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Anotace  

 

Bakalářská práce „Sémiotická analýza značky Coca-Cola na příkladu vybraných 

reklam“ se zaměřuje na mediované obsahy sedmi reklamních spotů společnosti The 

Coca-Cola Company. V práci jsou charakterizovány důležité milníky historie 

společnosti The Coca-Cola Company v západním světě i v České republice, je zmíněn 

celosvětový fenomén značky Coca-Cola, reklama a její specifika. Také jsou popsáni 

nejvýznamnější představitelé sémiotiky, kteří udávají směr, ze kterého vzešla 

sémiotická analýza. Nechybí vysvětleny základní části této výzkumné metody, jako je 

denotace, konotace, paradigmatická a syntagmatická rovina. Dle kulturních kritérií, 

znalostí jazyka a systému znaků, jsou pak významy reklamních spotů dekódovány. 

Reklamní klipy, na kterých je prováděna sémiotická analýza, jsou vybrané záměrně dle 

klíče: sledovanost - aktuálnost. Jako zdroj pro výběr reklam byl zvolen kanál 

www.youtube.com. Tento druh kvalitativní analýzy byl vybrán jako prostředek pro 

rozklíčování hlubších významů mediálních sdělení. V rámci sociokulturního kontextu 

jsou pak obsahy reklam vztáhnuty na západní společnost. Autorka zkoumá především 

způsob prezentace image společnosti, jaké je hlavní sdělení reklamy, jakými strategiemi 

se dochází k mottu na konci reklamy a zdali mají všechny vybrané reklamní klipy 

nějaký společný ústřední motiv.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce   Sémiotická analýza značky Coca-Cola na příkladu vybraných reklam 

5 
 

Annotation  

 

Thesis “Semiotic analysis of chosen  Coca-Cola advertising“ is focusing on the 

mediated contents of commercials of The Coca-Cola Company. The bachelor thesis 

describes the important milestones in the history of The Coca-Cola Company in the 

western world and in the Czech Republic, reffering to the worldwide phenomenon of 

Coca-Cola, its advertising and specifics. There are also depicted the most signifiant 

representatives of semiotics, who indicate a direction which semiotic analysis came 

from. There is also a basic explanation of research methods, such as denotation, 

connotation, and paradigmatic and syntagmatic level. Meanings of commercials are 

decoded according to the cultural criteria, knowledge of language and symbols. 

Promotional clips, which are applied for semiotic analysis, are deliberately chosen 

according to the key: ratings - recency. As a source of advertising was selected the 

channel www.youtube.com. This kind of qualitative analysis was chosen for finding 

deeper meanings of media messages. Within the socio-cultural context, the content of 

advertising is stretched to the western society. The author examines the way of 

presentation of the company's image, which is the central message of advertising, what 

strategies are used for the motto of advertising and if all selected clips have a common 

central theme. 
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1 Úvod 
 
 

Téma bakalářské práce Sémiotická analýza značky Coca-Cola na příkladu 

vybraných reklam jsem si vybrala na základě svého dlouhodobého zájmu o 

problematiku reklamy a jejího zobrazování, jelikož v dnešní době jsou média součástí 

naší každodennosti a k nim neodmyslitelně patří i reklama. Společnost The Coca-Cola 

Company jsem si zvolila především z důvodu, že je to firma, která má s reklamou 

dlouholeté zkušenosti a je celosvětově rozšířená. Kromě výše zmíněných důvodů je také 

Coca-Cola symbolem západní kultury. 

Bakalářská práce je rozdělena do třech hlavních částí: teoretického celku, 

metodologie a empirického výzkumu.  

V teoretické části se zabývám historií společnosti The Coca-Cola Company, jak 

reklamou a její definicí, významem a stereotypy, tak i tímto druhem marketingové 

komunikace aplikované přímo na výše zmíněnou společnost (viz 2.3.2. Reklama jako 

marketingový nástroj ve firmě The Coca-Cola Company).   

V rámci metodologie je popsána charakteristika analýzy výzkumu médií, 

sémiotika, její hlavní představitelé a důležité termíny, se kterými sémiotika pracuje. 

Vzorek reklamních spotů určených k výzkumu, byl selektován z  veřejně dostupných 

údajů z webové stránky www.youtube.com na základě klíče sledovanost - aktuálnost 

(více viz podkapitola 3.4 Kritéria výběru reklam k sémiotické analýze). S tímto zdrojem 

jsem pracovala především z důvodu jeho široko plošné (nejen vertikálně 1, ale i 

horizontálně 2) oblíbenosti mezi uživateli internetu. Vycházela jsem tedy z předpokladu, 

že údaje, které je možné ze stránky vyčíst, budou dostatečně reprezentativní pro výběr 

reklam, a následně i pro mou práci (dále viz podkapitola 3.4 Kritéria výběru reklam 

k sémiotické analýze).  

Pro rozklíčování obsahu mediálních sdělení byla záměrně vybrána analýza 

sémiotická. S použitím této metody jsem v empirické části dekódovala způsob 

prezentace image společnosti, hlavní sdělení reklamy, jakými strategiemi se dochází 

k mottu na konci reklamy, a zda-li mají všechny vybrané reklamní klipy nějaký 

společný ústřední motiv.  

Podrobnější výsledky jsou rozepsány v závěru práce. 

 
                                                 
1 Pozn. autora- na základě věku 
2 Pozn. autora- na základě geografického rozmístění, tedy rozptylu místně neomezeném 



Bakalářská práce   Sémiotická analýza značky Coca-Cola na příkladu vybraných reklam 

9 
 

2 Teoretická východiska práce 
 

Tato kapitola je teoretickým základem celé práce. Jsou zde dešifrovány jak pojmy 

z názvu bakalářské práce (reklama, značka Coca-Cola, v kapitole 3 i sémiotická 

analýza), tak důležité milníky společnosti The Coca-Cola Company.  

Nejprve je představena světová historie společnosti, poté se zmiňuji o expandování 

Coca-Coly do České republiky z důvodu bližší představy o image společnosti. Dále 

kladu důraz na mediální gramotnost a proč je tak důležité se jí zabývat, navazuji 

charakteristikou reklamy, jejími cíly, stereotypy a cílovou skupinou. Posléze píši o 

tradici reklamy ve společnosti CCC 3 a uvádím příklad z praxe marketingové strategie 

společnosti pod vedením pana Sergia Zymana.  

V sekci metodologie pak narážím na rozbor mediálních sdělení, definuji 

sémiotickou analýzu, její představitele, důležité termíny a aplikaci v praxi. 

 

2.1 Dědictví „The Coca-Cola Company“ 
 

8. května roku 1886 se v Atlantě začala psát historie nápoje Coca-Cola. Lékárník 

John Stith Pemberton objevil novou recepturu osvěžujícího moku a začal ho prodávat za 

cenu pěti centů za kus. O pár týdnů později Pembertonův účetní Frank M. Robinson 

vtiskl Coca-Cole nejen její název, ale i charakteristický rukopis. V prvním roce šlo 

denně na odbyt pouhých devět lahví. O dva roky později ale Pemberton umírá a 

atlantský podnikatel A. G. Candler získává poslední, dosud neskoupenou, část značky 

Coca-Cola. 4 

Roku 1891 se s investicí 2300 dolarů stává výhradním vlastníkem Coca-Coly a o 

rok později nechává ve státě Georgia registrovat název společnosti „The Coca-Cola 

Company“. 31. ledna 1893 je taktéž patentována ochranná známka „Coca-Cola“.  

Candler prostřednictvím inovativních postupů představuje téměř neznámý mok 

široké veřejnosti. Nejen, že rozdává bezplatné kupony na ochutnání nápoje, ale 

                                                 
3 Pozn. autora- The Coca-Cola Company, dále jen CCC 
4 Http://www.coca-cola.com/index.jsp [online]. 2006-2011 [cit. 2011-04-17]. Coca-Cola History: Coca-
Cola Heritage Timeline. Dostupné z WWW: <http://heritage.coca-cola.com/>. 
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nenásilným způsobem značku Coca-Cola vystavuje všem na odiv. Roku 1895 se 

otevírají výrobny v Chicagu, Los Angeles a Dallasu. 5 

Roku 1919 odkupuje obchodník Ernest Woodruff od Candlera akcie za 25 

milionu dolarů. Snaží se využít potenciál mezinárodní distribuce, expandovat do 

zámoří, na olympijské hry. Součástí Woodruffovy úspěšnosti je podávat zákazníkům 

vždy ty nejkvalitnější výrobky s inovativními změnami, které by usnadnily pití Coca-

Coly i na cestách - např. „balení po šesti kusech“. O pouhých 21 let později je CCC 

zastoupena ve 45 zemích světa. „Když Spojené státy vstoupily do druhé světové války, 

Woodruff jednoznačně zformuloval svůj cíl: „Postaráme se o to, aby si každý americký 

voják mohl za 5 centů koupit láhev Coca-Cola, bez ohledu na to, kde slouží nebo kolik 

nás to bude stát“. Ve spolupráci s armádou USA společnost zajistila 64 výroben na 

plnění nápoje do láhví, které sloužily k zásobování amerických vojáků bojujících na 

frontách v Evropě, Africe i v tichomořské oblasti. Do konce války vypili vojáci sloužící 

v zahraničí více než 5 miliard láhví Coca-Cola. A s nápojem se seznámil celý svět. Stal 

se známým prakticky všude, kde se spojenci objevili. Lidé poznali jeho chuť a s 

návratem míru nastoupila Coca-Cola cestu celosvětové expanze.“ 6 (Kromě klasické 

Coca-Coly přinesla CCC další sycené nealkoholické nápoje, nejznámější je například 

Fanta- 1955 nebo Sprite- 1961).  

S novým prezidentem Robertem Goiuzetou (1981) začala společnost ještě více 

expandovat a prosperovat. Podíl CCC na trhu nealkoholických nápojů vzrostl o 13% a 

množství prodaných nápojů stouplo více než 2,5 krát. Ohromný boom přišel se značkou 

Coca-Cola light (nebo-li Diet Coke - 1982), která byla označená za značku desetiletí. 

Roku 1985 přišla na trh i řada variací, jako je Cherry Coke, Vanilla Coke a mnohé další 

(některé jsou známé i ve střední Evropě). Inovace přišla i v balení. Cola-Cola se začala 

prodávat nejen ve skle, ale od roku 1993 existuje v nabídce i v plastových láhvích.  

 

 

                                                 
5 Http://www.coca-cola.com/index.jsp [online]. 2006-2011 [cit. 2011-04-17]. Coca-Cola History: Coca-
Cola Heritage Timeline. Dostupné z WWW: <http://heritage.coca-cola.com/>. 
6 Http://www.coca-cola.cz/ [online]. 2011 [cit. 2011-04-17]. Coca-Cola Česká republika- Woodruff: 
Světový věhlas. Dostupné z WWW: <http://www.coca-cola.cz/o-nas/coca-cola_historie/woodruff.php>. 
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Image společnosti 

CCC je společností velmi aktuální, dokáže svými kampaněmi velmi pružně 

reagovat na aktuální dění i roční období (více v Empirické části). Kromě komerčního 

úspěchu dbá CCC i na dodržování ekologických a společenských zásad a podporuje 

charitu. Od devadesátých let se začíná spojovat se sporty jako je NASCAR, olympijské 

hry, FIFA World Cup, Rugby World Cup, a mnohé další. 7   

 

2.1.1 Coca-Cola v ČR 

Roku 1945 přináší americká armáda kromě osvobození na území Československé 

republiky i Coca-Colu. O dvacet tři let později je vyrobena první láhev. Do sametové 

revoluce pak jedinými výrobky společnosti CCC vyráběnými u nás zůstávají Coca-Cola 

a Cappy.  

1. září 1991 získává licenci na nápoje značky Coca-Cola pro celé Československo 

firma Coca-Cola Amatil Limited. V březnu následujícího roku „předseda vlády České 

republiky pan Václav Klaus, předseda společnosti The Coca-Cola Company pan 

Roberto Goizueta a předseda společnosti Coca-Cola Amatil Limited pan Dean Wills 

zahajují provoz v rekonstruovaném závodě, vybaveném novou linkou na stáčení nápoje 

do dvoulitrových PET láhví“. 8  

2. 2. 1996 vzniká v Praze zastoupení The Coca-Cola Company společností Coca-

Cola ČR spol. s r.o. O dva roky později se Coca-Cola Amatil Ltd. rozděluje. V září 

1998 vzniká Coca-Cola Beverages Česká republika. Ta se o další dva roky později 

spojuje s řeckou Hellenic Bottling a vzniká tak Coca-Cola Hellenic Bottling Company.   

 
 
 
 
 

                                                 
7 Http://www.coca-cola.cz/ [online]. 2011 [cit. 2011-04-17]. Coca-Cola Česká republika- Goizueta: tvůrce 
hodnoty. Dostupné z WWW: <http://www.coca-cola.cz/o-nas/coca-cola_historie/goizueta_tvurce-
hodnoty.php>. 
8 Http://www.coca-cola.cz/ [online]. 2011 [cit. 2011-04-17]. Coca-Cola Česká republika- Historie. 
Dostupné z WWW: <http://www.coca-cola.cz/o-nas/coca-cola_ceska-republika/historie.php>. 
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2.2 Mediální pov ědomí 
 

Proč je důležité nepodcenit mediální gramotnost?  

Spolu s rozvojem elektronické kultury, s digitalizací společnosti, rostoucím 

významem médií, vlivy, kterým podléhají a která spolu s významy vytvářejí, roste i 

potřeba těmto technologiím rozumět. „Studiem médií zvyšuje jedinec, skupina či celá 

společnost možnost kontroly nad tím, jaké interpretace světa, lidé, dějů, vztahů a hodnot 

média nabízejí“ (Burton - Jirák, 2001: 14). Proto je dekódování mediálních sdělení a 

objasnění principů, na jejichž základě média fungují, pro člověka 21. století doslova 

nezbytností. „V českém prostředí, kde sice mají úvahy o mediální gramotnosti jistou 

tradici, se stala mediální výchova součástí kutikulární reformy, tedy rámcového 

programu vzdělávání (RPV), kterou realizuje MŠMT ČR v podstatě od roku 2006.“ 

(Jirák - Wolák, 2007: 7)  

 

2.3 Globalizace a fenomén Coca-Cola 
 

„Současná tendence spět ke kulturnímu bohatství, intenzifikaci, rozmanitosti a 

hybridizaci, ovlivňuje všechny na Zemi, a to jak pozitivním, tak negativním způsobem. 

Například Maoři na Novém Zélandě našli způsob pro vyjádření své kulturní a politické 

identity osvojením severoamerického rapu a hip - hopové kultury, jejíž africké kořeny, 

zvuky, postoje a obrázky s Maory dobře rezonují. (…) Chudí mexičtí zemědělci, kteří 

žijí ve stínu sopky v blízkosti Colimy, se pravidelně shromažďují poté, co v neděli 

masově navštíví katolické kostely, aby povzbudili své oblíbené fotbalové týmy na 

mexickém programu v satelitní televizi, porovnávajíce je s italskými a anglickými 

ligami na jiných kanálech, a potom jdou na místní koncert ranchero hudby, umocněné 

japonským zvukovým systémem. Mezitím se jejích manželky a přítelkyně společně 

smějí a pláčou u mexických telenovel a seriálu Přátelé a přitom připravují enchiladas a 

pijí Coca-Colu“ 9 (Lull, 2001: 156).  

Tento úryvek jsem vybrala záměrně, abych ukázala nejen spojitost globalizace a 

značky Coca-Cola, ale také tradici, kterou má vybudovanou v nejrůznějších kulturách, a 

na fenomén, kterým se stala.  

 
 
                                                 
9 Pozn. autora- originál je anglický text, přeložila autorka, stejně jako veškeré další anglické texty  
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2.4 Reklama a její definice 
 

Reklama je součástí marketingového mixu a slouží primárně k dosahování předem 

vyřčeného cílu prostřednictvím různých typů komunikace. Pointou reklamy je iluze, „že 

mezi produkty a službami jsou zásadní rozdíly a že spotřebitelům správná volba pomůže 

vyřešit podstatné problémy.“ (Burton - Jirák, 2001: 259). Reklama je tedy „praktika 

upozornění veřejnosti na určitý výrobek nebo službu s cílem přimět ji k nákupu nebo 

investici“ (Velký sociologický slovník 1996: 918). 

 

De facto se dá říci, že záměrem reklamy bývá: 

• Vytvoření nebo posílení povědomí o daném výrobku, jež zákazníky utvrdí 

v tom, že si kupují za své peníze kvalitní produkty. 

• Podpora přímého prodeje. 

• Zisk většího podílu na trhu. 

• Udržení si vlastního postavení na trhu vůči konkurenci. (Burton - Jirák, 

2001: 263) 

 

Pokud se na reklamu podíváme spíše z perspektivy mediálních studií, pak ji 

můžeme definovat jako prostředek přinášející zakódované sdělení, které 

prostřednictvím komunikačních kanálů příslušné (cílové) médium dekóduje. Toto 

sdělení, sloužící k potřebám dané společnosti, by mělo přinést zpětnou vazbu od 

spotřebitele vůči výrobku, což se zobrazí v následném chování na trhu.  

 

 Každá mediální informace musí být zakódovaná určitým způsobem do 

sdělitelného obsahu, který ovlivní to, jaký smysl mu cílový jedinec nakonec vtiskne. 

Dle Burtona a Jiráka můžeme říci, že „většina z nás dekóduje komunikaci skrze „filtry“ 

vlastní zkušenosti a nepochybně také skrze vlastní představy a předsudky“ (Burton - 

Jirák, 2001: 57). Proto se marketingoví experti snaží přinést sdělení tak, aby divák 

neměl sklony zprávu dekódovat jiným způsobem, než je cíleno. Proto existují tendence 

využívat stereotypů (viz Reklama a stereotypy). Pokaždé ale musí být reklama 

vytvořena na míru dané společnosti, neboť kulturně se vnímání znaků velmi liší. 
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2.4.1 Reklama a stereotypy 
 

Jelikož reklamy využívají stereotypů, mají také sklony používat hodnotová 

sdělení, která jsou obsažená v těchto stereotypech. „Reklama totiž potřebuje rychle 

přitáhnout pozornost a stereotypní zobrazení osob tomu velmi účinně napomáhá. (…) 

Stereotypy pomáhají publiku přijmout hlavní poselství reklamy, protože velká část 

publika bude s hodnotovým sdělením stereotypu souhlasit- hlavně díky tomu, že 

příslušné stereotypy byly a jsou součástí procesu socializace, začleňování do 

společnosti“ (Burton - Jirák, 2001: 265). Samozřejmě, jakmile si tvůrce reklamy 

propůjčí určitý stereotyp, musí brát v potaz, že s ním vkládá do svého projektu i všechna 

poselství a významy, které daný stereotyp asociuje, jež navíc posiluje neustálým 

opakováním.  

Podle Burtona a Jiráka je definice stereotypu následující: „Stereotypy jsou 

konstitutivním prvkem sociální konstrukce reality - jsou především typizovanými 

nositeli soudů, postojů, názorů, případně předsudků“ (Burton - Jirák, 2001: 189). Jinými 

slovy právě prostřednictvím stereotypů realitu utváříme do pochopitelnější podoby, a to 

se potom odráží v našem vnímání společnosti.   

          „Stereotypizace se oproti typizacím (fenomenologická sociologie) – ustáleným 

strukturám zkušenosti – liší v tom, že není pouhým procesem zjednodušení, 

systematizace a zpřehlednění (...) Stereotypy fungují současně jako nositelé soudů, 

názorů i předsudků, jež jsou v rámci každodenního života tzv. vždy k dispozici. Poprvé 

v tomto smyslu od sebe pojmy typizace a stereotypizace odlišil Richard Dreyer, který u 

stereotypu zdůraznil jeho schopnost redukovat, esencializovat a fixovat „rozdíly“. 

Stereotypizace tak jako psychický a současně sociální mechanismus představuje na 

jedné straně určitý konsenzus v pohledu na svět, konsenzus usnadňující skrze sdílení 

sociální orientaci, ale na straně druhé determinuje vnímání i hodnocení určitých skupin 

jevů a ovlivňuje postoje a chování vůči nim. V tomto rámci lze stereotypizaci chápat 

jako nástroj reprodukce mocenských vztahů, a případně tedy i jako výraz dominantní 

ideologie, který pomáhá naturalizovat status quo. (...) Stereotypizace jako proces 

reprodukce dominantních hodnot tak bývá v rámci mediální produkce často spojována s 

mytickými strukturami. Skrze mýtus reprezentovaná schémata účinně multiplikují 
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symbolickou represi, petrifikují sociální exkluzi (ekonomickou nerovnost, atp.) a 

současně mohou sloužit jako racionalizace ustrnulosti, nenávisti i agrese.“ 10  

 

 

2.4.2 Reklama a cílová skupina 
 
Stěžejním úkolem při tvorbě reklamy je uvědomění si, pro jaké publikum je daná 

reklama vlastně určena. A to je cílová skupina, tedy skupina, které je daný 

produkt/služba vytyčen/a. Určujícím znakem takové skupiny může být věk, pohlaví, 

povolání, demografické rozmístění, socioekonomický status, psychologický charakter, 

zkušenosti, normy chování a mnohé další faktory.  

Při vzniku reklamy musí být jazyk reklamy, jeho forma, metoda prezentace, 

způsob oslovení, dokonce i ty nejmenší kulturní nuance, přizpůsobeny profilu diváka, 

jelikož cílem tvůrců reklam je zvýšení prodeje daného produktu, tedy i posílení 

povědomí o něm.  

 
 

2.4.3 Reklama jako marketingový nástroj ve firm ě The Coca-Cola 

Company 

 

Úplně první reklama na Coca-Colu vznikla bezprostředně po zrodu nápoje. Jejím 

jediným úkolem bylo rozšířit povědomí mezi lid. Slogan tehdy zněl následovně: „Pij 

nápoj Coca-Cola. Je chutná. Osvěžující.“ Roku 1894 spatřila světlo světa i první 

nástěnná reklama. Byla na zdi malého obchůdku ve městě Catresville. 11  

 Až o celých třicet let později začaly být nástěnné malby nahrazovány plakáty.       

Od konce 19. století vycházely reklamy v podobě novinových inzerátů. Byly 

ilustrovány obrázky od malířů velmi zvučných jmen. „Známý grafik Haddon Sundblom 

zhotovil pro tehdejší vánoční reklamní kampaň obraz Coca-Cola a Santa Claus. Obraz 

znázorňoval veselého tlouštíka v červeném oblečení, s dlouhými bílými vousy 

                                                 
10 VLADYKA, Milan. Stereotypizace. Revue pro média [online]. 2001- 2005, RPM č. 9, [cit. 2011-05-
13]. Dostupný z WWW: <http://fss.muni.cz/rpm/Revue/Heslar/stereotypizace.htm>. 
11 Www.waymarking.com [online]. 2011 [cit. 2011-04-16]. First painted wall sign to advertise Coca-Cola : 
Cartersville, GA - First of its Kind on Waymarking.com. Dostupné z WWW: 
<http://www.waymarking.com/waymarks/WM2DK6>. 
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a červenou tváří. Sundblomovy obrazy si pak velice rychle získaly značnou oblibu 

a v průběhu 50. a 60. let už tradičně patřily ke sváteční náladě. Proto se dodnes objevují 

na vánočním balení a ve vánoční reklamní kampani společnosti.“ 12 

Důležitost jedinečnosti si uvědomovala už od počátku i společnost The Coca-

Cola Company. Proto se rozhodla vytvořit výrazný tvar láhve. Právě díky atraktivnímu 

vzhledu a skutečnosti, že lahev byla od ostatních rozpoznatelná i ve tmě skrze ony 

slavné vrstevnice na skle, vyhrál roku 1916 Root Glass Company v Terre Haute 

prvenství o design láhve.    

S nástupem televize a digitálních médií The Coca-Cola Company pozici „dávat 

o sobě hodně a často znát“ ještě posílila. Vedení společnosti si uvědomovalo, že za 

vznikem každé reklamy stojí snaha přinášet výsledky, tedy prodávat, nikoliv jen pořádat 

propagační akce. Kromě tištěné reklamy tak Coca-Cola ke své propagaci používala          

i rozhlas, který přinesl řadu velmi úspěšných reklam. S postupem času a nových 

technologií začala CCC využívat i televizní spoty. Dokonce v době, kdy vlastnil 

barevnou televizi každý desátý Američan, vyprodukovala svou první barevnou 

reklamu.13 

Někdejší senior viceprezident a hlavní ředitel marketingu The Coca-Cola 

Company Sergio Zyman vedl marketingové oddělení s cílem prodávat zboží, a věděl, že 

pak i peníze, které za kampaně utratí, jsou investicí, nikoliv výdajem.  

Jeho slogany „Vždy Coca Cola“(„Always Coca Cola“) zdůraznily exkluzivitu 

značky Coke a přiměly více spotřebitelů, aby si mnohem častěji kupovali větší množství 

výrobků za vyšší ceny. „Proč lovit čísla ze vzduchu a zaměřovat se na desetiprocentní 

přírůstek prodeje, když by vás patnáctiprocentní přírůstek přivedl do (strategického) 

postavení, do něhož se potřebujete dostat“ (Sergio Zyman, 2005: 38).  

 

 

 

                                                 
12 Http://www.coca-cola.cz/ [online]. 2011 [cit. 2011-04-17]. Coca-Cola Česká republika- Historie Coca-
Cola reklamy. Dostupné z WWW: <http://www.coca-cola.cz/svet-coca-cola/reklama/historie-
reklamy.php>. 
13 Http://www.coca-cola.cz/ [online]. 2011 [cit. 2011-04-17]. Coca-Cola Česká republika- Historie Coca-
Cola reklamy. Dostupné z WWW: <http://www.coca-cola.cz/svet-coca-cola/reklama/historie-
reklamy.php>. 
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Sonda do marketingu CCC aneb New Coke a její příběh 

Abychom porozuměli nezbytnosti marketingu (reklam) a důležitosti držet se 

vytyčeného cíle, ukážeme si tuto nepostradatelnost na konkrétním příkladu, na který je 

dodnes ve světě poukazováno.  

Jedním z propadáků v historii společnosti bývá označována značka New Coke. 

Jejím cílem bylo oživit vztah značky Coca-Cola mezi jejími uživateli ve Spojených 

státech. Výzkum, který Zyman se svým týmem provedl, zjistil, že veřejnost preferuje 

chuť nové Coke. Na základě tohoto zjištění, a po 99 letech stejné chuti, přinesli na trh 

novou recepturu. Lidé si Colu sice rádi kupovali pro její chuť, ale to nebyl jediný 

důvod. Kupovali si Colu i jako tradici, kterou znali, a jako značku, ve kterou věřili. 

Marketingoví poradci The Coca-Cola Company na toto zjištění reagovali stáhnutím 

New Coke z trhu a nasazením Classic Coke - „když máte rádi klasickou Coke, můžete 

mít Classic Coke, dokud nezapomenete, že byste si ji rádi kupovali“ (Sergio Zyman, 

2005: 55). Značka New Coke tedy splnila účel, posílila vztah mezi výrobkem a 

spotřebitelem, ačkoliv byla sama velmi rychle stažena z trhu. Tím firma sice přišla o 

potenciální nové zákazníky, zároveň si ale udržela možná až desítky miliónů těch 

stávajících.  

Na tomto příkladu je jasně patrná důležitost cíle marketingu, jeho strategie, 

analytické postupy, měření (prováděných v krátkých časových intervalech), doložitelné 

výsledky a v neposlední řadě odlišnost od ostatních produktů, která ale bude prodejná a 

pro zákazníky bude mít punc exkluzivity a kvality.   

 

Seznam nejdůležitějších reklamních kampaní v historii CCC v USA 

• 1929 – „The Pause That Refreshes“  

• 1936 – „It's the Refreshing Thing To Do“  

• 1942 a 1969 – „It's the Real Thing“ 

• 1970 – „I'd Like to Buy the World a Coke“ 

• 1982 – „Coke Is It“  

• 1986 – „Red, White and You“  

• 1989 – „Can't Beat the Feeling“  

• 1990 – „Can't Beat the Real Thing“  

• 1993 – „Always Coca-Cola“  
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• 2000 – „Coca-Cola enjoy“ 

• 2004 – „Coca-Cola... Real“ 

• 2006 – „The Coke Side of Life“14 

 

Značka Coca-Cola se tak stala součástí zábavy, odrážela ducha doby, vázala se 

na citlivost vůči místním kulturám, zobrazovala její specifika, ale co vždy spojovalo 

všechny reklamy, byla víra v to, že Coca-Cola osvěží každého.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Http://www.coca-cola.cz/ [online]. 2011 [cit. 2011-04-17]. Coca-Cola Česká republika- Historie Coca-
Cola reklamy. Dostupné z WWW: <http://www.coca-cola.cz/svet-coca-cola/reklama/historie-
reklamy.phpsvet-coca-cola/reklama/historie-reklamy.php>. 
15 Http://www.coca-cola.com/index.jsp [online]. 2006-2011 [cit. 2011-04-17]. Coca-Cola History: Coca-
Cola Heritage Timeline. Dostupné z WWW: <http://heritage.coca-cola.com/>. 
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3 Metodologie 
 

V této části se budu zabývat zkoumáním obsahových významů, konkrétně 

sémiotickou analýzou. Načrtnu teoretické východisko této kvalitativní analýzy, tedy její 

definici z pohledu nejvýznamnějších sémiotiků, vysvětlím základní pojmy a zaměřím se 

i na aplikaci metody v praxi. V závěru třetího dílu bakalářské práce uvedu kritéria 

výběru sedmi reklam, na kterých v Empirické části provedu sémiotickou analýzu, a 

popis výzkumu. 

3.1 Metody výzkumu médií  
 

Existuje široká paleta možností zkoumání médií. Pointou studia médií je však 

soustředit se na sdělení a významy, které nám prezentovaný materiál přináší. Každý 

takový podklad je pak nutné kulturně dekódovat na základě organizace a struktury 

předkládaných znaků a kódů. „Analýza je tak založena na rozboru jednotlivých prvků 

zkoumaného obrazu a složí k tomu, abychom zjistili, jak jsou do obrazu vloženy 

významy, z nichž je zkonstruován“ (Burton - Jirák, 2001: 36).  

Důležité je si plně uvědomit tři prvky: a sice perspektivu, do jaké je umístěn 

příjemce sdělení, dále prostředky, kterou jsou za potřebí k finální podobě (v našem 

případě) reklamního spotu a v poslední řadě obsah obrazu, tedy objekty, které jsou 

v obrazu situovány.  

To, co bývá v mediálních sděleních opakováno, má svůj význam. Zpravidla 

takový objekt v sobě skýtá nějaké poselství, které může mít i klíčový význam. Právě 

z tohoto důvodu je mediálními analytiky repetice posilována. Stejnou váhu ale mohou 

mít i prvky, které ve sdělení chybí. Právě nástrojem absence určitého elementu v 

mediálním sdělení může být upevňován jeho význam.  

 

3.2 Sémiotika  
 

Sémiotika 16 je od konce 19. století oddělenou vědní disciplínou odvozenou 

z řeckého slova „semeion“ (znak). Už samo pojmenování nám evokuje význam 

sémiotiky, tedy nauky o znakových systémech.  

Sémiotika má prakticky základ ve studiu jazyka. Abychom pochopili její přesný 

                                                 
16 Pozn. autora- místo pojmu „sémiotika“ se mnohdy používá synonymum „sémiologie“ 
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význam, podíváme se nejprve na strukturalistický přístup, do kterého spadá.  

„Strukturalismus je odvozen od různých „struktur jazyka“ tvořených znaky, příběhy 

nebo mýty. Strukturalismus tvrdí, že jazyky fungují díky vestavěným strukturám… a 

předpokládá stálý a uspořádaný vztah prvků, který ovšem nemusí být na povrchu zjevný 

a vyžaduje dekódování“ (McQuail, 2009: 357). Hlavní odlišení mezi strukturalismem a 

původní lingvistikou je především v tom, že strukturalismus se zabývá doslova každým 

znakovým systémem, který v sobě skýtá náležitosti jazyka, a navíc klade stejný důraz 

na kulturní i lingvistický význam sdělení. Za největší experty na tento přístup jsou 

dodnes považování Umberto Eco, Roland Barthes či John Fiske.  

Vraťme se ale k sémiotice. „Sémiotika je oborem, který se zabývám znakem, 

označováním, znamenáním, a to ve vztazích jak k zastupovaným skutečnostem, tak k 

vnímateli: jde tedy také o porozumění, resp. komunikaci.“ (Doubravová, 2002: 29) 

Skládá se ze tří subdisciplín: sémantiky, syntaktiky a pragmatiky.  

Sémantika je naukou o významu a změnách významu jazykových jednotek, studuje 

tedy vztah mezi označovaným (signifié/ signified) a označujícím (signifiant/ signifier).  

Syntaktika naopak studuje jazyk pouze z perspektivy forem znaků, aniž by kladla 

důraz na to, co který znak znamená.  

Poslední disciplínou je pragmatika, která se nachází někde na pomezí filozofie a 

lingvistiky. Sleduje proces, jak se znaky vytvářejí, a kromě významové výpovědi 

zkoumá i její neverbální důsledky.  

 

3.2.1 Ferdinand de Saussure 
 

Podle lingvisty švýcarského původu Saussurea (1916) je definice sémiotiky 

následující: „la langue es tun système de signes exprmant des idées et par là comparable 

à l´écriture, à l´alphabet des sourds- muets, aux rites symnoliques, aux formes de 

politesse, aux signaux militaires, etc, etc. Elle est seulement le plus important de ces 

systèmes. On peut donc concevoir une science qui etudie la vie des signes au sein de la 

vie sociale, elle formerait ne partie de la psychologie sociale, et par conseguent de la 

psychologie generale, nous la nomerons sémiologie (du grec semeion, „signe“). Elle 

nous apprendrait en quo consistent les signes, quelles lois les regiment. Puisu´elle 

n´existe pas efore, on ne peut pas dire ce qu´elle sera, mais elle à droit a l´existence, sa 

place est determinée d´avance. / Jazyk je znakový systém vyjadřující ideje, a je tak 

srovnatelný s písmem, abecedou hluchoněmých, symbolickými rituály, zdvořilostními 
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formami, vojenskými signály, atd. Je však z těchto systémů nejdůležitější. Lze si 

představit vědu, která studuje život znaků v životě společnosti. Tvořila by část sociální 

psychologie a v důsledku toho i obecné psychologie, nazveme ji sémiologie (z řeckého 

semeion, „znak“). Ukázala by nám, z čeho se stávají znaky a které zákony ji tvoří. 

Protože zatím neexistuje, nelze říci, čím bude, má však právo na existenci a její místo je 

již předem vyřčené.“ (Eco, 2009: 25)   

Saussure ve své definici ponechává prostor pro pojetí označovaného (signifié/ 

signified), ale jasně uvádí vazbu mezi označujícím (signifiant/ signifier) a označovaným 

(signifié/ signified) a to tím způsobem, že označované (signifié/ signified) má co do 

činění s duševní činností příjemce označujícího (signifiant/ signifier). „Na znak se 

bezpodmínečně pohlíží jako na prostředek komunikace mezi dvěma lidskými bytostmi 

s cílem něco zprostředkovat nebo vyjádřit“ (Eco, 2009: 26).   

Saussure tedy definuje znak jako neoddělitelnost označujícího (signifiant/ signifier) 

a označovaného (signifié/ signified). Jako označující (signifiant/ signifier) nazývá 

fyzický prvek (slovo, zvuk) a jako označované (signifié/ signified) pokládá jakýkoliv 

mentální koncept vyvolaný právě fyzickým prvkem.  

Tím pokládá základy sémiotické analýzy. 

 

 

 

 

Obrázek č. 1- Znak 17 

 

 

 

                                                 
17 Http://www.aber.ac.uk [online]. 2009 [cit. 2011-05-10]. Semiotics for Beginners: Signs. Dostupné z 
WWW: <http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/sem02.html>. 
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3.2.2 Charles Sanders Peirce 
 

Pragmatik Peirce pak píše ve svých spisech Collected Papers (1931- 1958) 

následující definici sémiotiky: „Sémiózou rozumím akci, vzájemné působení, které je 

kooperací nebo obsahuje kooperaci tří subjektů, jakými jsou znak, jeho objekt a jeho 

interpretans, kde toto třívazebné působení nelze žádným způsobem rozložit na působení 

mezi dvojicemi“ (Eco, 2009: 26). Znakem se tedy rozumí cokoliv, co zastupuje něco 

jiného. „Peircova triáda může být také aplikována na jevy, které nejsou vysílány 

člověkem, za předpokladu, že jsou člověkem přijímány, jako je tomu v případě 

meteorologických úkazů nebo jakéhokoliv jiného indexu. (…) Lidský adresát je 

metodologickou zárukou existence signifikace.“ (Eco, 2009: 27).  

Definuje tak tři typy znaků dle vztahu k předmětu, který reprezentuje. „Znak lze 

nazvat ikónem (vztah znaku a jeho objektu je dán podobností), indexem (mezi znakem a 

objektem existuje příčinná souvislost) nebo symbolem (spojení znaku a objektu je 

konvenční).“ (Trampota - Vojtěchovská, 2010: 119) 

3.2.3 Znaky  
 

„Obecně platí, že jednotlivé znaky získávají svůj význam prostřednictvím 

systematických rozdílností, kontrastů a možných voleb, které jsou regulovány 

lingvistickým nebo znakově systémovým kódem, a dále také prostřednictvím hodnot 

(pozitivní či negativní valence), jež jsou dány pravidly kultury a znakového systému“ 

(McQuail, 2009: 358). Znak je tedy, prakticky vzato, nositelem významu.  

„Znak není nic, dokud to jako znak není    

                                                                      interpretováno“  

Obrázek č. 2- Znak a význam 18 

 

                                                 
18 Http://www.aber.ac.uk [online]. 2009 [cit. 2011-05-10]. Semiotics for Beginners: Signs. Dostupné z 
WWW: <http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/sem02.html>. 
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Znak je to, co vidíme (odkazující), referuje k tomu, co pro nás má něco znamenat, 

respektive o čem chceme komunikovat. Znakem tedy může být prakticky cokoliv, co 

dokáže vznítit naše smysly.  

V řeči lidí bývají znaky, na základě stejného jazyka a sílené zkušenosti se 

znakovým systémem, používány k tomu, abychom mohli sdělovat poznatky a 

zkušenosti mezi sebou navzájem. 

Znaky bývají uspořádané do kódů a ty lze rozpoznat a dekódovat na základě 

sdílených konvencí a postupů.  

 

3.2.4 Významy 
 
 

Významy v mediálních sděleních bývají jak explicitní, tedy zjevné, patrné na první 

pohled, tak implicitní, skryté, potřebující notnou dávku schopností je najít a vyčíst. „Ať 

už sledujeme při studiu médií jakýkoliv rys jejich chování a ať použijeme kteroukoliv 

výzkumnou metodu, vždy skončíme u ideologie charakteristické pro danou dobu a 

danou společnost“ (Burton - Jirák, 2001: 68).  

Jak sdělení, tak i významy se vztahují k hodnotám. Abychom tyto hodnoty 

dokázali dekódovat, musíme dešifrovat významy, to znamená znaky, kterých je 

v procesu mediální komunikace celá řada. Právě díky tomu, že mediální sdělení bývají 

zobrazována na mnoha úrovních - obsahují slova, obrazy a mnohdy je přidám i auditivní 

prvek. Záleží na jedinci, jakým způsobem je schopen znaky propojit a jaký význam jim 

přidělí.  

 

3.2.5 Kódy a obsah 
 

Veškerá mediální sdělení jsou zakódována do nějaké sdělitelné formy. Toto mají na 

svědomí tvůrci mediálních sdělení a marketingoví poradci v reklamních agenturách 19. 

Musí brát v potaz nejen kulturní, společenské a politické uspořádání daného 

společenství, ale také cílovou skupinu, které chtějí produkt prezentovat. Kromě toho 

musí brát zřetel i na prostředí, tedy na místa, kde se lidé ke sdělení dostanou a formu 

sdělení jim přizpůsobit, stejně jako asimilaci vůči žánru atd. 

                                                 
19  Pozn. autora- v našem případě půjde vždy o reklamu 
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Trampota a Vojtěchovská (2010) se zmiňují o díle Melvina DeFleura a Sandry 

Ballové- Rokeachové, kteří hovoří o selektivní percepci mediálních sdělení. „V zásadě 

to znamená, že při čtení reportáže v časopise, sledování televizních zpráv, nebo 

poslechu rozhlasové hry vnímáme obsah odlišně. Podepisuje se na tom skutečnost, že 

každý z nás se rodí do života s jiným psychickým vybavením a kognitivními 

schopnostmi a také vyrůstáme a zrajeme v odlišném sociálním prostředí, které nás 

určitým způsobem tvaruje (viz např. Bourdieu, 1998)“ (Trampota - Vojtěchovská,   

2010: 214).  

Stuart Hall, který je považován za praotce teorie kódování a dekódování, spolu se 

svými kolegy „poukázali na to, že jednotlivé skupiny a podskupiny existující ve 

společnosti si do procesu mediální komunikace vnášejí nějakou vlastní sdílenou 

zkušenost“ (Jirák - Köpllová, 2009: 237). Na základě této myšlenky charakterizovali tři 

pozice diváka vůči textu:  

1) Dominantní hegemonický kód - divák přijímá vlastní význam 

2) Vyjednaný kód -  divák s významem, který je vložený do textu, vyjednává 

3) Opoziční kód - divák vkládá význam, který je v opozici s významem vloženým 

do textu (Jirák - Köpllová, 2009: 240). 

„Podoba textu má zásadní vliv na to, jak je sdělení chápáno, a pochopitelně na to, co 

z něj příjemce vyčte“ (Burton - Jirák, 2001: 56). Samozřejmě potom záleží na divákovu 

intelektu, schopnostech, zkušenostech, názorech, často i předsudcích, jak se sdělením 

naloží, a jaký smysl mu přiřkne. Proto se tvůrci mediálních obsahů snaží, co 

nejelegantněji vytvořit sdělení právě s přihlédnutím na odlišné příjemcovo dekódování 

takovým způsobem, aby z něj divák vyčetl přesně to, co autoři chtějí. 

Na mediální sdělení pak cílová skupina reaguje a tato zpětná vazba ovlivní 

následné chování a taktiku výrobců mediálních obsahů, respektive marketingové 

ředitele daných společností.  

Mediální proces je tedy něčím živým, co je aktivní, dynamické a kontinuální.   

„Kódy jsou v kultuře navzájem propojeny. Tato provázanost může být nazývána 

jako interkodalita. Porozumění jazykových textů obsahuje znalosti několika dalších 

kódů:  fonemického kódu (a abecedního kódu, pokud je text psaný), kódu diskurzu (jak 

text koresponduje se sociálními nástroji), atd. Jazykové kódy jsou taktéž velmi úzce  

spjaty s kódy gestikulace. Lidé během mluvy používají typická gesta, aby posílili, 

ilustrovali nebo dokonce rozvedli to, co říkají.“ (Sebeok- Danesi, 2000: 37) 
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 Obrázek č. 3- Kódování 20  
 

 

 

3.2.6 Mýty 
 

Mýtus je jistou součástí čtení mediovaných sdělení. Roland Barthes koncept mýtu 

rozvíjí ve své knize Mytologie (orig. 1957), kterou značně přispěl k rozvoji sémiotiky. 

Toto dílo představuje pomezí mezi marxisticky orientovaným teoretickým přístupem a 

sémiologickou analýzou. Posláním knihy je demytizovat to, co se na první pohled zdá 

jako kulturně přirozené. Mýtus je podle Barthea určitou řečí, která není dána obsahem 

sdělení, ale je závislá na dějinných událostech. Primární sémiologické znaky jsou 

představeny výše (viz signifiant et signifié), nicméně Roland Barthes mýtus považuje za 

sekundární sémiologický systém. Znamená to, že mýtus obsahuje primární jazykový 

systém, na kterém se uplatňuje tradiční rozdělení (označující/ označovaný). Existuje tu 

jasně patrná podvojnost, kdy se jazykový znak překrývá s mýtickou formou. Tato forma 

význam znaku nemění, nicméně ho může zkreslit. (Barthes, 2004) 

 
 

3.3 Sémiotická analýza 
 

„Sémiotická analýza se soustřeďuje na stavební prvky, z nichž je text sestaven 

(kupříkladu na slova či jednotlivé součásti obrazu), aby se dobrala významu“ (Burton -

Jirák, 2001: 62). „Předmětem jejího zájmu je především odkrývání významů 

mediovaných sdělení. Analyzuje tak prvky, ze kterých je sdělení složeno, a pomáhá 

                                                 
20 Http://www.aber.ac.uk [online]. 2009 [cit. 2011-05-10]. Semiotics for Beginners: Encoding/ Decoding. 
Dostupné z WWW: <http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/sem08c.html>. 
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odpovědět na otázku, jaký význam mohou mít tyto prvky - a potažmo celé mediální 

texty nejen na úrovni jejich explicitního zpracování, ale zejména na skryté rovině 

symbolické“ (Trampota - Vojtěchovská, 2010: 118).  

Tato metoda výzkumu médií zažila boom v poslední třetině dvacátého století, což 

souvisí s rozvojem médií a populární kultury, ačkoliv lze sémiotickou analýzu aplikovat 

nejen na reklamy a reportáže, ale také na fotografii či hudbu.  

Sémiotická analýza je analýzou kvalitativního typu vhodnou pro zkoumání, jak 

lingvistických sdělení, tak sdělení obrazových či auditivních. Nedostačující se ale zdá 

v případě kvantitativního výzkumu, kde je vhodnější spíše analýza obsahová. 

„Kvalitativní analýza dat skutečně trpí nedostatečnou specifikací a dokumentací svých 

postupů a etap. V současné době je však uplatňována celá řada přístupů. Tyto studie 

zřídka využívají standardizovaných logických nebo matematických modelů, ale jistě se 

mohou spolehnout na systematické postupy“ (Jensen, 2002: 245). Limitem 

kvalitativního šetření je nutná redukce vybraného vzorku, nicméně nízká standardizace 

nevede k omezením, která má výzkum kvantitativní (Disman, 1993).  

Sémiotická analýza je velmi citlivá na sociální situaci a kulturní kontext, je tedy 

složité zjistit, jak je dané sdělení interpretováno v různých společnostech. Proto kromě 

toho, že sémiotická analýza bádá na několika úrovních znaků (sémantika, syntaktika, 

pragmatika), předpokládá důkladnou znalost sociokulturního prostředí a lingvistiky.  

 

 

3.4   Aplikace sémiotické analýzy 
 

Podle Bertrandové a Hughese (2005) výsledek sémiotické analýzy závisí spíše na 

subjektivních znalostech výzkumníka než na validitě či reliabilitě výsledků, které jsou 

pro jiné analýzy a metody výzkumu naprostou nezbytností. Přesto je nutné dodržet 

standardní postup a obsáhnout analýzu v plné šíři. 

Nejprve je u sémiotické analýzy zapotřebí provést denotativní rozbor, tedy popis 

prvního významu, který danému jevu přikládáme. Denotace bývá univerzální a 

objektivní. Williamsonová (1978) jako příklad denotace uvádí inzerát na francouzský 

parfém, na kterém je vyobrazena Catherine Deneuveová, ta je právě onou denotací.  
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 Obrázek č. 4– Inzerát na Chanel 21 

 

 

Denotace je „ první doslovný význam, který znakům přisuzujeme, jde o první 

rovinu označování“ (Trampota- Vojtěchovská, 2010: 126).  

 Další částí sémiotické analýzy je její konotativní podtext. Tato rovina už vyžaduje 

jistou výřečnost, kulturní povědomí a schopnost badatele hledat asociace a hlubší 

kontexty. Zde se popisují druhotné významy, které nám mediované sdělení předkládá. 

Pokud si máme příklad ukázat na výše zmíněném inzerátu, pak jde o eleganci, se kterou 

je herečka Catherine Deneuveová spojována. Inzerát si tuto spojitost propůjčuje, 

aplikuje ji na parfém a předkládá ji divákovi jako konotaci. Konotace jsou tedy „ 

asociační, kvalitativní významy, které si se znaky spojujeme“ (Trampota - 

Vojtěchovská, 2010: 126). 

Nezbytnou součástí analýzy je i zaznamenání technických kódů, jako je postavení 

kameramana, hudební stopy v reklamě, titulky, atd.  

Dále sledujeme „paradigmatické a syntagmatické uspořádání. Paradigma je 

uspořádáním vertikálním - vztahuje se k výběru použitých znaků z možností, které se 

při kódování sdělení nabízejí. Protože význam jednotlivých znaků je dán jejich 

vzájemnou rozdílností, je paradigmatická úroveň analýzy založena na popisu schémat 

vycházejících z binárních pozic (hodný/ zlý)“ (Trampota - Vojtěchovská, 2010: 122). 

                                                 
21 Http://www.aber.ac.uk [online]. 2009 [cit. 2011-05-10]. Semiotics for Beginners: Rhetorical Tropes. 
Dostupné z WWW: <http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/sem07.html>. 
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Syntagmatické uspořádání pak sleduje řazení znaků na vertikální úrovni, tedy jejich 

rozložení v rámci (v našem případě) reklamního spotu vůči celku.  

V neposlední řadě nesmíme opomenout metafory. Obvykle u takových významů 

jde o podobnost nějakého stereotypu/ známé osobnosti s prezentovaným produktem, a 

na metonymická spojení, jež jsou založena na souvislosti. Podle Deacona a spol. (1999) 

je metonymie součástí syntagmatické roviny, neboť je kombinační, nicméně metafory a 

metonymie spolu velmi často a úzce souvisí.  

 
 
 

3.5 Kritéria výb ěru vzorku reklam k sémiotické analýze 
 

Výběr reklam k sémiotické analýze byl založen na závěrech, které jsem vyvodila 

z informací veřejně dostupných z webové stránky www.youtube.com. Tento zdroj jsem 

si vybrala z důvodu jeho široké oblíbenosti mezi uživateli internetu napříč kontinenty i 

věkovou strukturou.  

Původně jsem chtěla zvolit vzorek reklam dle výběru, který jsem se snažila získat 

od společnosti Coca-Cola Hellenic Bottling Company, ti mi ale jakékoliv materiály, či 

výsledky studie, poskytnout odmítli. Na základě tohoto „nezdaru“ jsem se zaměřila na 

fenomén „youtube“ a dle klíče, který zmíním níže, jsem selektovala sedm reklamních 

spotů společnosti The Coca-Cola Company.  

Výběr spotů měl dvě základní kritéria: sledovanost a aktuálnost. Podle počtu 

zhlédnutí (sledovanost) jsem zhodnotila danou reklamu jako ne/relevantní - pokaždé 

musela přesáhnout minimální počet 800 000 zhlédnutí, a poté jsem zkonfrontovala i její 

časovou aktuálnost - vždy muselo jít o reklamy nahrané na zdroj www.youtube.com  

roku 2009, 2010 či 2011.  
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3.6 Vzorek reklam  
 

1) Reklama č. 1 - Coca-Cola Border, počet zhlédnutí: 1 325 805, rok 2011. 22 

2) Reklama č. 2 - Coca-Cola Happiness Machine, počet zhlédnutí: 3 499 697, 

 rok 2010. 23 

3) Reklama č. 3 - Coca-Cola Snow Globes, počet zhlédnutí: 1 912 557,  

rok 2010. 24 

4) Reklama č. 4 - Coca-Cola Sleepwalker, počet zhlédnutí: 818 627, rok 2010. 25 

5) Reklama č. 5 - Coca-Cola Siege, počet zhlédnutí: 1 527 036, rok 2011. 26 

6) Reklama č. 6 - Coca-Cola Hard Times, počet zhlédnutí: 2 945 144,  

rok 2010. 27 

7) Reklama č. 7 - Coca-Cola Avatar, počet zhlédnutí: 1 166 013, rok 2009.28 

 

 

3.7 Záměr výzkumu 
 

Na základě vybraného vzorku spotů (vybraných dle 3.5 Kritéria výběru reklam 

k sémiotické analýze), budu sledovat především čtyři výzkumné otázky. 

• způsob prezentace image společnosti prostřednictvím značky Coca-Cola 

• hlavní sdělení reklamy  

• jakými strategiemi se dochází k mottu na konci reklamy 

• a zda- li mají všechny vybrané reklamní klipy nějaký společný ústřední 

motiv 

 

                                                 
22 Http://www.youtube.com/ [online]. 2011 [cit. 2011-05-04]. You Tube- Coca-Cola Border. Dostupné z 
WWW: <http://www.youtube.com/watch?v=k-STkFCCrus >. 
23 Http://www.youtube.com/ [online]. 2010 [cit. 2011-05-04]. You Tube- Coca-Cola Happiness Machine. 
Dostupné z WWW: <http://www.youtube.com/watch?v=lqT_dPApj9U>. 
24 Http://www.youtube.com/ [online]. 2010 [cit. 2011-05-04]. You Tube- Coca-Cola Snow Globes. 
Dostupné z WWW: <http://www.youtube.com/watch?v=VJVZI2w2YJ0&feature=fvst>. 
25 Http://www.youtube.com/ [online]. 2010 [cit. 2011-05-04]. You Tube- Coca-Cola Sleepwalker. 
Dostupné z WWW: <http://www.youtube.com/watch?v=TkHA2pf1gvc>. 
26 Http://www.youtube.com/ [online]. 2011 [cit. 2011-05-04]. You Tube- Coca-Cola Siege. Dostupné z 
WWW: <http://www.youtube.com/watch?v=Shvwd7VYpE0>. 
27 Http://www.youtube.com/ [online]. 2010 [cit. 2011-05-04]. You Tube- Coca-Cola Hard Times. 
Dostupné z WWW: <http://www.youtube.com/watch?v=EnUKurl7Fog>. 
28 Http://www.youtube.com/ [online]. 2010 [cit. 2011-05-04]. You Tube- Coca-Cola Avatar. Dostupné z 
WWW: < http://www.youtube.com/watch?v=Kwke0LNardc >. 
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Za použití sémiotické analýzy (viz kapitola 4 Empirická část) dekóduji sedm 

vybraných reklam společnosti The Coca-Cola Company.  

Veškeré definice termínů jsou popsané v Teoretických východiscích práce. 

V Závěru (pátá kapitola) pak shrnu výsledky vzešlé ze sémiotické analýzy.  
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4 Empirická část 
 

4.1 Reklama č. 1 - Coca-Cola Border 
 

První reklama, která byla k sémiotické analýze vybrána, se jmenuje „Border“, 

nebo-li „Hranice“. Je přiložena na CD jako příloha, taktéž zde uveřejňuji webový 

odkaz. 29 

 
 
 

 
 
Obrázek č. 5- Printscreen z reklamy „Coca-Cola Border“ 

 

Denotativní kontext reklamního sdělení se skládá ze dvou pochodujících 

pohraničních vojáků z různých zemí, kteří mají oblečené charakteristické uniformy a za 

pasem šavli. Kromě nehostinné krajiny umístěné kdesi v horách, jsou zobrazeny i dvě 

pohraniční budky, kousek papíru, hraniční závora a box s ledem a dvěma lahvemi Coca-

Coly. Co dle mého názoru není záměrnou součástí vyobrazení v reklamě, jsou hodinky 

na ruce jednoho z vojáků. 

Nyní se zaměříme na úroveň konotace, paradigma a syntagmatické uspořádání. 

Na začátku reklamy vojáci striktně pochodují přesně podle pravidel, která jsou vojákům 

                                                 
29 Http://www.youtube.com/ [online]. 2011 [cit. 2011-05-04]. You Tube- Coca-Cola Border. Dostupné z 
WWW: <http://www.youtube.com/watch?v=k-STkFCCrus >. 
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vštípena a s předem psanou frekvencí kroku. Tím, dá se říci, ukazují poctu a respekt 

formalitám a tradicím, jež jsou jejich zemím vlastní. Ve tvářích mají oba lehce 

rozpoznatelný nevraživý výraz, který má evokovat znepřátelené národy. Prostředí, ve 

kterém se nachází je jasně neúrodné, nehostinné, pusté, téměř žíznivé.  

Ve dvanácté vteřině spotu, díky větru, který vane, přistane kus papíru z oblasti 

prvního vojáka, na území za hraniční čárou. Na tuto situaci reaguje voják číslo dvě 

grimasou znázorňující „ vpád vetřelce na mé území“. Papírek tedy nabodne a s gustem 

přehodí zpět na území prvního vojáka. Upraví si kabátec rychlým pohybem, tato 

gestikulace rukou nám může připomínat situaci, kterou mnozí z nás provedou, například 

když uklidí - „opráší“ si ruce dlaněmi o sebe a řeknou si „tak a je vše na svém místě“, 

stejně jako sjednal pořádek prostorově objemnější voják. Poté oba pokračují v chůzi, 

načež první přichází k boxu s ledem a otevírá láhev Coca-Coly. Ve chvíli, kdy druhý 

z pohraničníků slyší pověstné otevření láhve, otočí se, a vidí, jak první voják pije 

chlazenou Coca-Colu.  

Zde CCC apeluje na atributy společnosti, na které diváci „slyší“- zvuk otevření 

láhve je neodmyslitelně spjat s Coca-Colou. Tvůrci reklam se tak snaží všemi možnými 

způsoby divákovi předkládat CCC.  

Zpět ke spotu. Pohledy vojáků se posléze střetávají, grimasy ve tvářích pookřají. 

První voják bere do ruky láhev a přichází k druhému. Chce mu Coca-Colu předat, ale 

neví jak, jelikož nechce porušit zákon a dostat se na území druhého vojáka, a to ani 

kousek přes hraniční závoru. Poté se oba vojáci rozhlédnou kolem sebe, zřejmě aby se 

ujistili, že je nikdo nevidí. Tento pohled v divákovi může vyvolat pocit, že by snad 

vojáci na chvíli opomněli na svou misi, tedy hlídat své území, aby se na něj nedostalo 

nic a nikdo z toho nepřítelova. Nakonec ale zjišťujeme, že první z mužů tasí meč, načež 

reaguje druhý tímtéž chvatem. Ukáže se, že hubenější vojín nechce bojovat, dostal 

nápad, šavlí obkreslí nový kousek hraniční čáry, kde položí láhev. Druhý voják se pak 

opatrně sehne a láhev zvedne. Poté následuje záběr na to, jak společně a spokojeni pijí 

Coca-Colu.  

Zde je jasně čitelné, jak oba prostřednictvím nějakého předmětu, v tomto případě 

díky láhvi Coca-Coly, dokázali alespoň na chvíli nemyslet na státní záležitosti, ale 

vnímali se jako jedinci, kteří sdílejí nejen pocit uspokojení, ale také žízně. Ačkoliv mezi 

dvěma vojáky evidentně nedošlo k žádné potyčce, zrcadlí se v jejich chování národní 

povědomí o znepřátelení, proto mají vůči sobě takto vymezené chování, což je vidět ve 

chvíli, kdy jeden voják podává druhému láhev s Coca-Colou. Kdyby byl mezi nimi 
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nějaký konflikt, jistě by se k takovému kroku voják neodhodlal. Coca-Cola je tu tedy 

ústředním prvkem spojení dvou znesvářených světů, která dokáže navodit pocit štěstí 

(proto slogan „Open happiness“) ve chvíli, která tomu není předurčena.   

Vraťme se zpět k tomu, co se v klipu odehrává. Vojáci se v tuto chvíli usmívají, 

stojí naproti sobě, pohlédnou na sebe, zarazí se a to je moment, kdy se opět vrací do 

svých forem chování, které jim vštípila jejich zem. Jako by pocítili náhlý pocit studu, že 

se provinili vůči vlasti a opět se vrací do rolí nepřátel. V posledním záběru první voják 

šavlí, jako by mimochodem, označí původní hraniční čáru. Tato ledabylost má vyvolat 

dojem, že k žádnému porušení pravidel nedošlo, není tedy třeba tomu věnovat 

pozornost.  

Oba vojáci jsou považováni za striktní strážce zákona, kteří mají představovat 

neoblomnou státní moc a jasná stanoviska, což je vidět v úseku, kdy druhý voják hází 

papírek zpátky přes hranici, odkud přilétl. Okamžitě si je schopen s nastalou situací 

poradit a k papírku se zachová, jako by byl opravdovým vetřelcem - zneškodní ho. 

Nyní podrobněji popíši některé nezmíněné technické parametry reklamního 

spotu. Celý klip je dlouhý jednu minutu a tři vteřiny. První záběr nechává diváka 

nahlédnout do celého prostoru dění, je zobrazeno nevlídné prostředí, jeho vliv na 

divákův pocit jsem popsala výše. Poté následuje bližší záběr na jednoho, poté na 

druhého vojáka. Obraz je záměrně přiblížen způsobem, aby divák byl schopen přečíst 

výrazy v tvářích obou mužů. Do centra dění, tedy přímo doprostřed kameramanova 

hledáčku, se dle západních zvyklostí, dostane pokaždé nejdůležitější předmět, tedy 

objekt, který je pro tu danou chvíli klíčový. Střed obrazu je totiž na syntagmatické 

úrovni nejdůležitějším místem, proto autoři záměrně doprostřed v devaténácté vteřině 

umístili i láhev se štítkem Coca-Cola. Celým klipem se prolíná hudba, která dle emocí a 

chování vojáků buď zesiluje či zeslabuje a předkládá divákovi buď uvolněnější 

atmosféru, nebo navozuje napětí a drama.  

Coca-Cola také podporuje potřebu být kreativní - napiješ se Coca-Coly, osvěžíš 

se, a dostaneš nápad- viz část s vytvořením nové pohraniční čáry. 

Na konci reklamy se objevuje láhev Coca-Coly s nápisem „Open happiness“. 

Tento slogan si můžeme reprodukovat tak, že prostřednictvím otevření láhve Coca-Coly 

se k nám dostane trocha štěstí, ať už jsme kdekoliv na světě, v jakékoliv době, postavení 

či situaci. Coca-Cola tu představuje symbol lidství, pohostinnosti, který překračuje 

ideologické nepřátelství. Hlavním cílem reklamy je sdělení, že Coca-Cola přináší napříč 
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zeměmi a kulturami jednotící sílu a navozuje pocit uspokojení, který je mezi všemi 

lidmi s uhašením žízně a dobrou chutí neodvratně spjat.   

 

 

4.2 Reklama č. 2 - Coca-Cola Happiness Machine 
 

Tato reklamní spot, který nese název „Coca-Cola Happiness Machine“, což 

můžeme velmi volně přeložit jako „Coca-Cola stroj na štěstí“. Celá reklama je přiložena 

na CD, zde je webový odkaz. 30 

 
 
 

 
 
Obrázek č. 6- Printscreen z reklamy „Coca-Cola Happiness Machine“ 
 

 Nejprve opět popíši reklamu na základě jejího denotativního významu a popisu 

hlavních aktérů. Hlavním objektem je zde nepochybně Coca-Cola automat, plný láhví 

Coca-Coly, dalším aktérem je muž s kolečkem, na kterém přiváží Coca-Colu k 

doplnění, univerzitní kampus, spousta studentů, tři kytice slunečnic, sklenice, blikající 

brýle, balónek, pizza a sendvič. Celý děj reklamního spotu začíná záběrem na 

přijíždějícího technika Coca-Coly jménem Tadd, který se chystá doplnit automat. 

                                                 
30 Http://www.youtube.com/ [online]. 2010 [cit. 2011-05-04]. You Tube- Coca-Cola Happiness Machine. 
Dostupné z WWW: <http://www.youtube.com/watch?v=lqT_dPApj9U>. 
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Následuje popisek: „Doprostřed studentského kampusu jsme dodali speciální automat 

na Colu“. Poté je opět záběr na Tadda, jak doplňuje prázdný automat. Následuje další 

popisek:  

„ .. abychom mezi studenty rozdělili trochu štěstí“. Poté přichází k automatu dívka, 

zřejmě hispánského původu, vhazuje do automatu mince a vypadává jedna láhev Coca-

Coly, druhá láhev, dívka se podivuje, ale láhve padají dál. Při páté láhvi už dívka 

podává Coca-Colu i svým spolužákům, kteří vše sledují a smějí se. Následuje záběr na 

to, jak najednou z automatu něčí ruce podávají další dívce květy slunečnice, poté další 

slečně a další. Všichni na sebe nevěřícně koukají. K automatu přichází muž, načež se 

stroj rozsvítí, jako by šlo o výherní automat, a začne vydávat zvuky. Láhve padají dál a 

k automatu přichází dívka, která spolu se svým kamarádem automat obejme a řekne: 

„Děkuji ti Colo“.  Na této scéně lze přesně identifikovat lokaci natáčení. Rituál objímání 

tímto stylem praktikuje především americká společnost, tedy obyvatelé severního 

kontinentu, USA. Kdyby se tento klip natáčel v konzervativnější Evropě, mohlo by 

poděkování automatu, proběhnout na bezkontaktní úrovni. Když už by ke kontaktu mezi 

lidským tělem a automatem došlo, možná by bylo formou „poplácání“ ve stylu „ty jsi 

pašák“, nikoliv objetí, jako tomu vidíme v reklamě. Ale samozřejmě záleží na přesné 

lokaci, místních zvyklostech a výchově, nedá se tato má vize vztáhnout obecně, je spíše 

takovou tezí pravděpodobností. 

Vraťme se zpět k dění v reklamě. Automat stále vyhazuje další a další láhve. 

V jedné minutě a osmi vteřinách, se z automatu vynořují lidské ruce a Coca-Colu 

z plastikové láhve nalévají do sklenice plné ledu, kterou dostává další student. 

Následujícím dárkem, který vypadne, jsou blikající brýle. Poté vypadává balónek a 

následně i pizza v krabici. Dívka, která ji z automatu bere je zaskočena, což je vidět ve 

výrazu, který má, nevěřícně se kouká kolem sebe, a usmívá se. Mezitím padají další 

láhve Coca-Coly. Ve finální části pak k automatu přichází dvojice studentů, vhazují do 

automatu peníze a z něj vyjíždí dlouhý sendvič. Načež se seběhnou i ostatní studenti a 

společně ji odnáší za jásotu na stůl. Následuje střih, a záběr na bagetu s Coca-Colou, 

která leží na stole a přes ně je nápis: „Kde se štěstí zastaví příště?“ Na tomto sloganu je 

jasně patrné poselství, které má reklama předat, a sice že Coca-Cola přináší blažený 

pocit.  Poslední záběr je potom zaostřen na mladíka v čepici, který uspokojivě hltá 

bagetu z automatu.  

Celý klip je prodchnut autentickou atmosférou, kterou dodává zvukový efekt, 

kdy není použita žádná hudba, jen reálné zvuky, výkřiky, slova a smích studentů.   
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 Spot je dlouhý dvě minuty a tři vteřiny a je vidět, že je točen jakoby skrytou 

kamerou, aby zachytil hodnověrnost okamžiku a moment překvapení. Kamera se po 

většinu času zaostřuje na okolí Coca-Cola automatu, někdy se podívá i do prostoru 

kampusu, aby zachytila výrazy ostatních aktérů. Záběr na bagetu a Coca-Colu je 

proveden takovým stylem, že občerstvení je poskládáno zepředu dozadu skrz celé 

obrazové pole, a jsou tedy jasně viditelné, na rozdíl od dalších absentujících předmětů a 

objektů. To nám dává důvod domnívat se, že je na ně kladen důraz a že jsou jakýmsi 

obrazem americké společnosti. Coco-Cola je jistě fenoménem, sendvič a různé druhy 

hamburgerů potom jídlem, které je (nejen) u studentů především americké společnosti 

velmi oblíbené.  

Na paradigmatické rovině se Coca-Cola jeví jako „hodný“ subjekt, který ve 

světě, kde nikdo nedostane nic zadarmo, dokáže přinést radost a překvapení. Nehledě na 

to, že především studenti během náročného dne ve škole velmi ocení osvěžení, a to jak 

v podobě nápoje, tak jídla.   

Na konotativní úrovni můžeme dekódovat i zvednuté ruce jedné z dívek nesoucí 

sendvič. Na základě sociokulturního kontextu jde o prvek radosti a štěstí, který se 

prostřednictvím zvednutých rukou projevuje.  

Co se týká syntagmatické úrovně, vidíme, že je zde určitý scénář předkládat před 

studenty jedno překvapení za druhým. Asi by nebylo tak efektivní, kdyby hned na 

začátku vylezl z automatu sendvič. Všichni by se pozastavili, jistě by byli překvapeni a 

radostni, ale asi by nepřikládali takovou váhu Coca-Cole. Váha Coca-Coly je během 

každého překvapení utužována dalšími láhvemi, a proto i balónek či další předměty, 

které z automatu vypadnou, můžeme dekódovat jako symboliku Coca-Coly, která 

přináší zábavu.  

Samozřejmě i výběr barev na popiscích koreluje s barvami Coca-Coly, tedy 

s červenou a bílou.  

 Posláním reklamního klipu „Happiness Machine“ tedy je rozdávat lidem radost a 

utužit symboly spjaté se společností, jako je osvěžení, radost, zábava. 
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4.3 Reklama č. 3 - Coca-Cola Snow Globes 
 

Další vybranou reklamou je „Snow Globes“ nebo-li „Sněhová koule“. Celý spot je 

opět přiložen na CD, zde je webový odkaz. 31 

 
 

 
 
Obrázek č. 7- Printscreen z reklamy „Coca-Cola Snow Globes“ 
 
 
 V reklamě se zaměříme nejprve na denotativní úroveň a popis, jak celý spot 

probíhá. Ústřední osobou je zde Santa Claus, který otevírá láhev Coca-Coly, což ale 

divák nevidí, slyší pouze zvuk otevírající se láhve. Stejně tak i aktéři v reklamě tento 

zvuk slyší, aniž by zahlédli Santu Clause, a tak odklání hlavy od věcí, které právě dělají, 

jako muž pracující v samoobsluze a jeho šéf, který kontroluje účty, směrem za místem, 

odkud se line zvuk. Další záběr je namířen na dívku a chlapce, kteří sedí každý na 

opačném konci lavičky. Ti se po zaslechnutí onoho zvuku taktéž podívají směrem 

k nebi, stejně jako pes stojící o samotě venku. Poté kamera couvá směrem k Santa 

Clausovi držícím v ruce skleněnou sněhovou kouli, v níž se právě celý tento děj 

odehrává. Sněhová koule znázorňuje celé město, které má Santa v moci. Napije se 

Coca-Coly a v pohledu a pohybu očí, jak je dle západních zvyklostí patrné, že dostal 

                                                 
31 Http://www.youtube.com/ [online]. 2010 [cit. 2011-05-04]. You Tube- Coca-Cola Snow Globes. 
Dostupné z WWW: <http://www.youtube.com/watch?v=VJVZI2w2YJ0&feature=fvst>. 
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nápad. Zatřese skleněnou koulí způsobem, že vyjedou kamiony s Coca-Colou na svou 

vánoční trasu a muž pracující v obchodě spadne do nákupního košíku a jede silnící dál a 

dál. Mezitím majitel obchodu spokojeně otáčí ceduli s nápisem „Closed“, Coca-Cola je 

zde symbolem odpočinku. Mezitím můžeme vidět v obchodě s televizemi náraz jedné 

TV do druhé, kdy se jako v přesýpacích hodinách přesype žena z pořadu v jedné televizi 

za mužem v kulinářském pořadu v televizi druhé. Mezi tím Santa Claus hlídá, jakým 

směrem muž v nákupním košíku jede, aby do ničeho nenaboural. Stejným pohybem se 

skleněnou koulí pak uvede do pohybu i psa, který se začne klouzat po namrzlé zemi, a 

doklouže se až do domu jedné rodiny, kde přistane pod stromečkem, z čehož má 

přítomné dítě velkou radost. Dalším Santovým pohybem ruky se přiblíží dívka z páru na 

lavičce ke svému, zdá se rozzlobenému, chlapci, oba se usmějí a políbí. Načež stále 

pokračuje cesta mladíka v nákupním vozíku, který nyní doputoval až za svou rodinou a 

mohou tak být společně u štědrovečerní večeře. Celý reklamní spot končí pohledem na 

spokojeného Santa Clause a logem Coca- Coly s nápisem „Open Happiness“.  

Na co společnost The Coca-Cola Company spoléhá, je že zvuk otevření láhve se 

stane synonymem pro Coca- Colu. A také se tak stalo. Nejen že tohoto motivu využívá 

(ráda a velmi často) i v této reklamě, je dokonce jakýmsi ústředním motivem, který 

spojuje svět lidí a svět Santa Clause. Je jako něco transcendentního, co ačkoliv 

přesahuje hranice jednoho světa a dotýká se toho druhého, zároveň dokáže spojit. Tak 

jako „zvuk“ slyší příslušníci obou světů, tak i Coca-Cola může být něčím, co dokáže 

vstoupit do obou světů, pro co neexistují hranice kultur či společností. 

 Dalším pojítkem, který Coca-Cola propůjčuje reklamě a který ji jasně 

identifikuje, jsou kamiony, které Santa- Claus nechává vyjet na cestu. Tyto dopravní 

prostředky jsou dobře známou součástí každé vánoční kampaně Coca-Coly. Jsou tedy 

pokračováním tradice, na kterou si lidé zvykli a kterou nemusí postrádat ani v tomto 

reklamním klipu, jelikož si jsou marketingoví stratégové dobře vědomi, že lidé Coca-

Colu nekupují jen pro její dobrou chuť, ale také pro tradici a historii, která pro ně 

znamená jistou exkluzivitu. Možná ze stejného důvodu byli v reklamě umístěni i 

plyšoví lední medvědi („Polar bear“), kteří jsou v dvacátépáté vteřině ve stopáži. „Polar 

bear“ byli totiž součástí jiné velké reklamní kampaně společnosti.  

Na paradigmatické úrovni je zde Santa- Claus (kterého snad nelze ani 

zobrazovat jinak) jako tvůrce štěstí, neboť svým rozhodnutím mění smutek v radost, což 

je obzvláště pro vánoční čas velmi charakteristickým rysem. Rodiny jsou tak spolu, 

pohádaní se udobří, zvířata dostanou domov a všichni mají radost, že jsou spolu. To vše 
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se promítá ve sloganu „Open happiness“ („Otevři štěstí“). Coca- Cola naplňuje 

symboliku a prostřednictvím toho, že vnukla Santovy nápad, roznáší radost. Tvůrci tak 

sází na to, že nejen že Coca-Cola zažene žízeň, ale také osvěžením mysli vnukne nový 

nápad. A to je přesně to, co po nás dvacáté první, a konec konců i dvacáté, století chce - 

být kreativní, výjimeční, nápadití. Coca-Cola toto přináší. Santa Clausova vynalézavost 

je tak propojena s produktem Coca-Coly.  

Brýle na nose, které během celého klipu Santa Claus má, mohou asociovat i jistý 

punc soustředěnosti během Santova počínání. Na konci spotu s úsměvem, odloženými 

brýlemi a náznakem opření se do křesla po odvedené práce, podle západních zvyklostí 

můžeme definovat jako akt uspokojení s vykonaným úkolem.  

Celým jednu minutu dlouhým spotem je protknuta hudba, která v sobě odráží 

hesla sloganu („happiness“), je rytmická a velmi lehká k zapamatování. V momentě, 

kdy se zpívá („Shake it up“/ „Zatřes s tím“), tak Santa doslova třese skleněnou 

sněhovou koulí. Stejně jako nám napovídá slogan písničky („Once upon the time in the 

town like this“/ „Kdysi dávno ve městě jako je toto“), že jde o jedno konkrétní město, 

tedy měst může být i více, které má Santa na starosti. Tuto myšlenku podpoří fakt, který 

vidíme v 18té vteřině, a sice že Santa Claus má kolem sebe více skleněných koulí, která 

znázorňují další města.  

 Vzhledem k tomu, že se jedná o vánoční kampaň, ačkoliv je ústředním motivem 

láhev Coca-Coly, své pevné místo zde má i Santa Claus. Můžeme tedy vidět, že 

společnost CCC reaguje nejen na události, ale také na roční období a snaží se stát 

symbolem Vánoc podobně, jako se v České republice stylizuje Pilsner Urqell. 
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4.4 Reklama č. 4 - Coca-Cola Sleepwalker 
 

Další vybranou reklamou je „Sleepwalker“, nebo-li „Náměsíčný“. Kromě 

přiložené reklamy na CD je zde i webový link. 32 

 
 
Obrázek č. 8- Printscreen z reklamy „Coca-Cola Sleepwalker“ 
 
 Nejprve se opět budu věnovat popisu reklamy a denotaci. Celým reklamním 

klipem prostupuje muž, který je náměsíčný a vychází ze svého stanu v africké safari. Že 

jde o muže, který je náměsíčný, poznáme podle toho, že má stále zavřené oči, jako by 

spal, ale přesto je schopen pohybu. Mladík jde sám nocí přírodou, a ačkoliv se dostává 

do situací, které by ho přes den děsily, ve svém stavu si je neuvědomuje a pokračuje dál. 

Prochází kolem leoparda, a i když jde o dravou šelmu, zamává jí, jako by to byla kočka. 

Pokračuje mezi stádem slonů, do jednoho narazí, celé stádo se rozběhne a i přesto, že by 

mužovi mohlo hrozit ušlapání pod tunami pohybujícího se masa, jde bezstarostně dál, 

aniž by zrychlil. Další záběr je na hranu útesu, kde mladík pokračuje v cestě, taktéž bez 

jakéhokoliv náznaku strachu. Nastoupí do loďky a ta ho samovolně převáží na druhý 

konec řeky. Když už je skoro u břehu, jeden z hrochů na loďku zaútočí, překousne ji a 

tím popostrčí mladíka na souš. Ten pak pokračuje do chýše, kde na něj na lednici syčí 

jedovatý had. On si ho ale nevšímá, otevírá lednici, bere si láhev Coca-Coly a odchází 

                                                 
32 Http://www.youtube.com/ [online]. 2010 [cit. 2011-05-04]. You Tube- Coca-Cola Sleepwalker. 
Dostupné z WWW: <http://www.youtube.com/watch?v=TkHA2pf1gvc>. 
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zpět ke svému příbytku. Tam si sedne na židli vedle hyeny, napije se, pohladí ji a je 

spokojen.  

Co je z celého klipu příznačné je jistý punc nebezpečí, který život v safari skýtá, 

natož cesta, kterou mladík v noci podniká. Je nebojácný, progresivní, neohlíží se na 

nástrahy a jde si svou cestou. Tyto vlastnosti nese i Coca-Cola, která je právě 

prostřednictvím mužova chování získává.  

Nediegetické vyjádření, tedy titulky pro diváky, nejsou za potřebí, vše je patrné 

z příběhu a hodnověrnost dodají i autentické zvuky zvířat. Když mladík přijde do 

kontaktu s nějakou zvěří, kromě jemně zbarvené hudby, která se line celým klipem, 

divák slyší i dravý zvuk zvířat, což dodává na dramatičnosti. Ve chvíli, kdy hladí na 

konci spotu hyenu vedle sebe, je alespoň zachována jistá pravdivost (hyena totiž útočí 

na každý organismus, který je menší než ona, ačkoliv tedy mladík sedí na židli, je stále 

vyšší než ona, a tak ji může hladit, aniž by po něm zaútočila).  

Oproti tomu je absurdnost zachována v osadě, kam mladík v noci přichází. 

V chýši je zabudována lednice, což vzhledem k nutnosti elektřiny je lehce absurdní.  

Celý jednu minutu dlouhý klip je zbarven do šediva, což má evokovat přítmí, tedy 

noc. Ve chvíli, kdy mladík otevře lednici, ozáří ho světlo a uvidí láhve Coca- Coly, 

které jsou jasně dohněda zbarvené. Můžeme si všimnout, že celým klipem pak 

prostupuje láhev Coca-Coly, která je na rozdíl od okolí jasněji kolorizovaná. Podle 

západních zvyklostí bývá v hledáčku kamery vždy nejdůležitější prvek, tedy centrální 

pozici zaujme klíčový produkt. V našem případě je to láhev Coca-Coly, která vždy 

zaujímá výsadní postavení pro oko diváka. Je tím nepřímo řečeno, že důležité postavení 

má láhev Coca-Cola. Stejně tak i marketingoví stratégové dobře věděli, proč ji zobrazily 

téměř až na konci. Jednak proto, že příběh má vyústění příběhu přijde až na konci, a 

jednak proto, že je pro ně důležité, aby co nejvíce lidí si zapamatovalo reklamu, tedy ji 

viděli až do konce. Nesmí být prvoplánová a divák musí být zvědav, co se na konci 

bude dít.   

Ke konci spotu pak vidíme další z grimas, které podle západních kritérií 

znamenají spokojenost- úsměv, oddech a slastné opření se do křesla. To jasně 

koresponduje s mottem „Open happiness“. Člověk si tak může nejen vychutnat 

lahodnou chuť, ale zahnat žízeň (snad proto je vybrána právě safari jakožto binární 

opozice vůči osvěžení), a tím pociťovat uspokojení a štěstí.     
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4.5 Reklama č. 5 - Coca-Cola Siege 
 

Další reklamou je „Siege“, nebo-li „Obléhání“ kromě přiloženého souboru na CD 

je k dispozici i webový odkaz. 33 

 

 
 
Obrázek č. 9- Printscreen z reklamy „Coca-Cola Siege“ 
 
 
 
 Společnost The Coca-Cola Company se kromě toho, že je velmi aktuální vůči 

událostem z nejrůznějších odvětví, nebojí použít pohádkový motiv. Opět zde není za 

potřebí žádného nediegetického vyjádření 34, celý děj je natolik srozumitelný, že 

nepotřebuje žádný komentář během sledování reklamy. Postavy jsou tu výhradně 

pohádkové, něco na motivy Pána prstenů, Eragonu či snad Harryho Pottera. CCC si je 

vědoma popularity, kterou mezi (převážně mladými) lidmi tyto ságy mají, a jelikož i 

ona má část své cílové skupiny mezi dětmi, posiluje tím jejich povědomí o Coca-Cole.  

První obraz, který nám kamera poskytuje, je na místo, kde se celý děj odehrává. 

Zimní příroda a dva znepřátelené tábory chystající se k bitvě. Spíše to ale vypadá, že se 

jedni chystají dobýt druhé uvnitř pevnosti. Další záběry pak zobrazují draka a spoustu 

mužů dobyvatelů, kteří mají evidentní převahu. Potom můžeme sledovat záběr na dva 

                                                 
33 Http://www.youtube.com/ [online]. 2011 [cit. 2011-05-04]. You Tube- Coca-Cola Siege. Dostupné z 
WWW: <http://www.youtube.com/watch?v=Shvwd7VYpE0>. 
 34 Pozn. autora- tzn. titulky pro diváky 
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vůdce tábora, který je obléhán. Nyní z brány vyjíždí ledová socha draka, kterou drak- 

nepřítel svým ohněm rozpustí a na podstavci zbude jen láhev Coca-Coly. Tu vezme do 

rukou vůdce dobývajícího kmene, s nechutí na ni pohlédne a zahodí ji. V tu chvíli ji už 

ale zachytil drak - nepřítel, napije se a olizuje. Nicméně místo hrozivého ohně z jeho 

tlamy vyjde jen cosi, co se podobá nepovedenému ohňostroji. V tu chvíli se vůdce 

nepřátel podívá na láhev a je mu jasné, že v tom tkvělo kouzlo. Dobyvatelé ztrácí 

převahu a utíkají i s plivajícím drakem nazpět. Skřeti uvnitř obléhaného území tak 

vyhráli bez boje a války právě díky své chytrosti. 

 Tvůrci reklamy zde použili námět „trojského koně“, který se stal velmi 

oblíbeným pomocníkem. V tomto klipu „trojským koněm“ byla ledová socha draka, ze 

které nevyskákali bojovníci, ale byla v ní skryta láhev „záchrany“. Coca-Cola tak bere 

na sebe podobu dobra, jelikož díky ní nebyla prolita krev. Coca-Cola je vyobrazena jako 

jakýsi jednotící akt, který podporuje spojitost a sílu pro dobrou věc. Slogan „Open 

happiness“ („Otevři štěstí“) tu dostal velmi doslovnou podobu, neboť díky tomu, že se 

drak - nepřítel z lahve napil, ztratil moc chrčet oheň, válka tedy nebyla a členové 

obléhaného města nemuseli bojovat. Coca-Cola si tak propůjčuje jistý punc záchrany. 

Jako se bez vody (pití) nedá žít, tak i v tomto případě je Coca-Cola důvodem přežití. 

Cola tak pomáhá všem dobrým, zlým naopak škodí.  

V reklamě tvůrcové zanechali i poučnou linii pro děti, je jasné, co je dobré, co 

zlé, a nenásilně dětem vštěpuje, že důležité je přemýšlet a ne bojovat, že při sjednocení 

a dobré vůli může všechno dobře dopadnout a že je důležité, aby se čelilo nebezpečí, ne 

se utíkalo z boje.  

Na konotativní úrovni je tu opět moment kreativity, kterou Coca-Cola přináší. 

Celý klip je dlouhý jednu minutu a obrazy jsou řazeny záměrně tak, aby tvořily příběh. 

Taktéž je podkreslen hudbou, která podle události, jež se na scéně odehrávají, buď 

zesiluje či zeslabuje.  

Povahové rysy a momentální naladění můžeme vyčíst podle západních kritérií z 

chování. Zlí tu jsou vyobrazeni jako zákeřná monstra s ohavnými zuby, kdežto hodní 

jako mírumilovní jedinci s roztomilými obličeji.  

Taktéž moment vítězství a štěstí zachycuje předobraz sloganu „Open happiness“, 

kdy si na počest přiťukávají láhví Coca-Coly, což je nejen symbol jejich vítězství, ale 

také společenská norma během oslav (přípitek).  

Cola je pokaždé zobrazena jako středobod obrazu, což je, jak jsem už několikrát 

zmínila, výsostné místo znamenající důležitou roli. 
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4.6 Reklama č. 6 - Coca- Cola Hard Times 
 
Další reklama nese název „Coca-Cola Hard Times“, nebo- li „Těžké časy“. 

Opět je přiložena na CD a pro jistotu zde uvádím i odkaz na webové stránky. 35 

 
Obrázek č. 10- Printscreen z reklamy „Coca-Cola Hard Times“ 
 

Jak už jsem několikrát zmínila, CCC je velmi aktuální a nezdráhá se pracovat 

s hlavními kulturními symboly, jako jsou například ve Spojených Státech, potažmo dnes 

už i v dalších oblastech, seriál Simpsonovi (The Simpsons). V reklamě je zachována 

linie, která je pro Simpsonovi charakteristická, nechybí černý humor a typická 

„přehnanost“ určitých zobrazení (viz níže). Reklama zobrazuje západní společnost 

dnešní doby, tedy v časech finanční krize. Tento fakt odráží už úvodní věta reportéra: 

„Další milionář zkrachoval“. Úšklebek hlasatele hned v prvních vteřinách reklamy nám 

dává dle západních kritérií pocit, že úpadek milionáři hlasatel přeje, jako by s ironií 

říkal- „o milionáře míň, no to je hrůza“. Podobné chování mají i další aktéři, kteří 

během aukce a odvážení věcí pana Burnse (jméno ústřední postavy) s věcmi až 

přehnaně neopatrně zachází. Všechno je zde však „trochu simpsonovsky nadnesené“- 

palác, o který pan Burns přišel, odnáší tři letadla, kromě artefaktů, které byly na 

rozebrání, si dvě dámy berou i Burnesova sluhu, který se později stane jejich sluhou- viz 

dvacátášestá vteřina spotu.   

                                                 
35 Http://www.youtube.com/ [online]. 2010 [cit. 2011-05-04]. You Tube- Coca-Cola Hard Times. 
Dostupné z WWW: <http://www.youtube.com/watch?v=EnUKurl7Fog>. 
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Láhev Coca-Coly přichází na scénu ve chvíli, kdy je Burns zničen, přišel o všechno a 

potlouká se parkem. Je smutný, ale kolem něj lidé žijí normální život, hrají si, houpou 

se na houpačce, schází se a povídají si, stojí frontu u stánku s občerstvením. Se 

sklíčenou hlavou tak pokračuje v cestě, když v tu chvíli si muž, jež právě nakoupil 

Coca-Colu u stánku uvědomí, že by se o ni mohl s bezmajetným Burnesem podělit. 

Přichází k němu ochoten se rozdělit i o to málo, co má. Coca-Cola je tu jakýmsi 

socializačním prvkem, který začleňuje Burnse zpět do společnosti. Colu vidíme i jako 

překročitele hranic mezi dvěma rozdílnými světy- policisty a vězni. V třicáté vteřině 

klipu tak kolem Burnese v parku prochází policista a vězeň, oba s láhví Coca-Coly. 

Nejprve se zdá, že jdou jako přátelé zaklíněni do sebe, při dalším pohledu vidíme, že 

pravidla jsou dodržena, a policista vězně vede v poutech, ale za zády. Coca-Cola nám 

tedy ukazuje, že dokáže překonat zdánlivě neprůchozí hranice a sloučit dva rozdílné 

světy. Říká nám, že je tu v časech dobrých i zlých. Na základě metonymie, kdy je zde 

miliardář Bernes, obyčejný muž v parku, strážce zákona i vězeň, nám říká, že Coca-

Cola je tu pro všechny- pro chudé i bohaté, mladé i staré, s jakýmkoliv statusem či 

barvou pleti.  

Do záměrné interakce s Coca-Colou přichází v posledních vteřinách klipu 

chlapec, kdy do ní ve vzduchu narazí a říká: „Promiň, Colo“. Jako by tím chtěl dát 

najevo, že je mezi námi a personofikací dává znát, že si je vědom, že má Cola své 

postavení.  

Reklamní spot má délku jednu minutu a čtyři vteřiny a je kromě občasných 

promluv postav podkreslen hudbou, která koresponduje, stejně jako grimasy, s děním na 

plátně. Ve chvíli, kdy Barthes přichází o svůj majetek, je nešťastný a zoufalý, má 

svěšená ramena a skloněnou hlavu. To v naší společnosti udává pocit neštěstí a smutku. 

Jakmile ale dostane Coca-Colu, je potěšen, usměje se, a ve chvíli kdy dopije, je 

začlenění do společnosti dokonáno, neboť se seběhnou lidé a začnou s ním 

komunikovat. Jako by to byla předzvěst toho, že přeci jen mají milionáři a obyčejní lidé 

něco společného, jakmile podstoupí stejný „rituál“, jsou spřízněni. Tímto jednotícím 

prvkem je Coca-Cola.  

Jednotlivé obrazy jsou tak řazeny vůči celku, aby zápletka vyvrcholila až na 

konci, čímž marketingoví stratégové sází na vytrvalost diváků sledovat spot až do 

konce.  
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Coca-Cola si prostřednictvím Simpsonů propůjčuje důvtip a pocit, že nic není 

tak zlé, jak to vypadá, a že přátelství má větší cenu než celý majetek, o který člověk 

může přijít a zobrazuje je opět jako symbol přátelství a štěstí. 

 

 

4.7 Reklama č. 7 - Coca-Cola Avatar 
 

Poslední vybranou reklamou je „Coca-Cola Avatar“. Kromě přiloženého klipu na 

CD uvádím i internetový odkaz. 36 

 

 
 
Obrázek č. 11- Printscreen z reklamy „Coca-Cola Avatar“ 
 
 

Tento reklamní klip využívá myšlenky Avataru, tedy světu za hranicemi naší 

fantazie, světu, kde žijí odlišní obyvatelé s odlišnou vizáží.  

Celým spotem prostupuje hlavní postava chlapce - člověka, který se jako jediný 

nijak nemění. Prochází městem, zřejmě na jaře, v pracovním týdnu, jelikož na ulicích je 

rušno a mnozí jsou ve spěchu, a ve formálních oblecích. Lidé kolem něj se proměňují, a 

to dokonce velmi často, právě ve chvíli, kdy používají telekomunikační zařízení. 

                                                 
36 Http://www.youtube.com/ [online]. 2009 [cit. 2011-05-04]. You Tube- Coca-Cola Avatar. Dostupné z 
WWW: < http://www.youtube.com/watch?v=Kwke0LNardc >. 
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Všichni spěchají, komunikují, zatímco chlapec, nekomunikuje, a proto je osamocený. 

Mění se jak mladí, staří, muži i ženy, zkrátka kdokoliv a kdykoliv. Ani postavičky, ve 

které se transformují, nejsou jednotné, zobrazují se všelijaké příšerky, akční hrdinové, 

rytíři, monstra i princezny. V poklidné harmonii vedle sebe koexistují, bez jakýchkoliv 

evidentních předsudků (narážím na rasové problémy) a bez bojů. Dokážou se vnímat 

jako rovnocenné bytosti, které mají přeci jen jedno společné – všichni milují chuť Coca-

Coly. Jestli někde vidíme moment, kdy všichni dělají tutéž činnost, je to právě 

v kavárně, kde si vychutnávají své nápoje. Coca-Cola tu je jakýmsi jednotícím prvkem.    

Většinu jednu minutu dlouhého spotu jde kamera jako by spolu s mladíkem a 

ukazuje nám, jak město vypadá i s jeho obyvateli. Poté hlavní postava přichází do 

restauračního zařízení, sedá si a čte komiks. V tu chvíli mu opět začíná pracovat 

fantazie, snad i proto, že vedle něj servírka pokládá na stůl láhev s Coca-Colou. Mladík 

si ji chce vzít, ale ve stejný okamžik po ní sáhne i „obluda“ vedle něj, což se v zápětí 

ukáže, že je přetransformovaná mladá dívka. Jakmile ji chlapec uvidí, okamžitě se 

změní jeho vzorec chování a láhev slečně nabízí. To ještě před chvilkou, podle výrazu 

z tváře, neměl v úmyslu. Ačkoliv určitě nešlo o předsudky vůči jiné rase, okouzlení 

přineslo zcela jiný soubor hodnot. Taktéž dívka vedle chlapce díky Coca-Cole přestává 

pracovat, ukazuje svou lidskou tvář, dává se s ním do řeči a přestává být cizincem.  

Celé chování chlapce je čitelné podle písně, která zní po celou dobu reklamy. 

Jde o původní píseň Elvise Presleyho a zpívá se v ní: „Stojím na rohu od čtvrt na osm, 

celý život jsem věřil, že andělé žijí jen v nebi, viděl jsem všechny ty lidi, co procházeli 

kolem mě, nejosamělejšího kluka ve městě hledajícího přátelský úsměv, ale všechno co 

jsem mohl vidět, byly jen obličeje, můj šálek lásky přetéká, protože jsem jen cizinec 

v davu a už jím nikdy nechci být.“ Melodie je velmi poutavá a jako by byla sama 

předurčující k „happy endu“. Žádné titulky pro pochopení nejsou zapotřebí, Cola si zde 

ale opět uchovává centrální postavení v obraze.  

Dokonce je na záběru velmi dobře patrné, že je orosená a tedy osvěžující, což 

má jistě posílit apetit diváka, potenciálního kupujícího.  

Coca-Cola je zde tedy opět jednotícím prvkem, na plátně je zobrazen svět, který 

je velmi diferenciovaný, ale přesto, jak lidské bytosti, tak monstra spojuje chuť po 

Coca-Cole. Tuto touhu se i chlapec snaží uspokojit, nicméně jakmile uvidí slečnu, 

podstoupí jí svou láhev. Coca-Cola se tím snaží ukázat, že stačí jeden jednotící prvek, 

aby k sobě dvě bytosti našli cestu. 
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Láska a okouzlení jdou tedy před požitkem z osvěžující chuti. CCC tak dává 

najevo, že i atributy jako je láska a přátelství staví na první pozici.      

Na konci klipu se opět ukazuje slogan „Open happiness“ s červeno bílým 

nápisem a už charakteristickým tvarem láhve. Ani v tomto okamžiku ale tvůrci reklamy 

nezaváhali a opět nám připomněli, jak osvěžující Coca-Cola je. Tento pocit v nás má 

jistě vyvolat slogan, který se vedle láhve objeví a ze kterého, jakoby vzlétnou bublinky, 

přesně takové, které obsahuje Coca-Cola a které mají na svědomí onen charakteristický 

zvuk otevření láhve, na který v tolika reklamách a kampaní CCC spoléhá.  
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5 Závěr 
 

Výsledky empirické části ukázaly na to, že The Coca-Cola Company není zcela 

obvyklou společností. Málokterá společnost je natolik zakořeněná v myslích lidí, aby 

dokázala pracovat s tradicí, symboly a fenoménem jako právě ona. Díky své prosperitě 

si může dovolit velmi pružně reagovat na aktuální dění ve filmovém (a obecně 

zábavném) průmyslu, na události ve světě, roční období, cílové skupiny a ještě jim 

vštěpovat základní hodnoty, které prostřednictvím značky Coca-Cola upevňuje i ona 

sama.  

Způsob prezentace společnosti byl ve všech zkoumaných reklamách založen na 

principu víry v hodnoty jako je dodržování pravidel (Border), na snaze ukázat, že CCC 

je společností, která dává a dokáže překvapit (Happiness Machine), věří v tradice a 

rodinný kruh (Snow Globes), je nebojácná (Sleepwalker), myslí i na nejmenší a vštěpuje 

jim základy slušného a korektního chování (Siege), podpoří a je tu s námi jak v časech 

dobrých, tak v časech zlých (Hard Times) a je naprosto lidská (Avatar).  

Image společnosti hraje samozřejmě velkou úlohu a je na divákovi, čemu uvěří a 

co si z reklamy odnese, ale společným ústředním motivem všech spotů bylo určitě 

odkázání na Coca-Colu, která je osvěžující, chutná, nápaditá, dokáže překonávat 

hranice, nekouká na odlišnosti od pohlaví, přes věk, národnost, náboženské vyznání, 

rasu a další faktory. Je sjednocující, propojena s pocitem volnosti, pohody a odpočinku, 

a dle typu kampaně dokáže odkazovat i na aktuální dění.   

Pokaždé bylo samozřejmě cílem společnosti prodat více zboží většímu počtu 

zákazníků za vyšší ceny (jasný úkol marketingu), což je nutností každého podniku, aby 

nezkrachoval, ale CCC si velmi zakládá na způsobu, jakým diváka oslovuje. Její 

reklamy jsou od počátku do konce velmi precizně promyšlené, aby i v momentě, kdy 

člověk sleduje okolní dění v reklamě, mu předložila nějaký „cocacolovský“ atribut (viz 

„Polar bear“ v reklamě Snow Globes).  

O hlavních sděleních jednotlivých reklam jsem již hovořila a jsou dopodrobna 

popsány u každé z nich, ale co všechny reklamy spojuje, co je ústředním mottem 

procházejícím napříč vybranými klipy, je jistě vynikající chuť, na kterou Coca-Cola 

sází. Chuť, která je osvěžující, dokáže vzpružit mozek, povzbudit mysl a ještě nám 

zachutná. Navíc je nám předkládána v originálních láhvích, které jsou nejen designově 

pěkné, ale také praktické (viz balení po 6- ti kusech atd.). Ve všech reklamách CCC 

ukazuje, že každý moment i roční období je vhodné pro pití Coca-Coly. Také sází na 



Bakalářská práce   Sémiotická analýza značky Coca-Cola na příkladu vybraných reklam 

50 
 

tradici „společného stolování“. Tento fenomén je znám už od dob před naším 

letopočtem, kdy rituálem přijetí byla právě společná hostina. Nemusí se však jednat 

přísně vzato o jídlo, vždyť i takový společně vypitý šálek kávy je kulturním symbolem 

sdíleného času a pro sociologii velmi zajímavým úkazem lidské soudržnosti. Tento 

motiv může přejmout prakticky kterýkoliv nápoj či jídlo, jehož hlavním poselstvím 

nebude jen zahnat žízeň či hlad, ale v hledáčku bude právě člověk a jeho potřeby.  

A když říkám potřeby, nemám na mysli jen ty základní, k přežití, ale potřeby jako je 

socializace, lidský kontakt, společně strávené chvíle, nezapomenutelné zážitky,  

a v neposlední řadě taktéž pocit štěstí. Toho Coca-Cola využívá ve svém sloganu „Open 

happiness“. Je si moc dobře vědoma důležitosti tohoto lidského vjemu a dokáže ho ve 

svých reklamách prezentovat v nepřeberných variacích. Využívá k tomu nejen lidského 

pokolení, ale také pohádkových bytostí, momentů každodenního života i 

nejabsurdnějších okamžiků. Nebojí se zkrátka pracovat se základními hodnotami a 

prostřednictvím příběhu je předávat dál. 

CCC pro prezentaci svých reklam používá nejrůznějších strategií. U reklamy 

Border je to sázka na historii a vlastenectví, u Happiness Machine je to zachycení 

autentičnosti a spontánnosti, Snow Globes potom sází na kouzlo Vánoc a teplo 

rodinného krbu, Sleepwalker na dobrodružství a překonání hranic, Siege pak na 

vychytralost, Hard Times na solidárnost a Avatar na lidské touhy a potřeby.  

 Společnost The Coca-Cola Company svou image postavila na nadčasových 

hodnotách, na které slyší celý svět, a možná právě proto tolik prosperuje.  
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