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Abstrakt

  Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se ve volbách roku 2010 

probojovalo pět politických stran (ČSSD, ODS, TOP 09, KSČM, VV). Každá z nich 

měla svůj předvolební spot, který byl šířen televizním vysíláním a neoddělitelně patřil k 

politické kampani. Tyto mediální produkty jsou předmětem bádání této práce.  

  Cílem je sémiotická analýza jednotlivých subjektů. Práce usiluje o objektivní 

popis způsobů přenášení výpovědí a konstruování významu ve sděleních spotů.

  Zkoumání se zaměřuje především na komplexní komunikát klipů, strukturu 

narativů a uplatňování persuasivní funkce. Rozbor se týká jednotlivých sémiotických 

systémů, rozčleněných do tří oblastí – vizuální, auditivní a jazykové. Jejich vzájemná 

harmonie, dominance a substituce představují důležité hledisko při hodnocení kvality 

komplexního komunikátu. 

  Problematika je také nahlížena z hlediska narativity spotů, přičemž práce 

obsahuje popis roviny příběhu i diskursu. Zde jsou zahrnuty konkrétní události, postavy 

a prostředí, druhy výpovědí a specifikace postavení vypravěčů.

  

Deskripce persuasivních jevů a jejich znakového naplňování pak přímo vychází 

z výše uvedených kritérií. V závěru je uvedeno shrnutí v rámci aspektů, kterými se 

práce zaobírala.



Abstract

Five political parties fought their way into the Parliament of the Czech Republic 

in the election in 2010 (they were CSSD, ODS,  TOP 09, Communist Party and VV). 

Each had their election ad which was broadcast by television and inseparably belonged 

to their political campaign. An analysis of these media products is the research objective 

of this thesis.

The aim is a semiotic analysis of individual subjects. The thesis strives for an 

objective description of the transfer of evidence and the construction of meaning in

communication spots. 

The research focuses on complex communique of the clips, structure of the 

narratives and application of the persuasive functions. The analysis covers various 

semiotic systems differentiated into three areas – visual, auditory and language. Their 

mutual harmony, dominance and substitution are important factors in assessing the 

quality of a complex communique. 

The issue is also examined in terms of narrative of the spots, whereas the thesis 

contains description of both the story and the discourse level. This includes specific 

events and existents, types of statements and specifications for the position of the 

narrator.  

The description of the persuasive phenomena and their character is based 

directly on the above criteria. The paper concludes with a summary of the aspects, 

which are preoccupied in the thesis.
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Úvod

  Téma své bakalářské práce "Persuasivní funkce a její znakové naplňování

v předvolebních spotech politických stran, které se v roce 2010 dostaly do PS PČR"

jsem zvolila z několika důvodů. Především v tomto rozhodnutí sehrála roli skutečnost, 

že volby do poslanecké sněmovny si vždy získají mou zvýšenou pozornost, neboť se

o politickou scénu v ČR dlouhodobě zajímám.

Jakožto studenta médií mne samozřejmě na celé záležitosti zajímá i oborová 

souvislost. Politické kampaně shledávám zajímavým materiálem ke zkoumání. Dalším 

důvodem, jež určil směr, kterým se má práce ubírá, je můj velký zájem o sémiotiku, 

která všeobecně zkoumá roli textů a jejich významů v kultuře. 

  

  Předvolební spoty stran představují studijní materiál pro různé oblasti. Způsobů, 

jakým na ně můžeme z hlediska mediální produkce nahlížet, se nabízí hned několik. 

Analýza by mohla být opodstatněná například v oblasti politologie nebo marketingu. 

Mne však šlo především o sémiotický rozměr, tedy o konkrétní způsoby konstruování 

a přenášení významů v klipech se zaměřením na persuasivní rovinu této komunikace. 

  

  Nutno dodat, že při zkoumání jsem užila pouze vlastních interpretačních aktivit. 

Jsem si vědoma, že výsledky, ke kterým se dopracuji, nemohou být chápány jako 

reprezentativní výstupy metodologicky komplexně zpracované analýzy. Mým hlavním 

cílem byla spíše snaha o jakousi mediologicky poučenou kritiku, která má zároveň 

splňovat deskriptivní funkci různorodých sémiotických atributů, které se podílejí na 

výstavbě persuasivity těchto konkrétních mediálních produktů. Přitom jsem se snažila 

orientovat na konotační až latentní významy. Ty však nebyly v žádném případě účelově 

vyhledávané, snahou bylo vycházet spíše ze společensky kulturně sdílených významů, 

odkud tyto asociativní interpretace mohou samovolně logicky vzejít.

  Hlavní hlediska, ze kterých je na spoty v práci nahlíženo, jsou narativita 

a skladba komplexního komunikátu, v samostatné kapitole se také zaobírám 

persuasivními činiteli, které jsem identifikovala. 
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1.  Synopse jednotlivých spotů

Nejprve si uspořádání, děj a příznačné rysy zkoumaných subjektů zjednodušeně 

představme.

1.1  ČSSD

Spot začíná leteckým pohledem na prosluněnou krajinu, přičemž obraz 

doprovází hlas Jiřího Paroubka, který říká, že „Česká republika je země plná dobrých 

lidí s krásnou krajinou, jeho vlast.“

  Následuje několik fotografií z dětství a mládí pana Paroubka, přičemž ten to 

komentuje tím, že „na dětství vzpomíná velmi rád“. Vyjadřuje se v tom smyslu, že 

„jeho rodiče byli velmi pracovití a myslí si, že tuto vlastnost po nich zdědil.“

  Dále na obrazovce vidíme záběry jásajících davů na Václavském náměstí. Lidé 

zde zapalují prskavky, mávají vlajkami. Pan Paroubek výjev glosuje tím, že „větší část 

života prožil v komunismu, a proto nepřipustí návrat komunistického režimu.“

Poté předseda ČSSD uvádí, že (jako strana) „mají svůj plán boje proti krizi, 

který spočívá v záměru najít potřebné prostředky v evropských fondech,“ což je 

doplňováno ilustracemi jakési továrny plné hemžících se lidí, vlajek Evropské unie, 

pracujících stavebních jeřábů a větrného mlýna. 

  Pan Paroubek také říká, že „program sociální demokracie není programem 

zadlužování,“ což je ilustračně doprovázeno bankovním počítačem peněz. Objeví se 

interiér automobilové továrny a Paroubek dodává, že „naopak program zajistí přivedení 

desítek miliard korun do státního rozpočtu navíc.“ Tato tvrzení jsou dále dokreslena 

záběry na pole, kde pracují zemědělci.

  Dozvídáme se, že „zlepšení životní úrovně rodin s dětmi a podpora lidí 

v důchodovém věku je jeden z pilířů politiky ČSSD,“ přičemž je zobrazen mladý pár 

a poté mladší i starší lidé v interakci s dětmi. 
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  Následuje výrok ohledně zbytečnosti poplatků ve zdravotnictví, zdůvodňovaný 

tím, že si lidé platí zdravotní pojištění. Přitom je nám ukázán záběr na pracující 

zdravotníky.

Náhle se objeví Země z vesmírného nadhledu a obraz se opět vrací k záběrům 

krajiny, která se podobá té na začátku klipu. Pan Paroubek k tomu říká, že „my 

potřebujeme Evropu a Evropa potřebuje nás.“

V té chvíli je zařazena vsuvka obsahující intervenci paní Paroubkové v podobě 

krátké emotivní exprese ve prospěch manžela, kdy jí vidíme ho objímat a tvrdit, že „je 

to jeden z mála politiků, který pracuje pro lidi.“

Na závěr ještě Paroubek ujišťuje, že i když „splnit jejich sliby bude obtížné, 

dokážou to.“

Klip končí záběrem na jeden ze stranických předvolebních billboardů, kde jsou 

fotografie různých velmi emotivně laděných mezilidských interakcí, jako je například 

mladý muž objímající těhotenské bříško partnerky, pár v objetí, líbající se senioři 

a rodiče s novorozencem. Obrázek je vyjma fotografií vyveden v tradičních oranžových 

barvách doplněných trikolorou a obsahuje psaný text s hesly „program změny a naděje“

a „lepší budoucnost pro obyčejné lidi“. V pravé spodní části je umístěno logo strany.

Průběh celého spotu podkresluje kontinuální hudební skladba.

1.2  ODS

Klip začíná několika statickými obrazy, které jsou doplněny jakousi oranžovo-

modrou lištou, přičemž na oranžové části je podobizna Jiřího Paroubka a na obou 

barevných provedeních se objevuje text, který je zároveň vyslovován i nahlas.

V prvním obraze vidíme muže středního věku, který sedí v jakémsi interiéru na 

židli v předklonu a hlavu má složenu v rukách. Text na liště hlásá:  „Jiřímu Paroubkovi 

je jedno, že kvůli zvýšení daní budou firmy propouštět. ČSSD chce zvýšit daně 

a sociální odvody, protože potřebuje vaše peníze na svoje sliby. ČSSD = ztráta 
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zaměstnání.“ Poté se objeví modrá část lišty, ve které text hlásá: „ODS vytvoří a 

zachová pracovní místa, o která se nebudete muset bát.“

Ve druhém obraze je zachycena čtyřčlenná rodina, která semknutě sedí kdesi 

v interiéru. Na tvářích zúčastněných jsou zkroušené výrazy. Text na liště hlásá: „Jiřímu 

Paroubkovi je jedno, že dluhy budete muset splácet vy. ČSSD rozhazuje a slibuje věci, 

na které si musí půjčit u vás a vašich dětí. ČSSD = státní bankrot.“ Poté se objeví modrá 

část lišty, ve které text hlásá: „ODS ukončí zadlužování nás všech.“

Ve třetím obraze jsou tři muži ostříhaní dohola, jsou „protisystémově“ oblečeni

a jeden z nich je potetován. Pijí pivo, kouří a nalézají se v prostředí jakési herny. Text 

na liště hlásá: „Jiřímu Paroubkovi je jedno, že na povaleče budete muset vydělávat vy. 

ČSSD slibuje velkorysé sociální dávky, protože si potřebuje koupit hlasy voličů. ČSSD 

rovná se podpora povalečů.“ Poté se objeví modrá část lišty, ve které text hlásá: „ODS 

chce dávky jen pro ty, kteří je skutečně potřebují.“

V další části následuje záběr na předsedu strany Petra Nečase, který je oblečen 

v obleku a nachází se v interiéru připomínajícím školní třídu. Pan Nečas se opírá o stůl, 

na němž je po jeho pravé ruce glóbus a za zády má pověšenu mapu České republiky. 

Tato sekce klipu je koncipována jako promluva, jakýsi monolog pana Nečase 

adresovaný voličům. V něm říká, že ví, „že mnozí mají strach o svou práci,“ na tyto 

obavy jim přiznává právo a deklaruje, že jim rozumí. Také ví, že "voličům vadí 

zneužívání sociálních dávek na úkor většiny poctivých občanů.“ Dále vysvětluje, že 

„stát je jako rodina, protože když se zadluží příliš a není schopna dluhy splácet, může 

přijít exekutor, a pokud se takto nezodpovědně chová i stát, může dopadnout podobně. 

Stejně jako v Řecku, Maďarsku nebo Lotyšsku. Kdo tvrdí, že nic podobného nehrozí, 

lže. Podobným problémům se dá vyhnout jen pokud se bude stát chovat zodpovědně.“

Pan Nečas uvádí, že „neslibuje nesplnitelné, ale prosazuje reálná řešení, která povedou 

k novým pracovním místům a vyženou černé pasažéry ze sociálního systému.“ V závěru 

své řeči ještě utvrzuje, že mu „nejde o politikaření, ale o odpovědnou politiku“ a apeluje 

na odpovědné hlasování voličů. 

Klip končí obrázkem modré oblohy s několika oblaky, přes který se objeví bílý 

nápis „volte ODS“, který je vysloven i nahlas.
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1.3 TOP 09

Nejprve je na černé obrazovce vidět pohybující se kruh, ve kterém je zobrazena 

obloha s kroužícími modrými supy. Poté se kruhový výřez ustálí uprostřed obrazovky. 

Tento obrázek má evidentně připomínat pohled dalekohledem. Hledáček se poté 

přesouvá na mořskou hladinu, kde se mezi vlnami topí muž. Kolem něj proplouvají 

oranžoví žraloci, z nichž jeden je osedlán černou kočkou. Na poslední chvíli, když už to 

vypadá, že se muž skutečně utopí, je na hladinu hozen záchranný kruh s nápisem „TOP 

09“, kterého se nešťastník zachytí. 

Scéna „viděná dalekohledem“ se změní – v zorném poli je oranžová pirátská 

vlajka, poté vidíme celou loď, ke které náleží. Na tu je namířeno lodní dělo (opět 

opatřené nápisem TOP 09), které ji jednou ranou sestřelí a potopí. Opět změna obrazu, 

tentokrát kruhový záběr ostrova, který je cedulí označen jako „ostrov pokladů“.

Po přiblížení vidíme na ostrově tunel označený „Blanka“, před kterým je truhla 

s pokladem, k níž se plíží modrý zloděj. Ten se pokusí uzmout část zlata, ale vzápětí 

spadne klec a lupič je lapen. 

V téhle chvíli se obraz výrazně mění, je nám ukázán pozorovatel za 

dalekohledem, jímž je předseda strany Karel Schwarzenberg. Je oblečen v námořnické 

uniformě, stylizován jako kapitán. Přátelsky se usmívá, načež nás kamera vede 

prohlídkou „jeho“ lodi. Vidíme posádku při práci, jak vymetá z paluby exkrementy po 

červených krysách, vědry vylévá modrou a oranžovou vodu a při zvedání plachet 

všichni synchronicky tahají za ráhno. Na stožáru je ukázána vlajka lodi, která má 

podobu loga strany, a na přídi je nápis „S Karlem“. V závěru se pozornost obrací opět 

na „kapitána“, který stojí za kormidlem s fajfkou v puse. Přestože podle obrazového 

kódu vidíme, že nepohybuje ústy, ozve se jeho hlas, který říká: „Kolik nás tu je? Je nás 

víc, než si myslíte. A jdeme do toho.“ Za „kapitánovými“ zády vidíme moře, na které 

v závěsu za lodí pluje mnoho dalších.
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1.4 KSČM

Jsou nám předkládány jakési ilustrační záběry (většinou se jedná o běžné výjevy 

společenského života – lidé jdoucí po ulicích, jedoucí auta, noční život), které z počátku 

jako by prosvítaly pod vybranými novinovými články s titulky jako „Snížené ratingy 

snížily ceny“, „Trhy zachvátila řecká a portugalská panika“, „ČSOB strhla jednu platbu 

dvakrát“. Ve spodní části se přitom na červeném podkladě střídají bílé nápisy jako 

„Vyřeší krizi sociální škrty?“, „Čí prosperita a jaký profit jsou nadějí pro tuto zemi?“

Blíže neurčený vypravěč podává komentář: „Šetřit na pracovních místech, dětech 

a důchodcích není cesta z krize. Platit za ni by měli ti, kdo ji zavinili. Nadějí je i boj 

proti zločinu a korupci. Prosperovat by měl občan, nikoli lichváři a organizovaný 

zločin.“

Poté se ilustrační záběry orientují na soubor velkých budov, přičemž nápisy 

v dolní části hlásají „Je nutná vysoká nezaměstnanost? Kdo za ni nese odpovědnost?“, 

„Berou firmy ve vlastnictví státu vždy v úvahu, komu patří?“ Mužský hlas vypravěče 

k tomu dodává: „Zodpovědní za stav společnosti jsou velké korporace, banky a stát. 

Jejich povinností je i vytvářet nová pracovní místa. Služby podniků se státní účastí musí 

být kvalitní a cenově dostupné. Dividendy je nutné využít na jejich rozvoj nebo ve 

prospěch občanů.“

Objeví se předseda strany Vojtěch Filip, kterak sedí za pracovním stolem. Ten se 

vzápětí ujme svého monologu k občanům: „Co je předpokladem hodnotného života? 

Práce za odpovídající mzdu.“ Zde se obrazový kód opět vrací k ilustračním záběrům 

(které se vztahují k mluvenému slovu – jazykovému kódu) s příslušnými otázkami ve 

spodní části, přičemž předseda nepřerušeně pokračuje ve své řeči: „Kvalitní a dostupná 

zdravotní péče, přístup ke vzdělání nikoliv podle sociálních možností, ale podle 

schopností a talentu. Je nepřípustné platit přemrštěné ceny energií nebo nájmů. I senioři 

mají právo na důstojný život. To je program KSČM.“ Objeví se graficky znázorněný 

obrys ČR na zeleném podkladě, uvnitř jsou vyobrazeny portréty kandidátů za KSČM.

Celý výjev překrývá červený nápis „Volte KSČM, stranu, které můžete věřit! Volte 

č. 6“. Pan Filip tutu část klipu končí slovy: „Zvolte tento program, podpoříte sami 

sebe.“
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Spot dále pokračuje svou druhou částí, která je od té první zřetelně oddělená. 

Teď jsme seznamováni s jednotlivými kandidáty v různých krajích za pomoci oné 

grafiky ČR, do které jsou přidávány jednotlivé podobizny. Blíže neurčený vypravěč 

přitom prezentuje určité konkrétní postoje a názory KSČM:  „KSČM odmítá snahy 

využít krize ke snižování mezd a sociálních výdajů. Jen vyšší poptávka přinese 

obnovení výroby a nová pracovní místa za odpovídající mzdu. Nechceme poplatky ve 

zdravotnictví. Zrušením stropů u pojištění lidí s vysokými příjmy umožníme bezplatné 

očkování dětí. Ochraňujme nájemníky proti svévolné výpovědi z nájmu a před dalším 

růstem nájemného. Policie i soudy musí stíhat organizovaný zločin a korupci. 

Referendum je nejdemokratičtější způsob řešení celospolečenských otázek, včetně 

vojenských. Počítejme i s výdaji na pomoc občanům v případě nouze, při živelných 

pohromách. Vytvořme rezervy státního rozpočtu. Krizové situace je nutné řešit 

jednáním, ne vojenskými misemi v zahraničí. Ne privatizaci ČEZu, velkých letišť, 

železnic, zdravotnictví a penzijního systému. Překonejme krizi moderními 

technologiemi nejen v dopravě. Budoucnost je ve vzdělání a vědě. Prosazujme 

jednoduchý přístup k úvěrům pro malé a střední podnikatele a rovnoprávné podmínky 

pro české zemědělce v EU. Slušné bydlení není luxus. Podpořme výstavbu dostupných 

bytů. Dáváme své ano svobodě a demokracii, ale bez korupce, lží a dalšího tunelování.“

V závěru se opět objeví sám předseda: „Vážení občané, váš hlas rozhodne, jak 

budeme zítra žít. Jestli zákon bude platit pro každého, jestli stát bude sloužit všem, nebo 

jen vyvoleným. Přijďte k volbám. Děkuji vám.“ Rovněž tato sekce je pak zakončena 

stejným výjevem jako ta první – objeví se grafika ČR, portréty a výzva k volbě KSČM.

1.5 VV

Na obrazovce je vidět pracovní stůl z ptačí perspektivy, na kterém jsou umístěny 

nejrůznější grafické potřeby (kreslící náčiní, archy papíru apod.). Poté jsou nám 

ukázány ruce a temeno hlavy „kreslíře“, přičemž úhel pohledu kamery se nemění. Zatím 

neznámý autor začíná za doprovodu dynamické hudby malovat na papír modrou linkou 

čtverec, přičemž je nám pohled přiblížen, až vidíme pouze obsah zmíněného čtverce 

a ruce, které pokračují v práci. Jakmile černá fixa začne črtat první linku, ozve se 
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ženský hlas, který říká: „Jsou všude.“ Stále sledujeme trajektorii ruky, přičemž 

vypravěčka dodává: „Zasahují do prostoru každého z nás. Korupce, státní dluhy, 

příživnictví, nekvalitní vzdělání, ostudné důchody.“ V tento moment kreslíř sundá ruku 

z „plátna“, takže je plně vidět hotová kresba – zcela jasně znázorňuje dinosaura, 

přičemž je zcela patrné, že se jedná o masožravý druh. Neznámý hlas to komentuje 

slovy: „Dinosauři minulých let.“ Dynamická hudba v té chvíli spěje k závěru, načež 

přes obrázek autorova ruka položí z papíru vystřižený znak pro „zákaz“. „Je konec 

dinosaurů,“ je poslední věta, kterou vypravěčka řekne, a dosavadní hudební skladba 

skončí.

Kreslířova ruka se pojednou začne chovat k pracovní desce stolu, jako by šlo 

o virtuální interaktivní desku, což se projevuje tím, že do našeho zorného úhlu 

„přetáhne“ první fotografii. Na tu pak poklepe tužkou a vyobrazený muž na fotografii 

„ožije“ a začne hovořit o problémech v sociální oblasti. Následují další portrétní 

fotografie s lidmi, kteří patří k VV, což je patrné z popisku, kterým je každý obrázek 

opatřen. Všichni po „poklepání“ začnou vyjadřovat určitá stručná politická vyjádření 

a po chvilce fotografie opět znehybní. Jako pozadí scény je stále patrný dinosaurus, 

hudba doplňující celou sekci je klidnější a stabilnější.

Poté ruka „vymaže“ celou pracovní plochu a „přetáhne“ na ni logo VV. Hlas 

vypravěčky nás přitom nabádá, abychom „již nevolili menší zlo, ale Věci veřejné.“

V tomto okamžiku se úhel pohledu kamery radikálně mění. Vidíme kreslíře 

přímo zepředu, vyjde najevo, že se jednalo o předsedu strany VV Radka Johna. Ten sedí 

za stolem v šeré místnosti. Stejně jako v mnoha jiných klipech i zde předseda započne 

svůj monolog k voličům: „Jsme strana, která není spojena s korupčními skandály. 

Nepodíleli jsme se na zadlužování naší vlasti. Přivádíme do politiky mladé vzdělané 

lidi, ochotné pracovat pro všechny poctivé obyvatele této země. Bojovat proti korupci.

Proti prorůstání zločinu do politiky, policie, soudů. Vytvářet společnost, která bude 

spravedlivá, bude chránit slabší a dávat šanci všem schopným a spravedlivým. 

Nabízíme vám naše řešení a práci našich lidí. Náš program jste vy. Rozhodnutí je na 

vás.“ Zde promluva končí a na bílé obrazovce se objevuje modré logo VV, což 

vypravěčka opětovně komentuje slovy: „Už nevolte menší zlo. Volte Věci veřejné.“
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2.  Narativní postupy

2.1 Teoretická determinace

2.1.1 Vymezení pojmu narace

Slovník mediální komunikace (Reifová, I. (ed.) 2004, s. 159, 160) definuje 

naraci jako „[...] kompoziční postup pro uspořádání prvků při zachycení děje [...] 

výrazovými prostředky tak, že obsah sdělení [...] je prezentován jako propojený sled 

událostí.“

Narace je základní technologií v procesu tvorby a posilování hodnot. Jádrem narace je 

konstruování významu sdělení, jehož materiál musí být nějakým způsobem uspořádán 

v jednotlivých sekvencích jdoucích po sobě, aby mohl být předložen publiku ke 

spotřebě (Burton, G. - Jirák, J. 2001, s. 216).

Toto uspořádání nazýváme narativní strukturou (o. c., s. 220). Tu zahrnují fiktivní 

i nefiktivní obsahy (o. c., s. 216).

Vyprávění obsahuje významotvorné prvky, které napomáhají k pochopení celého 

příběhu. Představují tak sekundární kód, který podléhá ustáleným pravidlům pro své 

uspořádání (o. c., s. 223).

Na základě subjektivní či objektivní narace může být v příjemci vyvolánsubjektivní či 

objektivní postoj. Ten pak ovlivňuje emocionální účinek sdělení a tím i jeho 

věrohodnost (o. c., s. 224).

Cílem tohoto strukturování je především upoutat konzumenta a  vyvolat v něm emoce 

(o. c., s. 221). Důležitá je míra „vtažení“ příjemce, která zároveň implikuje jeho ochotu 

akceptovat nabízená sdělení a s nimi spojená poselství a významy (o. c., s. 225).

2.1.2 Strukturace narativu

Při popisování jednotlivých složek narativu klipů v kapitole 1.2 jsem vycházela 

ze strukturalistického pojetí narativu Seymoura Chatmana, který za dvě základní složky 

narativu považuje příběh a diskurs. „Jejich vzájemná interakce generuje význam 

sdělení“ (Chatman, S. 2008, s. 18).
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Přehlednou strukturu narativu Chatman uvádí v diagramu (příloha č. 38) ve své 

knize (o. c., s. 283). Z grafu je možné vyvodit následující shrnutí Chatmanovy 

strukturace narativu:

Narativ zahrnuje formu výrazu, kterou je diskurs, a formu obsahu, kterou je příběh.

Příběh obsahuje dějovou osnovu (řetězení událostí) a nějaké existenty (postavy 

a prostředí) (o. c., s. 18, 19). Narativní logika událostí je přitom hierarchizována pomocí 

tzv. jader a satelitů. Narativní moment jádra obsahuje klíčové body ve vývoji událostí, 

bez něj dojde k rozbití narativní logiky. Satelit pouze rozvíjí jádro, není tedy 

nepostradatelný, ale jeho vypuštěním dojde k estetickému ochuzení narativu (o. c., s. 54, 

55).

Diskurs vyjadřuje příběh procesuálními a statickými výpověďmi skrze zprostředkovaný 

(přítomnost vypravěče) či nezprostředkovaný (žádný nebo minimální vypravěč) přenos. 

Procesuální výpovědi líčením nebo inscenováním vypovídají o tom, „co se stalo či 

udělalo,“ a v rovině přímé komunikace se vážou k událostem. Statické výpovědi 

nezprostředkovaně či zprostředkovaně (interpretačně) vypovídají o tom, „co je“.

Příslušejí tedy k určitému souboru existentů (o. c., s. 30, 31).

2.2 Narativní struktura jednotlivých předvolebních klipů

2.2.1 Narativ spotu ČSSD

2.2.1.1  Rovina Příběhu

 „Co“ je vyprávěno?

Sdělení je v podstatě souhrn ideologicky zabarvených informací (převážně 

týkajících se ČSSD a politiky ČR) emitovaných k voličům. Svou strukturou vyprávění 

se nejvíce blíží nefiktivní narativní struktuře, jako je např. zpravodajství, která využívá 

prvku tzv. "mluvící hlavy" a ilustračních záběrů vztahujících se k samotnému 

jazykovému textu.
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 Události

Narativní logika, dějová osnova: 

Událost 1: Představení osoby Jiřího Paroubka emotivně orientované na jeho rodinné 

a vlastenecké cítění.

Událost 2: Přesun k prezentaci názorových a politických postojů Jiřího Paroubka, 

potažmo ČSSD. Zde je patrná výrazná náklonost k prezentování 

sociálních témat.

Událost 3: Persuasivní ujištění o budoucím dodržení slibů ČSSD.

 Existenty

  Postavy

Primárním existentem je postava Jiřího Paroubka a program ČSSD. Postava 

předsedy strany se v tomto kontextu nejvíce blíží mýtu „hrdina“, protože zde (společně 

s ČSSD a jejím programem) představuje entitu, jež na sebe bere roli ochránce slabých 

a roli kladného vůdce.

  Prostředí

Abstraktním existentem prostředí je Česká republika. Konkrétním reálným 

prostředím, ve kterém se přímo pohybuje hlavní postava, je jakýsi blíže neurčený 

exteriér. Inferenčně je však rozpoznatelný letní či jarní slunný den.  

2.2.1.2  Rovina Diskurzu

 „Jak“ je vyprávění sdělováno?

Obsah je distribuován formou monologické promluvy předsedy ČSSD Jiřího 

Paroubka. Tedy jde o hojně užívanou formu tzv. „mluvící hlavy“, která je v tomto 

případě hlavní postavou a zároveň vypravěčem.
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 Způsob přenosu výpovědí

V šotu jsou výpovědi přenášeny zprostředkovaně explicitním vypravěčem, 

většinou Jiřím Paroubkem, často doplněné nezprostředkovaně audiovizuálními prvky 

ilustračních záběrů a fotografií.

Dále je v menší míře zapojena jako vypravěčka Petra Paroubková, jejíž 

expresivně laděná vsuvka však nekonstruuje přímo věcný obsah sdělení, ale spíše 

přispívá k jeho emocionalitě. 

Výpověď v závěru je přenesena pomocí vizuálně-jazykového kódu (psaný text). 

Identita vypravěče je skryta, není možné jej přesně identifikovat, přesto je význam 

sdělení explicitně (verbálně), zprostředkovaně vyjádřen.

Nezprostředkované přenosy významů jsou uskutečňované pomocí 

audiovizuálního sémiotického kódu, většinou však jen dokreslují zprostředkované 

významy verbálního kódu.

2.2.2 Narativ spotu ODS

2.2.2.1  Rovina Příběhu

 „Co“ je vyprávěno?

Sdělení je z části komparací politických postojů ČSSD a ODS, z části prezentací 

politických přístupů ODS, které jsou ve spotu předkládány jako odpovědné. Rovněž zde 

se jedná o narativ, který se velmi podobá zpravodajskému. Prvek „mluvící hlavy“, 

stejně jako v případě ČSSD, obstarává sám předseda strany. Ilustrační záběry jsou však 

značně zredukovány a mají stacionární podobu fotografií.
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 Události

Narativní logika, dějová osnova:

Událost 1: Komparace politiky ČSSD a ODS

Událost 2: Prezentace postoje Petra Nečase k politice státu

Událost 3: Apelace na rozhodnutí o budoucím premiérovi hlasem voliče

 Existenty

Postavy

Ústřední postavy významné pro děj tohoto sdělení jsou osoba Jiřího Paroubka, 

strana ČSSD a osoba Petra Nečase, potažmo ODS. V rovině mýtu je zdůrazňována

antagonie „hrdinů“ a „škůdců“, přičemž do těchto dvou rolí jsou situovány právě strany 

ODS a ČSSD. Žádné jiné postavy se ve vyprávění neobjevují, vzniká tak částečně 

dojem, jako kdyby se politického boje účastnily pouze dvě strany, z nichž jedna má 

status „hrdiny, zachránce“ a druhá je profilována jako „záškodník, padouch“.

  Prostředí

Abstraktním existentem prostředí je stát. Konkrétním reálným prostředím, ve 

kterém se pohybuje postava Petra Nečase, je interiér evokující školní třídu.

2.2.2.2  Rovina Diskursu

 „Jak“ je vyprávění sdělováno?

Obsah je distribuován ve dvou částech. V první jde o komparační prezentaci 

ODS a ČSSD, ve druhé o monologickou promluvu Petra Nečase.
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 Způsob přenosu výpovědí

V šotu jsou výpovědi přenášeny zprostředkovaně jednak explicitním 

vypravěčem Petrem Nečasem, jednak blíže neurčeným vypravěčem, jehož identita je 

skryta. 

Nezprostředkované přenosy spíše dokreslují významy přenosů 

zprostředkovaných. Jsou uskutečňované částečně pomocí audiovizuálního sémiotického 

kódu, který se vztahuje k jazykovému, částečně pomocí neverbálního kódu, tzv. řeči těla 

předsedy ODS Petra Nečase.

2.2.3 Narativ spotu TOP 09

2.2.3.1  Rovina Příběhu

Tento spot se svým narativem výrazně odlišuje od všech ostatních především 

tím, že se jedná o narativní fikci. 

Ta je definována jako „vyprávění určitého sledu fiktivních událostí, přičemž 

událost můžeme definovat jako něco, co se stalo a může být vyjádřeno slovesem nebo 

dějovým substantivem“ (Rimmon-Kenanová, S. 2001, s. 10).

Narativní fikci považuji pro tento druh mediálního produktu za poměrně 

neobvyklou. Takto zvolená struktura vyprávění je pravděpodobně jedním z hlavních 

důvodů, proč předvolební spot TOP 09 působí tak neotřele a svěže, proč se tak výrazně 

vyděluje od ostatních a poutá pozornost.

 „Co“ je vyprávěno?

  Příběh zjednavačů pořádku beroucích na sebe úlohy různých kladných hrdinů:

- Záchranářů, když vhodí tonoucímu mezi oranžovými žraloky záchranný kruh 

označený TOP 09.
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- Policistů, když přesně mířenou střelou zasáhnou a následně i potopí 

záškodnickou pirátskou loď. V dalším záběru dokonce přímo chytí osobu 

zloděje, která je oblečena v modrém a pokouší se uzmout poklad. 

- Likvidátorů nešvarů, jako jsou červené krysy a jejich exkrementy či modrá 

a oranžová tekutina, která je na lodi přítěží a je ve vědrech vylévána do moře.

 Události

Vzhledem k narativní struktuře zde můžeme poměrně dobře rozeznat řetězení 

jednotlivých událostí do tzv. jader a satelitů (Chatman, S. 2008). Satelity přitom 

vykreslují či uvozují situace, jádra představují určité zlomové okamžiky v ději 

rozhodující pro konstrukci celkového významu.

Narativní logika, dějová osnova:

Událost 1: Satelit – muž se topí ve vlnách, nad hlavou mu krouží modří supi, kolem 

něj proplouvají oranžoví žraloci.

Událost 2: Jádro – zachrána topícího se muže hozením záchranného kruhu, který je 

zřetelně označen nápisem „TOP 09“

Událost 3: Satelit – na hladině pluje oranžová pirátská loď.

Událost 4: Jádro – směrem od pozorovatele k plachetnici je namířeno námořní dělo, 

které jedním výstřelem loď potopí.

Událost 5: Satelit – modře oděný zloděj se na ostrově pokladů (v blízkosti tunelu 

pojmenovaného „Blanka“) krade k truhle s pokladem. Pokusí se uzmout 

část pokladu a těší se z něj.

Událost 6: Jádro – na lupiče padá klec, čímž je dopaden. 



18

Událost 7: Satelit – posádka se stará o hladký průběh plavby lodě – smetá z paluby 

červené krysí exkrementy, vylévá oranžovou a modrou tekutinu, při 

napínání plachet všichni členové táhnou synchronně za ráhno.

Událost 8: Jádro – kapitán informuje o počtu námořníků plujících pod stejnou 

vlajkou.

 Existenty

Postavy

Postavám může být přisouzeno podle jejich jednání sedm obecných rolí:

škůdce, dárce, pomocník, hledaná osoba, odesílatel, hrdina, nepravý hrdina (Propp, V. 

1999). 

Hlavní postavou je kapitán lodi v roli „hrdiny“. Dalšími existenty postav jsou 

topící se muž jakožto „hledaná osoba“ – oběť. Supi, žraloci, loď s pirátskou vlajkou, 

zloděj a krysy na sebe berou role „škůdců“. Posádka jako jednotlivci i celek vystupují 

jako „pomocníci“.

Prostředí

Základním existentem prostředí je moře, dále pak také paluba lodi a ostrov. Při 

pozorování prostředí, které zde bylo vymodelováno, vyvstává analogie k Zemanovu 

filmu „Vynález zkázy“. Obdobu můžeme nalézt zejména ve způsobu obrazového 

zpracování – kombinací animovaných a hraných (realistických) prvků. Způsob, jakým 

jsou animované části ztvárněné, rovněž výrazně připomíná Zemanův styl – podobné je 

například zpodobnění plujících lodí, mořské hladiny, kroužících ptáků a pozorování 

okolí dalekohledem, které bylo u námořníků ve „Vynálezu zkázy“ typické.
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2.2.3.2  Rovina Diskurzu

 „Jak“ je vyprávění sdělováno?

Obsah je distribuován metaforickým příběhem o plavbě na moři (která asociuje 

prostředí Zemanových filmů). V diskurzu se objevují četné alegorie využívající ustálené 

a všeobecně sdílené významy sémiotických znaků pro jednotlivé politické strany 

pohybující se na politické scéně. V tomto ohledu jsou stěžejní především barvy, kterými 

jsou zabarveny obvyklé objekty a subjekty vyskytující se na moři. Můžeme proto spatřit 

modré supy, oranžové žraloky, červené krysy a jejich exkrementy, modrého zloděje, 

oranžovou pirátskou vlajku, nežádoucí  modrou i oranžovou tekutinu v lodi. 

Specifickým jinotajem je zde kočka, která osedlala jednoho z oranžových žraloků. Lze 

se domnívat, že má symbolizovat ovlivňování pana Paroubka panem Kočkou.

Zvláštním prvkem je v první části poněkud extraordinární perspektiva pohledu. 

Jde o kruhovou výseč, ve které je realizován obrazový materiál. Vše, co je vně tohoto 

prostoru, je černé. Použití prvku má symbolizovat pohled dalekohledem, kterým okolní 

prostředí a události v něm pozoruje kapitán lodi.

 Způsob přenosu výpovědí

Výpovědi jsou přenášeny téměř výhradně inscenováním pomocí vizuálně-

obrazového znakového systému. Ten je vhodně doplňován audio kódem, ať už se jedná 

o hudební podkres nebo o četné významotvorné doprovodné zvuky.

Zprostředkovaného přenosu za použití vizuálně-jazykového kódu (psaného 

textu) je užito  při přenosu názvu ostrova, tunelu na ostrově, při označení vlajky lodi, 

jejího jména a záchranného kruhu.

Zprostředkovaný přenos je uskutečněn pouze v závěru, jeho explicitním 

vypravěčem je Karel Schwarzenberg. Ten je rovněž mimo toto explicitní vyjádření 

nositelem také různých neverbálních prvků komunikace, především výrazů v obličeji.
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2.2.4 Narativ spotu KSČM

2.2.4.1  Rovina Příběhu

 „Co“ je vyprávěno?

Sdělení je souhrnem nesouhlasných postojů KSČM k vybraným politickým 

problémům, který je doplněn persuasivně laděnými informacemi ohledně vlastních 

politických stanovisek.

 Události

Narativní logika, dějová osnova:

Událost 1: Řešení otázky cesty z finanční krize

Událost 2: Stanovení předpokladů pro hodnotný život 

Událost 3: Představení kandidátů KSČM v jednotlivých krajích spojené 

s vyjádřením postojů KSČM k vybraným politickým otázkám

Událost 4: Apelace na rozhodnutí voliče ohledně budoucího života ve státě

 Existenty

  Postavy

  Ústřední postavou významnou pro děj je strana KSČM, potažmo její 

programové zaměření.
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Prostředí

  Abstraktním prostředím je zde stát, konkrétní prostředí tvoří buď interiér se 

stolem, za kterým sedí Vojtěch Filip, nebo různé výjevy z běžného společenského 

života, většinou v exteriérech.

2.2.4.2  Rovina Diskurzu

 „Jak“ je vyprávění sdělováno?

  Vyprávění je v první části koncipováno jako explicitní přednesení některých 

společenských otázek a jejich možných odpovědí. Ve druhé části jde již o promluvu

předsedy strany, který „hledá“ odpovědi na otázky ohledně hodnotného života. Třetí 

část zahrnuje představení jednotlivých kandidátů spolu s prezentací nesouhlasných 

postojů KSČM. V závěru je opět sdělení přenášeno prostřednictvím Vojtěcha Filipa, 

který apeluje na rozhodnutí voličů ve prospěch KSČM.

 Způsob přenosu výpovědí

  V šotu jsou výpovědi přenášeny zprostředkovaně jednak explicitním 

vypravěčem Vojtěchem Filipem, jednak blíže neurčeným vypravěčem, jehož identita je 

skryta. Často jsou výpovědi rozvíjeny ještě vizuálně-jazykovým kódem.

2.2.5 Narativ spotu VV

2.2.5.1  Rovina Příběhu

 „Co“ je vyprávěno?

  V šotu je obsaženo upozornění na špatný stav české politiky s důrazem na 

korupční problematiku. Jako řešení je předkládána volba strany Věcí veřejných, která se 

v šotu profiluje jako vyhraněná právě v této problematice, přičemž hlavním argumentem 

je „novost“ strany i jejích politiků, tedy aspekt jakéhosi čistého štítu.
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 Události

  Naraivní logika, dějová osnova:

Událost 1: Označení stávajících politických subjektů za „dinosaury“ politiky

Událost 2: Prezentace vybraných politických problémů

Událost 3: Apelace na řešení postulované situace spočívající ve volbě VV

 Existenty

  Postavy

  Hlavní postavy tohoto narativního schématu jsou tzv. dinosauři české politiky

v roli „škůdců“, do role „hrdinů“ jsou stylizováni předseda a lídři kandidátek strany VV.

  Prostředí

  Abstraktním prostředím je opět stát. Konkrétním prostředím, ve kterém se děj 

odehrává, je jakási místnost s interaktivní pracovní plochou.

2.2.5.2  Rovina Diskurzu

 „Jak“ je vyprávění sdělováno?

  Vyprávění v úvodu obsahuje sdělení nesoucí význam „špatného“ stavu české 

politiky, respektive přímo stávajících politiků. Přednes je přitom do jisté míry 

dramatický, doplněný ještě o vizuální složku (kresba dinosaura). Dále je prezentován 

soubor řešení a přístupů strany VV k vybraným politickým problémům prostřednictvím 

přímých promluv jednotlivých kandidátů, zobrazených na jakési interaktivní pracovní 

ploše, které jsou následovány řečí samotného předsedy strany. Ten sedí za stolem.
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  Spot je zakončen výrokem apelujícím na volbu Věcí veřejných. 

 Způsob přenosu výpovědí

  Výpovědi jsou přenášeny explicitními vypravěči, jedná se o předsedu strany 

a lídry kandidátek strany v různých krajích. V úvodu i závěru se role vypravěče ujímá 

blíže neurčená vypravěčka.
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3. Hodnocení komplexního komunikátu

  V rámci této kapitoly se budu zabývat hodnocením komplexního komunikátu, 

jež je součástí semiózy jednotlivých spotů. Zkoumání komunikátu a jednotlivých 

komunikačních kódů později také poslouží jako východisko pro identifikaci znakového 

naplňování persuasivního působení.

  Sémanticky se nejprve zaměřím na denotační rovinu jednotlivých systémů, poté 

k ní doplním pragmatickou  konotaci. Syntaktika bude stěžejním tématem, pokud se 

týká samotného hodnocení komplexního komunikátu, neboť se budu věnovat také tomu, 

jaké jsou vztahy mezi jednotlivými užitými znakovými systémy.

Jestliže je v komunikátu užito pouze jednoho sémiotického kódu, jde o komunikát 

simplexní. Jestliže je v komunikátu užito dvou a více kódů, pak jde o komunikát 

komplexní. [...] V komplexním komunikátu se jednotlivé kódy podílejí na společném 

smyslu tím, že se podřizují třem principům: a) princip harmonie kódů vyjadřuje 

souznění a spolupráci kódů při výstavbě smyslu, b) princip dominance kódu ukazuje na 

vedoucí postavení jednoho z užitých kódů, c) princip substituce kódů umožňuje 

zastupování kódů při vyjadřování týchž obsahů (Reifová, I. (ed.) 2004, s. 104). 

Ve své práci jsem vycházela z těchto obecných definic.     

  V předvolebních spotech bylo ve všech případech užito komplexního 

komunikátu. Východiskem tedy bude stanovení a deskripce jednotlivých 

zaznamenaných kódů. Hlavním kritériem pro následné hodnocení komplexního 

komunikátu bude jeho výstavba z hlediska organizačních principů harmonie, dominance 

a substituce kódů.

3.1 Vymezení užitých sémiotických systémů

  U. Eco uvádí rozsáhlou stupnici kódů, respektive typů semiózy (Doubravová, J. 

2008, s. 19), z nichž vybírám ty, které mohou být předmětem mého zkoumání: kinezika 

a proxemika, hudební kódy, formalizovaná řeč, psané jazyky, přirozená řeč, vizuální 

komunikace, kulturní kódy, estetické kódy, masová komunikace, rétorika.
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  Pro potřeby této práce jsem si jednotlivé kódy sdružila do tří hlavních kategorií, 

které jsou popsány a specifikovány níže. Komplexní komunikát byl tedy ve všech 

sledovaných subjektech složen z následujících sémiotických systémů:

  Jazykový kód – sémiotický systém, který zahrnuje veškerý mluvený či psaný 

projev v rámci jazyka.

  Obrazový kód – sémiotický systém, který zahrnuje vše, co je možné ve spotech 

vnímat vizuálně. Může se jednat o materiál filmové, fotografické či grafické povahy. 

Výjimku v tomto ohledu tvoří psaný text, který řadím k jazykovému sémiotickému 

systému.

  Zvukový kód – sémiotický systém, který zahrnuje veškeré audio části spotů, jako 

je hudba a nejrůznější akustické prvky. Výjimku v tomto ohledu tvoří zvuk mluveného 

projevu, který je řazen k jazykovému systému.

Pokud se týká složité klasifikace znaků, v odborné veřejnosti se ujala tato triáda:

- index - příznak

- ikon - podobnost

- symbol - přiřazení  (Doubravová, J. 2008, s. 49, 50).

Termín a pojem index spojuje Peirce s takovým znakem, který odkazuje na jednotlivý 

předmět, událost nebo jev (Černý, J. - Holeš, J. 2004, s. 186).

Podstata ikonického znaku spočívá v tom, že obsahuje některé vlastnosti označovaného 

předmětu nebo jevu.

Základním charakteristickým rysem symbolů je jejich konvenční charakter. Rysy 

charakteristické pro symbol jsou konkrétnost ideje, ale i současná nepodobnost této 

ideji, dvojznačnost či otevřenost obsahu a závislost na kultuře (Doubravová, J. 2008, 

s. 78).

  Tato elementární terminologie, vycházející především z pojetí znaků Charlesem 

Sandersem Peircem, bude v rozboru použita pro případnou konkrétnější klasifikaci 

znaků. 
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3.2  Denotační a konotační rovina užitých znaků

  „Zcela klíčovým je pojem význam. V rámci tohoto významu jsou zásadní 

především pojmy smysl a reference“ (Urbánek, T. 2003, s. 16, 17).

  „Tyto dva pojmy můžeme spojovat s tzv. konotativním významem 

(odpovídajícím smyslu) a denotativním významem (odpovídajícím referenci)“ (Nöth, 

1995).

Denotace se týká prostého, resp. doslovného vztahu k označovanému. Denotace může 

být různé povahy. Například podle amerického sémiotika Charlese Pierce je možné 

rozlišit tři typy znaků podle úrovně denotace – ikon, index a symbol. [...] S řadou znaků 

jsou spojeny další významy, které základní, denotativní význam zabarvují a které si 

uživatel je schopen s příslušným znakem spojit, tzv. konotace. [...] Konotované 

významy tedy označují hodnotový systém, který daná kultura či jednotlivec užívají.

(Jirák, J. - Köpplová, B. 2003, s. 135)

  Při rozboru jednotlivých sémiotických systémů bude kladen zřetel na užité 

znaky, z kterých se jednotlivé kódy skládají. Předmětem zájmu se stanou takové 

denotace, u kterých bude možné identifikovat nějaký konotovaný význam. V tomto 

ohledu bude navíc důraz položen na takových asociativních, emočních nebo 

extenzivních významech, které vykazují nějaké persuasivní rysy. 

3.3 Rozbor předvolebních klipů

3.3.1 Spot ČSSD

Skladba jazykového sémiotického systému

  Užití jazykového sémiotického systému je nástrojem pro zprostředkované 

přenášení výpovědí ve sdělení a je kódem, který užívá vypravěč. V předvolebním spotu 

ČSSD se role aktérů a vypravěčů příběhu v podstatě zcela překrývají. Nalezneme zde 
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jednoho blíže neurčeného, neznámého vypravěče, dále se této úlohy zhostil sám 

předseda strany Jiří Paroubek a v menší míře také jeho manželka Petra Paroubková.

  V klipu je v rámci jazykového kódu patrné členění do několika textů, které tvoří 

poměrně uzavřené výpovědi:

  Denotace: „Česká republika je plná dobrých lidí, s krásnou krajinou, je to moje 

vlast.“ Konotuje vlastenecké cítění pana Paroubka.

  Denotace: „Na dětství vzpomínám hrozně rád. Rodiče byli velmi pracovití. 

Myslim, že to je vlastnost, kterou sem po nich zdědil.“ Konotuje další pozitivní postoj, 

tentokrát k rodinnému zázemí.

  Denotace: „Větší část svého života sem prožil v komunismu. Mám tu zkušenost,

a proto nepřipustím návrat komunistického režimu.“ Konotuje snahu o zahnání obav 

veřejnosti z případné spolupráce ČSSD a KSČM.

  Denotace: „Máme svůj plán boje proti krizi. Jde nám o to najít potřebné 

prostředky z evropských fondů.“ Konotuje existenci určitých finančních prostředků, 

které je možné prostřednictvím ČSSD pro Českou republiku získat. Sdělení také může 

vyvolávat dojem ujišťování občanů, že předvolební sliby nebudou financovány na úkor 

zadlužování dalších generací.

  Denotace: „Program sociální demokracie není programem zadlužování, naopak 

zajistí přivedení desítek miliard korun do státního rozpočtu navíc.“ Konotuje snahu 

o zahnání obav veřejnosti ze způsobu financování rozpočtu České republiky.

  Denotace: „Zlepšení životní úrovně rodin s dětmi a podpora lidí v důchodovém 

věku je jeden z pilířů naší politiky.“ Konotuje silné sociální cítění.

  Denotace: „My potřebujeme Evropu. Evropa potřebuje nás.“ Konotuje 

proevropskou názorovou orientaci.
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  Denotace: „Je to jeden z mála politiků, který pracuje pro lidi.“ Konotuje 

poctivost, altruistické ideály pana Paroubka.

  Denotace: „Splnit naše sliby bude obtížné, ale dokážeme to.“ Konotuje 

schopnost vypořádat se (poradit si) s obtížnými situacemi ve prospěch občanů/voličů.

Skladba obrazového sémiotického systému

  Vizuální složka klipu obsahuje ilustrační materiály a záběry osoby pana 

Paroubka. V naprosté většině případů je využíváno ikonické spektrum znaků, mající

převážně ilustrativní funkci.

  Denotace: Ubíhající jarní či letní krajina z ptačí perspektivy s indexovým 

zaměřením na některé národní památky (např. Karlštejn). Konotuje Českou republiku, 

která z hlediska vizuální podoby krajiny vypadá příjemně.

  Denotace: Pomalu se otáčející fotografie působící starším dojmem. Vyobrazena 

je mladá žena s kyticí a muž držící batole. Poté následují další fotografie, ukazující 

malého chlapce a mladíka potřásajícího si rukou se starším mužem, zřejmě jde 

o promoci. Konotuje šťastné dětství pana Paroubka v harmonické rodině. Dále jsou pak 

konotovány jeho studijní úspěchy.

  Denotace: Večerní Václavské náměstí s davem jásajících lidí nesoucích vlajky, 

zapalujících prskavky. Očividně se jedná o listopadové manifestace roku 1989.

Konotuje atmosféru večerních listopadových revolucí roku 1989 plnou euforie a naděje.

  Denotace: Hemžící se lidé v továrně. Konotuje lidskou produktivitu.

  Denotace: Vlající vlajky Evropské unie. Pracovní jeřáby a vrtule větrného mlýnu 

(záběr zespoda) v pohybu. Konotuje proevropskou názorovou orientaci, kladný postoj 

k budování a alternativním zdrojům energie.

  Denotace: Automatický počítač peněz (bankovní) při práci. Konotuje finanční 

bilancování.
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  Denotace: Výrobní linka automobilového závodu. Ruka dotýkající se obilných 

klasů, vinice, senoseč. Starší zemědělec radostně pozdvihuje ruku. Konotuje průmysl 

a zemědělství s pozitivním emočním podtextem.

  Denotace: Pár v objetí. Rodina se dvěma dětmi. Babička s vnoučetem. Dědeček 

s vnučkou, jak si prohlížejí knihu. Všichni jsou radostní a usměvaví. Konotuje orientaci 

na rodinné hodnoty a cítění v oblasti mezilidských vztahů.

  Denotace: Dva zdravotníci vykonávající operaci. Konotuje nemocniční 

prostředí, kde je možné se svěřit do rukou odborníků.

  Denotace: Grafická simulace planety Země z vesmíru. Konotuje globálnost 

a propojenost České republiky se zbytkem světa.

  Denotace: Opět krátký záběr na ubíhající krajinu, který končí u Jiřího Paroubka, 

který sedí na terase, zezadu ho s úsměvem objímá manželka Petra Paroubková. 

Konotuje blížící se závěr sdělení (návrat na počátek) a Paroubkovo příznivé rodinné 

zázemí – milující manželka.

  Denotace: Na obrazovce se objeví bilboard ČSSD, který obsahuje symbolické 

(logo, barevné provedení) a ikonické znaky. Konotuje opětovně orientaci na rodinné 

a vztahové hodnoty.

Skladba zvukového sémiotického systému

  Celý spot je doprovázen hudební skladbou, která představuje kulisu na pozadí. 

Jde pravděpodobně o jakýsi prefabrikovaný žánrový polotovar vyrobený na zakázku 

nebo zakoupený ve zvukové bance. Svým vyzněním prezentuje spíše smyčku či kruh, 

není patrná žádná výrazná katarze nebo změna.

  Toto podkreslení je místy překryto tlumenými akustickými signály, které jsou 

úzce spjaty s obrazovým kódem. Doprovodné zvuky:

- Lidské hlasy (křik) – jásot a tleskání demonstrujících lidí 

- Šustící papír – znázornění počítání bankovek
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- Dětský smích

- Úder zvonu

- Blíže nespecifikovaný zvuk s gradující tendencí – zvuková simulace pohybu

Hodnocení komplexního komunikátu

  Výpovědi se k sobě v drtivé většině případů vhodně vztahují na principu 

harmonie kódů. Celkově je možné konstatovat, že téměř každá výpověď konstruovaná 

jedním kódem nachází nějakou odezvu v tom druhém, přičemž úvod jednotlivých 

sdělení bývá propojen s vyobrazením osoby pana Paroubka a pokračuje za doprovodu 

ilustračních záběrů. Výrazně tak připomíná zpravodajskou relaci, která je těmito 

postupy typická. 

  Jazykový kód je převážně vyplněn promluvou pana Paroubka, jeho řeč 

harmonicky doplňuje hudební podkreslení, které jí zároveň dodává na dynamičnosti 

a výraznosti. 

  Doprovodné zvuky jsou užity jen v několika málo případech, kdy harmonicky 

doplňují obrazový kód, který obsahuje ilustrační záběry.

Za dominantní bych označila jazykový kód. Ten je hlavním nositelem významu, 

který je explicitně emitován k posluchačům. Obrazový kód je také poměrně výrazný, 

nicméně společně se zvukovým systémem plní spíše roli kolorování předkládaných 

sdělení.

  

Vzhledem k výrazné dominanci řečových prostředků v oblasti konstruování 

významu není  úplná substituce kódů možná, přesto však výpovědi přenesené zvukem 

a obrazem celkově úspěšnou výstavbu komunikátu podporují.
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3.3.2 Spot ODS

Skladba jazykového sémiotického systému

  Jazykového kódu i zde využívá pouze vypravěč, nejprve se jedná o nám 

neznámého a neviditelného zprostředkovatele, poté se této role ujímá sám předseda 

strany Petr Nečas.

  Denotace: „Jiřímu Paroubkovi je jedno, že kvůli zvýšení daní budou firmy 

propouštět. ČSSD chce zvýšit daně a sociální odvody, protože potřebuje vaše peníze na 

svoje sliby. ČSSD rovná se ztráta zaměstnání. ODS vytvoří a zachová pracovní místa, 

o která se nebudete muset bát.“ Konotuje jasně definovaného protivníka, který 

představuje v jistém smyslu hrozbu pro stát a občany. Konkrétně si můžeme konotovat 

špatnou politiku přerozdělování peněz, která dosahuje takových nedostatků, že hrozí 

např. ztráta zaměstnání.

  Denotace: „Jiřímu Paroubkovi je jedno, že dluhy budete muset splácet vy. ČSSD 

rozhazuje a slibuje věci, na které si musí půjčit u vás a vašich dětí. ČSSD rovná se státní 

bankrot. ODS ukončí zadlužování nás všech.“ Opětovný důraz na špatné způsoby 

přerozdělování státních financí stranou ČSSD (obvinění ze zadlužování státu) konotuje 

vyostřování situace a navozuje tak pocit zvyšující se obavy a potřeby zasáhnout. 

  Denotace: „Jiřímu Paroubkovi je jedno, že na povaleče budete muset vydělávat 

vy. ČSSD slibuje velkorysé sociální dávky, protože si potřebuje koupit hlasy voličů. 

ČSSD rovná se podpora povalečů. ODS chce dávky jen pro ty, kteří je skutečně 

potřebují.“ Konotuje zneužívání sociálních dávek lidmi pohybujícími se na okraji 

společnosti a vzbuzuje pocit, že poctivý produktivní občan je těmito lidmi okrádán. 

Tento stav vyvolává potřebu revolty, protestu či určité defenzivy. Její uspokojení je 

vzápětí nabídnuto ve formě volby strany ODS.

  Denotace: „Vážení spoluobčané, vím, že mnozí z vás mají strach o svou práci. 

Na tyto obavy máte právo a já vám rozumím.“ Konotuje autoritu, která má porozumění 

a zájem o „naše“ problémy. Je zde patrná snaha bránit se kritice ze strany ČSSD, podle 

které ODS myslí jen na bohaté a nezajímá se o obyčejné lidi.
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  Denotace: „Také vím, že vám vadí zneužívání sociálních dávek na úkor většiny 

poctivých občanů.“ Opět asociuje jakýsi všudypřítomný nešvar příživníků, kteří na 

poctivých občanech parazitují. Rovněž je možné si konotovat, že tito „zloduchové“ jsou 

ti druzí, tj. anonymní, nespecifická individua, kterým sdělení není určené, naopak je 

adresováno „nám“, přičemž jsme implicitně označeni jako ti poctiví občané, kteří jsou 

v podstatě oběťmi oněch „zloduchů“. 

  Denotace: „Stát je jako rodina, když se zadluží příliš a není schopna dluhy 

splácet, může přijít exekutor. Pokud se takto nezodpovědně chová i stát, může 

dopadnout podobně. Stejně jako v Řecku, Maďarsku nebo Lotyšsku. Lže ten, kdo tvrdí, 

že nám nic podobného nehrozí. Podobným problémům se vyhneme, jen pokud se 

budeme chovat zodpovědně.“ Konotuje pocit značného ohrožení a apelaci na naši 

vlastní zodpovědnost.

  Denotace: „Neslibuji nesplnitelné, ale prosazuji reálná řešení, která povedou 

k novým pracovním místům a vyženou černé pasažéry ze sociálního systému. Mně 

nejde o politikaření, jde mi o odpovědnou politiku pro vás.“ Konotačně můžeme pana 

předsedu chápat jako „správňáka“, jehož hlavní předností je jeho racionalita 

a odpovědnost. Svou důvěryhodnost nám dokazuje tím, že se otevřeně přiznává, že 

v jeho nabídce pro občany nejsou přespříliš atraktivní služby, avšak naproti tomu nám 

nabízí odpovědný přístup k politice, o kterém jsme navíc přesvědčováni, že bychom ho 

měli preferovat.

  Denotace: „Váš hlas rozhodne. Volte odpovědně. Volte ODS.“ Konotuje 

jednoduché shrnutí východisek předcházejících tvrzení. Bylo konstruováno, že je 

potřeba chovat se při volbě politických vůdců odpovědně a že je tedy důležité vybrat 

takové vůdce, kteří jasně deklarují své politicky odpovědné chování.  

  Denotace: „Petr Nečas, nebo Jiří Paroubek. Váš hlas rozhodne, kdo bude 

premiér.“ Konotuje jakousi dichotomii politické scény, jako by před námi ležela volba 

typu „buď, a nebo“.
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Skladba obrazového sémiotického systému

  Denotace: Fotografie muže středního věku sedícího v jakémsi interiéru (spíše

industriálního charakteru) na židli s hlavou v dlaních. (Přes obraz jsou ve spodní části 

umísťovány nápisy, které jsou čteny neurčitým vypravěčem. To se týká i většiny dalších 

obrazů.) Konotuje emoci zoufalství, trápení. Industriální prostředí připomíná zavřenou 

továrnu.

  Denotace: Čtyřčlenná rodina v jakémsi interiéru (domácího charakteru), všichni 

mají na tvářích zkroušený výraz. Výrazy ve tvářích jednotlivých členů rodiny 

v domácím prostředí konotují nějakou životní svízel, která se úzce týká rodinného štěstí. 

Semknutí všech příslušníků navíc dává tušit, že se nejedná o problém mající původ 

uvnitř této rodiny (například špatné mezilidské vztahy), ale že jde spíše o nějaký 

nepříznivý faktor působící zvnějšku.

  Denotace: Tři muži, jeden z nich pije z půllitru, další drží zapálenou cigaretu. 

V pozadí je vidět hrací automat. Konotuje chápání lidí pohybujících se na okraji 

společnosti jakožto osob trávících svůj čas pobytem v restauračních zařízeních nižší 

cenové kategorie, kteří pijí alkohol a kouří. Osoby situované do zátiší s hracím 

automatem navíc mohou vyvolávat dojem, že se tito lidé případně ještě věnují „hraní“

těchto automatů. 

  Denotace: Petr Nečas (v obleku s rozepnutým sakem) v interiéru školní třídy, 

opřen o katedru. Za zády má pověšenu školní mapu České republiky, na katedře vedle 

něj stojí globus. Po celou dobu stojí pan předseda na jednom místě a opírá se přitom 

o katedru. Pouze v závěru tohoto záběru udělá gesto rukou (rozevřené dlaně směřující 

k sobě, umístěné před tělem). Způsob, jakým je pan předseda oblečen a jakým 

způsobem se prezentuje, konotuje určitou serióznost sdělení. Jediné gesto, které je 

k nám vysláno, může představovat upřímnost nebo alespoň důraz na to, aby dotyčná 

pasáž byla jako upřímně míněná chápána. (Tento obraz neobsahuje nápisy předčítané 

vypravěčem, mluví jen Petr Nečas.)

  Denotace: Fotografie Petra Nečase a Jiřího Paroubka umístěné vedle sebe. 

(Nečas s pozadím modré oblohy, usměvavý. Paroubek s oranžovým pozadím,      
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šklebící se.) (Přes obraz je nápis, který je vysloven i nahlas.) Rovněž zde je konotována 

jasně vymezená dichotomie, navíc doplněná o charakteristiky jednotlivých možností. 

Tyto rysy jsou postaveny proti sobě ve výrazné opozici, přičemž způsob zobrazení pana 

Paroubka připomíná až karikaci.

Skladba zvukového sémiotického systému

  V průběhu celého spotu je ve zvukovém kódu patrné pouze doprovodné hudební 

podkreslení. To má dvě podoby a stejně jako jazykový a obrazový kód pomyslně klip 

dělí na dvě poměrně uzavřené části, z nichž každá nese své vlastní sdělení. Rovněž zde 

se pravděpodobně jedná o vyrobený hudební sampl. Tentokrát však jde o zcela jiný 

žánr. V první části je konotován jakýsi neutěšený pocit, neštěstí, smutek či zoufalství.

V té druhé se pak nachází v jistém slova smyslu východisko pro tento neutěšený stav, 

neboť sampl je zde dynamičtější a zároveň konotuje okamžik rozhodování, přičemž 

vzniká dojem, že se jedná o velmi ústřední volbu, která určí, zda se bude možné 

z nepříznivé situace vymanit. 

Hodnocení komplexního komunikátu

  Interakce mezi obrazem a mluveným slovem je dynamičtější v první části 

sdělení. Vyslovené ohrožující a znepokojující teze jsou harmonicky doplňovány obrazy, 

ze kterých můžeme také konotovat neštěstí, smutek a nespokojenost.

  Nejsou užity téměř žádné doprovodné zvuky a jedinou aktivní složkou 

zvukového kódu je hudební podkreslení. 

  Rovněž zde je dominantní jazykový systém. Všechny ústřední významotvorné 

prvky jsou explicitně přenášeny za pomoci rétoriky. 

  Stejně jako v případě ČSSD se kódy nemohou plnohodnotně zastupovat, což 

vyplývá zejména ze „zpravodajského“ charakteru spotů, který klade důraz na jazykový 

přenos, přičemž ostatní sémiotické systémy ho rozvíjejí, ale sami o sobě ho nemohou 

substituovat.
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3.3.3 Spot TOP 09

Skladba jazykového sémiotického systému

  Předvolební spot TOP 09 užívá mluveného slova velice poskrovnu. Značně se 

tím vyděluje od ostatních zkoumaných subjektů, neboť obvykle byl právě jazyk 

dominantním systémem, který tvořil hlavní „páteř“ klipů. 

  Výpovědi přenesené prostřednictvím řeči se týkaly v několika případech 

„labelizace“ určitých objektů, jako bylo například označení záchranného kruhu 

a dalekohledu značkou „TOP 09“, dále pak určující popisky na ceduli ukazující „ostrov 

pokladů“, jméno tunelu „Blanka“ a jméno lodi „s Karlem“.

  Mluveného slova se pouze ve třech větách ujal pan Karel Schwarzenberg:

„Kolik nás tu je? Je nás víc, než si myslíte. A jdeme do toho.“

Skladba obrazového sémiotického systému

  Obrazový znakový systém má v klipu TOP 09 velmi nosnou roli a produkuje 

mnoho konotačních významů. V mnoha případech vychází ze znaků, které přenášejí 

nejrůznější alegorie.

  Denotace: Modří, kroužící supi na obloze. Tonoucí muž ve vlnách, kolem něj 

proplouvají oranžoví žraloci, jeden z nich je „osedlán“ černou kočkou. Muži je hozen 

záchranný kruh s nápisem „TOP 09“. Kruhové ohraničení záběru, oblast vně kruhu není 

viditelná. Konotuje „obyčejného člověka“, občana, který se nachází v nesnázích, 

přičemž mu situaci ještě zhoršují supi a žraloci. Situace kolem žraloků je gradována tím, 

že jednoho z nich „řídí“ kočka. Dle symbolického pojetí barev zvířat můžeme konotovat 

ODS jako modré supy (zde je význam simulován kromě modré barvy i zvoleným 

živočichem, neboť symbolicky k ODS odkazuje také znak „pták“, který je součástí 

jejich loga) a ČSSD jako oranžové žraloky. Přestože žraloci a ptáci jsou v zásadě zcela 

rozdílní živočichové, v obou případech představují pro topícího se muže subjekt, který 

se na něm „přiživí“. Kočka představuje nadsázku, když se v jinak poměrně realisticky 

zobrazeném prostředí náhle objeví jakožto „jezdec“ na žralokovi. Konotovat si můžeme 
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ovlivňování ČSSD podnikateli jako je pan Kočka skrze přátelství s panem Paroubkem. 

Kruhový záběr konotuje pohled dalekohledem, kterým se dívá pozorovatel, jež má 

stejný úhel pohledu jako divák.

  Denotace: Pirátská loď, jejíž typický symbol vlajky je pozměněn: místo černého 

pozadí za lebkou a hnáty se nachází oranžové. Vzápětí je plavidlo sestřeleno (a následně 

potopeno) dělem, které je označeno nápisem „TOP 09“. Konotujeme opět podle barev, 

tudíž za „piráty“ považujeme ČSSD. Neuniknou však spravedlnosti a jejich další 

„zločinná“ činnost je zmařena, neboť stoupenci z řad TOP 09 tuto hrozbu odstraňují.

  Denotace: Osamocený ostrov v moři, který směrová cedule označuje jako 

„ostrov pokladů“. Zde vidíme tunel, který je pojmenován „Blanka“. Na pláži je otevřená 

truhla s pokladem, k níž se krade modrý zloděj. Pokusí se uzmout část pokladu, ale 

vzápětí je lapen do klece. Konotujeme pojem tunelování a zároveň pasáž připomíná 

incident s tunelem Blanka. Modrá barva opět odkazuje k ODS. „Zlo“ je však i v tomto 

případě zpacifikováno.

  Denotace: V tomto okamžiku se již pohled dalekohledu mění na obvyklé 

„plnoformátové“ provedení a zároveň je nám explicitně ukázán pozorovatel, jehož 

identita byla zatím jen naznačována popiskami na záchranném kruhu a lodním dělu. 

Vidíme předsedu strany TOP 09, Karla Schwarzenberga, který je oblečen jako kapitán 

pořádek zjednávající lodi. Výraz v obličeji a klidné sebevědomé vzezření pana předsedy 

konotuje jakousi autoritu, která má ambice a schopnosti zneškodnit nešvary a neduhy 

v české politice.

  Denotace: Pozornost je věnována samotné lodi TOP 09. Posádka pilně pracuje 

na řešení obtíží, které se objevují – exkrementy červených krys, oranžová a modrá 

tekutina na palubě. Také vidíme, že při zvedání plachet všichni svorně „táhnou za jeden 

provaz“, tedy kooperují v zájmu lodi. Loď pluje pod symbolickou vlajkou TOP 09 a na 

přídi nese jméno „S KARLEM“. Barvy vody a krys opět konotují ODS, ČSSD 

a tentokrát i KSČM, kteří zde metaforicky představují jakési černé pasažéry, kteří 

znečišťují loď. Chování námořníků se vyznačuje jednotným vystupováním, snahou 

o konsenzus, který je v politice velmi významnou hodnotou, a jak se často ukazuje, ne 

úplně samozřejmou.
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  Denotace: Karel Schwarzenberg stojí u kormidla a za jeho zády vidíme mnoho 

dalších lodí. Konotujeme zde dojem, že podobně čestných a hrdinských aktérů je 

k dispozici více než pouze ti, jež nám byli ukázáni "v akci", tedy že strana TOP 09 není 

na politickém kolbišti žádným bezvýznamným, slabým bojovníkem.

Skladba zvukového sémiotického systému

  V průběhu celého spotu je rovněž přítomno hudební podkreslení, to je však

o mnoho dynamičtější než u předchozích spotů – obsahuje zlomové momenty,

naznačeny jsou různé předěly. 

Hudební složka zvukového kódu působí poměrně živě a dramaticky.

Také zde nalezneme škálu akustických doprovodných zvuků. Jedná se o:

- zvuky přírodních živlů – šplouchání moře, hromy v mracích

- zvuky zvířat – křik ptáků (supů i racků), mňoukání kočky

- zvuky doprovázené lidskou činnost – výstřel z děla, vylévání vody z paluby 

lodi, pád klece, zametání košťat

  Ve chvíli, kdy se zloděj pokusí uzmout část pokladu, je patrný akustický signál, 

který má symbolickou (dohodnutou) povahu a představuje audio znak pro cosi 

blyštivého, třpytícího se.

Hodnocení komplexního komunikátu

  Vzhledem k tomu, že přirozeného jazyka je užito velice málo, není zde příliš 

prostoru pro hodnocení řečových atributů. Sdělení, které je v závěru prezentováno 

hlasem pana Schwarzenberga, nepůsobí nijak disharmonicky, jeho podstata spočívá více 

než ve vhodném ladění s obrazovým kódem v samotném rozuzlení příběhu, který nám 

byl inscenován.

  Zvukový a obrazový kód jsou v silném harmonickém vztahu – vrcholy a party 

hudby dobře podkreslují emoční vnímání obrazu, akustické signály zvýrazňují a oživují 

příběh.
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  Klip TOP 09 se od ostatních výrazně liší tím, že u něj tak významně dominuje 

obrazový kód a jazyk, který u všech ostatních subjektů více či méně tvoří páteř sdělení, 

je naopak upozaděn. Vzhledem k velkému množství konotací je tak celkově 

expedováno rozsáhlé množství významů v poměrně krátkém časovém horizontu.

  

Zvukový a obrazový kód jsou v určité významové oblasti substitutivní, 

především co se týká emočního náboje a nálady diváka, která je mu nabízena. Řečové 

atributy komunikace se konstruování děje neúčastní, nemohou proto zastupovat 

významy zprostředkovávané ostatními znakovými systémy. Nicméně v závěru se již 

výrok pana předsedy podílí na modelaci pointy a v této krátké časové sekvenci klipu 

jsou všechny tři kódy schopny se vzájemně suplovat.

3.3.4 Spot KSČM

Skladba jazykového sémiotického systému

  Denotace: „Šetřit na pracovních místech, dětech a důchodcích neni cesta z krize. 

Platit za ni by měli ti, kdo ji zavinili. Nadějí je i boj proti zločinu a korupci. Prosperovat 

by měl občan, nikoliv lichváři a organizovaný zločin. Zodpovědní za stav společnosti 

jsou velké korporace, banky a stát. Jejich povinností je i vytvářet nová pracovní místa. 

Služby podniků se státní účastí musí být kvalitní a cenově dostupné. Dividendy je nutné 

využít na jejich rozvoj nebo ve prospěch občanů.“ Konotuje myšlenku, že šetření státu 

není vhodnou nebo nutnou cestou z krize a že existují subjekty, které mohou převzít 

zodpovědnost. Dále je koncipováno opoziční postavení občana a státu/ velkých 

korporací/ bank/ organizovaného zločinu, přičemž se vypravěč staví do role ochránce 

práv občana proti těmto „protivníkům“.

  Denotace: „Co je předpokladem hodnotného života? Práce za odpovídající 

mzdu. Kvalitní a dostupná zdravotní péče, přístup ke vzdělání, nikoliv podle sociálních 

možností, ale podle schopností a talentu. Je nepřípustné platit přemrštěné ceny energií 

nebo nájmů. I senioři mají právo na důstojný život. To je program KSČM. Zvolte tento 

program, podpoříte sami sebe.“ Konotuje stranu KSČM jako zástupce a patrioty lidí 

z nižší a nižší střední třídy, mezi něž často patří zaměstnanci, studenti s omezenými 

sociálními možnostmi, nájemníci a podobně.
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  Denotace: „Nechceme poplatky ve zdravotnictví. Zrušením stropů u pojištění 

lidí s vysokými příjmy umožníme bezplatné očkování dětí.“ Konotuje hájení zájmů 

nižší třídy na úkor vyšší, tedy přesun směrem k výraznější solidaritě ze strany 

„bohatých“.

  Denotace: „Ochraňujme nájemníky proti svévolné výpovědi z nájmů a před 

dalším růstem nájemného.“ Konotuje snahu o regulování tržního prostředí, pokud se tak 

děje ve prospěch sociálních zájmů.

  Denotace: „Policie i soudy musí stíhat organizovaný zločin a korupci.“ Konotuje 

přítomnost organizovaného zločinu a korupční činnosti, které policie ignoruje.

  Denotace: „Dáváme své ano svobodě a demokracii, ale bez korupce, lží a dalšího 

tunelování. Přijďte k volbám. Děkuji vám.“ Konotuje jakési ideální pojetí demokracie, 

které je možné za existence mocenského podílu KSČM.

  Denotace: „Vážení občané, váš hlas rozhodne, jak budeme zítra žít. Jestli zákon 

bude platit pro každého, jestli stát bude sloužit všem, nebo jen vyvoleným.“

Konotována je určitá exkluzivita KSČM v tom, že jedině jejím zvolením je možné se 

dobrat rovnosti před zákonem pro všechny občany.

Skladba obrazového sémiotického systému

  V úvodu je standardní obrazový materiál částečně překryt novinovými titulky, 

které nejsou vždy k přečtení v plném znění a kontextu.  Vizuální pojetí se jinak v zásadě 

podobá klipu ČSSD – opírá se o ilustrační záběry, které se střídají s „mluvící hlavou“

předsedy strany. Odlišné jsou výjevy v klipu KSČM svou poměrně slabou asociativní 

funkcí, stěžejní je spíše jejich „doslovná“ ilustrativnost.

Skladba zvukového sémiotického systému

  Zvukový kanál neobsahuje žádné doprovodné zvuky, pouze je užita hudební 

kulisa, která je společným jmenovatelem všech spotů. V tomto případě je nejprve na 

úvod zvoleno komponování ve jménu akce, zřetelná je údernost a výbojnost. Ve chvíli, 
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kdy začne hovořit předseda strany, se hudba zklidní, začne působit harmonicky 

a smířlivě. Poslední kapitolou hudební skladby je představování jednotlivých kandidátů, 

které konotuje náboj a energii, což podporuje nabízené východisko „pro spásu“.

Hodnocení komplexního komunikátu

  Jazykový a obrazový kód jsou ve výrazném harmonickém souladu. Speciálně 

obrazový kód sám o sobě nese tak slabý konotační potenciál, že se až zdá, jako by jeho 

harmonické doplňování jazykového kódu bylo jeho jedinou funkcí. Diváka při bližším 

pozorování může dokonce napadnout, že celý klip (snad vyjma ikonografické 

personální reprezentace) by bylo možné bez větších změn a obtíží úspěšně 

přetransformovat pro rozhlasové vysílání. 

  Zvukový kód jakoby tomu jazykovému „připravoval cestičku“. Protože pomocí 

mluveného slova jsou významy přenášeny velmi explicitně a komplexně, hudební 

podkreslení dodává řeči už jen na emocionálním podbarvení, které je ve vzájemné 

souhře s jazykově přenášenými výpověďmi. 

  Snad nejvíce ze všech zkoumaných subjektů se zde projevuje dominance 

jazykového kódu, respektive mluveného slova. Prostřednictvím tohoto znakového 

systému jsou tvořeny veškeré důležité významy. Ostatní konstrukční složky mají značně 

podřadnou úlohu a může se zdát, že jsou jen málo důležité.

  Vzhledem k výrazné dominanci jednoho kódu není možné jej plnohodnotně 

substituovat ostatními, avšak v obrazovém kódu bychom i bez komentáře mohli vytušit, 

jaká témata si KSČM pro spot zvolila. Pokud se týče hudebního komponování, odtud 

bychom zase mohli poznat, „jaký tón“ si pro jejich sdělování vybrala.
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3.3.5 Spot VV

Skladba jazykového sémiotického systému

  Denotace: „Sou všude. Zasahují do prostoru každého z nás. Korupce, státní 

dluhy, příživnictví. Nekvalitní vzdělání. Ostudné důchody. Dinosauři minulých let. Je 

konec dinosaurů.“ Konotuje silnou kritiku stávajících mocenských subjektů. Stvořen je 

jakýsi démon neboli dinosaurus, na kterého můžeme ukázat a obvinit jej z neduhů 

a nešvarů. 

  Denotace: „Prosazujeme snížení rozpočtu pro armádu a čisté zbrojní zakázky. 

Bez korupce. Věci veřejné mají jasně definovaný protikorupční program. Věci veřejné 

přicházejí s řešením, které zajistí rovnováhu mezi solidaritou a spravedlivým poměrem 

důchodu a příjmů. Dnes každý z nás včetně miminek dluží kvůli státnímu dluhu 

130 000 korun. Věci veřejné zastaví další zadlužování.“ Protože na celostátní úrovni šlo 

o stranu novou, několik vybraných postojů pak konotuje ústřední páteř programu VV, 

za kterou na základě těchto výroků můžeme považovat korupci, státní dluh a v jistém 

slova smyslu také spravedlnost.

  Denotace: „Už nevolte menší zlo. Volte Věci veřejné.“ Konotuje volby jako 

„volení jednookého mezi slepými“, přičemž je předkládáno tvrzení, že Věci veřejné 

mají „obě oči“ a je proto velmi rozumné zvolit si takového vládce.

  Denotace: „Jsme strana, která není spojena s korupčními skandály. Nepodíleli 

jsme se na zadlužování naší vlasti. Přivádíme do politiky mladé vzdělané lidi ochotné 

pracovat pro všechny poctivé obyvatele této země. Bojovat proti korupci. Proti 

prorůstání zločinu do politiky, policie, soudů. Vytvářet společnost, která bude 

spravedlivá. Bude chránit slabší a dávat šanci všem schopným a spravedlivým. 

Nabízíme vám naše řešení a práci našich lidí. Náš program jste vy. Rozhodnutí je na 

vás.“ Konotuje obraz mladého, „nezkaženého“ politika. Ten se vyznačuje elánem 

a idealistickou, nikoli finanční či mocenskou motivací. Celý koncept je ještě umocněn 

představou, že na volební trh přišla „se svou kůží“ celá strana, která takovéto lidi 

koncentruje. 
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Skladba obrazového sémiotického systému

  Denotace: Pohled na pracovní desku stolu shora. Vidíme muže (pouze temeno 

hlavy), který začíná na čistý bílý arch papíru cosi črtat, avšak trajektorie, kterou jeho 

kreslicí nástroj vytváří, nevypadá, jako by byla vytvořena manuálně, ale má spíše 

jakousi „digitální“ podobu. Prvními pár tahy je konstruován modrý čtverec, nebo lépe 

řečeno jakýsi rám kresby. Téměř okamžitě konotujeme logo strany VV.

  Denotace: Doprostřed takto vytvořeného ohraničení je ale namísto očekávaného 

modrého „háčku“ započat jiný náčrt – tentokrát černým fixem, linky jsou tenčí a působí 

již opravdovějším dojmem. Z počátku je obrázek nějakou dobu v podstatě 

neidentifikovatelný, po chvíli rozeznáváme ikonografické znázornění dinosaura.

Ztvárnění ještěra s vyceněnými zuby a bojovnou pozicí konotuje chápání zvířete jako 

záškodníka, dravce, jehož je třeba se obávat. Jeho postupné „zjevování se“ výsledný 

dojem dělá dramatičtější a pocit hrozby získává na síle.

  Denotace: Přes kresbičku je položen symbol převzatý z dopravního značení 

nesoucí význam zákazu. (Malíř jej tam pokládá, přičemž znak působí dojmem, že je 

vystřižen z červeného papíru.) Konotujeme pomyslný vrchol sdělení ohledně 

prezentovaného predátora – je třeba se jej zbavit, zabránit mu v páchání škod.

  Denotace: Na pracovní plochu autor díla poté přetahuje rámečky, ve kterých jsou 

fotografie kandidátů VV. Tužkou se tohoto obrázku vždy dotkne a ten se ukáže jako 

interaktivní, neboť z fotografie se vzápětí stane video, ve kterém k nám kandidát 

promlouvá. Způsob, jakým jsou proslovy kandidátů zprostředkovány po vizuální 

stránce, nám opět naznačuje jakousi digitalizaci celé pracovní plochy. To může 

konotovat novost, modernost strany, která si pro svou reprezentaci zvolila tzv. nová 

média, čímž odkazuje ke své progresivnosti.

  Denotace: V závěru klipu je odhalen skrytý „fantóm“, z nějž jsme doposavad 

mohli vidět pouze ruce, které obsluhovaly interaktivní plochu. Je jím sám předseda

strany Radek John. Ten se tím také mění na tradiční „mluvící hlavu“, která k nám 

promlouvá. Pan předseda „řídil“ události odehrávající se nám před očima s jakousi 

skrytou identitou, přičemž v závěru je náhle odhalen. V tento moment konotujeme 
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identifikovatelného silného vůdce, který je pánem situace. Děj jsme sledovali jeho 

očima a teď se naskytl pohled na autora zepředu, jako by seděl přímo naproti nám. 

Tímto narativním postupem se prohlubuje dojem „interpersonální“ komunikace.

Skladba zvukového sémiotického systému

  Rovněž zde je užit žánrový hudební sampl, který výrazně asociuje nutkání k 

akci, změně.  Dynamické pasáže jsou následovány klidnějšími. Pokud bychom chtěli 

zmínit nějaké hudební nástroje, rozhodně bychom mohli identifikovat bubny a v méně

burcující části zvukového kódu pak ještě piáno nebo klavír. Simulace digitalizované 

pracovní plochy je umocněna užitím akustických znaků simulujících dotek pera 

a posouvání fotografií.

Hodnocení komplexního komunikátu

  V úvodní pasáži sdělení vykazuje známky gradace, přičemž obrazový 

a jazykový kód spolu ve vzájemné harmonii tento dojem souběžně utvářejí. 

Personifikované promluvy jsou tradičně doplňovány přímým ikonografickým 

znázorněním konkrétní tváře osoby. 

  Zejména v první půli spotu vzniká dojem napětí a očekávání důležité, jistým 

způsobem velkolepé pointy. Na jejím konstruování se rovnoměrně a v souladu podílejí 

všechny kódy.

  Druhá pasáž je z hlediska narativní struktury již méně zajímavá, čemuž přibližně 

odpovídá i komunikát. Po úvodním napínavém vyprávění dochází k jistému uvolnění 

a právě toto emocionální rozpoložení diváka je zvoleno pro přenos persuasivního 

působení na rozhodování voliče.

  Dominantním je rovněž spíše jazyk a význam je primárně utvářen rétoricky. 

Výjimku snad tvoří moment úvodní kresby dinosaura v obrazovém kódu. Vizuálně 

zaznamenatelné složky se zde výrazně podílí na tvorbě výpovědi, přinejmenším na jejím 

emocionálním potenciálu, proto shledávám obrazový kód v tomto bodě rovnocenný 

jazykovému. Systémy konstruují podobné významy, přičemž je odlišuje snad pouze to, 
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že na úrovni jazykové se jedná spíše o metaforické vyjádření, na úrovni obrazu jde o 

doslovný význam užitého znaku.
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4. Persuasivní funkce spotů 

4.1  Předvolební spot jako zvláštní případ reklamního sdělení

  Předvolební spot je jedním z mnoha produktů předvolební kampaně 

uskutečňované za pomoci masových médií. Jedná se o jakýsi zvláštní druh televizní 

reklamy. S nepolitickými reklamními produkty stejného druhu má mnoho společných 

rysů, v mnohém se však také významně odlišuje. 

  Prostor pro tuto prezentaci získávají kandidující politické strany v České 

republice ve veřejnoprávním médiu (ČT), kde má každý subjekt nárok na jeden ucelený 

klip, a celkový soubor jednotlivých spotů se pak promítá v bloku. 

  Reklamní poselství (obecně) má splňovat řadu dílčích funkcí:                 

„Vzbudit pozornost, vyvolat zájem, být srozumitelné, pochopitelné, akceptovatelné, 

zapamatovatelné, má aktivizovat představivost, vytvořit image produktu, vyvolat podnět 

ke koupi, vést k jednání“ (Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích : 

sborník z mezinárodní vědecké konference. 2005, s. 114).

  Na druhou stranu funkce politické komunikace, do které předvolební spoty beze 

sporu patří, můžeme definovat takto:

„Upoutat pozornost, ustavit vazby a definovat situace, činit závazky, vytvářet politicky 

významné nálady, stimulovat akci (mobilizovat), přímo jednat (slova jako činy), užívat 

slova jako symbolické odměny pro aktuální nebo potenciální příznivce“ (McQuail, D. 

2009, s. 378)

  Z výše uvedeného vyplývá, že reklama se s předvolebním spotem shoduje 

zejména v otázkách upoutání pozornosti  a ve svých cílech ohledně stimulování určité 

akce u příjemců. Politická reklama má však jinou aspiraci.                                                                                                           

„[...] volební kampaně jsou obvykle krátké a intenzivní a většinou pro ně není 

typická výrazná změna ve smýšlení voličů. [...] Jen málokdy se objeví nesporné důkazy 

o tom, že média způsobila výraznou změnu volebních výsledků. [...] Základní politické 

postoje jsou většinou příliš hluboce zakořeněné, než aby byly náchylné k výrazným 

změnám“ [...](o. c., s. 540).
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„Kampaně mají sklon udržovat daný stav věcí, ale pokud by jedna strana od 

kampaně upustila, mohli bychom očekávat značné účinky. [...] Volební kampaně jsou 

často zaměřeny nikoli na vyvolání změny, ale na udržení statu quo.“ (o. c., s. 541)

Politická reklama má kvůli svému propagandistickému charakteru jen omezený 

potenciál. [...] I když je obvykle poměrně malá pravděpodobnost, že prostředky masové 

komunikace výrazně ovlivní výsledky voleb, žádná nebo nesprávně vedená kampaň by 

snadno mohla vést k volební porážce. Uspořádání velkolepé, chytré a sebevědomé 

kampaně je podstatnou součástí institucionálního rituálu. Kandidáta, který by žádal 

podporu veřejnosti a současně nevedl maximální možnou kampaň, by voliči nebrali 

vážně. (o. c., s. 542)

  Toto teoretické ukotvení politickou reklamu značně diferencuje od komerční. 

Zejména jej můžeme uplatnit pro stávající politické strany, které už svůj status quo mají 

vytvořen a celkem pevně zakořeněn v povědomí voličů. Ze sledovaných stran se tedy 

jedná o ČSSD, ODS a KSČM. 

  Ostatní subjekty, které se dostaly do PS (TOP 09 a VV), ve své volební kampani 

sledovaly cíl poněkud odlišný. Šlo spíše o vytvoření určitého obrazu, zřetelnou 

profilaci, která bude jasná (a do jisté míry vnucená) voličům. Ať už k těmto účelům 

bylo užito populistické manipulace či věcných argumentů, vždy se takto persuasivně 

laděná sdělení emitovaná k voličům vztahovala k potřebě vytvořit právě onen status 

quo. 

4.1.1 Persuasivní metody – způsoby argumentace

  „Teorie řečového aktu někdy spojuje tradiční rozlišení pojmů „přemlouvání“

a „přesvědčování“. Přesvědčování implikuje, že se „producent textu“ pokouší 

„recipienta textu“ přimět ke změně postojů jen racionálními argumenty a odůvodněním, 

zatímco přemlouvání zahrnuje také čistě účelově, efektivně orientované prostředky –

iracionalitu, emocionalitu, předsudky aj.“ (Metody a prostředky přesvědčování 

v masových médiích : sborník z mezinárodní vědecké konference. 2005, s. 114)

  Pojmy přemlouvání a přesvědčování, tak jak jsou zde definovány, poslouží v 

další kapitole jako východiska pro posuzování užitých způsobů persuasivní 

argumentace.
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4.2  Ilokuční záměry a konkrétní znakové naplňování persuasivní   

podstaty klipů

  V kapitole 3. Hodnocení komplexního komunikátu jsem se zaobírala hledáním 

konotovaných významů, které bylo možné nalézt v jednotlivých sémiotických 

systémech. Důraz byl přitom kladen na významy vykazující persuasivní charakter. Ty 

budou nyní použity jako hlavní podklady pro posuzování znakového naplňování 

přesvědčovací roviny spotů.

  Při zkoumání subjektů jsem pozorovala určitý dvojí směr persuasivního 

působení, který výstižně popisuje Denis McQuail:

„Někdy se strany snaží zvítězit na základě ideologie nebo principů, což je obtížnější 

a riskantnější. Jindy se snaží vybudovat přitažlivou image spíše díky stylu a spojení se 

zajímavou osobností než samotnou politikou“ (McQuail, s. 541).

4.2.1 ČSSD

  ČSSD se v médiích prezentuje jako strana „pro obyčejné lidi“, tedy orientovaná 

na sociální třídu s nižšími příjmy, kterou se snaží oslovit a přisvojit si jako voličskou 

základnu. „Nízkopříjmová“ cílová skupina tvoří nezanedbatelný díl obyvatelstva. 

Logika této profilace je tedy poměrně zřejmá. Zástupci „slabších a chudších“, zvláště 

když je jich ve společnosti značné procento, by ve společnosti jistě měli mít svou úlohu. 

ČSSD si jakožto deklarovaná středolevá strana zvolila tuto image a svou mediální 

prezentací se snaží o její vybudování. 

  Za poměrně netradiční, nicméně velmi pozitivní prvek považuji nepřítomnost 

spojování této „patronace nad obyčejnými lidmi“ s „bojem proti bohatým“. Není 

zdůrazňován přímo třídní boj (přestože někdy může být implikován), což osobně 

považuji za kultivovanější způsob působení na příjemce, než je podněcování závisti 

a nesnášenlivosti v mezitřídních vztazích. 

  Persuasivita spočívá z velké části spíše v „přemlouvání“, neboť hojně využívá 

emocionalitu. Tu můžeme nalézt například ve výrocích pana Paroubka ohledně svého 

dětství či v orientaci na emocionální symboliku (rodina, staří lidé apod.). Přesto v klipu 

nechybí ani snaha o „přesvědčovací“ argumentaci (například zdůvodnění odmítání 
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poplatků ve zdravotnictví, způsoby získávání finančních prostředků apod.). Argumenty 

jsou však vágní a spíše se jako racionální tváří. Emocionalita výrazně převažuje a je 

patrný rozsáhlý znakový aparát, který ji konstruuje.            

  Ve způsobu přesvědčování, jaký pro předvolební klip zvolila ČSSD, dominuje 

pozitivní motivace. Pokud bychom chtěli jednou větou shrnout persuasivní výpověď, 

kterou jsme obdrželi, mohla by znít přibližně takto: „Pokud nás zvolíte, bude dobře.“

  Významná byla především role morálních a emocionálních společenských 

hodnot, které ČSSD označila za pozitivní a prezentovala je jako svou devizu. 

  Prostředky a stěžejní body přesvědčování (především v rámci explicitní rétoriky) 

byly následující:

- Vlastenecké a sociální cítění nejvyšší autority ve straně.

- Zájem subjektu o konkrétní, stereotypně modelovanou jako nepříliš majetnou, 

vrstvu obyvatel (rodiny s dětmi, důchodci).

- Tišení ve společnosti přítomných obav spojovaných s hrozbou komunistického 

režimu a zadlužováním státu. 

- Přinášení naděje a východisek v otázce finanční krize.

- Nesouhlas s poplatky ve zdravotnictví.

  Důvěryhodnost tvrzení byla podporována hudební kulisou, která svou kompozicí 

asociovala dojem klidu. S tím korespondovala i neverbální komunikace, kterou 

předseda strany ve svém proslovu užil, totiž klidný, ubezpečující a příjemný tón hlasu.

  Po vizuální stránce bylo přesvědčování založeno hlavně na konotaci kladných 

emocí, které bychom mohli kategorizovat jako radost, spokojenost, štěstí, naděje, 

produktivita.

4.2.2  ODS

  Stěžejní přesvědčovací argument zde byla morální hodnota „odpovědnosti“, 

kterou ODS označila jako aktuálně nejvýznamnější politickou kvalitu, přičemž

prezentovala sama sebe jako touto vlastností oplývající. Pro umocnění síly svého 

přesvědčování tuto tezi doplnila o stručné „černobílé“ zobrazení sama sebe a ČSSD, 
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kdy konkurenční politický rival byl manifestován jako naprosto „neodpovědný“. Šlo tak 

vlastně v jistém slova smyslu o srovnávací reklamu, kterou můžeme chápat jako projev 

negativně vedené kampaně.  

  Je zde patrná snaha o persuasi ve formě „přesvědčování“, tedy odůvodňování 

nabízených idejí určitými argumenty, což ilustruje zejména projev Petra Nečase. Ten se 

nalézá v prostředí, které připomíná školní třídu, je oblečen ve společenském oděvu 

a jeho mluva je zřetelná, uspořádaná a vysvětlující. Na druhou stranu tento 

argumentační postoj je hojně doplňován „přemlouváním“, tedy určitým emocionálním 

podkreslením, a v neposlední řadě také opíráním se o předsudky. V jednom okamžiku je 

například význam konstruován tak, že vzniká dojem, jako by sociální dávky dostávali 

převážně lidé, kteří je zneužívají. 

  Prostředky a stěžejní body přesvědčování (především v rámci explicitní rétoriky) 

byly následující:

- Odkaz na politického konkurenta (ČSSD) a s ním spojené hrozby zvyšování 

daní, ztráty zaměstnání, zadlužování státu, zneužívání sociálních dávek.

- Nesouhlas nejvyšší autority ve straně se zneužíváním sociálních dávek 

a neodpovědného hospodaření státu.

- Argumentace na téma zadlužování státu pomocí hypotetických i konkrétních 

příkladů. 

- Důrazná apelace na odpovědné chování voličů.

  V úvodní pasáži, obsahující dehonestaci ČSSD, sehrál svou roli rovněž zvukový 

doprovod, neboť jsme si jeho prostřednictvím mohli konotovat emoce, jako je smutek, 

zoufalství, neštěstí. Ilustrační fotografie, které jsou souběžně použity, těmto významům 

dále přitakávají, neboť vyobrazují výjevy, které konotují obdobné pocity.

  Pokud bychom chtěli jednou větou shrnout persuasivní výpověď, kterou jsme 

obdrželi, mohla by znít přibližně takto: „Pokud zvolíte ČSSD, bude špatně, volte nás.“

4.2.3  TOP 09

  TOP 09 patřila v předvolební době na politické scéně k novým stranám, její 

status quo tedy ještě nebyl pevně ustaven a předvolební kampaň byla cílená na 
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vytvoření si určité image. Přesto ji však nemůžeme považovat za typického 

představitele „zbrusu nové“ strany, protože její personální skladba částečně zahrnovala 

politiky známé a v dřívější politické scéně aktivní. Tento fakt vzhledem k současnému 

trendu personalizace politiky představuje do jisté míry znehodnocení persuasivního 

potenciálu v oblasti novosti subjektu.

  Domnívám se, že co se týče televizního předvolebního spotu, byla vybrána role 

zjednavatelů pořádku na „zaneřáděné“ politické scéně. 

  Vzhledem k tomu, že politici jsou velmi častým terčem kritiky, tkví 

nejvýraznější potenciál nové strany právě v tom, že představuje možnost změny. Ta 

může být jen málo specifikována, přesto má značnou persuasivní sílu.

  TOP 09 ve svém klipu vsadila spíše na vyhranění se vůči stávajícím politickým 

subjektům za pomoci srozumitelných, stylizovaných metafor. Tento subjekt je proto 

typickým příkladem persuasivního působení prostřednictvím stylu a v neposlední řadě 

použitím zajímavé tváře pro kampaň (Karel Schwarzenberg).

  Prostředky a stěžejní body přesvědčování byly následující:

- Likvidace nešvarů, které způsobují ostatní politické subjekty.

- Vnitřní soudržnost ve straně.

  Na rozdíl od ostatních klipů se TOP 09 orientovala především na obraz a fiktivní 

vyprávění, které významně působilo nejen svým obsahem, ale také svou diskursivní 

povahou. 

  Pokud bychom chtěli jednou větou shrnout persuasivní výpověď, kterou jsme 

obdrželi, mohla by znít přibližně takto: „Pokud zvolíte nás, uděláme přítrž všem 

nepředloženostem a postaráme se, aby bylo vše v pořádku.“

4.2.4  KSČM

  KSČM se svou prezentací a profilováním v mnohém podobá ČSSD. Ve svém 

klipu se však zaměřila spíše na „přesvědčovací“ model. Jde o nejdelší klip ze všech pěti 
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zkoumaných. Zvláště druhá část je orientována na poměrně jasně interpretovatelné 

politické názory KSČM. 

  Výroky KSČM také implikují kritiku současně ustavené moci ve státě 

a kapitalistické nastavení společnosti. 

  Prostředky a stěžejní body přesvědčování byly následující:

- Boj proti zločinu a korupci, ochrana občana.

- Využití dividend na rozvoj podniků se státní účastí nebo ve prospěch občanů.

- Prezentování politického programu jako zaměřujícího se na seniory, vzdělání, 

zdravotní péči.

- Neochota ke snižování mezd a sociálních výdajů ze strany státu.

- Odmítání poplatků ve zdravotnictví.

- Nabídka očkování dětí, které finančně pokryjí lidé s vysokými příjmy.

- Kladný přístup k otázce referenda.

- Ochota poskytnout finanční pomoc občanům, kteří se stanou obětí živelných 

pohrom.

- Odpor k vojenským misím, privatizaci.

- Jednoduchý přístup k úvěrům pro malé a střední podnikatele.

- Podpora výstavby dostupných bytů.

  Z výše uvedených momentů, které KSČM užila ve svém argumentačním 

schématu, vyplývá, že se orientovala především na působení v oblasti slibovaných 

výhod pro jednotlivce. V určité míře zde najdeme i snahu o emocionální působení, který 

využívá prvek soucitu.

  Pokud bychom chtěli jednou větou shrnout persuasivní výpověď, kterou jsme 

obdrželi, mohla by znít přibližně takto: „Nabízíme konkrétní výhody pro vás osobně, 

zvláště pokud nejste bohatí. Mimoto hodláme také bojovat proti zločinu a pomáhat 

lidem v tísni.“

4.2.5  VV

  Jedná se o další novou politickou stranu, alespoň co se týče celostátní úrovně. Je 

zde proto využit podobný model persuase jako v případě TOP 09. Důraz je kladen na 
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vymezení se vůči dosavadním politickým subjektům a na neexistenci vlastní nepříznivé 

minulosti či pověsti. 

  Přestože poukazování na stávající nedostatky politické scény má mírně emotivní 

podtext, celkově ze spotu vyznívá snaha o věcnou argumentaci vztahující se zejména 

k tématu korupce a státního dluhu. 

  Prostředky a stěžejní body přesvědčování byly následující:

- Obeznámenost s problémy v sociální oblasti 

- Snižování rozpočtu pro armádu

- Snaha o vymýcení korupce

- Spravedlivý poměr důchodu a příjmů

- Tíha státního dluhu

- Novost – „nevinnost a nezkaženost“ strany

- Politici strany VV představení jako mladí a vzdělaní

  Strana se ve svém přesvědčování orientovala na témata spojená s hrozbou 

státního dluhu a korupce. Za hlavní priority VV uvedla právě zaměření na tuto 

problematiku a podpořila je prohlášením, že je stranou s „čistým štítem“, což je deviza, 

která v klimatu občanské nespokojenosti s politickou situací a kulturou může mít velkou 

váhu.

  V klipu bylo zejména v první sekci, kde je naznačena vznikající kresba 

dinosaura, užito do jisté míry i obrazového kódu k přenesení důležitých významů. 

Kresba navíc mohla být nástrojem k upoutání pozornosti, což je u nové strany vždy 

důležité. Zbytek spotu je již veden v „obvyklejším“ duchu, protože mu dominují 

explicitní výpovědi, objevují se opět „mluvící hlavy“. Dle mého názoru zde k získání 

popularity bylo užito i určitého druhu personifikace, protože předseda strany Radek 

John byl předtím, než vstoupil do politiky, známou a poměrně oblíbenou celebritou. 

Dochází tak k propojení dvou linií přesvědčování, protože strana se na jedné straně 

pokoušela v klipu uvést konkrétní ideové body, na straně druhé poměrně krátce před 

volbami do svého vedení dosadila populární osobnost. 
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  Pokud bychom sdělení mohli vyjádřit jednou větou, mohlo by znít: „V současné 

době je úroveň politické reprezentace nevalná, proto nabízíme změnu a začít bychom 

chtěli řešením korupce a státního dluhu.“
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5. Shrnutí

  5.1  Shrnutí z hlediska narativní struktury

  Z uvedeného pozorování vyplývá, že většina zkoumaných subjektů vykazovala 

velmi podobné narační struktury, které se blížily těm zpravodajským („mluvící hlavy“, 

explicitně vyjádřená sdělení doplněná ilustračními záběry). 

  Co se týče roviny příběhu, šlo vždy o konstituování vlastních politických postojů 

a názorů (což pavažuji u předvolebních spotů do jisté míry za preskriptivní rys, takže 

standardizace klipů v tomto ohledu je spíše žádoucí). 

  V případě TOP 09 jsou však vlastní politické přístupy k řízení země velmi 

nekonkrétní a spíše bychom je mohli shrnout do tvrzení: „Vyčistíme politickou scénu od 

všech nešvarů a škůdců, nebojíme se sjednat pořádek a nápravu.“ Toto tvrzení je 

poměrně nosné, co se týče persuasivní taktiky nové strany, která se uchází o přízeň 

(v podstatě nespokojených) voličů, nicméně je také značně vágní a neurčité.

  Také klip VV vykazuje v porovnání se zpravodajskými narativy spotů ČSSD, 

ODS a KSČM jistou aberaci. Neobvyklý je zde prvek jakési interaktivní pracovní 

plochy, která zpočátku poměrně kreativním způsobem (ruka autora při kresbě 

dinosaura) doplňuje jazykový text, načež sama aktivně vstoupí do děje, když z ní ruka 

kreslíře učiní jakési multimediální centrum, kde je možné si poklepáním na příslušnou 

fotografii spustit vyjádření různých kandidátů strany. V další části se však narativ opět 

vrací do známých vod „mluvících hlav“, když následuje obvyklý proslov předsedy 

strany, který podává explicitní sdělení voličům. 

  Zajímavé však je, že rovněž na rovině diskursu jsou narativní postupy v mnohém 

podobné. Převážně je užito explicitního vypravěče ztělesněného předsedou strany. Ten 

využívá přímé, monologické promluvy k příjemcům.
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  Výjimku opět tvoří klip TOP 09, který se svou narativní strukturou zřetelně 

odlišuje od ostatních. Významy jsou přenášeny inscenováním, přičemž jejich 

generování provádí příjemce sám, nejsou mu tedy explicitně předkládané. 

5.2 Shrnutí z hlediska komunikátu

  Při bližším prozkoumání jednotlivých sémiotických systémů, které byly při 

přenosech sdělení použity, jsem došla k následujícím závěrům: 

Oblíbenou formou pro volební klipy byla jakási zpravodajská relace. Ta se 

vyznačovala dominantním jazykovým kódem a lehce modifikujícími nebo ilustrativními 

prvky pocházejícími z jiných znakových systémů. Mluvené slovo tak v převážné většině 

případů bylo harmonicky doprovázeno obrazem a hudební kulisou. 

  Ilokuční záměry byly realizovány explicitně, s hojným využitím předsedy strany 

jakožto vypravěče. Nejvíce se v tomto ohledu projevil spot KSČM, který měl výrazně 

delší stopáž oproti ostatním subjektům a celý potenciál využil de facto k výčtu svých 

stranických hesel. 

  Opravdu podstatnou výjimku v tomto schématu představuje klip TOP 09, který 

rétoriku nevyužil téměř vůbec, zaměřil se totiž na inscenování událostí prostřednictvím 

obrazu a vykazoval tak zajímavou a neokoukanou narativní strukturu. 

5.3 Shrnutí z hlediska směru persuase

  ČSSD se v tomto směru rozhodla vydat ve znamení pozitivní noty – ve svém 

persuasivním podtextu nevyužívala negativních, obviňujících ani osočujících prvků, 

orientovala se především na vyvolání příjemného, uklidňujícího dojmu.

  ODS použila model tak říkajíc zrcadlově obrácený. Patrný je důraz na negaci 

ostatních, především ČSSD, přestože nechybělo uvedení vlastních kvalit. Šlo tedy 

zřejmě o vytvoření silného kontrastu, aby se tak vlastní pozitivní hodnoty umocnily.
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  KSČM rovněž nevyjádřila explicitní negativitu (přestože implicitní osočování 

jsme konotovat mohli), spíše bylo patrné cílení na sliby, které mohou zajistit příjemnější 

život pro konkrétní jednotlivce. 

  Nově kandidující strany, jako byla TOP 09 a VV, projevily ve svých spotech 

kreativnější přístupy než jejich rivalové. Bylo to zřejmě dáno tím, že potřebovaly 

zaujmout, upoutat nějakým způsobem pozornost. Obě strany svou argumentaci zaměřily 

na obvinění dosavadní reprezentace z nekvalitního a nevhodného způsobu vedení státu. 
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Závěr

Cílem práce byl mediologický výklad a sémiotická analýza předvolebních spotů 

politických stran, které se v roce 2010 dostaly do PS PČR.  Tematicky jsem se  zaměřila

konkrétně na narativní struktury, situaci ohledně komplexního komunikátu a persuasivní 

funkci ve spotech. Rozbor těchto kritérií je obsažen v příslušných kapitolách, přičemž 

závěry, které jsem z těchto šetření vyvodila, jsou shrnuty v kapitole 5. Shrnutí. 

Vypracované rozbory mohou doufám posloužit alespoň k orientační komparaci 

spotů v daných oblastech či jako příspěvek k výkladu politické komunikace 

v kampaních prostřednictvím médií. 

Summary

The aim of the thesis was mediologic and semiotic analysis and interpretation of 

the election commercials of political parties, which qualified for the Chamber of 

Deputies in the Parliament of the Czech republic in the 2010 election. I focused 

specifically on narrative structures and the examination of a comprehensive and 

persuasive function in the selected commercials. The analysis of these criteria is 

contained in the respective chapters, the conclusions that I drew from the analysis are 

summarized in Chapter 5. Shrnutí. 

The elaborate analysis can hopefully serve to at least approximate comparison of 

the spots in these areas, or as a contribution to the interpretation of political 

communication in campaigns through the media.
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