UK v Praze

1) „Moje svědomí.“

2) „Dědictví.“

Žena, 22 let, studentka FHS a PedF UK v Praze

1) „Nevěra, krádež, podvod, lež, vražda. Určitě se mi vybaví negativní  pocity, vina  

někoho za něco.“
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2) „Adam a Eva, vyhnání z ráje, Bible. U prvotního hříchu necítím až tak negativní  

pocity, spíš událost, která je součástí náboženství.“

Žena, 20 let, studentka FSV a FF UK v Praze

1) „Sado-maso.“

2) „Nahá žena (zhruba jako z obrazu J.-L.Davida) jak kouše do jablka a had, co se  

směje.  Hlavně  na ní  přitahuje  pozornost,  že  má silný  stehna,  je  chlupatá  a  

červená se, ten zbytek je zamlženej – a špatnej pocit, že se stane něco zlýho.“

Muž, 24 let, student PedF a FF UK v Praze

1) „Vina.“

2) „Prokletí, tíha. Pomohla Kristova oběť?“
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2.3 Terénní sonda – sb r vizuálních textě ů

V následující  části  mé práce představím snad ucelený přehled terénní  sondy,  při  níž 

jsem mapovala 3 prostory, v nichž se denně pohybuji: ulici a na ní všudypřítomné billboardy 

a  reklamní  poutače,  tiskoviny,  zastoupeny  novinami  a  časopisy,  a  virtuální  prostor,  tedy 

internet. Je však nutno hned na úvod podotknout, že nešlo o kompletní zmapování prostoru 

vizuálních obrazů – to snad ani není možno - šlo o jeho část, která byla ohraničena tématikou,  

která mě zajímala a lákala, a které se ve své práci věnuji. Tedy: zaměřila jsem se na oblasti, 

kde jsem četla  více či  méně skrytá  biblická  témata  a  témata  nevztahující  se  k Bibli  jsem 

víceméně ignorovala. Výběr je tudíž subjektivní.

Mou původní představou bylo  zmapovat  pouze ulice,  ve kterých se denně pohybuji, 

tedy ulice hlavního města Prahy. Později jsem ale zjistila, že tyto světy jsou reklamou úzce 

propojeny: tatáž reklama se totiž vyskytuje ve všech třech. Tudíž jsem do sondy zapojila i 

zbylé  dva prostory.  Po čase jsem si však všimla,  že paradoxně mi přibývá více materiálů 

z internetu  a  časopisů  než  z původně  zamýšlené  ulice.  Neznamená  to,  že  by  ulice  byly 

chudým zdrojem vizuální kultury, především reklamy, to ani v nejmenším, avšak zbylé dva 

zdroje byly nepopiratelně pestřejší.

Z těchto prostorů byl tedy pro mou práci vizuálně nejbohatší internet a tiskoviny, proto 

v  mé  obrazové  dokumentaci  dominují.  Virtuální  prostor  byl  pro  mě 

nejpřekvapivější, jelikož mi poskytl možnost nahlédnout do světa reklamní 

tvorby nejen u nás, ale i ve světě. Musím bohužel konstatovat, že dle mého 

názoru úroveň reklamní tvorby u nás nedosahuje ani po technické ani po 

invenční stránce úrovně světové. Odhalila jsem pro mě do té doby netušené 

podoby reklamy.  

2.3.1 Sexistická Dolce & Gabbana

Mám-li být konkrétní, reakci, které u mě dosáhly reklamní kampaně 

značky  Dolce  & Gabbanaa) ,  především  z roku  2008,  jsem do  té  doby 

nezažila.  Mám pocit,  že tato kampaň přesahuje rámec klasické reklamní 

a) Dolce & Gabbana 
Společnost byla založena 
italským návrhářským duem 
Domenico Dolce & Stefano 
Gabbana v italském Miláně 
roku 1985. Specializuje se na 
luxusní zboží 
s charakteristickou 
nadčasovostí, která příliš  
nepodléhá trendům. Do jejich 
sortimentu patří nejen oděvy, 
ale i brýle, hodinky, šperky, 
kabelky, boty a parfémy.
b) Gregory Crewdson (*
1962, Brooklyn) je americký 
fotograf a profesor na Yale 
University (od roku 1993), 
který proslul svými technicky 
náročně komponovanými, 
surrealisticky laděnými 
scénami. V jeho díle můžeme 
naleznout vztah 
‘dokumentárnosti’ a 
scéničnosti ve fotografickém 
umění. Scény vypadají jako 
vystřižené z filmů Spielberga 
či Lynche. Jsou budovány 
společně s tvůrčím štábem, 
který je mnohdy rozsáhlý tak, 
jako by šlo o produkci 
vysokorozpočtového filmu.

http://cs.wikipedia.org/wiki/1962
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotograf
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fotografie  a  nastupuje  zde  efekt  narativu  evokující  pozastavení  příběhu,  jako  je  tomu 

například u fotografií Gregoryho Crewdsonab). Ve světě vyvolala právě zvláště kampaň z roku 

2008 velkou vlnu pobouření  -  vedla  se  debata  o tom zda  jsou tyto  fotografie  uměleckou 

interpretací sexuální fantazie, nebo přesáhly hranici a oslavují znásilnění. Za tuto kampaň bylo 

společnosti Dolce & Gabbana uděleno „ocenění“ za nejsexističtější kampaň roku 2008. Myslím, že 

ukázky budou mít nejlepší výpovědní hodnotu a soud nechť je na každém z vás.(obr. 2.3.1-4)

 
obr. 2.3.1                                                                                     obr. 2.3.2

 
obr. 2.3.3                                                                               obr. 2.3.4

2.3.2 H ešte bez vý itek…ř č

Neopomenutelné  jsou  také  reklamy  upozorňující  především  ženy  na  hříšnost  požitku 

z jídla.  Hesel  typu:  „Energie bez výčitek.“  „Hříšně dobrá čokoláda“ či  „Neodolatelná  chuť!“ 

(doprovozeno fotografií ženy s uhrančivým pohledem a prstem napůl v ústech) je nespočet. (viz. 
obr.2.3.5, 2.3.6) 
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Tento typ reklam jsem nacházela především v časopisech pro ženy. Ty jsou bohužel těmito 

slogany prošpikovány. Jak vypadat a nevypadat, co dělat a nedělat, co jíst a nejíst… to vše se zde 

dočteme…lépe  řečeno  to  vše  na  nás  kříčí  reklamy  ze  stránek  těchto  periodik.  Chvíli  jsem 

věnovala pozornost linii těchto reklam, ale zjistila jsem, že pokud bych se jimi měla zabývat 

podrobně, přivedly by mě před v současnosti tolik diskutovanou otázku kultu ženského těla – 

ideálu doby. Svou práci jsem věnovat tomuto fenoménu nechtěla, tudíž jsem se na něj nefixovala 

a sbírala materiály dále.

                        
obr. 2.3.5                                                                                        obr. 2.3.6

2.3.3 Ráj za pouhých 10990,- (v etn  poplatk )!č ě ů

Jelikož sběr materiálů jsem zahájila na jaře 2009, všude kolem se tou dobou objevovaly 

reklamy na vysněné dovolené. Ty se tedy také staly nutnou součástí mé vizuální sondy. Nabízely 

se mi pohledy na letoviska tolik propagovaná a nabízená cestovními kancelářemi a agenturami. Ta byla 

představována pomocí západů slunce nad rozpálenými plážemi, palmami, dlouhými moly a podobnými 

symboly tzv.„zemského ráje“. (obr. 2.3.7) V ulicích města se objevily rozjásané obličeje dětí na pláži, či 

romantická chvilka ve dvou, kde nesmí chybět palma, pláž, moře a v horších případech křečovitý úsměv 

některé ze známých osobností českého šoubyznysu. Ty ve mně vyvolávaly až smutek.(obr. 2.3.8) 
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obr. 2.3.7                                                                                          obr. 2.3.8

2.3.4 Rajský domov

Dalším typem reklam, které se mezi vizuálními texty množily byly reklamy realitních 

kanceláří,  nabízející pohodlné, výhodné a nově postavené luxusní byty a domy,  které nám 

vykouzlí úsměv na rtech a zajistí spokojený život. Tato ideální obydlí  se nalézají většinou 

v okrajových  čtvrtích  rušného  města.  S  reklamou  tohoto  charakteru  jsem  se  setkávala 

především v ulicích Prahy (obr. 2.3.9) a v reklamních brožurách a letácích daných realitních 

kanceláří  či  jiných  prodejců,  které  byly  dostupné  přímo  u  vchodů  do  kanceláří  či 

prodejen(obr. 2.3.10)  

   
obr. 2.3.9                                                        obr. 2.3.10
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Sběr materiálů začal v březnu 2009 a byl ukončen v listopadu 2009. Reklamy získané 

na internetu byly nasbírány v nejhojnějším počtu, a to 133 reklam, časopisové reklamy jsou 

zastoupeny 60 ukázkami  a  reklamy nafocené v ulicích  Prahy je  reprezentován  taktéž  60ti 

reklamními poutači. Dalším krokem následujícím sběr obrazových textů byla analýza, při níž 

jsem si zvolila témata, kterým se budu věnovat. 

Vím,  že kdybych  ve  sběru  pokračovala  nadále,  vystupovala  by témata  další,  ovšem 

potřebovala jsem čas na to, abych se mohla důkladněji věnovat dvěma či třem z nich.

2.3.5 Vymezení dvou témat 

Během přibližně půlročního sběru obrazového materiálu  jsem si  ujasňovala často se 

vyskytující témata. K tomu mi dopomohla aspekty clusterové analýzyc). Reklamy jsem začala 

řadit do souborů. Ty vznikaly díky otázkám: Co chce daná reklama příjemci nabídnout? Na 

jaké prekoncepty míří? Poté se mi jasně začaly rýsovat tři kategorie – tři 

témata. 

Reklamy vztahující se k oděvům a parfémům vždy nabízely svůdné 

pohledy, polonahá podbízivá těla a nahlédnutí do „intimních“ chvil dvou 

lidí  (v případě internetových reklam,  byl  tento počet  různý –  viz.  kap.  

2.3.1 -  kampaň D&G).  Na počátku jsem zde  zařadila  i  reklamy,  které 

měly  toto  téma  přímo  v názvu,  tedy  –  „  Hříšně  dobrá  čokoláda“  atd. 

Z toho jsem upustila, aby se mi pod tímto tématem neobjevovaly dva, ale 

jeden motiv: hřích ve smyslu smilstva.

 Do další kategorie jsem řadila reklamy cestovních kanceláří, nabízející „ráj na zemi“ 

(viz.  obr.  2.3.7,  2.3.8)a  realitní  kanceláře  s nabídkou dokonalého  domova  (viz  obr.  2.3.9,  

2.3.10), což lze také považovat za určitou vidinu ráje. 

Třetí kategorie se vydefinovala především pomocí reklam na kosmetiku a oděv, které na 

„dokonalých“  lidech  propagují  své  výrobky.  Aby byl  souhrn výše  zmíněných  kategorií  – 

témat – a jejich nositelů přehlednější, a aby se mi lépe pracovalo, vytvořila jsem si následující  

myšlenková schémata - myšlenkové mapy: 

c) clusterová analýza jinak 
též shluková je souhrnným 
názvem pro celou řadu 
výpočetních postupů, jejichž 
cílem je rozklad daného 
souboru na několik relativně 
homogenních podsouborů 
(shluků) a to tak, aby 
jednotky (objekty) uvnitř 
jednotlivých shluků si byly 
co nejvíce podobné. Přitom 
každá jednotka je popsána 
skupinou (promněnných) 
znaků .
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Mým následujícím, ač dlouho odkládaným, krokem bylo vypuštění třetího tématického 

okruhu, a to ze dvou důvodů: jak jsem již výše zmínila, ideál doby – madona – venuše – ikona 

či jak by se dalo toto téma nazvat je samo o sobě tak obsáhlé, že by mohlo být předmětem 

samostatné diplomové práce.  Navíc je to téma v současnosti  tolik mapované,  že mě příliš 

nelákalo být dalším z jeho mnoha badatelů. Zaujalo mě, že jsem zde nalezla zakódována hned 

dvě tak zásadní témata SZ i NZ (viz. kap. 2.2.3). Pravděpodobně i pro mé vlastní prekoncepty, 

kterých jsem si plně vědoma, se mi tato témata ve zmíněné analýze vizuální sondy objevila. 

Výslednými  tématy  tedy  jsou:  hřích -  zastoupen  reklamními  kampaněmi  na  módní 

značky a především parfémy - a ráj - s nímž ve svých sloganech operují nejen cestovní, ale i 

realitní kanceláře (výklad těchto pojmů viz. kap. 2.2.3) 

  RÁJ

Cestovní 
kanceláře

Realitní 
kanceláře

HŘÍCH

Oděvní značky parfémy

IDEÁL DOBY
venuše, madona, ikona

Oděvní značky Kosmetické firmy
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2.3.6 Ikonografická a ikonologická analýza zvolených ukázek

V této kapitole se pokusím o nástin ikonografické analýzy zvolených ukázek reklam. 

Jedná se o reklamy, které jsem vybrala z nashromážděných vizuálních textů(viz. kap. 2.3) 

Analýza  částečně  vychází  z teorie  Erwina  Panofskéhod),  s kterým jsem se  seznámila 

prostřednictvím  diplomové  práce  Zuzany Fišerové  (Proksové)e),  z níž  budu níže  i  citovat. 

Dalším zdrojem mi byl  Diskurz Umění a vzdělávání od Marie Fulkové, kde jsem čerpala 

především pro oddíl empirický divák. 

Nechci  se  dopustit  jakýchkoli  soudů,  především  s  „negativními 

verdikty“,  pokusím  se  pouze  předestřít  možnosti  výkladu.  Je  také 

podstatné si uvědomit, že ne vždy, ba naopak, je reklama plně v rukou 

tvůrce. Je častým jevem, že zadavatel do tvorby reklamy velmi výrazně 

zasahuje.

2.3.6.1 Výběr ukázek 

Výběr ukázek je zcela subjektivní. Z množství nashromážděných vizuálních textů jsem 

si udělala užší výběr z každého z témat. Konkrétně se jednalo o 2 reklamy s námětem ráje 

(viz.  obr. č. 2.3.11, 2.3.12) a 2 s námětem hříchu  (viz  obr. 2.3.13, 2.3.14). Z těch jsem si 

později vylučovací metodou určila finální dvě. 

d) Erwin Panofský (1892 – 
1968) byl německý historik 
umění, který emigroval do 
Ameriky. Jeho velkým přínos 
spočívá především ve studiu 
symbolů a ikonografie 
uměleckých děl a následné 
třívrstevnaté ikonologické 
analýze, jejímž je autorem.
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U ráje to byla reklama cestovní kanceláře Firo tour na zájezd do Egypta (obr. 2.3.12), 

asi  pro  její  „podivnost“  –  zajímalo  mě,  jestli  budu  jediná,  na  koho  tato  reklama  působí 

rozporuplným dojmem. 

Obr. 2.3.11

     Obr. 2.3.12
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U hříchu to byla reklama na parfém – toaletní vodu značky Versace (obr. 2.3.14). Zde 

jsem dlouho váhala mezi reklamou na značku Replay (obr. 2.3.13) a Versace. Možná právě 

kvůli absurditě jejich podobnosti. Obě reklamy jsou si blízké mimo jiné pozicí dvou figurantů, 

kdy se žena soustředí na muže a muž se dívá do objektivu fotoaparátu,  žena má výrazný 

prsten a je odhalenější než muž… (podrobněji viz. kap. 2.3.6.2)

   
Obr. 2.3.13                                                                        obr. 2.3.14
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2.3.6.2 Ikonologická analýza reklamy s motivem ráje

Reklama cestovní kanceláře Firo tour na zájezd do Egypta 
obr.2.3.12

1.rovina: Předikonografický popis – přirozený význam:

Prvky: 5 postav, 3 v prvním plánu, 2 v druhém, moře, pláž, 

hory  na  horizontu,  palmy,   slunce,  slunečník,  nebe  bez 

mraků

Kompoziční  vztahy: postava  v prvním  plánu  je  otočena 

směrem  k objektivu  a  čte  si,  další  dvě  v 1.  plánu  jsou 

směřovány do 3. plánu, kde se nachází další dvě příchozí 

postavy,  nad  3  postavami  v prvním plánu  slunečník,  nad 

jednou ze dvou osob v plánu druhém je slunce

Atmosféra: horký letní den, slunce u horizontu – snad ráno, 

podle ohnutých palem fouká vítr, atmosféra je rozporuplná: 

postava v popředí se tváří pochmurně, zbytek postav má úsměv na rtech 

Děj: postavy  v zadním  plánu  kráčejí  směrem  k postavám  v prvním  plánu,  ty  je  (kromě 

postavy v popředí) s úsměvem pozorují

2.rovina: ikonografický popis – konvenční význam

Pojmenování postav: v prvním plánu jde zřejmě o rodinu: žena, muž, chlapec, v druhém plánu 

jde nejspíš o matku s dcerou

Námět: dovolená – chvíle odpočinku

Záměr  autora: přilákat  zákazníky cestovní  kanceláře  ke koupi  zájezdu do Egypta  – podle 

pyramid na malé fotografii v pravém dolním rohu soudě

3.Ikonologická interpretace – vnitřní význam

kontext  doby: jelikož  jde  o  reklamu  na  zájezd  do  v současnosti  jedné  z turisticky 

nejnavštěvovanějších zemí je zřejmé, že jde o současnost 

Společenská situace: jde zřejmě o středoevropskou rodinu – jednotícím prvkem jsou blonďaté 

vlasy a světlá pokožka v porovnání s dalšími dvěma příchozími, ty by, právě kvůli atributu 

tmavé pokožky a vlasů a podle slunce nad hlavou ženy, jenž lze považovat za symbol lidu, 

který, podle mytologie, uctíval boha slunce, mohly být považovány za místní obyvatele. Jde 

zřejmě o matku s dcerou, které by mohly představovat přívětivost a vstřícnost místních vůči 
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turistům. Je zde nasnadě i jiný výklad týkající se kontaktu mezi otcem rodiny a exotickou 

cizinkou v době nepozornosti manželky.

Autor-přínos: kvůli poslednímu zmíněnému možnému výkladu, tedy kontaktu otce od rodiny 

s exotickou ženou je rozporuplné, zda se autorovi záměr přilákat zákazníky zadařil. Výsledek 

může být vzhledem k potenciální roli matky rodiny kontraproduktivní. 

2.3.6.3. Ikonologická analýza reklamy s motivem hříchu

Reklama na parfém - toaletní vodu Versace
obr.2.3.14

1.rovina: Předikonografický popis – přirozený význam:

Prvky: 2 postavy, nahota, bílé sako, bílý prsten, flakon s 

parfémem

Kompoziční  vztahy: detailní  záběr,  postavy  v těsném 

kontaktu,  jedna  z postav  orientovaná  k objektivu 

fotoaparátu,  pod  touto  postavou  v pravém  dolním  rohu 

flakón s parfémem.

Atmosféra: intimního charakteru, je zde napětí a očekávání 

vyjádřené pootevřenými ústy,  nahé tělo nořící  se ze tmy 

iniciuje večerní scénu

Děj: mladý  pár  se  chystá  k polibku,  částečná  nahota 

odhaluje,  že  pravděpodobně  i  k něčemu  dalšímu;  jedena 

z postav se však dívá mimo svůj objekt touhy, jakoby ji něco vyrušilo či zaujalo (děj reklamy 

viz. video na   http://www.youtube.com/watch?v=5aAZRoUneTI   )

2.rovina: ikonografický popis – konvenční význam

Pojmenování postav: jde o ženu a muže

Námět: Přitažlivost, vášeň, sexuální napětí

Záměr autora: přimět potenciální zákazníky – muže - ke koupi parfému pod vidinou zvýšení 

sex-appealu pro opačné pohlaví

3.Ikonologická interpretace – vnitřní význam

kontext doby: jde o reklamu z roku 2008

Společenská  situace: žena  je  nahá,  což  lze  považovat  za  vyjádření  přirozenosti  v opozici 

k tomu  je  elegantně  oblečený  muž.  Vezmeme-li  v potaz,  že  oděvem  se  lze  ozvláštnit, 

http://www.youtube.com/watch?v=5aAZRoUneTI
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propůjčit si jinou podobu, identitu, může to být symbolem právě oné vůně. Oděv vypovídá o 

muži: jde o člověka z „vyšší vrstvy“, která je cílovou skupinou výrobků značky Versace. U 

ženy toto s jistotou určit kvůli nahotě nelze,  disponuje však atributy zdravé krásné ženy – 

pleť, vlasy, štíhlost.Výrazným symbolem je prsten na ruce ženy – pravděpodobně  znamení 

oddanosti muži, kterého objímá. Souvislost lze najít i ve stejné barvě prstenu a mužova oděvu. 

Pohled do objektivu zde může naznačovat „zadní vrátka muže“. 

Autor-přínos: Portrétu je využit zřejmě pro lepší čitelnost výrazů, které zde vypovídají právě 

o napětí. Vrátím-li se k pohledu do objektivu, mohl zde být také záměr autora lehce nechat 

ztotožnit recipienta s figurantem, tudíž reklama splnila svůj účel.

2.3.7 Percepce vizuálních textů

Ať chceme nebo ne, jsme recipienty. Každý den, každou hodinu či minutu. Všude. Naše 

estetické soudy jsou ovlivněny prekoncepty, které v sobě všichni nosíme. Otázkou je, nakolik 

chce každý z nás tyto prekoncepty odhalit a doplnit je o poznání na základě informací, ne 

pouze zkušenosti. Jinými slovy to, nakolik se z nás, jako emirického diváka staneme vizuálně 

gramotný divák je jen na nás samých.

Následující  percepce  jsou  malou  ukázkou  toho,  jak  je  vybraný  vzorek  recipientů 

vizuálně  gramotný.  Na  jednotlivých  ukázkách  (předešlé  reklamy  –  obr.  2.3.12,  2.3.14) 

můžeme  posoudit  nakolik  jsou  jejich  poznatky empirické  a  nakolik  podložené  znalostmi. 

Výsledky tohoto malého průzkumu samozřejmě nelze paušalizovat.  Mohou posloužit  jako 

zajímavé podněty pro případná další bádání.

2.3.7.1 Empirický divák

„Aktuální vnímání empirického diváka má půvab dětského pohledu, který je nový a tím 

pádem i objevný.“ (Proksová-Fišerová, 2007, s.17)13

Je  zde,  myslím,  na  místě  objasnit  pojem empirický  divák.  Nejprve  tak  učiním dle 

slovníku cizích slov, ovšem je třeba tento termín definovat v kontextu vizuální sémiotiky a 

rozšířit  tak  jeho význam.  Empirický  znamená  zakládající  se  na  zkušenosti,  empirii,  daný 

zkušeností.  (Klimeš,  1981,  s.152).  Z hlediska  diskursu  umění  a  vzdělávání  tento  termín 

definovala Marie Fulková následovně: „Způsoby přístupu empirických diváků k uměleckému 

dílu  (obecně  k vizuálnímu  artefaktu)  chápeme  v opozici  k pojmu  „ideální  divák“,  jehož 
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aplikace umožňuje spíše obrat k formálním kvalitám obrazu a z nich vyplývajícího zájmu o 

status obrazu/uměleckého díla  […] K zkušenostem empirických diváků (živých konkrétních 

lidí  různého  věku,  s různou  životní  historií,  genderovými  a  dalšími  sociálními 

charakteristikami) s mnohými vizuálními kompetencemi, které získávají mimo školu, by mělo 

být  přistupováno  s respektem,  neboť  právě  těmto  lidem  by  měly  sloužit  nové  modely 

vzdělávání v oblasti vizuální kultury.“ (Fulková, 2008, s. 307)

Následující  průzkumy  probíhaly  u  širokého  spektra  recipientů,  zabývajících  se 

rozličnými obory. Jsou mezi nimi i studenti výtvarné výchovy, ovšem troufám si říci, že se 

pohybují na rozmezí „ideálního diváka“ a diváka empirického charakteru. Soudím tak proto, 

že se mezi nimi neobjevil nikdo s hlubokou teoretickou znalostí problematiky ikonografické 

či ikonologické analýzy. 

2.3.7.2 Průzkum 

Reklama cestovní kanceláře Firo tour na zájezd do Egypta 

Mým záměrem bylo  zjistit,  zda  reklama  cestovní  kanceláře  Firo  tour  na  zájezd  do 

Egypta vyvolá v respondentech pocit kýženého klidu, jestli se ztotožňuje s jejich představou 

místa, kde by chtěli trávit čas.

Charakteristika  respondentů: Dotazovanými  osobami  byli  opět  lidé  z mého  okolí 

v širokém  věkovém  spektru  (19  –  75  let),  s rozličným  stupněm  vzdělání.  Celkem  bylo 

vyplněno 26 dotazníků. Většinou dotazovyných byly studenti (17 respondentů) vysokých škol 

(FF, PF, PedF, FSV, PřF UK v Praze a DAMU), v menší míře pracující produktivního věku 

(7respondentů) a pouze 2 respondenti důchodového věku. Průzkum se odehrával v poměrně 

dlouhém časovém horizontu: od prosince 2009 do května 2010.
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Zadání:

1. Popiš/te podrobně, co vidíš/vidíte na fotce.

2. Jaký máš/máte pocit/y z této fotky?

3. Chtěl/a bys/te být na tom místě? Proč?

4. Jaký slogan bys/te pro tuto reklamu zvolil/a?
                                              obr. 2.3.12

Hypotéza: předpokládala jsem, že nejčastějšími kódy první otázky budou moře, slunce, 

pláž,  rodina,  dovolená;  u  druhé  otázky  jsem  očekávala  rozporuplnost;  u  třetí  jsem 

předpokládala převahu kladné odpovědi, u sloganů jsem si žádný předpoklad nevytvořila.

Metoda – průběh: vyhodnocení dotazníků proběhlo formou kódování, tedy slova, která 

se opakovala nejčastěji se stala kódy, ke kterým jsem si zapisovala počet opakování daného 

výrazu či jeho synobyma.

Výsledek: budu uvádět pouze nejčastější kódy každé z odpovědí a počty respondentů, 

které je nebo jejich obdobu užili, u otázky č.3 uvedu důvody odpovědí a na závěr budu citovat 

několik příkladů sloganů.

1.  moře (11), pláž (10), rodina (10), pyramidy (7), flirt – erotika (5), dovolená (5), 

idyla (5)

2. Kladný (9), rozporuplný (7), chlad – negace (3), umělost (2), neutrální (2)

3. Ne (13)  –  důvody:  špatná  reklama  (9),  moc  lidí  (2),  alergie  na  slunce  (1), 

pasivita (1)

Ano (14) – důvody: teplo - slunce (11), odpočinek (3)

4. „Ať žije nevěra!“

„Letní ráj v Egyptě“

Modality: Domnívám  se,  že  vliv  na  odpovědi  měl  především  to,  zda  byl  daný 

respondent zaměřen „mainstreamově“ či „alternativně“, dále pak  životní zkušenost, hlavně 

při rozkódovávání „vztahu“ mezi cizinkou a otcem rodiny – jedna 20ti letá respondentka se 

dokonce  domnívala,  že  žena  v popředí  nepatří  ke  zbylým 4  postavám,  které  dle  ní  tvoří 

rodinu.

Závěr:  Jak  lze  již  z výsledků  kódování  vyčíst,  reakce  na  tuto  reklamu  byly  velmi 

rozporuplné. Recipientovi,  který se reklamou zabýval jen „povrchově“ vyvstaly jen hlavní 
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atributy léta a dovolené, pozornějšímu příjemci neunikl „podivný“ vztah mezi figuranty na 

fotografii. Polovina dotazovaných se s tímto obrazem „reklamního ráje“ ztotožnila. Přiznám 

se, že jsme očekávala více negativních ohlasů. Jako přínosný beru jeden doprovodný rozhovor 

s respondentem, kdy na tuto reklamu zareagoval  poznámkou:  „To je jako obrázky ráje ze 

Strážné věže!“ V tu chvíli jsem měla pocit stvrzení spojitosti obrazů reklamy s obrazy Bible.

Reklama na parfém – toaletní vodu Versace

Mým záměrem bylo jak působí reklama na parfém versace na recipienty,  jak na ně 

promlouvá, zda je případně pohoršuje.

Charakteristika  respondentů: Dotazovanými  osobami  byli  opět  lidé  z mého  okolí 

v širokém  věkovém  spektru  (19  –  75  let),  s rozličným  stupněm  vzdělání.  Celkem  bylo 

vyplněno 26 dotazníků. Většinou dotazovyných byly studenti (17 respondentů) vysokých škol 

(FF, PF, PedF, FSV, PřF UK v Praze a DAMU), v menší míře pracující produktivního věku 

(7respondentů) a pouze 2 respondenti důchodového věku. Průzkum se odehrával v poměrně 

dlouhém časovém horizontu: od prosince 2009 do května 2010.

Zadání:

1. Popiš/te podrobně, co vidíš/vidíte na fotce.

2. Jaký máš/máte pocit/y z této fotky?

3. Co si myslí ten muž?

4. Co si myslí ta žena?

5. Jaký slogan bys/te pro tuto reklamu zvolil/a?        obr. 2.3.14

Hypotéza: předpokládám,  že  u 1.  otázky budou zaznívat  odpovědi  jako pár,  vášeň, 

objetí, muž, žena, vůně, u 2. otátky napětí, záhadnost, ale i sebestřednost, otázkám 3., 4. a 5.  

jsem nechala volný průběh – neměla jsem k nim utvořenou hypotézu. Předpokládala jsem 

také, že některé respondenty bude tato reklama pohoršovat.
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Metoda – průběh: vyhodnocení dotazníků proběhlo formou kódování, tedy slova, která 

se opakovala nejčastěji se stala kódy, ke kterým jsem si zapisovala počet opakování daného 

výrazu či jeho synobyma.

Výsledek: budu uvádět pouze nejčastější kódy každé z odpovědí a počty respondentů, 

které je nebo jejich obdobu užili, u otázek č.3 a 4 budou kódem slovní spojení či celé věty, u 

5. otázky opět uvedu citace některých z navržených sloganů.

1. Muž a  žena(17),  parfém (8),  objetí  (6),  muž  –  pohled  do  objektivu  (6),  muž  – 

oblečen (5), žena – polibek (5)

2. Naaranžovanost – umělost (6), nepříjemný (5), zkoumavý – voyer (2), erotika (2), 

očekávání (2), neutrální (2)

3. Jak zaujmu? (5), chci ji do postele (5), chci pryč  (3) měl bych přestat  (3), jsem 

důležitější než ona (2)

4. Na něj (4), na sex (4), už abych to měla za sebou (3), na peníze (2), jak vypadá (2), 

nemyslí (2)

5. „Versace vám zajistí vstup všude“

„Buďtě magnetem pro ženy!“

„S našim parfémem dosáhnete všeho“

Modality: domnívám  se,  že  se  zde  u  respondentů  nutně  projevila  otázka  genderu, 

především v hodnocení vztahu těchto figurantů. Ženy si často a s pohoršením všímaly, že se 

muž dívá do objektivu a ne na ženu, která se mu plně oddává.

Závěr: Reklama je orientována spíše pro muže, u žen, jak jsem předpokládala, budila 

často nevoli. U většiny mužů tomu bylo naopak, jelikož se zřejmě lehce a rádi ztotožnili s rolí, 

kterou v dané reklamě hraje muž.

(několik vyplněných dotazníků viz. příloha č.8)
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3. ÁST SČ  DIDAKTICKÝM ZAM ENÍMĚŘ

3.1 Instalace objektu Adrieny Šimotové

Instalace objektu Adrieny Šimotové v kostele 

Nejsvětějšího Salvátora v Praze

Instalace Adrieny Šimotové | vernisáž  

17. 2. 2010 (popeleční středa) v 20:15 | kdy 

sakristie kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze, Křižovnické 

nám. 2, 110 00 Praha 1 | kde

17.2.–11.4. 2010 (postní období ) v presbytáři kostela | trvání 

(kurátorovo slovo viz. příloha č. 9)
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3.2 Projekt v kostele Nejsv t jšího Salvátora vě ě  Praze

V době, kdy jsem přemýšlela  nad „didaktickou částí“  bakalářské práce mi nečekaně 

přišla nabídka zúčastnit  se jedinečného projektu v kostele  Nejsvětějšího Salvátora v Praze 

(informace  o  kostele  viz.  příloha  č.  10). Jednalo  se  o  doprovodný  edukační  program 

s výtvarnou dílnou vztahující se k instalaci objektu Prostrace od Adrieny Šimotovéa) v tomto 

kostele. 

Souvislost  se svou bakalářskou prací jsem spatřila  především v zaměření  na morální 

hodnoty,  které úzce souvisejí s částí bakalářské práce, která se zabývá Biblí samotnou, ale 

také  vlivem  médií  na  současnou  populaci.  Účastníci  tohoto  programu 

dostali  prostor   zabývat  se  svými  zásadami  a  morálními  hodnotami. 

Atmosféru, kterou byl schopen nabídnout kostel Nejsvětějšího Salvátora a 

dílo A.Šimotové není ve výuce lehké vytvořit, dovoluji si tvrdit že je to až 

nemožné. Je nutné podotknout, že nešlo o pokus o galerijní animaci. Rozdíl 

mezi  galerií  a  atmosférou  kostela  je  propastný,  o  to  měl  tento  projekt 

potenciál  být  unikátnější.  Zastávám též  názor,  že  náboženská  tématika, 

s níž  by se ve škole mělo  pracovat  by mohla být velkým přínosem pro 

pochopení kultury, ve které žijeme. 

Účastníkům byly poskytnuty informace o tvorbě současné umělkyně 

Adrieny Šimotové, o tématech religiózních týkajících se postního období, ve kterém byla tato 

instalace  uskutečněna,  o  samotné  prostraci  a  někteří  studenti  ze  škol  bez  uměleckého 

zaměření se seznámili s novou grafickou technikou.

Program musel být koncipován v poměrně krátkém časovém úseku. Na této koncepci se 

podílel  sám kurátor  výstavy  Pavel  Brunclík,  za  KVV UK v Praze  doc.  Ivan  Špirk,  jeho 

doktorandka  Mirka  Kafková,  já,  religionista  Martin  Peroutka  a  za  kostel  Nejsvětějšího 

Salvátora to byl Martin Staněk a Paula Jirsová Fassati.

Program absolvovalo celkem 5 skupin, jejichž věková hranice se pohybovala od 9 do 20 

let. Dílny probíhaly ve dnech: 8., 16., 17., 23.3. 2010.

Program byl rozčleněn do následujících částí (podrobný popis programu viz. příloha č.11)

3.2.1 Vizuální seznámení s dílem Prostrace  

- příchod hlavním vchodem, promluvení přímo u díla

a) Adriena Šimotová patří 
k tvůrcům českého 
poválečného umění. S její 
emotivní ženskou tvorbou 
byl vždycky spojován i 
hluboký etický kredit. 
Studovala na VŠUP v Praze, 
kde se také seznámila s řadou 
kolegů, kteří později tvořili 
základ skupiny UB 12. Tato 
autorka je dnes mezinárodně 
ctěnou a obdivovanou 
osobností. Její práce se 
pohybují až na samotné 
hranici zobrazení, přitom 
překypují obsahy: jsou velmi 
smyslové a přitom duchovní.
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- působení díla bez „odhalení“ okolností – vnitřní formulování otázek

- objasnění smyslu umístění instalace (galerie x kostel) 

3.2.2 Seznámení s A.Šimotovou a jejím dílem, pojem prostrace, liturgie Velikonoc
- přesun do sakristie

-  projekce  děl  A.Šimotové  +  seznámení  s jejím  dílem  (podněty  tvorby,  techniky, 

ukázky) 

-  v návaznosti  na dílo  Prostrace objasnění  tohoto pojmu,  jeho rozměrů  (viz.  příloha 

č.11)

- prostrace v liturgii,  přechod k tématu postního období – propojení s dobou instalace 

(viz. příloha č.11)

3.2.3 Výtvarná ást - „kódovaný vzkaz“č

- ujasnění vlastních priorit, vnitřní dialog

- zadání:Vytvořit si kolem sebe prostor, kde nebudu rušen, klid na meditaci. Na pauzák 

(volba barvy na nich) napíší libovolný počet slov, „klíčová slova“ svého života, to, co je pro 

ně nejpodstatnější, co se jich bytostně dotýká.

 -  technikou monotypu  vznikne  grafika,  díky  níž  je  čtení  slov  ‚obtížné‘,  tudíž 

zachovává charakter soukromé výpovědi. Je zde možnost uplatnit negativ i pozitiv výsledku. 

3.2.4 Odevzdání vzkazu
- návrat do kostela, odevzdání vzkazu do skleněné schrány

- vzniká překrývání „kódovaných“ vzkazů, vrstvení – souvislost s dílem A.Šimotové

- možnost diskuze přímo nad dílem

(fotodokumentace programu viz. příloha č. 12)
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3.2 Záv re ná reflexeě č

Projekt k instalaci díla A.Šimotové pro mě byl velmi zajímavou a podnětnou zkušeností. 

A to hned z několika důvodů: pronikla jsem do prostor, které mi byly až dosud neznámé, 

poznala jsme vstřícnost lidí z farnosti, získala jsem zkušenost práce v kolektivu lidí, kteří jsou 

pro  mne  autoritami,  měla  jsem mimo  jiné  možnost  nahlédnout  do  oboru  religionistiky  a 

dozvědět  se  něco  o  práci  kurátora  výstav  a  konečně:  mohla  jsem  pracovat  s účastníky 

programu v širokém věkovém spektru a získat tím alespoň malý náhled do různosti jejich 

přístupů. Díky  kantorce jedné ze skupin – studentů gymnázia Jana Keplera – Mgr. Zuzaně 

Fišerové, která dala následně studentům ve škole za úkol napsat reflexi na proběhlou dílnu, 

mohu uvést alespoň dvě z nich (viz. příloha č. 13) 

Mým zjištěním bylo, že podstatným činitelem je, zda se na tvorbě a aplikaci projektu 

podílí více lidí. Pokud ano, je velmi důležitá vstřícnost, shoda, otevřenost a atmosféra, která 

mezi jednotlivci panuje. 

Jsem si vědoma toho, že z mé strany mohla být vnesena do projektu pouze chuť podílet 

se na něm a zájem naučit se novým věcem. Zatím jsem zde nemohla fungovat jako odborník-

pedagog. Za zkušenost, kterou jsem při průběhu projektu získala, jsem však velmi vděčná.
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4.VÝTVARNÁ ÁSTČ

V následující  části  své práce uvedu některé příklady tvůrců,  jež se zabývají  otázkou 

působení  médií  na  recipienty,  u  Romana  Týce  se  jedná  dokonce  o  propojení  fenoménů, 

kterými se zabývám, tedy médii a biblickými náměty. Dále uvedu přímou inspiraci pro mou 

vlastní výtvarnou práci a poté představím práci samotnou.

4.1 Roman Týc: K ížová cesta ř

Roman Týc je  autor,  který se zabývá mimo jiné 

tématem médií,  jejich  vlivu  na  společnost  a  konzumní 

společností  jako takovou. Typickým jevem je u tohoto 

kontroverzního autora práce ve veřejném prostoru,  kde 

se ovšem často pohybuje na samotné hranici zákona.

Jeho nedávnou akcí  se  stala  Křížová cesta,  která 

v sobě nese výše zmíněné fenomény reklamy a námětů 

z Bible. 

 „Videozáznam  ukazuje  akci  počínaje  probitím 

ruky hřebem a otištěním krvavých skvrn na papír, které 

pak posloužily jako základní motivy jednotlivých plakátů 

zastavení.  Ty  byly vlepeny  místo  komerčních  reklam  do  vitrín  tramvajových  zastávek 

v pražském Karlíně, od Křižíkovy po Ocelářskou.“ (Wohlmuth, 2010)14

Videozáznam této akce naleznete na:

http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/vytvarne-umeni/velikonoce-roman-tyc-a-krizova-

cesta_164257.html 

4.2 ZTOHOVEN: znásiln ný podv domí ě ě

Umělecká skupina úzce související  s Romanem Týcem se zabývá především světem 

médií  a  jejího  vlivu  na  populaci.  Poukazují  na  konzumnost  společnosti,  která  bere  fakta 

předestíraná médii jako jedinou a neměnnou pravdu. Jako ilustrace nám může posloužit jejich 

akce z roku 2003 s názvem Znásilněný podvědomí, kdy během jedné noci vyměnili cca 750 

http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/vytvarne-umeni/velikonoce-roman-tyc-a-krizova-cesta_164257.html
http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/vytvarne-umeni/velikonoce-roman-tyc-a-krizova-cesta_164257.html
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citylightů  v metru.  Reklamy  původní  nahradily  velkým  otazníkem  s odkazem  na  jejich 

webovou stránku. Dovolím si zde z ní citovat:

„Reklama je nejmocnější médium. Útočí na nás z televize, rádia, z internetu, ze stránek 

časopisů...  zahlcuje  ulice,  dopravní  prostředky,  poštovní  schránky  i  veřejné  záchodky. 

Nevyhnete se ji. I když zdánlivě nabízí různé zboží, představuje stále tentýž dokonalý svět, ve 

kterém se po sladkém hubne, kde žvýkačky čistí zuby, cigarety chutnají a voní a auta jsou 

nejbezpečnějšími  místy  na  světě.  Hodnoty  bez  hodnot,  krása  bez  krásy.

Možná  si  myslíte,  že  vás  se  to  netýká.  Reklama  ale  postupně  a  nenápadně  znásilňuje 

podvědomí každého z nás. Proto si bereme slovo. Zneužíváme reklamu, která zneužívá naše 

nejvnitřnější touhy, myšlenky a city, aby prodávala zboží. Překrucujeme ji, pozměňujeme ji, 

přetváříme ji tak, aby alespoň jeden den mluvila řečí umění. Vytváříme jiné reklamy. Takové, 

které nemůžete přejít bez povšimnutí. Takové, které vzbuzují neklid. Takové, které se nesnaží 

vplížit do vaší mysli bočním vchodem podvědomí. Třeba budou i vám otazníky milejší než 

dokonalý svět vyretušovaných tváří.“ (Ztohoven, 2003)15

Videozáznam z akce Znásilněný podvědomí naleznete na:

 http://www.ztohoven.com/podvedomi.html 

4.3 další inspirace 

Při hledání inspirace pro mou vlastní výtvarnou 

část bakalářské práce jsem objevila různé zprávy o 

zneužití hlavy církve reklamou. Papež Benedikt XVI. 

se objevil hned na dvou reklamách. Jednalo se o 

reklamy na pivo a na nealkoholický nápoj (viz.  

internetové stránky uvedené níže). V těchto reklamách 

jsem spatřila přímou inspiraci pro svou výtvarnou část. 

http://www.lidovky.cz/reklama-vyuzila-papeze-s-

obamou-rade-pro-reklamu-se-to-nelibi-p5n-/ln-

media.asp?c=A090626_160030_ln-media_jar 

http://zpravy.idnes.cz/pivovarnik-zlobi-verici-papezem-se-svestkou-na-hlave-

p0v-/domaci.asp?c=A090926_155519_domaci_abr

http://zpravy.idnes.cz/pivovarnik-zlobi-verici-papezem-se-svestkou-na-hlave-p0v-/domaci.asp?c=A090926_155519_domaci_abr
http://zpravy.idnes.cz/pivovarnik-zlobi-verici-papezem-se-svestkou-na-hlave-p0v-/domaci.asp?c=A090926_155519_domaci_abr
http://www.lidovky.cz/reklama-vyuzila-papeze-s-obamou-rade-pro-reklamu-se-to-nelibi-p5n-/ln-media.asp?c=A090626_160030_ln-media_jar
http://www.lidovky.cz/reklama-vyuzila-papeze-s-obamou-rade-pro-reklamu-se-to-nelibi-p5n-/ln-media.asp?c=A090626_160030_ln-media_jar
http://www.lidovky.cz/reklama-vyuzila-papeze-s-obamou-rade-pro-reklamu-se-to-nelibi-p5n-/ln-media.asp?c=A090626_160030_ln-media_jar
http://www.ztohoven.com/podvedomi.html
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vlastní výtvarná práce 

„Ta nádherná naděje na vzkříšení“

Reklama na křesťanství – reklamní leták

Jak jsme již výše zmínila, inspirací mi byly situace, kdy reklama využila hlavu církve 

pro své účely. Rozhodla jsem se, že udělám opak: tedy tentokrát církev využije reklamu ke 

své „propagaci“.

První otázkou bylo, na co lze nevěřící „nalákat“? 

Určitě ne na dodržování desatera či plnění jiných povinností křesťana. Rozhodla jsem se 

tedy, že budu křesťanství propagovat prostřednictvím vidiny ráje a s ním spojeného vzkříšení.

„Nic  není  charakterističtějšího  i  pro  tu  nejlepší  myšlenku  než  její  beznadějnost  a 

prázdnota tváří  v tvář  smrti.  Proto je vzkříšení  nejdůležitější  skutečností  křesťanské víry.“ 

(Douglas, 2009, s. 1114)

Vizuálním  námětem  se  tedy  stal  ráj.  Zde  jsem  vycházela  z dotazníků,  konkrétně 

z odpovědí, jak si respondenti představují ráj, nejčastějšímy slovy byly teplo, světlo, příroda, 

klid, zvířata… (viz. kap. 2.2.4.1). Tato slova se tedy pro mne stala směrodatnými při výběru 

podoby ráje.

Dále jsem si upřesnila techniku: po několika návrzích tužkou (viz. příloha č. 14) jsem 

pomocí  photoshopu  navrhla  několik  variant  reklamního  letáku,  přičemž  jsem  užívala 

zobrazení ráje Rollandem Saverym (viz. příloha č. 15) a užila jsem výřezu z Michelangellovy 

malby v Sixtinské kapli (viz příloha č. 16). 

Tuto  fotomontáž  jsem  doplnila  textem  -  citací  z Bible:  „Ta  nádherná  naděje  na 

vzkříšení“ (Zj 21,4) s odkazy na Bible on-line.  Vzniklo několik verzí letáku, z nichž jsem 

jednu vybrala  jako přípravnou  (viz.  příloha č.17) a poté jsem ji pro lepší čitelnost  nápisu 

zrcadlově převrátila, změnila barvu písma a přidala jeho podbarvení (viz. příloha č. 18)

Po zhotovení a vytištění letáku jsem jej umístila do veřejného prostoru, na plakátovací 

plochy a sloupy. Lokalitami byl Klárov – okolí stanice metra Malostranská a Spálená ulice – 

okolí stanice metra Národní třída (viz. příloha č. 19).
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ZÁV RĚ

V závěrečné práci bakalářského studia jsem se pokusila nahlédnout na téma reklamy 

v širších kontextech.

V Teoretické části  jsem v základních bodech zmapovala její původ, zabývala se její 

mytologií a v neposlední řadě i ikonologickou složkou. K všeobecně dostupným poznatkům 

dohledatelným v uvedených  zdrojích  jsem připojila  své  dva  průzkumy.  Jeden  se  zabýval 

percepcí vizuálních ukázek dvou reklam a druhý mapoval vnímání některých biblických témat 

určitým vzorkem populace – jejich charakteristika je uvedena v průzkumu. Tyto dvě zdánlivě 

odlišné sondy pojí fenomén vlivu křesťanské kultury na prekoncepty společnosti.  Ty jsou 

v nás  hluboce  zakořeněny a  ovlivňují  naše  vnímání  více,  než  si  ,možná  připouštíme.  Při 

dešifrování  obrazů se totiž  aktivují  naše  vlastní  vzpomínky,  vědomosti  a  kulturní  vzorce. 

Otázkou je,  nakolik  chce  každý z nás  tyto  prekoncepty odhalit  a  doplnit  je  o  poznání  na 

základě informací, ne pouze zkušenosti. Jinými slovy to, nakolik se z nás, jako emirického 

diváka stane vizuálně gramotný divák je jen na nás samých.

 

Didaktická  část  byla  oproti  mému  původnímu  očekávání  zajímavější.  Prostor  školy 

nahradily  prostory  kostela,  kde  se  odehrál  edukační  a  výtvarný  program  k instalaci  díla 

Adrieny  Šimotové.  Zde  jsme  se  společně  s dalšími  členy  edukačního  týmu  pokusili 

poskytnout  účastníkům  programu  prostor  pro  utřízení  svých  hodnot.  Nakolik  byl  tento 

potenciál naplněn už záleželo jen na každém z účastníků.

Zde  chci  podotknout,  že  smysl  této  části  práce  spatřuji  také  v tom,  že  náboženská 

tématika,  která  byla  jednou  ze  složek  programu,  je  jevem,  s nímž  by  se  ve  škole  mělo 

pracovat. Myslím, že by mohla být velkým přínosem pro pochopení kultury, ve které žijeme.

Výtvarná část čekala dlouhou dobu na svou inspiraci. Ta se dostavila v podobě reklam, 

které využily ‚hlavy církve‘. Tento opakovaný jev mne natolik zaujal, že jsem se rozhodla 

situaci  „otočit“  a  využít  reklamu pro  propagaci  církve.  Vznikl  tedy reklamní  leták,  který 

oslovuje „hledající“, „láká“ je na vidinu ráje a odkazuje na Bibli on-line. Při volbě vizuální 

podoby  ráje  jsem  vycházela  z výše  zmíněných  dotazníků,  kdy  si  svůj  ráj  respondenti 

předsavovali ve většině případů jako klidné, prosvětlené a teplé místo v přírodě. Využila jsem 

tedy zobrazení ráje Rollandem Saverym a zkomponovala jej s výřezem z malby Michelangela 
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Buonarottiho  v Sixtinské  kapli.  Tento  leták  jsem  nechala  zhotovit  a  rozmístila  jej  do 

veřejného prostoru.

Téma, kterým jsem se zabývla je pro mě stále nesmírně zajímavé a objevné. Zatím jsem 

byla  schopna  jen  poodhalit  část  problematiky  a  myslím,  že  by  si  studium tohoto  tématu 

zasloužilo své pokračování  už jen proto,  aby byly informace a  závěry,  které  jsem v práci 

uvedla, celistvější.
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http://images.google.cz/images?hl=cs&lr=&um=1&sa=1&q=armani&btnG=Hledat+obr%C3%A1zky
http://images.google.cz/images?hl=cs&lr=&um=1&ei=OHvQSaGWE5rN-QbjqPy3Bg&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=gucci&spell=1
http://images.google.cz/images?hl=cs&lr=&um=1&ei=OHvQSaGWE5rN-QbjqPy3Bg&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=gucci&spell=1
http://images.google.cz/images?hl=cs&lr=&um=1&sa=1&q=galiano&btnG=Hledat+obr%C3%A1zky
http://images.google.cz/images?hl=cs&lr=&um=1&sa=1&q=galiano&btnG=Hledat+obr%C3%A1zky
http://images.google.cz/images?hl=cs&lr=&um=1&sa=1&q=pietro+filipi&btnG=Hledat+obr%C3%A1zky
http://images.google.cz/images?hl=cs&lr=&um=1&sa=1&q=pietro+filipi&btnG=Hledat+obr%C3%A1zky
http://images.google.cz/images?hl=cs&lr=&um=1&sa=1&q=chanell&btnG=Hledat+obr%C3%A1zky
http://images.google.cz/images?hl=cs&lr=&um=1&sa=1&q=chanell&btnG=Hledat+obr%C3%A1zky
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(navštíveno dne 25.10.2009)

http://images.google.cz/imgres?

imgurl=http://bacikova.k.sweb.cz/images/herode.jpg&imgrefurl=http://bacikova.k.sweb

.cz/&usg=__gpMsuXaSvewRq-

sr9IkTbpjs8Qs=&h=425&w=347&sz=46&hl=cs&start=40&tbnid=GII4TgYRAzok5M:

&tbnh=126&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Dbettina%2Brheims%2Bbible%26gbv

%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26start%3D36   

(navštíveno dne 5.1.2010)

http://images.fanpop.com/images/image_uploads/Dolce---Gabbana---wallpaper-

passion-for-fashion-421782_1280_1024.jpg (navštíveno dne 31.5.2010)

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://fashionindie.com/wp-

content/uploads/2009/06/203122608_dc6f084a84.jpg&imgrefurl=http://fashionindie.co

m/dolce-gabbana-on-the-down-

low/&usg=__kcpGzjojynRpbm95RezE3ecCEFs=&h=500&w=366&sz=142&hl=cs&sta

rt=70&um=1&itbs=1&tbnid=XjpDoDkXqjOPvM:&tbnh=130&tbnw=95&prev=/image

s%3Fq%3Ddolce% (navštíveno dne 31.5.2010)

http://salvator.farnost.cz/index/aktivity-farnosti/vystavy (navštíveno dne 11.6.2010)

http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/vytvarne-umeni/velikonoce-roman-tyc-a-krizova-

cesta_164257.html (navštíveno dne 23.5.2010)

http://www.google.cz/imgres?

imgurl=http://www.tyden.cz/obrazek/4abcc4fe4a4dc/bernard-2-

4abcc93a37c28.jpg&imgrefurl=http://pivni.info/news/5219-z-navstevy-papeze-tezi-

reklama-na-

pivo.html&usg=__YFkvzoohvM_OIOf3UjqOtEY0p64=&h=369&w=600&sz=56&hl=c

s&start=13&um=1&itbs=1&tbnid=e9HsmB5958pv_M:&tbnh=83&tbnw=135&prev=/i

mages%3Fq%3Dreklama%2Bpapez%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26tbs

%3Disch:1 (navštíveno dne 30.5.2010)

http://www.lidovky.cz/reklama-vyuzila-papeze-s-obamou-rade-pro-reklamu-se-to-

nelibi-p5n-/ln-media.asp?c=A090626_160030_ln-media_jar (navštíveno dne 30.5.2010)

http://www.lidovky.cz/reklama-vyuzila-papeze-s-obamou-rade-pro-reklamu-se-to-nelibi-p5n-/ln-media.asp?c=A090626_160030_ln-media_jar
http://www.lidovky.cz/reklama-vyuzila-papeze-s-obamou-rade-pro-reklamu-se-to-nelibi-p5n-/ln-media.asp?c=A090626_160030_ln-media_jar
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.tyden.cz/obrazek/4abcc4fe4a4dc/bernard-2-4abcc93a37c28.jpg&imgrefurl=http://pivni.info/news/5219-z-navstevy-papeze-tezi-reklama-na-pivo.html&usg=__YFkvzoohvM_OIOf3UjqOtEY0p64=&h=369&w=600&sz=56&hl=cs&start=13&um=1&itbs=1&tbnid=e9HsmB5958pv_M:&tbnh=83&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dreklama%2Bpapez%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.tyden.cz/obrazek/4abcc4fe4a4dc/bernard-2-4abcc93a37c28.jpg&imgrefurl=http://pivni.info/news/5219-z-navstevy-papeze-tezi-reklama-na-pivo.html&usg=__YFkvzoohvM_OIOf3UjqOtEY0p64=&h=369&w=600&sz=56&hl=cs&start=13&um=1&itbs=1&tbnid=e9HsmB5958pv_M:&tbnh=83&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dreklama%2Bpapez%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.tyden.cz/obrazek/4abcc4fe4a4dc/bernard-2-4abcc93a37c28.jpg&imgrefurl=http://pivni.info/news/5219-z-navstevy-papeze-tezi-reklama-na-pivo.html&usg=__YFkvzoohvM_OIOf3UjqOtEY0p64=&h=369&w=600&sz=56&hl=cs&start=13&um=1&itbs=1&tbnid=e9HsmB5958pv_M:&tbnh=83&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dreklama%2Bpapez%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/vytvarne-umeni/velikonoce-roman-tyc-a-krizova-cesta_164257.html
http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/vytvarne-umeni/velikonoce-roman-tyc-a-krizova-cesta_164257.html
http://salvator.farnost.cz/index/aktivity-farnosti/vystavy
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://fashionindie.com/wp-content/uploads/2009/06/203122608_dc6f084a84.jpg&imgrefurl=http://fashionindie.com/dolce-gabbana-on-the-down-low/&usg=__kcpGzjojynRpbm95RezE3ecCEFs=&h=500&w=366&sz=142&hl=cs&start=70&um=1&itbs=1&tbnid=XjpDoDkXqjOPvM:&tbnh=130&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Ddolce%25
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://fashionindie.com/wp-content/uploads/2009/06/203122608_dc6f084a84.jpg&imgrefurl=http://fashionindie.com/dolce-gabbana-on-the-down-low/&usg=__kcpGzjojynRpbm95RezE3ecCEFs=&h=500&w=366&sz=142&hl=cs&start=70&um=1&itbs=1&tbnid=XjpDoDkXqjOPvM:&tbnh=130&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Ddolce%25
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://fashionindie.com/wp-content/uploads/2009/06/203122608_dc6f084a84.jpg&imgrefurl=http://fashionindie.com/dolce-gabbana-on-the-down-low/&usg=__kcpGzjojynRpbm95RezE3ecCEFs=&h=500&w=366&sz=142&hl=cs&start=70&um=1&itbs=1&tbnid=XjpDoDkXqjOPvM:&tbnh=130&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Ddolce%25
http://images.fanpop.com/images/image_uploads/Dolce---Gabbana---wallpaper-passion-for-fashion-421782_1280_1024.jpg
http://images.fanpop.com/images/image_uploads/Dolce---Gabbana---wallpaper-passion-for-fashion-421782_1280_1024.jpg
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://bacikova.k.sweb.cz/images/herode.jpg&imgrefurl=http://bacikova.k.sweb.cz/&usg=__gpMsuXaSvewRq-sr9IkTbpjs8Qs=&h=425&w=347&sz=46&hl=cs&start=40&tbnid=GII4TgYRAzok5M:&tbnh=126&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Dbettina%2Brheims%2Bbible%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26start%3D36
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://bacikova.k.sweb.cz/images/herode.jpg&imgrefurl=http://bacikova.k.sweb.cz/&usg=__gpMsuXaSvewRq-sr9IkTbpjs8Qs=&h=425&w=347&sz=46&hl=cs&start=40&tbnid=GII4TgYRAzok5M:&tbnh=126&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Dbettina%2Brheims%2Bbible%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26start%3D36
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://bacikova.k.sweb.cz/images/herode.jpg&imgrefurl=http://bacikova.k.sweb.cz/&usg=__gpMsuXaSvewRq-sr9IkTbpjs8Qs=&h=425&w=347&sz=46&hl=cs&start=40&tbnid=GII4TgYRAzok5M:&tbnh=126&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Dbettina%2Brheims%2Bbible%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26start%3D36
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7.SEZNAM VYOBRAZENÍ V TEXTU

Obr. 2.2.1 - Nancy Burson: Kombinovaná krása

Zdroj: STURKEN, M., CARTWRIGHT, L. Studia vizuální kultury. Praha: Portál, 2009. 

ISBN 978-80-7367-556-1.

Obr. 2.2:2 - Nancy Burson: Druhá kombinovaná krása

Zdroj: STURKEN, M., CARTWRIGHT, L. Studia vizuální kultury. Praha: Portál, 2009. 

ISBN 978-80-7367-556-1.

Obr. 2.3.1 - reklama Dolce & Gabbana 

zdroj: http://images.fanpop.com/images/image_uploads/Dolce---Gabbana---wallpaper-

passion-for-fashion-421782_1280_1024.jpg (navštíveno dne 31.5.2010)

Obr. 2.3.2 - reklama Dolce & Gabbana 

zdroj: http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://fashionindie.com/wp-

content/uploads/2009/06/203122608_dc6f084a84.jpg&imgrefurl=http://fashionindie.co

m/dolce-gabbana-on-the-down-

low/&usg=__kcpGzjojynRpbm95RezE3ecCEFs=&h=500&w=366&sz=142&hl=cs&sta

rt=70&um=1&itbs=1&tbnid=XjpDoDkXqjOPvM:&tbnh=130&tbnw=95&prev=/image

s%3Fq%3Ddolce% (navštíveno dne 31.5.2010)

Obr. 2.3.3 - reklama Dolce & Gabbana 

Zdroj: http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://fashionindie.com/wp-

content/uploads/2009/06/203122608_dc6f084a84.jpg&imgrefurl=http://fashionindie.co

m/dolce-gabbana-on-the-down-

low/&usg=__kcpGzjojynRpbm95RezE3ecCEFs=&h=500&w=366&sz=142&hl=cs&sta

rt=70&um=1&itbs=1&tbnid=XjpDoDkXqjOPvM:&tbnh=130&tbnw=95&prev=/image

s%3Fq%3Ddolce% (navštíveno dne 31.5.2010)

Obr. 2.3.4 - reklama Dolce & Gabbana 

Zdroj: http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://fashionindie.com/wp-

content/uploads/2009/06/203122608_dc6f084a84.jpg&imgrefurl=http://fashionindie.co

m/dolce-gabbana-on-the-down-

low/&usg=__kcpGzjojynRpbm95RezE3ecCEFs=&h=500&w=366&sz=142&hl=cs&sta

rt=70&um=1&itbs=1&tbnid=XjpDoDkXqjOPvM:&tbnh=130&tbnw=95&prev=/image

s%3Fq%3Ddolce% (navštíveno dne 31.5.2010)

Obr. 2.3.5 - reklama Corny

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://fashionindie.com/wp-content/uploads/2009/06/203122608_dc6f084a84.jpg&imgrefurl=http://fashionindie.com/dolce-gabbana-on-the-down-low/&usg=__kcpGzjojynRpbm95RezE3ecCEFs=&h=500&w=366&sz=142&hl=cs&start=70&um=1&itbs=1&tbnid=XjpDoDkXqjOPvM:&tbnh=130&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Ddolce%25
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://fashionindie.com/wp-content/uploads/2009/06/203122608_dc6f084a84.jpg&imgrefurl=http://fashionindie.com/dolce-gabbana-on-the-down-low/&usg=__kcpGzjojynRpbm95RezE3ecCEFs=&h=500&w=366&sz=142&hl=cs&start=70&um=1&itbs=1&tbnid=XjpDoDkXqjOPvM:&tbnh=130&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Ddolce%25
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://fashionindie.com/wp-content/uploads/2009/06/203122608_dc6f084a84.jpg&imgrefurl=http://fashionindie.com/dolce-gabbana-on-the-down-low/&usg=__kcpGzjojynRpbm95RezE3ecCEFs=&h=500&w=366&sz=142&hl=cs&start=70&um=1&itbs=1&tbnid=XjpDoDkXqjOPvM:&tbnh=130&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Ddolce%25
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://fashionindie.com/wp-content/uploads/2009/06/203122608_dc6f084a84.jpg&imgrefurl=http://fashionindie.com/dolce-gabbana-on-the-down-low/&usg=__kcpGzjojynRpbm95RezE3ecCEFs=&h=500&w=366&sz=142&hl=cs&start=70&um=1&itbs=1&tbnid=XjpDoDkXqjOPvM:&tbnh=130&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Ddolce%25
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://fashionindie.com/wp-content/uploads/2009/06/203122608_dc6f084a84.jpg&imgrefurl=http://fashionindie.com/dolce-gabbana-on-the-down-low/&usg=__kcpGzjojynRpbm95RezE3ecCEFs=&h=500&w=366&sz=142&hl=cs&start=70&um=1&itbs=1&tbnid=XjpDoDkXqjOPvM:&tbnh=130&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Ddolce%25
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://fashionindie.com/wp-content/uploads/2009/06/203122608_dc6f084a84.jpg&imgrefurl=http://fashionindie.com/dolce-gabbana-on-the-down-low/&usg=__kcpGzjojynRpbm95RezE3ecCEFs=&h=500&w=366&sz=142&hl=cs&start=70&um=1&itbs=1&tbnid=XjpDoDkXqjOPvM:&tbnh=130&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Ddolce%25
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://fashionindie.com/wp-content/uploads/2009/06/203122608_dc6f084a84.jpg&imgrefurl=http://fashionindie.com/dolce-gabbana-on-the-down-low/&usg=__kcpGzjojynRpbm95RezE3ecCEFs=&h=500&w=366&sz=142&hl=cs&start=70&um=1&itbs=1&tbnid=XjpDoDkXqjOPvM:&tbnh=130&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Ddolce%25
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://fashionindie.com/wp-content/uploads/2009/06/203122608_dc6f084a84.jpg&imgrefurl=http://fashionindie.com/dolce-gabbana-on-the-down-low/&usg=__kcpGzjojynRpbm95RezE3ecCEFs=&h=500&w=366&sz=142&hl=cs&start=70&um=1&itbs=1&tbnid=XjpDoDkXqjOPvM:&tbnh=130&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Ddolce%25
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://fashionindie.com/wp-content/uploads/2009/06/203122608_dc6f084a84.jpg&imgrefurl=http://fashionindie.com/dolce-gabbana-on-the-down-low/&usg=__kcpGzjojynRpbm95RezE3ecCEFs=&h=500&w=366&sz=142&hl=cs&start=70&um=1&itbs=1&tbnid=XjpDoDkXqjOPvM:&tbnh=130&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Ddolce%25
http://images.fanpop.com/images/image_uploads/Dolce---Gabbana---wallpaper-passion-for-fashion-421782_1280_1024.jpg
http://images.fanpop.com/images/image_uploads/Dolce---Gabbana---wallpaper-passion-for-fashion-421782_1280_1024.jpg
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zdroj: čsp. Joy, 6/2009

Obr. 2.3.6 - reklama Mon Cheri 

zdroj: čsp. Cosmopolitan, 8/2009

Obr. 2.3.7  - reklama CK exim tours

zdroj: čsp. Jackie, 4/2009

Obr. 2.3.8 - reklama CK Mile 

zdroj: vlastní foto z terénní sondy v ulicích Prahy

Obr. 2.3.9 - reklama realitní kanceláře

zdroj: reklamní leták společnosti AZ bydlení

Obr. 2.3.10 - reklama Panorama Modřany 

zdroj: reklamní leták společnosti AZ bydlení

Obr. 2.3.11 - reklama CK Medinatours

zdroj: čsp. Marianne,  5/2009

Obr. 2.3.12 - reklama Firo Tour

zdroj: čsp Cinema, 3/2009

Obr. 2.3.13 - reklama Replay

zdroj: čsp. Elle, 9/2009

Obr. 2.3.14 - reklama Versace 

zdroj: čsp. Glanc, 5/2009

Obr. 4.1.1 - Roman Týc – Křížová cesta

zdroj: http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/vytvarne-umeni/velikonoce-roman-tyc-a-

krizova-cesta_164257.html (navštíveno dne 23.5.2010)

Obr. 4.3.1 – reklama na nealkoholický nápoj s papežem a Obamou

zdroj: http://www.lidovky.cz/reklama-vyuzila-papeze-s-obamou-rade-pro-reklamu-se-

to-nelibi-p5n-/ln-media.asp?c=A090626_160030_ln-media_jar (navštíveno dne 

30.5.2010)

Obr. 4.3.2 – reklama na pivo s pivovarníkem přeslečeným za papeže

zdroj: http://www.google.cz/imgres?

imgurl=http://www.tyden.cz/obrazek/4abcc4fe4a4dc/bernard-2-

4abcc93a37c28.jpg&imgrefurl=http://pivni.info/news/5219-z-navstevy-papeze-tezi-

reklama-na-

pivo.html&usg=__YFkvzoohvM_OIOf3UjqOtEY0p64=&h=369&w=600&sz=56&hl=c

s&start=13&um=1&itbs=1&tbnid=e9HsmB5958pv_M:&tbnh=83&tbnw=135&prev=/i

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.tyden.cz/obrazek/4abcc4fe4a4dc/bernard-2-4abcc93a37c28.jpg&imgrefurl=http://pivni.info/news/5219-z-navstevy-papeze-tezi-reklama-na-pivo.html&usg=__YFkvzoohvM_OIOf3UjqOtEY0p64=&h=369&w=600&sz=56&hl=cs&start=13&um=1&itbs=1&tbnid=e9HsmB5958pv_M:&tbnh=83&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dreklama%2Bpapez%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.tyden.cz/obrazek/4abcc4fe4a4dc/bernard-2-4abcc93a37c28.jpg&imgrefurl=http://pivni.info/news/5219-z-navstevy-papeze-tezi-reklama-na-pivo.html&usg=__YFkvzoohvM_OIOf3UjqOtEY0p64=&h=369&w=600&sz=56&hl=cs&start=13&um=1&itbs=1&tbnid=e9HsmB5958pv_M:&tbnh=83&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dreklama%2Bpapez%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://www.lidovky.cz/reklama-vyuzila-papeze-s-obamou-rade-pro-reklamu-se-to-nelibi-p5n-/ln-media.asp?c=A090626_160030_ln-media_jar
http://www.lidovky.cz/reklama-vyuzila-papeze-s-obamou-rade-pro-reklamu-se-to-nelibi-p5n-/ln-media.asp?c=A090626_160030_ln-media_jar
http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/vytvarne-umeni/velikonoce-roman-tyc-a-krizova-cesta_164257.html
http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/vytvarne-umeni/velikonoce-roman-tyc-a-krizova-cesta_164257.html
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mages%3Fq%3Dreklama%2Bpapez%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26tbs

%3Disch:1 (navštíveno dne 30.5.2010)

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.tyden.cz/obrazek/4abcc4fe4a4dc/bernard-2-4abcc93a37c28.jpg&imgrefurl=http://pivni.info/news/5219-z-navstevy-papeze-tezi-reklama-na-pivo.html&usg=__YFkvzoohvM_OIOf3UjqOtEY0p64=&h=369&w=600&sz=56&hl=cs&start=13&um=1&itbs=1&tbnid=e9HsmB5958pv_M:&tbnh=83&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dreklama%2Bpapez%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.tyden.cz/obrazek/4abcc4fe4a4dc/bernard-2-4abcc93a37c28.jpg&imgrefurl=http://pivni.info/news/5219-z-navstevy-papeze-tezi-reklama-na-pivo.html&usg=__YFkvzoohvM_OIOf3UjqOtEY0p64=&h=369&w=600&sz=56&hl=cs&start=13&um=1&itbs=1&tbnid=e9HsmB5958pv_M:&tbnh=83&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dreklama%2Bpapez%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
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8. P ÍLOHYŘ

1. O: Pompeje – vykopávky - doklad o propagaci výrobků a služeb v Pompejích

Zdroj: FRANCISCIS, A.; Pompeii. Blandford press. ISBN 0 7137 8521 7.

2. O: První inzeráty

Zdroj:  VYSEKALOVÁ,  J.,  KOMÁRKOVÁ,  R.  Psychologie  reklamy. Druhé 

rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0402-1.

3. O: Henri de Toulouse-Lautrec: Plakát pro Mouline Rouge 

Zdroj:JULIEN, E.;  Toulouse – Lautrec. Bratislava: Fortuna Print, 1992. ISBN 80-

7153-025-5.

4. O: AIDA – model pro tvorbu efektivní reklamy

Zdroj:  VYSEKALOVÁ,  J.,  KOMÁRKOVÁ,  R.  Psychologie  reklamy. Druhé 

rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0402-1.

5. T: Prázdný dotazník – 4 otázky

Autor: Zdenka Špidlová

6. T: Vyplněný dotazník – 4 otázky

Autor: Zdenka Špidlová

7. T: Prázdný dotazník – vizuální průzkum

      Autor: Zdenka Špidlová

8. T: Vyplněné dotazníky – vizuální průzkum

Autor: Zdenka Špidlová

9. T: Kurátorovo slovo na vernisáži instalace Adrieny Šimotové

Zdroj: poskytnuto kurátorem Pavlem Brunclíkem

10. T: O kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze

Zdroj: http://salvator.farnost.cz/index/o-nas (navštíveno dne 10.6.2010)

11. T: Popis edukačního programu

Autor: Zdenka Špidlová, Mgr. Mirka Kafková

12. O: Fotofokumentace programu

Autor: Zdenka Špidlová

13. T: Reflexe studentů z Gymnázia Jana Keplera v Praze

Zdroj: Zuzana Fišerová (vyučující na GJK)

14. Návrhy na reklamní leták

http://salvator.farnost.cz/index/o-nas
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Autor: Zdenka Špidlová

15. O: materiál ke koláži - Rolland Savery: Ráj

Zdroj:  http://www.google.cz/imgres?

imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Jacob_Savery_the_El

der_-_Garden_of_Eden_-

_1601.jpg&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jacob_Savery_the_Elder_-

_Garden_of_Eden_-

_1601.jpg&usg=__kC0mUZCnf5uJ8TB_dwUI6rcyc3g=&h=403&w=640&sz=64&

hl=cs&start=134&um=1&itbs=1&tbnid=Ud9ao2SJNwZZ8M:&tbnh=86&tbnw=13

7&prev=/images%3Fq%3Dgarden%2Bof%2Beden%26start%3D120%26um

%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1 (navštíveno 

dne 10.6.2010)

16. O: materiál ke koláži - Michelangelo Buonarotti: Stvoření Adama (Sixtinská 

kaple)

Zdroj:http://www.google.cz/imgres?

imgurl=http://www.odysseetheater.com/goethe/bilder/Michelangelo_Sixtina_Adam

.jpg&imgrefurl=http://www.odysseetheater.com/goethe/goethe_20.htm&usg=__U

WdOIGzsM_wMDmRVpxaNh3G55mc=&h=670&w=1303&sz=116&hl=cs&start

=2&um=1&itbs=1&tbnid=cv9xphChokywtM:&tbnh=77&tbnw=150&prev=/image

s%3Fq%3Dmichelangel%2Bsixtin%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26tbs

%3Disch:1 (navštíveno dne 10.6.2010)

17. O: První verze reklamního letáku

Autor: Zdenka Špidlová

18. Závěrečná verze reklamního letáku

Autor: Zdenka Špidlová

19. Fotodokumentace - reklamní leták ve veřejném prostoru

Autor: Zdenka Špidlová

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.odysseetheater.com/goethe/bilder/Michelangelo_Sixtina_Adam.jpg&imgrefurl=http://www.odysseetheater.com/goethe/goethe_20.htm&usg=__UWdOIGzsM_wMDmRVpxaNh3G55mc=&h=670&w=1303&sz=116&hl=cs&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=cv9xphChokywtM:&tbnh=77&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dmichelangel%2Bsixtin%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.odysseetheater.com/goethe/bilder/Michelangelo_Sixtina_Adam.jpg&imgrefurl=http://www.odysseetheater.com/goethe/goethe_20.htm&usg=__UWdOIGzsM_wMDmRVpxaNh3G55mc=&h=670&w=1303&sz=116&hl=cs&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=cv9xphChokywtM:&tbnh=77&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dmichelangel%2Bsixtin%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.odysseetheater.com/goethe/bilder/Michelangelo_Sixtina_Adam.jpg&imgrefurl=http://www.odysseetheater.com/goethe/goethe_20.htm&usg=__UWdOIGzsM_wMDmRVpxaNh3G55mc=&h=670&w=1303&sz=116&hl=cs&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=cv9xphChokywtM:&tbnh=77&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dmichelangel%2Bsixtin%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Jacob_Savery_the_Elder_-_Garden_of_Eden_-_1601.jpg&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jacob_Savery_the_Elder_-_Garden_of_Eden_-_1601.jpg&usg=__kC0mUZCnf5uJ8TB_dwUI6rcyc3g=&h=403&w=640&sz=64&hl=cs&start=134&um=1&itbs=1&tbnid=Ud9ao2SJNwZZ8M:&tbnh=86&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dgarden%2Bof%2Beden%26start%3D120%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Jacob_Savery_the_Elder_-_Garden_of_Eden_-_1601.jpg&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jacob_Savery_the_Elder_-_Garden_of_Eden_-_1601.jpg&usg=__kC0mUZCnf5uJ8TB_dwUI6rcyc3g=&h=403&w=640&sz=64&hl=cs&start=134&um=1&itbs=1&tbnid=Ud9ao2SJNwZZ8M:&tbnh=86&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dgarden%2Bof%2Beden%26start%3D120%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Jacob_Savery_the_Elder_-_Garden_of_Eden_-_1601.jpg&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jacob_Savery_the_Elder_-_Garden_of_Eden_-_1601.jpg&usg=__kC0mUZCnf5uJ8TB_dwUI6rcyc3g=&h=403&w=640&sz=64&hl=cs&start=134&um=1&itbs=1&tbnid=Ud9ao2SJNwZZ8M:&tbnh=86&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dgarden%2Bof%2Beden%26start%3D120%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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Příloha č. 3
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Příloha č. 4
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Příloha č. 5

Jsem studentkou katedry výtvarné  výchovy na PedF UK a do své bakalářské  práce 
provádím průzkum týkající se vnímání některých biblických témat současnou populací. Chci 
Tě/Vás tímto poprosit o spolupráci. Odpověz/te, prosím, na otázky uvedené níže. Výsledky 
průzkumu budou k nahlídnutí v mé bakalářské práci. 

Děkuji. Zdenka Špidlová
MUŽ/ŽENA   (zakroužkuj)       

VĚK:

STUDIUM/ZAMĚSTNÁNÍ :

1. Jaká je Tvá/ Vaše představa biblického ráje?

2. Jak vypadá představa „Tvého/Vašeho vlastního“ ráje?

3. Napiš/te slovo nebo slovní spojení, které se Ti/Vám vybaví, když se řekne hřích.

4. Co se Ti/Vám vybaví, když se řekne prvotní hřích?
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 Příloha č. 6
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Příloha č. 7

Jsem studentkou katedry výtvarné  výchovy na PedF UK a do své bakalářské  práce 
provádím průzkum týkající  se vnímání  reklamy.  Chci  Vás/Tě tímto poprosit  o spolupráci. 
Odpověz/te, prosím, na otázky uvedené níže. Výsledky průzkumu budou k nahlédnutí v mé 
bakalářské práci. 

Děkuji. Zdenka Špidlová
MUŽ/ŽENA   (zakroužkuj)       

VĚK:

STUDIUM/ZAMĚSTNÁNÍ :

Vizuální ukázka č.1: 

1. Popiš/te podrobně, co vidíš/vidíte na fotce.

2. Jaký máš/máte pocit/y z této fotky?

3. Chtěl/a bys/te být na tom místě? Proč?

4. Jaký slogan bys/te pro tuto reklamu zvolil/a?

Vizuální ukázka č. 2:

1. Popiš/te podrobně, co vidíš/vidíte na fotce.

2. Jaký máš/máte pocit/y z této fotky?

3. Co si myslí ten muž?

4. Co si myslí ta žena?

5. Jaký slogan bys/te pro tuto reklamu zvolil/a?
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Příloha č.8
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Příloha č. 8
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příloha č. 8
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Příloha č. 9

Ze  všeho  nejdříve  bych  rád  za  paní  Adrienu  Šimotovou  i  sám  za  sebe,  vyjádřil 

akademické farnosti v Praze respekt a ocenění toho, že a jak usiluje o zlepšení komunikace 

mezi církví a současným výtvarným uměním. Respekt k záslužné práci tomto poli byl také 

zpočátku i hlavním důvodem pro který paní Adriena pozvání ze strany Akademické farnosti 

přijala.  S tím, že toto přijetí bylo zprvu jen podmíněným, a to ne proto, že by si pozvání 

nevážila nebo že by se na práci v kostele Nejsv. Salvátora netěšila.  Věděla však, že bude 

postavena  před  překážky  či  problémy  plynoucí   z podmínek  někdy  i  dosti  vzdálených 

podmínkám, jež jsou obvyklé v standardním galerijním provozu a nebylo zřejmé, zda se nám 

podaří se s nimi profesně korektním způsobem vyrovnat. 

Už první překážku jsem překročit nedokázali. Hned na počátku jsme se museli vzdát 

možnost výstavy na empoře, která je místem, kam dosud, pokud vím, výstavní praxe v kostele 

Nejsv.Salvátora většinově směřovala. Vzhledem ke svým zdravotním omezením by se tam 

paní Adriena nedostala. A i kdybychom její pohybové omezení nějakým nepříliš dramatickým 

způsobem překonali, empora je prostorem pro relativně velký výstavní soubor. Většina děl, 

která  by do takového souboru paní  Adriena  ráda zařadila,  už nejsou jejím vlastnictvím a 

nebylo  možné  předpokládat,  že  zástupci  veřejných  sbírek  či  soukromí  sběratelé  zapůjčí 

vybraná  díla do podmínek, jež jsou tak vzdálené současným galerijním zvyklostem.

Poté co jsme museli rezignovat na výstavu na empoře, se další možnosti postupně zúžili 

už jen na možnost jedinou, a tou byl vlastní liturgický prostor kostela. Ale ani tato cesta zprvu 

nevypadala schůdně. Převážně barokní interiér kostela ze 17. století je esteticky tak nasycen, 

že nebylo zřejmé, zda vůbec a jak do něj lze profesně korektním způsobem vstoupit. Zdál se 

nám zprvu tak naplněn barokní obrazotvorností, že pro autorčin vstup jakoby nebyly, alespoň 

na dohled, otevřeny žádné dveře. Situace se zásadně změnila v závěru minulého roku, kdy byl 

nemýlím-li  se  z podnětu  patera  Menekese   uvolněn  presbytář.  Dveře,  které  jsme  předtím 

v uzavřeném barokním interiéru kostela neviděli, se před námi otevřely v samotné jeho ose. 

Vyvstaly v něm zcela nové možnosti, vzniklo zde místo, které tu předtím nebylo, místo volné 

pro autorčin vstup a přitom zdaleka ne prázdné, místo naplněné mimořádným obsahem. 
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Po uvolnění presbytáře zůstal pak před námi v podstatě poslední vážný otazník, totiž 

zda je možné vstoupit do liturgického prostoru s díly, která mají svoji svébytnou duchovní 

dimenzi, pro liturgický prostor však původně nebyla určena. Frotáž Obrácení z cyklu Hosté je 

datováno rokem 2006 a letristické kresby z cyklu Dopisy vznikly na začátku roku 2009, obojí 

bylo  vytvořeno  v době,  kdy  paní  Adriena  o  případné  výstavě  v prostorách  kostela 

Nejsvětějšího Salvátora ještě vůbec neuvažovala.  I tuto poslední  obtíž  se myslím podařilo 

postupně proměnit v pozitivní příležitost.  Nejprve tím, že jsme za svou přijali perspektivu, 

v níž se vztah mezi „liturgickým“ a „ne liturgickým“, vztah nejednoduchý a nejednoznačný, 

sám stal  součástí  tematické  struktury prezentovaného díla.  ´Rozhodující  se však stal  krok 

navazující a podstatnější, krok v němž autorka z obou kresebných cyklů, vybudovala zcela 

nový instalační celek vytvořený právě pro toto liturgické místo a pro tento liturgický čas.

Když  se  dnes  ohlédneme,  můžeme  říci,  jakkoli  to  může  znít  někomu  banálně,  že 

z překážek  se  zde  postupně  staly  nové  možnosti,  nebo  alespoň  znamení,  která  k novým 

možnostem  ukazovala.  Bylo  zde  vytvořeno  něco,  co  paní  Adriena  spíše  nechce  nazývat 

výstavou, liturgický prostor není galerií. Mohli bychom mluvit o intervenci do prostoru, to je 

termín  současného galerijního či mimogalerijního uměleckého provozu, jemuž věcně vzato 

nelze  nic  vytknout.  Pro  někoho  by  mohl  znít  poněkud  dvojznačně,  ale  také  nemusel  - 

intervenovat, znamená přece také přimlouvat se za něco či za někoho, doporučovat něco či 

někoho  někomu,  něčí  pozornosti,  zprostředkovávat  …  a  to  jsou  významy,  které  jsou 

s autorčinou  tvorbou  v souladu.  Přesto  však  Adriena  Šimotová  mluví  spíše  o  účasti,  o 

účastném vstupu do liturgického prostoru,  o účasti  na čase,  který předchází  velikonočním 

svátkům, o účasti na dění, které k nim v tomto prostoru směřuje a vede. Jak už jsme řekli 

autorčino účastné vstoupení se neděje jen jejími kresbami, i když to by jistě nebylo málo.  

Vytvořila z nich novou strukturu, kompozici, kresebný objekt zahrnující figurativní frotáž a 

desítky letristických kreseb, ale ani tím se její práce neuzavřela, její vstup má nadto povahu 

instalace,  která  spolu  zakládá  nové významové  vztahy uvnitř  místa,  které  její  tvorbu  tak 

vstřícně přijalo a které ji v předvelikonočním období nese.

Ze  všech  asociací  a  významových  souvislostí,  které  dílo  této  komplexní  povahy 

evokuje,  či  k nimž odkazuje,  zmíním pouze fenomén prostrace.  Znalci  snad prominou,  se 

slovem prostrace se obecně moc často nesetkáváme, je odvozeno z latinského prostratio – 

prostření,  prostření  před  někým.  Překlad  slova,  jak  víme,  ještě  není  výkladem  obsahu  a 

smyslu pojmu, jenž se navíc mění v závislosti  na kontextu.  Připomeňme,  že mluvíme-li  o 
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prostraci, nemusí jít obecně vzato o religiózní kontext, a pokud nám jde o religiózní kontext, 

nemusí jít nutně o kontext křesťanský. V křesťanské liturgii se s prostrací setkáváme jakožto 

s modlitebním úkonem při kněžském svěcení, při velkopátečních bohoslužbách, v řeholních 

komunitách  při  skládání  věčných  slibů  a  nebo  i  jinak  v závislosti  na  konkrétní  podobě 

duchovní praxe u jednotlivých řeholí. Autorka při tvorbě svého díla však neměla na mysli 

rovinu  obřadu,  alespoň  ne  především.  Šlo  jí  o  souvislost  obecnější  a  v určitém  smyslu 

elementárnější či  základnější. Šlo jí o prostraci jako o modlitební úkon či etické gesto osoby 

v plnosti  jejích  konkrétních  určení,  o  modlitební  úkon  či  etické  gesto  jednoho  každého 

člověka, který je tohoto úkonu a tohoto gesta schopen a který jej potřebuje vykonat. A dále či 

ještě  spíše  jí  šlo  o  samo  vnitřní  ustrojení  v prožitku  nejhlubšího  religiózního  a  etického 

vztahu, jenž se v tomto gestu vyjadřuje.. 

Snad  všechny  výklady,  které  se  věnují  prostraci  v křesťanské  tradici  začínají 

připomínkou Ježíšovy modlitby v Getsemanské zahradě v noci před jeho zatčením. Ze starší 

biblické  tradice  můžeme  připomenout  Jóba,   poté  když  jej  jeho  služebníci  zpraví  o 

pohromách, které jej a jeho rodinu postihly, roztrhl své roucho, oholil si hlavu a padl tváří 

k zemi´před Hospodinem, zdůrazněme, že Jób tímto postojem i v této situaci vyjadřuje svou 

úctu  k Bohu.  Naopak  z pozdějších  vrstev  biblické  tradice  můžeme  připomenout  Jana 

z Apokalypsy, ve vytržení za sebou uslyší hlas, který jej vyzývá ke zprostředkování poselství, 

obrací se, aby viděl komu patří a padne před tím, kdo k němu mluví tváří k zemi …Příkladů 

prostrace z křesťanské tradice by bylo možno jmenovat více, doložily by nejednorozměrnost 

tohoto postoje či  pozice zahrnující pokání,  vědomí vlastní nedostatečnosti,  vyjádření úcty, 

vystupňovanou  soustředěnost,  i  radikalizaci  dialogu  s Bohem.  Protože  mezi  účastníky 

vernisáže  pochopitelně  nejsou  jen  praktikující  křesťané,  mohu  snad  na  půdě  akademické 

farnosti  osvětlit  téma  i  abstraktnějším  jazykem  filozofické  antropologie.  Je-li  člověk  tou 

bytostí,  která  je  za  určitých  vnitřních  a  vnějších  podmínek  schopna podstatně  přesáhnout 

prvotní vázanost na své okolí a otevřít se vůči celku bytí v jeho zjevné i nezjevné povaze a 

v otevřenosti vůči tomuto celku navazovat na ústřední princip, který přede vším nejpůvodněji 

zakládá  možnou  jednotu  a  řád  jím  žitého  světa,  lze  prostraci  chápat  právě  jako  formu 

radikalizace a rozvíjení tohoto sebevztažení k nejpúvodnějšímu prazákladu… Vrátíme-li se do 

souvislosti křesťanského myšlení, která je tou souvislostí, v níž autorka své dílo pro kostel 

Nejsvětějšího Salvátora vytvářela, je autorčin obraz obrazem postoje, nebo chcete-li pozice, 

v níž  se  člověk  soustřeďuje  v tom vztahu,  který  základem všech  vztahů,  v nichž  žije,  ve 

vztahu k Bohu. 



30

   Autorčino  představované  dílo,  tak  jako  celá  její  tvorba,  samozřejmě   není 

redukovatelná na motiv, který jsem zde ve velké stručnosti vyzdvihl. Dovolil jsem si vstoupit 

do tohoto zjednodušení jen proto, abych doložil že a jak Adriena Šimotová chtěla přispět a 

přispěla k naplňování zdejšího Communio.  

   Ještě  trochu  neorganický  přesto  snad  vhodný  dodatek  -  v konkrétním  kontextu 

instalace vytvořené pro presbytář kostela Nejs. Salvátora by se autorčina figurativní frotovaná 

kresba mohla nazývat Ecce Homo.    



30

Příloha č. 10

Kostel nejsvětějšího Salvátora v Praze 
Římskokatolická  akademická  farnost  Praha
Křižovnické  náměstí  2,  110  00  Praha  1
web: http://salvator.farnost.cz

Jsme  otevřené  společenství  věřících  
křesťanů,  které  se  snaží  vzít  vážně  zvěst  
Evangelia  a  prohlubovat  svůj  život  z  víry.  
Chceme  podporovat  ekumenismus  a  
mezináboženský dialog a být  blízko těm,  kdo  
touží  po  vzácných  životních  hodnotách,  bez  
ohledu na příslušnost.

Římskokatolická  akademická  farnost 
Praha vznikla na podzim roku 2004 jako přímý nástupce Duchovní správy pro studenty, jež v 
našem  kostele  působí  pod  vedením  prof.  Tomáše  Halíka  již  od  února  1990.
Primárně slouží pastoraci studentů, učitelů a zaměstnanců pražských vysokých škol, nicméně 
je k dispozici všem, kdo v našem kostele hledají duchovní domov.

Duchovní správa:

• farář:                        Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík  ThD.
• farní vikáři:                P. Mgr. Marek Orko Vácha Ph.D.; P.Mgr. Petr Havlíček SJ
• pastorační asistent:    Mgr. Martin Staněk
• farní asistentka:         Mgr. Paula Jirsová Fassati 
• pastorační spolupracovníci:   s. Denisa Červenková CSTF

Mgr. Petr Mucha a Mgr. Adéla Muchová
• ekonomická rada:       JUDr. Anna Kokošková,   Ing. Helena Šafková
• varhaníci:                   MgA. Robert Hugo;    MgA. Eva Bublová
• kostelníci:                   Martin Hlouch; Bc. Jan Krajč

*více na : http://salvator.farnost.cz/index/dejiny-farnosti#more-497

http://salvator.farnost.cz/index/dejiny-farnosti#more-497
mailto:jankrajc@volny.cz
mailto:martin.hlouch@email.cz
mailto:evabublova@hotmail.com
http://salvator.farnost.cz/index/rubrika/o-nas
http://salvator.farnost.cz/index/rubrika/o-nas
http://salvator.farnost.cz/index/rubrika/o-nas
http://salvator.farnost.cz/index/rubrika/o-nas
http://salvator.farnost.cz/index/rubrika/o-nas
http://salvator.farnost.cz/index/rubrika/o-nas
http://salvator.farnost.cz/index/rubrika/o-nas
http://salvator.farnost.cz/index/rubrika/o-nas
http://salvator.farnost.cz/
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Příloha č. 11

INSTALACE OBJEKTU ADRIENY ŠIMOTOVÉ V KOSTELE 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA

DOPROVODNÝ EDUKAČNÍ PROGRAM S     VÝTVARNÝM VÝSTUPEM  

Skládá se ze 4 částí:

1. Vizuální seznámení s     dílem Prostrace   

- příchod hlavním vchodem

- působení díla bez „odhalení“ okolností – vnitřní formulování otázek

- smysl umístění instalace (galerie x kostel) 

Docílíme otázkami:

Proč je to v kostele a ne v galerii? Jaký je mezi tím rozdíl?  (kontext kostela -  

duchovní rozměr)

Jak si na tomto místě připadáš, co v tobě vyvolává tento prostor? (tady se zmínit  

o baroku)

Vnímáš tento text tak, že obsahuje informace, které jsou určeny pro to, abychom 

si je všichni přečetli, nebo jsou ty informace  určeny jen někomu? Komu? (zde zmínit,  

že jde o dopisy...)

Jaké nese poselství?  Co je  tam asi  napsáno?  (dostat  se k určitému tajemství,  

které je zjevné... Letrismus...)

Jak byste jedním nebo několika slovy dílo pojmenovali?  (asociace,  metafory,  

zajímavé by to bylo zaznamenat!)

2. Seznámení s     A.Šimotovou a jejím dílem, objasnění pojmu prostrace, liturgie   

Velikonoc 

- přesun do sakristie

- projekce děl A.Šimotové + seznámení s jejím dílem (katalog, monografie…)

- v návaznosti na dílo Prostrace objasnění tohoto pojmu, jeho rozměrů (foto?)

-  prostrace  v liturgii,  přechod  k tématu  postního  období  –  propojení  s dobou 

instalace

Docílení:
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a) Prostrace:  Přečíst  jim, nebo říct cca toto: (nutné zkrátit,  přestylizovat,  aby  

tomu rozuměli)

Prostrace, která je zvnějšku viděna položením se na podlahu či zem, a to tváří 

k podlaze  či  zemi,  vyjadřuje  tělesně  naši  osobní  orientaci  –  zaměření  k tomu, 

jemuž vyjadřujeme úctu, na koho či podle koho se soustřeďujeme, nebo čemu 

vyjadřujeme  úctu,  na  co  či  podle  čeho  se  soustřeďujeme. Pozice  vyjadřuje 

„pohyb srdce“ hledajícího to nejvyšší dobro, jež můžeme hledat a máme hledat. 

Prostrace – ležící  postava – střelka kompasu – podle  níž  orientujeme svůj životní  

pohyb. Buď dobře, nebo špatně.  Plavba lodi – orientujeme-li se  správně, doplujeme,  

orientujeme-li se  nesprávně, patrně ztroskotáme, neztroskotáme-li, možná doplujeme,  

ale  pravděpodobně  ne  tam,  kam  jsme  zamýšleli. Můžeme  se  setkat  s prostracíi 

v nereligiózní  sféře,  kdy  vyjádřuje  úctu  ke  světské  moci  (orientální  despocie). 

V religiózní oblasti, i mimo křesťanskou tradici (islám – každodenní modlitby v pozici 

tzv. malé prostrace, tibetský buddhismus). Autorka navazovala na prostraci, jež je a 

jak je obsažena v křesťanské duchovní tradici. (z textu P. Brunclíka)

- z latinského prostratio – prostření, prostření před někým. Překlad slova, ještě 

není výkladem obsahu a smyslu pojmu, jenž se navíc mění v závislosti na kontextu. 

Mluvíme-li o prostraci, nemusí jít o religiózní kontext, a pokud nám jde o religiózní 

kontext,  nemusí  jít  nutně o kontext  křesťanský. V křesťanské liturgii  se  s prostrací 

setkáváme jakožto s modlitebním úkonem při kněžském svěcení, při velkopátečních 

bohoslužbách,  v řeholních  komunitách  při  skládání  věčných  slibů  a  nebo  i  jinak 

v závislosti  na konkrétní podobě duchovní praxe u jednotlivých řeholí.  Autorka při 

tvorbě svého díla však neměla na mysli rovinu obřadu, alespoň ne především. Šlo jí o 

souvislost obecnější  a v určitém smyslu elementárnější  či   základnější.  Šlo jí  o 

prostraci  jako  o  modlitební  úkon  či  etické  gesto  osoby  v plnosti  jejích 

konkrétních určení, o modlitební úkon či etické gesto jednoho každého člověka, 

který je tohoto úkonu a tohoto gesta schopen a který jej potřebuje vykonat. A 

dále  či  ještě  spíše  jí  šlo  o  samo  vnitřní  ustrojení  v prožitku  nejhlubšího 

religiózního a etického vztahu, jenž se v tomto gestu vyjadřuje... 

Snad  všechny  výklady,  které  se  věnují  prostraci  v křesťanské  tradici  začínají 

připomínkou  Ježíšovy  modlitby  v Getsemanské  zahradě  v noci  před  jeho 

zatčením. Ze starší biblické tradice můžeme připomenout Jóba,  poté když jej jeho 

služebníci zpraví o pohromách, které jej a jeho rodinu postihly,  roztrhl své roucho, 

oholil  si  hlavu  a  padl  tváří  k zemi  před  Hospodinem,  zdůrazněme,  že  Jób  tímto 



30

postojem i v této situaci vyjadřuje svou úctu k Bohu. Naopak z pozdějších vrstev 

biblické tradice můžeme připomenout Jana z Apokalypsy, ve vytržení za sebou uslyší 

hlas, který jej vyzývá ke zprostředkování poselství, obrací se, aby viděl komu patří a 

padne před  tím,  kdo k němu mluví  tváří  k zemi… Příkladů  prostrace  z křesťanské 

tradice by bylo možno jmenovat více, doložily by nejednorozměrnost tohoto postoje či 

pozice  zahrnující  pokání,  vědomí  vlastní  nedostatečnosti,  vyjádření  úcty, 

vystupňovanou soustředěnost, i radikalizaci dialogu s Bohem. 

- 2 rozměry – fyzický (to, co vidíme, ležící postava na zemi)

  – duchovní (vyjádření úcty)

Prostrace  – poloha těla  ležícího  obličejem k zemi  a  se  vzpaženýma rukama, 

vyjadřující plné podrobení se, hlubokou bolest nebo pokornou prosbu. Je obsažena v 

liturgii - Velkého pátku. Je také předepsána při kněžském - svěcení.

b) liturgie doby postní: 

• Doba postní začíná Popeleční středou a končí Velikonočním třídenním. Na Popeleční 

středu a na Velký pátek platí přísný půst, tj. půst od masa a újma v jídle. V postní době 

by mělo dojít k obnově našeho života. Uvědomění si a přiznání Boží velikosti, krásy a 

dokonalosti. Je dobou uvědomění si toho, že jsme k tomuto Božímu obrazu stvořeni a 

obnovováni. Proto je i dobou uvědomování si naší velikosti, krásy a dokonalosti 

v závislosti na Bohu. Ale i vlastní hříšnosti, slabosti a nedokonalosti při našem životě 

bez Boha. Tyto kroky jsou důležité pro otevření našeho srdce Pánu, pro naši obnovu a 

vyzdravění. Je třeba zvážit, zda jsem ochoten vzdát se právě toho, co mi nejvíce 

svazuje ruce a vydat se cestou, třeba i zásadní změny v mém životě. 

• Týden od Květné neděle do neděle velikonoční se nazývá „Svatým týdnem“. Ve 

Svatém týdnu církev stále znovuprožívá jádro své víry a naděje: totiž to, že Kristus 

sám prošel naší cestou utrpení a smrti způsobenou odkloněním od Boha – a otevřel 

nám cestu ke spáse a vzkříšení. Na Zelený čtvrtek odpoledne končí postní doba a 

večerní mší na památku Večeře Páně pak začíná velikonoční třídenní (triduum), které 

vrcholí nedělí zmrtvýchvstání. 

• Květná neděle 

Oslava Svatého týdne začíná na Květnou neděli slavnostním vstupem: svěcením 

ratolestí a průvodem. Ratolesti se žehnají s prosbou: „požehnej také nás, ať s radostí 

jdeme za svým Králem Kristem.“ Je to symbolické vyjádření toho, že následujeme 
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Pána na jeho cestě utrpení a kříže, abychom měli též podíl na jeho vzkříšení a 

naplněném životě. Život pokřtěného člověka znamená život prožitý „ruku v ruce“ 

s Ježíšem Kristem... 

• Zelený čtvrtek

Židovská velikonoční večeře – pascha (při které Ježíš ustanovil památku na své 

utrpení a smrt) se slaví ve věřících židovských rodinách dodnes. Je připomínkou 

mocného Božího činu záchrany před smrtí v Egyptě pro ty, jejichž domy byly 

označeny krví obětovaného beránka. Pascha byla počátkem mocného Božího vyvedení 

židovského národa z egyptského otroctví. Obětovaný beránek, jehož krví jsme 

chráněni před definitivní smrtí my křesťané, je beránek Boží, Ježíš Kristus. Ujištění o 

naší ochraně beránkovou krví můžeme prožívat v každé eucharistii. 

• Velký pátek 

Obsahem velkopátečních obřadů je zpřítomnění spásonosného Kristova utrpení a 

smrti. Obřady jsou oslavou velikonočního tajemství, skrze které Kristova smrt dochází 

smyslu ve zmrtvýchvstání. Skrze toto tajemství zlomil moc hříchu, pekla a smrti. 

• Bílá sobota 

Na Bílou sobotu církev trvá na modlitbách u Kristova hrobu a uvažuje o jeho umučení, 

smrti a o jeho sestoupení mezi mrtvé. V modlitbě a postu očekává jeho vzkříšení. Bílá 

sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se dnes zásadně neslaví mše svatá a další 

svátosti. V případě nutnosti se uděluje pouze svátost smíření a pomazání nemocných. 

• Neděle zmrtvýchvstání Páně 

Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu“, neboli „prvního dne po 

sobotě“ (sobota byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým 

zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané 

v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému „lámání chleba“ a tento den 

nazvali „dnem Páně.“ Každá neděle v roce je tedy „oslavou Velikonoc“ – zvláštním 

zpřítomněním Kristova vykupitelského činu. Jedině z něho můžeme čerpat posilu pro 

naši vlastní cestu zmrtvýchvstání. 

Přísný půst 

• Jen dvakrát ročně je předepsán tzv. přísný půst – na Popeleční středu a na Velký pátek. 

Dochází zde zároveň k půstu zdrženlivosti od masitých pokrmů (z masa teplokrevných 
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zvířat, t.j. savců a ptáků) a půstu újmy. Půst újmy znamená najíst se do sytosti jen 

jednou denně, ostatní dávky jídla krátit. 

• Přísný půst jsou povinni zachovávat dospělí od 18. do 59. roku věku. Mladší (14-18) a 

starší se mají jen zříci masitých pokrmů, nejsou vázáni půstem újmy. Nemoc, těžká 

tělesná práce a jiný podobný vážný důvod od půstu újmy osvobozují. 

3. Výtvarná část - „kódovaný vzkaz“  

- ujasnění vlastních priorit

- vnitřní dialog

Zadání:

Vytvořit si kolem sebe prostor, kde nebudu rušen, klid na meditaci.

Na pauzák(volba barvy na nich) napíší starší děti 10 a mladší 3 nejdůležitější 

slova, klíčová slova svého života, to, co je pro ně nejpodstatnější, co se jich bytostně 

dotýká.

Písmo se na pauzák otiskne pomocí pigmentů a „pisátka“; možnost negativu i 

pozitivu (viz ukázka)

4.     Odevzdání vzkazu

- návrat do kostela, odevzdání vzkazu do skleněné schrány

-  vzniká  překrývání  kódovaných  vzkazů,  vrstvení  –  souvislost  s dílem 

A.Šimotové
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