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ABSTRAKT 

 

Vybrané módní domy v Evropě nabízející téměř výhradně luxusní zboží užívají 

specifickou formu propagace svých výrobků. Každý dům zpravidla při tvorbě nových 

kolekcí zůstává věrný tradicím své země, ale i prvkům zásadním pro vlastní značku. 

Z pohledu neo-rétoriky by bylo příhodné analyzovat obrazové reklamy daných domů 

(Chanel, Dolce&Gabbana, Burberry), zda-li vytváří svými reklamami určité modely. Ke 

srovnání byly zvoleny hlavní reklamní kampaně určené na období jaro/léto 2011.  

V rámci pozorování a sémiotické analýzy módní reklamy zaměřené na rétorické 

figury lze dokázat, že jednotlivé módní domy velmi často míří svou pozornost na to, jaký 

má jejich prezentace vliv na myšlení potencionálních zákazníků. K analýze vybraných 

vizuálních reklam jednotlivých módních domů je využíván zejména model Rolanda 

Barthese. Z rétorických figur jsou poté určovány čtyři základní, a to vizuální metafora, 

metonymie, synekdocha a ironie. Reklamní tvorba v oblasti módy sleduje nepsanou normu, 

jejímž cílem je přesvědčit klienta o vhodnosti daného zboží právě pro něj.  

 

Selected fashion houses that exclusively offer luxurious goods use specific form of 

promotion of their products. Each house usually holds onto traditions of its country and 

features essential for its own brand while creating new collections. From the point of view 

of neo-rhetoric it would be appropriate to analyze visual advertisements of the houses 

(Chanel, Dolce & Gabbana, Burberry) if they create certain models via them. The main 

advertising campaigns for the spring/summer 2011 season were chosen for this 

comparison. 

Under the terms of observation and semiotic analysis of the fashion advertisement 

focused on rhetoric figures it can be proved that individual fashion houses aim their 

attention to how their potential customers´ thinking is influenced by their advertising. The 

model of Roland Barthes is used for the analysis of chosen visual advertisements. Out of 

all rhetorical tropes the attention is paid to main four – visual metaphor, metonymy, 

synecdoche and irony. Fashion advertising meets unwritten norm that sets a target to 

convince the customer of suitability of the products for him. 

 

Klíčová slova 

znak, rétorika, rétorická figura, sémiotika, denotace, konotace, metafora, metonymie, 

synekdocha, ironie, mýtus. 
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1. ÚVOD 

 

Současné vizuální reklamy využívají nespočet různých technik k přesvědčení 

diváků, potencionálních zákazníků, o kvalitách propagovaných výrobků. Co ale všechna ta 

jejich prohlášení a vizuální prvky v reklamách jsou? Ve skutečnosti se jedná o nástroje a 

principy klasického jazyka rétoriky. Jelikož přesvědčivost je zde prvořadý úkol, rétorická 

perspektiva navrhuje, že způsob, jakým je prohlášení učiněno, může být důležitější než 

jeho propoziční obsah. Ačkoli toto je pouze jeden z mnoha principů rétoriky, které jsou 

dnes aplikovány obchodníky na jejich reklamy. Tyto techniky starobylého 

přesvědčovacího jazyka nejsou pouze ve formě slov a prohlášení, rétorická komunikace 

v současné inzerci také přichází ve formě vizuálních a figurativních nástrojů rétorického 

jazyka. Právě tyto rétorické figury, jak se jim nejčastěji říká, jsou to, co dělá reklamy 

v dnešních médiích tak efektivní. Principy klasické rétoriky položily základy a udržují 

hodnotu dnešního inzerování.  

Nástroje rétoriky a její figury mohou být užívány mnoha způsoby a mohou být 

obsaženy v mnoha různých podobách. V reklamní tvorbě nejzřejmější rétorický jazyk na 

nás promlouvá skrze prvky vizuálních rétorických figur. Nástroje vizuální rétoriky pramení 

z představivosti a narážek. Mezi rétorické figury se může řadit rým, antiteze, metafora, 

metonymie, slovní hříčka, synekdocha, ironie aj. Mimo to se všeobecně uznává, že 

vizuální prvky jsou důležitými komponenty mnoha reklamních obrazů.  

Módní reklama je specifický žánr v rámci reklamní tvorby, zejména pak kampaně 

vytvářené na propagaci luxusního zboží významných módních domů. Mnoho prvků, které 

je možné běžně označit za součást reklamy, se v módní reklamě vůbec neobjevuje a 

naopak. V tištěných reklamách je možné vidět, jak rétorické figury fungují a jak pomáhají 

zachytit zájem a pozornost spotřebitele, a to nejen s užitím nástrojů verbální rétoriky, ale 

zejména s vizuálními rétorickými nástroji. Marketingové prezentace se prostřednictvím 

reklam velmi často spoléhají na neverbální komponenty rétorických figur. Nejčastěji se 

jedná o vizuální metaforu, metonymii, synekdochu a ironii.  

V rámci vizuální reklamy bude pozornost zaměřena na fotografické kampaně 

jednotlivých módních domů. Jelikož fotografie není prostým odrazem reality, přičemž 

tomuto tématu bude v práci také věnována pozornost, bude přiblíženo čtení fotografií jak 

teoreticky, tak i prakticky na kampaních značek Chanel, Burberry a Dolce & Gabbana 

prezentovaných v módních časopisech po celém světě. Vybrány byly vždy kampaně, které 

jsou považované za hlavní, a to v období jaro/léto 2011.  
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 Cílem je zde naznačit, že navzdory poněkud odlišným očekáváním, která si 

spojujeme s reklamní fotografií, je reklama na módu jakousi „hrou s naší představivostí“ – 

je prostorem pro interpretaci, která je založena na našich vlastních zkušenostech a 

znalostech. 

Schopnost číst fotografie není vrozená, je naučená - získaná pomocí předchozích 

kulturních zkušeností. Fotografie jsou polysémické, což znamená, že nabízené významy 

jsou jedněmi z mnoha. Obrazy jsou otevřeny více možným interpretacím. Člověk dívající 

se na fotografii interpretuje obraz podle jistých znaků, které v něm spatřuje. Jeho 

významové asociace s různými obsaženými symboly a kódy jsou ovšem historicky a 

kulturně proměnlivé. Jelikož souvisí s jeho konkrétním věděním, je možné, že při 

nahlédnutí divákům z jiných kultur se bude jejich vnímání značně lišit. Naopak při 

zhlédnutí obrazu příslušníky stejné kultury bude možné říci, že čtou fotografie poměrně 

shodně. Tato problematika čtení obrazu se zejména pojí s využíváním rétorických figur 

v reklamě, jelikož právě tropy jsou převážně založeny na našich předchozích znalostech a 

zkušenostech. V práci bude v rámci analýzy a následného srovnání ukázáno, jak tvůrci 

módních reklamních kampaní s tímto faktem pracují.  

Od 60. let minulého století se začali rétorice věnovat zejména sémiotici a vznikla 

tak tzv. neo-rétorika. Mezi nimi byl i Roland Barthes, z jehož prací bude nejvíce čerpáno. 

Barthes zakládá svou sémiotiku na teorii Ferdinanda de Saussura. Své argumenty poté 

aplikuje na oblast kultury, kterou chápe jako druh jazyka, protože všechny součásti kultury 

nesou jistý význam. Ke komunikaci v této oblasti jsou poté využívány znaky - fungují tedy 

jako jazyk, což Barthes dokazuje v mnoha různých oblastech. 

Je důležité si uvědomit, že móda je součástí postmoderní kultury a také součástí 

života každého z nás. Všichni si na sebe oblékáme šaty, kterými vyjadřujeme jistá sdělení. 

Často aniž bychom si to uvědomovali, tak svým stylem oblékání se přikláníme k určitým  

názorům nebo životnímu stylu. Prostřednictvím módy komunikujeme stejně jako jazykem. 

 Hlavním problémovým okruhem, který si tato diplomová práce klade za cíl 

přiblížit, je téma rétorických figur ve vizuální reklamě vybraných módních domů. 

S pomocí nástrojů uvedených v metodologickém aparátu budou rozebírány reklamní 

kampaně tří módních domů, přičemž velká pozornost bude věnována právě rétorickým 

figurám, a to konkrétně vizuální metafoře, metonymii, synekdoše a ironii. Zatímco 

klasická rétorika udávala jistá pravidla k tvorbě projevů, neo-rétorika je analyzuje a vytváří 

určité modely. Po dokončení analýzy každé z kampaní bude následovat podkapitola 
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věnovaná jejich srovnání, která by měla ukázat, zdali módní reklama či samotné módní 

domy tyto modely vytváří, postupují-li podle určitých nepsaných norem atd.  

Vyvstává zde poté několik dalších otázek: Postupují módní reklamy podle jisté 

dané normy? Je nutné módní reklamou šokovat? Jaké jsou vztahy mezi odkazem 

k tradicím země, ze které dům pochází, a samotnou značkou? Drží si domy při své 

propagaci jednotný styl reklamy? Mění se jejich reklamní tvorba a působení na zákazníky 

podle stylu a typu kolekce, typu zboží (oblečení, kosmetika, doplňky atd.)? 

Práce je rozdělena na teoretickou část, kde jsou popsány základní pojmy a 

metodologický aparát, který bude užíván v části druhé – empirické. Ta je zaměřena na 

praktickou analýzu reklamních kampaní módních domů Chanel, Burberry a Dolce & 

Gabbana. Pozornost je věnována kampaním jako jednotným celkům s ohledem na možné 

odchylky, které se mohou v jednotlivých fotografiích vyskytovat.  

Nejprve je představena vždy celá značka a daná reklamní kampaň, která je 

předmětem analýzy, aby bylo možné vytvořit si představu o charakteru značky a kampaně.  

Posléze je pozornost věnována analýze loga, případně logům, společnosti, jelikož 

představují důležitou součást jak kampaně, tak i samotné značky. Následně jsou 

analyzovány fotografie, které jsou součástí kampaně v rámci metodologického aparátu.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

 

2.1. Úvod do zkoumané problematiky  

 

 

2.1.1. Rétorika a její vývoj 

Rétorika je umění diskurzu, které má za cíl zlepšit projev mluvčího, jenž má snahu 

přesvědčovat, motivovat, či předávat jisté informace svému publiku v dané situaci. Jako 

předmět studia stála rétorika ve středu zájmu myslitelů západní tradice. Její nejznámější 

definice pochází od Aristotela, který své myšlenky shrnul ve spise Rétorika kolem roku 

320 př. n. l.: „…rétorika jest schopnost vypozorovat možnou přesvědčivou stránku každé 

jednotlivé věci.“ (Aristoteles 2010: 26) 

 Její uspořádání, obsah i funkce se od té doby příliš nezměnily. Stále se zabývá tím, 

jak se dobře a přesvědčivě vyjadřovat. Rétorika se stala součástí školního vzdělávání a 

zařadila se tak mezi gramatiku, která se zaměřuje na to, jak se správně vyjadřovat, a 

dialektiku (logiku), což je umění správného myšlení. (Kraus 2010: 7) 

Jiří Kraus ve své knize Rétorika dále uvádí, že: „Díky svému funkčnímu vymezení, 

které je založeno na kritériích působivosti stylu a přesvědčivosti argumentace v projevech 

veřejných i soukromých, mluvených i písemných, se pojem rétorika chápe šířeji než pojem 

řečnictví (ars oratoria), který se vymezuje v určitém prostoru uspořádanou situací, jež tvoří 

tři dominantní faktory – osobnost řečníka, auditorium a jazyková podoba veřejně 

přednesené řeči.“ (Kraus 2010: 8)  

Rétorika je teorií komunikační kompetence. Ukazuje nám, jak chápat řečové 

projevy. Předmětem rétoriky je tak projev, neboli diskurz. Diskurz je chápán jako určitý 

způsob vyjadřování. V rámci dané disciplíny šlo vždy jak o praktickou, tak o spekulativní 

stránku. První by měla být souborem pravidel, jak někoho o něčem přesvědčit, zatímco 

druhá tematizovala otázku pravděpodobnosti a vztahu jazyka k pravdě. Jazyk není odrazem 

skutečnosti, ale nese v sobě symboly, znaky, které si člověk se světem spojuje. (Kraus 

2010: 8) 

Později byla mnohými filozofy v duchu názorů Platona, Descartese, Locka či Kanta 

chápána jako nástroj klamného přemlouvání. (Kraus 2010: 8) Právě Platón kritizoval 

Sofisty za to, že nepoužívali rétoriku k odhalování pravdy. 
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Po rozpadu Římského impéria došlo k poklesu zájmu o rétoriku po několik století. 

Výrazněji se věnoval rétorice Erasmus Rotterdamský v období humanismu a uvedl schéma 

základních rétorických tropů spolu s tím, jak s nimi pracovat. V 17. století se rétorice 

věnovali autoři jako Francis Bacon nebo Thomas Hobbes. Po rozpadu rétoriky jako 

integrální disciplíny na konci 19. století si její tradiční diskurz začínají přivlastňovat obory 

jako teorie komunikace, lingvistika textu, teorie masových médií, marketingu, reklamy atd. 

(Kraus 2011: 195) 

Kromě využívání rétoriky nacistickou propagandou v první polovině 20. století – 

tzv. „hnědá rétorika“, dochází ke: „…podivuhodnému smíření rétoriky s filozofií v díle 

takových myslitelů, jako jsou Paul Ricoeur, Hans-Georg Gadamer, Jürgen Habermas.“ 

(Kraus 2011: 196) Rétorika nezůstává nepovšimnuta ani za oceánem a věnují se jí např. 

autoři Nancy Struever, James Murphy, George Kennedy aj.  

Během 21. století se rétorika pod vlivem médií zjevně rozvinula jiným směrem. 

Zejména je možné ji často zpozorovat v oblastech politiky, na níž je kladen velký důraz. 

S příchodem masových médií jako je fotografie, rádio, film a inzerce se pak dostává 

rétorika i do našich běžných životů. V současné době bývá nejčastěji termín rétorika 

využívána v médiích – jedná se o vizuální rétoriku. 

Od začátku 60. let se dá hovořit o renesanci rétoriky. V této době přichází tzv. neo-

rétorika, která se nezajímá jen o to, jak myšlenky prezentujeme, ale má zároveň vliv na 

působení našeho myšlení. Hlavními představiteli neo-rétoriky jsou Tzvetan Todorov, Julia 

Christeva, Roland Barthes, Umberto Eco a belgická skupina Groupe µ (dále Groupe Mu). 

(Kraus 2011: 208 – 210) 

Zatímco stará rétorika udávala jistá pravidla k tvorbě projevů, neo-rétorika je 

analyzuje a vytváří určité modely.  
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2.1.2. Vizuální rétorika 

 Vizuální rétorika se vyvinula z teoretického rámce, který popisuje vizuální 

představy komunikace. Na rozdíl od vizuálního designu se zde nezaměřuje pozornost 

pouze na estetickou stránku, ale na to, jak daná věc „komunikuje“. Dává důraz na 

vyjádření jistého kulturní významu.  

 Vizuální rétorika spolupracuje s mnoha různými obory – jedná se např. o dějiny 

umění, lingvistiku, sémiotiku, kulturní studia atd.  

 Je nesnadné přesně určit, kdy vizuální rétorika započala svůj vývoj jako věda, 

jelikož lidé odnepaměti „čtou“ obrazy, aniž by to dělali nějak záměrně.  

 

2.1.2.1. Vizuální rétorika a sémiotika 

Existuje několik základních přístupů k vizuálnímu vnímání – analytický přístup, 

syntetický přístup. Jacques Aumont se zaměřuje spíše na vnímání objektu a konečně také 

na vnímání obrazu. Zde podle něj existuje tzv. dvojí perceptivní skutečnost obrazů, neboli 

dvojí skutečnost obrazů. Bez zobrazených detailů formy pro nás mohou být obrazy 

nejednoznačné a jejich výklady se mohou lišit dle vidění každého z nás. Vnímání obrazu se 

tak nerovná interpretaci. (Aumont 2005: 73 - 75)  

Uvádí, že je zde především důležitý střet mozku s vnějším světem – hovoří o  

pojmech pozorovatele či diváka. Pokládá si otázky, proč vůbec lidé pozorují obrazy a jaké 

mají obrazy funkce. Přichází na to, že obrazy mají různá zobrazení, formy i hodnoty. Zcela 

zásadní je zde ovšem rozpoznání a upamatování. (Aumont 2005: 77 - 82) 

 Aumont tvrdí, že: „Pozorovatel vytváří obraz, obraz vytváří pozorovatele.“ 

(Aumont 2005: 77) Pozorovatel je zde považován za tzv. aktivního partnera obrazu, na 

nějž obraz působí (tj. jak na jeho pocitové vnímání, tak na jeho poznávací schopnosti).  

 Vliv obrazu na diváka je různý. Objevuje se ovšem i nové ovlivnění pozorovatele, a 

to přímo tvůrcem obrazu. Touto myšlenkou se zabývá několik teoretiků, již autor zmiňuje. 

Mezi jinými je zde např. i Rudolf Arnheim. Všechny teorie: „…mají společnou snahu 

položit v jistém smyslu rovnítko mezi činností pozorovatele a ´činností´ obrazu (ve 

skutečnosti tedy činností výrobce obrazu).“ (Aumont 2005: 89) 

 Spojitost pozorovatele či diváka s obrazem je neodmyslitelná. Co ale v tomto 

vztahu funguje právě mezi těmito činiteli bylo tématem k zamyšlení pro mnoho jiných 

teoretiků – sémiotiků.  

V 70. a 80. letech minulého století se vizuální rétorice věnovali členové belgické 

skupiny sémiotiků s názvem Groupe Mu. Domnívali se, že přichází s moderní verzí 
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sémiotiky. Ukázali propojení vizuální rétoriky a sémiotiky, přičemž sémiotika odhaluje 

rétorické hodnoty při vytváření znaku. Vizuální rétorika je širší pojem, který zahrnuje 

všechny způsoby, jakými se lidé pokouší komunikovat. Pseudonym užívaný pro skupinu 

belgických sémiotiků pod sebe zahrnuje své členy, jimiž byli Francis Édeline, Jean-Marie 

Klikenberg, Jacques Dubois, Francis Pire, Hadelin Trinon a Philippe Minguet. Skupina 

byla formována v roce 1967. Kromě různých jiných publikací věnovaných výzkumům 

v rozličných oblastech, skupina vydala Traité du signe visuel v roce 1992. Tato kniha 

poukázala na základní gramatiku obrazu. Zajímala je zejména otázka vztahu mezi 

smyslovou zkušeností a signifikací (označováním). (Kraus 2011: 209) Tato otázka zjevně 

odhaluje něco ze stupně obecnosti, jelikož vyvstává proti otázce původu významu 

samotného. Groupe Mu si i své jméno vzala jako metaforu – µ řecky znamená „pojem“.  

Významně se rétorice věnoval Roland Barthes ve své eseji Rétorika obrazu, kde 

ukazuje sémiotickou podstatu obrazu a způsoby, jakými různé prvky obrazu i obraz jako 

celek mají funkci vysílat jisté zprávy. Klade otázky, zda je možné v rámci vizuality hovořit 

o systému znaků, nebo zda se jedná pouze o slet symbolů. Každý obraz je polysémický, 

tedy mnohovýznamový, a je důležité jeho ukotvení. Obraz má mnoho signifikátů a čtenář 

si z nich poté může vybrat. Ukotveny jsou v něm různé možné výrazy předmětu. Obraz tak 

nemůže být považován za lingvistický. Sám Barthes používá příklad reklamy na těstoviny 

Panzani. (Barthes 2004b: 51) 

Hovoří o tom, že každý systém označování (signifikace) obsahuje tři základní 

roviny – rovinu výrazu označujícího, rovinu obsahu označovaného a význam odpovídající 

vztahu mezi dvěma rovinami. Barthes používal pojmy denotace a konotace k rozlišení 

úrovně významu vytvářené v jeden moment pro jedny diváky na daném obraze. Obraz 

může vyjadřovat, tj. denotovat, jisté pravdy o poměrech v obraze. Denotativní význam 

poukazuje na doslovný význam zobrazených objektů. Konotativní významy naopak 

vychází z kulturního a historického kontextu, ve kterém se nachází jak divák, tak i obraz. 

Pro každého diváka mohou různé objekty znamenat různé konotace – často přesto, že se 

nachází ve stejném kontextu jako jiný divák. (Barthes 2004b: 52 – 58) 

Autor rovněž užívá termín mýtus, který je obecně definován, že je: „…skrytým 

souborem pravidel a konvencí, jejichž prostřednictvím jsou utvářeny významy pro určité 

specifické skupiny, které se zdají být univerzálně platné a pro celou společnost neměnné.“ 

(Sturken, Cartwright 2009: 30)  

Mýtus tak má schopnost přisoudit konotativní význam určité věci nebo objektu. Ve 

své analýze reklamy na těstoviny Panzani například uvádí, že i tento obraz v sobě ukrývá 
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mýtus. (Barthes 2004b: 57) Je nutné si připomenout, že Panzani je francouzská značka 

těstovin a omáček, přičemž ve své reklamě se vrací ke kořenům právě těchto pokrmů 

v Itálii a použitými barvami, stylizací jednotlivých zobrazených prvků i použitím objektů 

(jedná se o síťovku, rajčata atd.) se snaží vyvolat u diváka dojem, že se jedná o italský 

produkt. Zde se poté ukrývá mýtus – právě v prezentaci a celkovém zobrazení je ukryt 

stereotyp, který je v lidském myšlení. Tím je to, co lidé považují za symboly italské 

kultury – přichází zde pojem „italskosti“. 

Samotnou rétoriku Barthes popisuje následovně: „Obecné ideologii odpovídají totiž 

signifikanty konotace, které se dále specifikují podle zvolené substance. Tyto signifikanty 

budeme nazývat konotátory a soubor konotátorů rétorikou: rétorika se tedy jeví jako 

signifikující strana ideologie.“ (Barthes 2004b: 60)  

Neméně důležitá je v rámci vizuální rétoriky i kompozice obrazu. Tím, jak jsou 

jednotlivé prvky obrazu uspořádány, je rovněž vysílána určitá zpráva. Rudolf Arnheim 

významně přispěl svým dílem The Power of the Center ke studiu kompozice ve vizuálním 

umění. Zaměřuje se zde zejména na kompoziční schémata obrazů, hledání jejich centra a 

středu. Kromě jiného např. také přibližuje několik rozměrů uměleckých děl, ať už 

obrazových či architektonických, psychologické vnímání obrazu, atd. (Arnheim 1982) 

 

2.1.2.2. Sémiotika reklamy 

 Při každé interpretaci obrazu, při každém takovém odhalování významů, 

využíváme nástroje sémiotiky k označování a pochopení smyslu. Základní principy této 

vědy formuloval americký filozof a logik Charles Sanders Peirce na konci 19. století. Na 

počátku 20. století poté předložil svou teorii švýcarský lingvista Ferdinand de Saussure. 

(Palek 1997: 3 – 4) Přístupy obou teoretiků se značně lišily.  

 Sturken a Cartwright uvádí, že zcela nejdůležitější při vytváření významů při čtení 

obrazů je interpretace. Tvrdí, že: „Obrazy jsou vytvářeny na základě sociálních a 

estetických konvencí.“ (Sturken, Cartwright 2009: 36)  

 Obrazy běžně dekódujeme tak, že se zaměříme na určité záchytné body, které by 

měly směřovat k jistému významu. V reklamních fotografiích se jedná o význam velmi 

dobře promyšlený včetně následku – jak by měl divák reagovat. Běžný divák je zasazen do 

určitého kontextu, čemuž je reklama velmi často přizpůsobena. Jakkoli se obraz může zdát 

neutrální, při použití v reklamní sféře vždy získává nový význam, a to zapůsobit na diváka 

co nejlépe. Sturken a Cartwright navíc uvádí, že: „Jsme vyškoleni ke čtení kulturních kódů, 

jako jsou genderové, rasové nebo sociálně specifické významy grafických prvků na 
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obrazech.“ (Sturken, Cartwright 2009: 36) Tvůrci reklam si rovněž dávají velkou práci, 

aby obraz byl vždy pochopen tak, jak zamýšlejí.  

 Podle Saussura jazykové významy spočívají v konvencích a kódech. Peirce se ve 

své teorii o znacích domníval, že jazyk a myšlení jsou procesy, které souvisí s interpretací 

znaku. Význam tak nespočívá v počáteční percepci znaku, ale v interpretaci této percepce a 

následné akci, jež z toho vychází. (Palek 1997: 7 – 16) 

 Teoretici od Barthese až po teoretiky filmu navazovali právě na Saussurovu teorii 

při interpretování systému vizuální reprezentace. Peircovy pojmy byly ale rovněž 

využívány.  

 U reklamního obrazu je zcela nezbytné uvědomit si, že význam obrazu je často 

odvozen převážně z objektů uvnitř rámu.   

Pochopení reklamy a tedy její interpretace poté závisí na historickém kontextu, ale i 

znalostech diváka. Záleží na konvencích, s nimiž je v obraze pracováno a čemu také 

odkazují, na symbolech či známých postavách. Znaky i konvence mohou fungovat jako 

jistý specifický typ „písma“, které diváci „čtou“, přičemž jsou nevědomky naváděni, aby 

se domnívali, že vztah mezi označujícím a označovaným je „přirozený“. (Chandler 2011) 

Zde je nutné připomenout si Barthesovy mýty atd.  

Peirce postupoval podle jiného modelu, ve kterém se znak odlišuje od 

interpretovaného významu (Peirce užívá pojem interpretant), ale také od objektu. Peircova 

teorie vymezuje rozdíl mezi různými typy znaků a jejich vztahy ke skutečnosti. Ve své 

druhé triádě znaků uvádí tři druhy reprezentací – ikon, index a symbol. (Palek 1997: 20 – 

21) 

„Je-Ii znak ikonický, scholastik by mohl říci, že druh [species] objektu, který z 

objektu vyzařuje, má svoji hmotu v ikónu. Je-li znak indexem, můžeme ho považovat za 

fragment odtržený od objektu, přičemž oba tvoří svou existencí jeden celek nebo část 

takového celku. Je-Ii znak symbolem, můžeme si představit, že symbol ztělesňuje ratio 

objektu, které z objektu vyzařovalo,“ uvádí Palek. (Palek 1997: 39) 

Roland Barthes si ve svém textu Rétorika obrazu klade otázku, zdali: „…je 

analogická reprezentace (´kopie´) schopna vytvářet skutečné systémy znaků, a nejen pouhé 

shluky symbolů?“ (Barthes 2004b: 51) Hovoří o lingvistické povaze obrazu, přičemž se 

dále ptá: „Jak se smysl dostává do obrazu? Kde smysl končí? A jestliže někde končí, co 

leží za ním?“ (Barthes 2004b: 51)  

Odpovědi na tyto otázky se rozhodl hledat při zkoumání reklamního obrazu. Jak 

sám uvádí, tak si reklamní obraz zvolil z toho důvodu, že: „…v reklamě je význam obrazu 
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zcela jistě záměrný: signifikáty reklamního sdělení tvoří a priori jisté atributy produktu, a 

tyto signifikáty mají být komunikovány co možná nejjasněji; jestliže obraz obsahuje znaky, 

pak je nepochybné, že v reklamě jsou tyto znaky plné a vytvořené tak, aby byly co nejlépe 

čitelné; reklamní obraz je otevřený, či alespoň důrazný.“ (Barthes 2004b: 51) 

Sémiotikou reklamy se rovněž zabýval Umberto Eco ve svém díle La Struttura 

Assente (česky Chybějící struktura), jejíž snahy o přeložení vyústily ve vytvoření nové 

knihy s názvem Teorie sémiotiky. (Eco 2004: 7 - 8) 

I zde se ovšem věnuje rétorické praxi. Eco zamýšlí ukázat, že každý komunikační 

akt je řízen přítomností společensky a historicky determinovaných kódů: „Teorie znakové 

produkce musí brát v úvahu úsilí vynakládané za účelem nadkódování [overcoding] a 

přepínání [switching] kódů.“ (Eco 2004: 309) Tato aktivita je podle něj zahrnována právě 

do problematiky rétoriky. (Eco 2004: 309) Z toho vyplývá propojení sémiotiky a rétoriky. 

Neméně důležité je při studiu sémiotiky reklamy brát v potaz i samotnou sémiotiku 

marketingu. Odbornice na sémiotiku marketingu Laura R. Oswald se domnívá, že 

sémiotika má důležité využití ve strategickém managementu značky. Pomáhá badatelům 

objasnit identitu značky, osobnosti a asociace, kterými značka komunikuje se svou historií, 

ve vztahu k současnému konkurenčnímu prostředí. Umístěním loga, balením a reklamou 

dává zprávu širšímu systému, diskurzu značek. Sémiotická analýza umožňuje pracovníkům 

v oblasti marketingu směrovat komunikaci značky v jisté marketingové strategii a odkazu, 

a zároveň zůstávat důležitá v proměnlivém kulturním prostředí. (Oswald 2007: 4) 

 

2.1.2.3. Moderní rétorika v reklamě  

 Je nemožné popřít důležitost vizuálních pomůcek v současné tištěné reklamě. Více 

než jednoduché předvedení samotného produktu, vizuální pomůcky jsou používány 

k obrácení pozornosti diváka a přesvědčit je k zakoupení výrobku. Tyto cíle jsou 

dosahovány tím, co Linda M. Scott nazývala „vizuální rétorika“. V reklamních obrazech 

probíhají různé rétorické operace, které právě Scott ve svém textu Images in Advertising: 

The Need for a Theory of Visual Rhetoric popsala. Hovoří o studiu obrazů v oblasti 

reklamy jako o sofistikované formě vizuální rétoriky. Rovněž přístup spotřebitelů se 

značně liší od dob minulých, jelikož je nesrovnatelně větší důraz kladen na přesvědčování 

zákazníka. (Scott 1994: 252) 

Literatura týkající se rétorických figur bývá zpravidla zaměřena na verbální 

rétoriku. V roce 1978 přišel Jacques Durand se svým návrhem širokého spektra rétorických 

figur, které jsou běžně používány ve vizuálních reklamách v časopisech. V roce 1994 
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prozkoumal přítomnost čtyřiceti jedna typů figur objevujících se v titulcích v tisku. 

Časopisové reklamy se ovšem velmi málokdy skládají pouze ze samotného textu. Ve 

stejném roce Scott vyzdvihla důležitost integračního systému, který funguje pro verbální i 

vizuální rétoriku. (Van Mulken 2003: 114) 

Dva ucelené systémy podali Edward F. McQuarrie a David Glen Mick a Groupe 

Mu. Jedná se o Analýzu interpretace textu a Vizuální rétoriku. Tyto dva systémy patří mezi 

nejčastěji srovnávané teorie současnosti, ačkoli McQuarrie a Mick prezentují pouze dva 

příklady vizuální rétoriky a Groupe Mu nebere v potaz reklamu.  

Analýza interpretace textu byla původně zaměřena pouze na text. Podle autorů 

reklamy obsahující rétorické figury budou vytvářet příznivěji nakloněný postoj ke značce 

směrem k reklamě. Divák musí reklamu interpretovat, což jej dovede k ocenění reklamy. 

(McQuarrie, Mick 1996: 424 - 426) 

Belgická skupina Groupe Mu vychází z prací Rolanda Barthese a 

strukturalistického pohledu na rétoriku. Na konci 60. let tato skupina teoretiků vymyslela 

tzv. novou rétoriku. Jejich teoretický model se vyvíjel několik desetiletí a dnes je zde vidět 

vliv kognitivismu. Autoři původně pracovali na verbální rétorice, ale model prezentovaný 

v roce 1992 byl určen pro příklady obrazové rétoriky. Groupe Mu hovoří o rétorických 

operacích a připomíná, že rétorika vytváří propast, kterou čtenář nebo divák musí vyplnit 

sám. V návaznosti na Barthese rozlišuje nepřirozenou a ikonickou vrstvu v obrazovém 

znaku. (Van Mulken 2003: 118) 

 Účelem reklam není pouze informovat, ale také přesvědčovat. Nástroje rétoriky, 

umělecké odchylky, které přidávají obyčejnému něco navíc, jsou často součástí reklamního 

obrazu. Reklamy, které používají rétorické figury, mají zaručeno, že zůstanou divákovi 

déle v paměti, a zároveň se nad nimi zamyslí. Svou neobvyklostí spotřebitele přilákají, což 

je jedním z prvotních cílů tvůrců reklam. 
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2.1.3. Rétorické figury 

 Součástí vizuální rétoriky jsou rétorické tropy neboli figury. Jedná se o umění 

vizuálního přesvědčování a komunikace s využitím obrazů. Patří sem mnoho rétorických 

tropů, přičemž největší pozornost bude věnována těm, které jsou považovány za základní.  

 Rétorika figur pochází z oblasti lingvistiky. Právě lingvisté objevili speciální 

struktury pro literaturu. Vznikla disciplína zvaná poetika, která navázala na poselství staré 

rétoriky. Hovoří se o ní jako o zúžené rétorice, protože se zajímá jen o elocutio. (Kraus 

2010: 84 - 86) 

Aristoteles hovoří o tom, že by slova měla být brána izolovaně, jelikož každé z nich 

nese svůj vnitřní význam, který je fixovaný normami fungujícími v rámci jistého 

společenství. Rétorika tak započíná tam, kde končí lexikální kód. Zajímá se o přenesené 

významy slov, které se postupně stávají běžnou součástí komunikace. (Aristoteles 2010: 

24) Proč ale potřebujeme tyto další odchýlené významy? Je zřejmé, že lidé mají více 

myšlenek než slov vhodných k jejich vyjádření, proto bývá v mnoha situacích vhodnější 

využít přeneseného významu k získání toho smyslu, o jehož vyjádření máme zájem.  

O tom, co je rétorická figura a jaký je její vývoj hovořila už Groupe Mu ve své 

knize A General Rhetoric. Jejich typ analýzy je spojen s vizuální rétorikou. Počet tříd 

rétorických figur snížila na čtyři. Groupe Mu definuje rétoriku jako transformaci elementů 

ve zprávě/sdělení, tudíž je na úrovni vnímání. Čtenář nebo divák si poté ale musí překrýt 

své vlastní stupně chápání. Jinými slovy stupeň vnímání musí být nahrazen stupněm 

interpretace v zájmu toho, aby právě to dané sdělení mohlo být interpretováno. (Van 

Mulken 2003: 118) Zde probíhá jistá transformace. 

Rétorika vytváří propast, kterou čtenář nebo divák musí sám vyplnit. V návaznosti 

na Barthese Groupe Mu rozlišuje plastickou a ikonickou vrstvu v obrazovém znaku. 

Plastická vrstva odkazuje k barvě, tvaru, kompozici. Textura znaku je obecně považována 

za komplementární u ikonické vrstvy, kterou obsahují elementy, jež povolují interpretaci. 

Jejich klasifikace je vedena rozestupem mezi tzv. degré zero (anglicky často také jako 

„zero level“), na němž se neodehrává žádná rétorická operace, a ostatními sděleními 

obsahujícími rétorické operace. Tato ostatní sdělení se nazývají alotopy. (Van Mulken 

2003: 118) 

Groupe Mu rozlišuje čtyři rétorické operace. První dichotomie pracuje s faktem, že 

vizuální povoluje vyjádřit simultaneitu, zatímco v lingvistice je porozumění jedinou 

možností. Tato dichotomie je tak definována jako centrum rétorické operace. Prvky mohou 

být v jednom a tom samém místě (conjunction, česky spojení), ale také mohou být vedle 
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sebe (disjunction, česky oddělení). Druhá dichotomie je definována přítomností nebo 

absencí prvků zamýšleného významu. Pokud jsou oba srovnávané prvky přítomné, jedná 

se o tzv. „In Praesentia“. Rozlišení mezi prvky, které nejsou přítomné – tzv. In Absentia, 

ale stále jsou spojené (conjoint) nebo oddělené (disjoined) může být obtížné zachytit, ale 

rozdíl mezi dvěma třídami spočívá v částečné nebo úplné absenci označovaného. (Van 

Mulken 2003: 118)  

Z tohoto rozlišení vyplývají čtyři skupiny. První z nich je „In Praesentia Disjoint“, 

která se podílí na všech figurách, které ukazují oba prvky v různých místech. Verbálními 

figurami jsou např. přirovnání nebo rým. Druhá skupina je „In Praesentia Conjoint“, která 

se podílí na všech rétorických nástrojích, které ukazují oba prvky v té stejné figuře, pokud 

je zde částečná substituce. Jedná se například o zkratková slova. Třetí skupina „In Absentia 

Conjoint“ tvoří všechny reprezentace kombinující prvky v jedné a té samé reprezentaci, 

kde je substituce kompletní. Tropy jsou verbální ekvivalenty právě této skupiny. Poslední 

je „In Absentia Disjoint“, která je klasifikována pro všechny operace ukazující pouze jeden 

prvek, kde nejsou ostatní prvky ve sdělení, ale jsou naznačeny v prvním prvku. Přísloví 

jsou typickým příkladem této operace. (Van Mulken 2003: 119) 

Groupe Mu na rozdíl od teorie McQuarrieho a Micka, kteří následují klasickou 

rétoriku, rozlišují projev a obsah. Groupe Mu vidí rétorické figury jako něco, co se 

odchyluje od normálního běžného chování projevu – od nějaké normy. Zde je protiklad 

tzv. zero level, tedy nulového stupně, a alotopů. (Van Mulken 2003: 120) 

McQuarrie a Mick hovoří o klasifikaci rozdělené do tří základních kroků. V prvním 

oddělují figurativní styl od schémat a tropů. Schémata jsou založena na překódování v tom, 

že zahrnují odchylky od běžného vzoru nebo uspořádání slov. Jedná se například o rým 

nebo aliteraci. Tropy zahrnují odchylky od běžné a základní signifikace slova, když text 

nebo obraz obsahují nadměrné nepravidelnosti. (McQuarrie, Mick 1996: 424 - 426) 

Na druhé úrovni McQuarrie a Mick rozlišují čtyři skupiny rétorických operací – 

dvě schématické operace: opakování a změnu a dvě figurativní operace: substituci a 

destabilizaci. Na třetí úrovni mohou být tradiční rétorické figury určeny. Opakování 

zahrnuje figury jako rým nebo aliteraci, zatímco změna funguje v antitezi. Metonymie a 

elipsa jsou příklady substituce, přičemž destabilizace je příznačná pro metaforu, 

homonyma a ironii. (McQuarrie, Mick 1996: 424 – 426) 

Autoři uvádí, že: „Zatímco v tropech substituce člověk říká něco jiného, než co tím 

míní a spoléhá se na to, že příjemce udělá případné korekce, v tropech destabilizace člověk 
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míní víc, než říká a spoléhá se na to, že příjemce rozšifruje důsledky. Tropy substituce se 

prohazují, zatímco tropy destabilizace se rozruší.“ (McQuarrie, Mick 1996: 433)
1
 

 

2.1.3.1. Druhy rétorických figur 

Prvním, kdo rozlišil čtyři základní tropy – metaforu, metonymii, synekdochu a 

ironii, byl Ital Giambattista Vico. (Chandler 2011) Přestože za ním následovalo mnoho 

dalších teoretiků, toto rozdělení se zachovalo.  

Ruský lingvista Roman Jakobson zastával dualistickou koncepci. Místo zmíněných 

čtyř tropů hovořil pouze o dvou – o metafoře a metonymii. Namítal, že metafora a 

metonymie, nebo jejich výběr či kombinace, jsou podstatou jazyka a komunikace. 

Metafora je dle něj paradigmatická dimenze (vertikální, založena na výběru, substituci a 

podobnosti) a metonymie je syntagmatická dimenze (horizontální, založena na kombinaci, 

souvislostech a návaznosti). (Jakobson 1995: 66 – 68) 

Jakobson uvádí: „Každá forma afatických poruch záleží v nějakém větším či 

menším poškození buď schopnosti selekce a substituce, nebo schopnosti kombinace a 

vyváženosti kontextu. Prvá porucha přináší porušení činností metajazykových, druhá ničí 

schopnost zachovat hierarchii jazykových jednotek. V prvním typu afázie je potlačen vztah 

podobnosti, v druhém soumeznosti. Metafora je nedostupná poruše v oblasti podobnosti, 

metonymie poruše v oblasti spojitosti.“ (Jakobson 1995: 67) Mnoho teoretiků na 

Jakobsona navázalo a přijalo jeho systém za svůj. Mezi ně se zařadil např. i Claude Lévy-

Strauss. 

Významně se metaforou rovněž zabýval i britsko-americký filozof Max Black. 

Otázky spojené s rozpoznáním metafory a jejím užitím a snahu o objasnění její podstaty  je 

možné najít v jeho v díle Models and Metaphors (1962).  

Tropy mohou být základem k porozumění, pokud jsou ale správně interpretovány. 

Přestože jsou definovány, konvence figurativního jazyka tvoří určitý rétorický kód a 

porozumění tomuto kódu je část toho, co znamená být příslušníkem jisté kultury, ve které 

tento trop funguje. Stejně jako jiné kódy, tak i figurativní jazyk je součástí udržení systému 

reality kultury nebo subkultury. Je to právě kód, který se údajně vztahuje k tomu, jak jsou 

věci reprezentovány, spíše než co je reprezentováno. (Chandler 2011) 

                                                 
1
 V originále: „Whereas in a trope of substitution, one says something other than what is meant and relies on 

the recipient to make the necessary correction, in a trope  of destabilization, one means more than is said and 

relies on the recipient to develop the implications. Tropes of substitution make a switch, while tropes of 

destabilization unsettle.“ (McQuarrie, Mick 1996: 433) 
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Příležitostně v našem každodenním životě máme možnost setkat se s neobvyklou 

metaforou. Ačkoli většinu našeho času nacházíme metaforu v literatuře, neuvědomujeme 

si, že se vyskytuje i mimo poetický text. Naopak užíváme mnoho řečnických figur aniž 

bychom si toho sami všímali. Vzdalují se totiž jisté transparentnosti. Naše opakované 

vystavování a používání těchto figur jemně podporuje náš tichý souhlas se sdílenými 

předpoklady naší společnosti.  

 Největší pozornosti se vždy dostávalo metafoře, tudíž její vývoj může být velmi 

dobře zmapován. V současné době se mnoho teoretiků rovněž věnuje metonymii a 

synekdoše, jejich výskytu, fungování a vzájemnému vztahu.  

 

2.1.2.1.1. Metafora 

Metafora je druhem tropu, který přenáší význam nebo významy původního 

pojmenování na jiný předmět zpravidla na základě strukturální (vnější) podobnosti. Je 

běžně užívaná v našem každodenním jazyce, aniž bychom si to uvědomovali. Velmi často 

je používána v literatuře a zejména pak v poezii má svůj specifický význam. Metafora se 

může týkat různých druhů podobnosti. Například podobnost ve funkci může evokovat 

metafora „otec je hlava rodiny“.  

Je nutné odlišit ji od metonymie, která je založena na přenášení významu na 

základě věcné souvislosti a nikoliv podobnosti.  

Problematika metafory má počátky už u Aristotela v Antice, který se jí zabýval. 

Během let o ni zájem neutichl a dodnes se jí zabýval nespočet teoretiků, kteří jí věnovali 

svou pozornost, rozebírali ji z mnoha úhlů a aplikovali ji v nejrůznějších oblastech. Mimo 

jiné samozřejmě i v sémiotice.  

V Peircově sémiotice je metafora považována za ikon, tj. znak, který reprezentuje 

svůj objekt hlavně svou podobností (Palek 97: 306). Johnson a Lakoff předpokládali, že 

metafora a metonymie jsou dva základní způsoby komunikačního významu – jsou tak 

základem běžného každodenního života. Domnívali se, že prostupují naše myšlení a 

činnosti a že nejsou ukryty pouze v jazyce. Přestože si lidé mohou myslet, že ji 

nepotřebují, není tomu tak, jelikož jsou součástí našeho myšlení. Ačkoli nejsou arbitrární, 

ale mohou se lišit podle dané kultury. Vycházejí z naší psychické, sociální a kulturní 

zkušenosti. (Lakoff, Johnson 2002: 15) 

 Velkému zájmu se dnes těší i vizuální metafora, která se objevuje v obrazech, 

fotografiích či filmu. Předmětem zkoumání tak už dávno není pouze metafora literární. O 
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vizuální metaforu projevoval velký zájem kromě jiných i Roland Barthes. Metafora může 

být považována za nový smíšený znak. (Chandler 2011) 

Paul Riccoeur uvádí, že k metafoře existují tři hlavní způsoby přístupu podle toho, 

na jaké úrovni jazyka ji zkoumáme. První úrovní je již zmíněná rétorika. Základní 

jednotkou, kde se podle ní odehrává přenos významu, je slovo. Proces zde funguje jako 

substituce, kdy jedno slovo zastupuje druhé. Další úrovní je sémantika. Metafora zde 

vzniká až na úrovni celé věty. Ve významu úplné věty dává metafora smysl. Základní 

ideou je vytvořit napětí mezi doslovným významem věty a tím, který je metaforický. 

Doslovný význam zde vyzní jako zcela nesmyslný. (Riccoeur 1997: 67 – 69) 

Toto tvrzení je možné dokázat na jednoduchém příkladu: ve větě „Pavel je osel.“ je 

zjevně možné vidět absurdnost - přísudek připisuje vlastnosti zvířete podmětu, o němž se 

domníváme, že je to člověk. Sémantickým pojetím se rovněž zabýval např. Max Black.  

Poslední třetí úrovní je hermeneutika, na níž je jednotkou analýzy celý diskurz. 

Ricoeur hledá vysvětlení problému sémantické inovace. Metafora má podle jeho názoru 

schopnost vytvářet určitou novou skutečnost, nebo přinášet novou informaci. Nový 

význam se poté realizuje ve slovesu „být“ – zde vzniká působení metafory. Podle něj se 

ovšem nejedná o odchylku od doslovného významu slov. (Riccoeur 1997: 67 – 69) 

Jednoduchým příkladem metaforické interpretace může být věta „Příroda je chrám, 

kde ožívají sloupy.“ Příroda „je“, a zároveň není. Tvar slovesa „být“ ve třetí osobě 

singuláru „je“ zde funguje právě jako ta výše zmíněná absurdita. Místo toho je zde vloženo 

„je jako“, které je metaforické. Poté celá věta dává smysl a je možné zde najít jistou vnitřní 

podobnost. 

Ricoeur rovněž věnoval svou pozornost živým metaforám, které jsou nově užívány 

v jazyce. Tyto metafory neexistují ve slovnících, ale fungují pouze v jazyce, jak ho 

používáme. Podle názoru Paula Ricoeura jsou tyto metafory nepřeložitelné do jiného 

jazyka - jsou totiž svým vlastním výrokem. Tato myšlenka dokazuje jeho přesvědčení, že 

metafora není jen ozdobou jazyka, ale že přináší novou informaci. (Ricoeur 1997: 75)  

 Filozof Donald Davidson nesouhlasil s Ricoeurem a jeho ideou, že bychom 

v metafoře měli něco hledat. Podle něj metafory znamenají slova, z nichž jsou sestaveny. 

Naším úkolem je poté ptát se, k jakému uvědomění nás metafora vede. (Davidson 1978: 44 

- 45) 

Lakoff a Johnson rovněž vycházeli z jiné teorie než Paul Ricoeur, a to z  tradice 

kognitivní vědy, která je součástí psychologie. Předpokládají nějaký mozek, který musí 

něco zpracovat. Poznání světa tak probíhá právě zde. S touto teorií přišli poté, co Lakoff 
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objevil lingvistické důkazy dokazující, že metafora prostupuje běžný všední jazyk a 

myšlení. Tato fakta se poté neshodovala s žádnými dosud představenými lingvistickými 

ani filozofickými teoriemi. Johnson také odhalil, že filozofie nepřikládá metafoře přílišnou 

důležitost při porozumění našemu světu, s čímž oba nesouhlasili. Byli toho názoru, že 

metafora je prostředek k porozumění jevů kolem nás. Existuje několik způsobů výkladu 

světa – subjektivní, objektivní a poznání světa skrze metaforu. Tu považují za imaginativní 

racionalitu, což znamená, že rozum zahrnuje přinejmenším dedukci, kategorizaci atd. To 

vše poté se společně podílí na vytvoření metaforického myšlení. Z toho vyplývá, že všemu 

je možné porozumět až na základě předchozích zkušeností. (Lakoff, Johnson 2002: 9) 

 Lakoff a Johnson zkoumání metafory věnovali knihu Metafory, které žijeme. 

Předpokládají, že: „…metafora prostupuje celý náš každodenní život, a to nejenom 

v jazyce, nýbrž i v myšlení a činnosti. Náš obyčejný pojmový systém, v jehož rámci jednak 

myslíme, jednak i jednáme, má v podstatě metaforickou povahu.“ (Johnson, Lakoff 2002: 

15) 

 Kladou důraz na podstatu metafory, jelikož se domnívají, že je jí chápání a 

prožívání jedné věci z hlediska jiné věci. Uvádí příklad sporu, přičemž i jejich činnost 

může být strukturována metaforicky. (Johnson, Lakoff 2002: 17) Důležitá je metaforická 

systematičnost, která nám poskytuje možnost pochopení všech aspektů pojmů na základě 

pojmu jiného. 

Lakoff a Johnson ve své knize názorně dokazují, že základ většiny z našeho 

elementárního pojetí je pouze několik druhů metafor. První z nich jsou orientační 

metafory, jež se primárně vztahují k prostorové organizaci. Dalším typem jsou metafory 

ontologické, které jsou spojeny s aktivitami, emocemi a ideami s entitami a substancemi. 

Tyto metafory zahrnují personifikaci. Poslední metafory jsou strukturální. Jedná se o 

metafory s přesahem, které jsou postaveny na výše zmíněných dvou druzích. Připouští 

strukturaci jednoho konceptu v rámci pojetí toho druhého. Autoři zde uvádí příklad: 

„logický argument je válka“. (Lakoff, Johnson 2002: 16) 

Lakoff a Johnson namítají, že dominantní metafory mají sklon k reflektování a 

ovlivňování hodnot v kultuře. Své tvrzení dokládají na příkladech jako „ve vědění je síla“. 

Tato metafora je metaforou západní kultury, která udržuje ideologii objektivismu. (Lakoff, 

Johnson 2002: 27) 

Metafora ale může také existovat v jiné podobě než jazykové. S  metaforou vizuální 

se setkáváme nejčastěji, a to aniž bychom si to uvědomovali. Vizuální metafora rovněž 

zahrnuje funkci transferu – přenáší jisté kvality z jednoho znaku na druhý. Právě zde je 
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zmíněn „znak“ - pojem zcela zásadní pro sémiotiku. Je tak možné pozorovat pojetí vizuální 

metafory na poli sémiotiky. Zabýval se jí například i francouzský sémiotik Roland Barthes, 

který byl toho názoru, že se jedná o smíšený znak – znak metaforický. Tento metaforický 

znak je vytvořen z označujícího jednoho znaku a označovaného druhého. Označující stojí 

za jiné označované a nové označované nahrazuje to původní. (Chandler 2011) 

Vizuální metaforu je nejčastěji možné zpozorovat v reklamních fotografiích – ty se 

v průběhu času staly běžnou součástí každodenního života nás všech. Postačí si představit 

model příkladu, který uvádí Chandler, tedy reklamu na dámský parfém nějaké slavné 

značky. Na fotografii zpravidla bývá vyobrazena krásná žena, nejčastěji pak výřez jejího 

obličeje včetně krku a ramen. Aby dané sdělení bylo ještě umocněno, často jsou pro 

prezentaci vybírány slavné ženy, např. herečky nebo zpěvačky. Samozřejmě na obrázku 

nechybí ani flakón parfému a logo značky. V tomto příkladě jsou klíčovými označujícími 

žena na obrázku a flakón parfému. Záměrem je zaměnit u nich jedno označované za druhé. 

Vytváří se tak metaforický znak, který nám říká, že parfém představuje krásu a eleganci – 

jasné vlastnosti vyobrazené ženy, které jsou přiřazeny tomuto parfému. (Chandler 2011) 

Významnou roli v tomto procesu hrají i zadavatelé reklamy a její tvůrci, jejichž 

záměrem je odlišit jeden produkt od druhého tak, že jej dávají do spojení s různými 

soubory hodnot typickými pro danou společnosti. S ohledem na sémiotiku by bylo možné 

tvrdit, že pro ně vytváří různé označované.  

V případě výše zmíněného příkladu je rovněž zajímavé si připomenout, že 

vyobrazený flakón parfému na fotografii je zde jakési prázdné označující, jelikož není 

možné si k němu přičichnout. Ačkoli dnešní tištěné reklamy na tento typ zboží už obsahují 

různé vzorky vůní, např. v podobě navoněných stran. (Chandler 2011) 

K propojení dvou základních označujících je nutné, aby zde jisté spojení bylo. Jako 

propojení mezi ženou a flakónem na fotografii zde fungovalo logo značky.  

Roland Barthes se ve svém textu Rétorika obrazu rovněž věnuje vizuální metafoře a 

metonymii. Uvádí, že: „…znaky třetího sdělení (´symbolické´, kulturní a konotované 

sdělení) jsou diskontiuitní; i když signifikant zdánlivě pokrývá celý obraz, je to přesto znak 

oddělený od ostatních: ´kompozice´ s sebou nese estetický signifikant podobně jako 

intonace, jakkoli je signifikant coby prvek suprasegmentální izolovaný od řeči; máme zde 

tedy před sebou normální systém, jehož znaky jsou převzaty z kulturního kódu (ačkoli se 

vztah prvků znaku zdá být více či méně analogický). Původnost tohoto systému spočívá 

v tom, že počet čtení téže lexie (téhož obrazu) je individuálně variabilní: v reklamě 

Panzani, kterou jsme analyzovali, jsme vytkli čtyři znaky konotace a pravděpodobně jsou 
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zde i jiné (například síťovka může označovat bohatý výlov Petrův, hojnost atd.). Avšak 

variace různých čtení není anarchická, závisí na různých znalostech investovaných do 

obrazu (praktické, národní, kulturní, estetické vědění, a tyto znalosti lze třídit, podřídit 

typologii; zdá se, jako by se obraz nabízel ke čtení většímu počtu lidí, a že tito lidé mohou 

velmi dobře koexistovat v jediném individuu: jedna a táž lexie mobilizuje odlišná lexika.“ 

(Barthes 2004b: 58) Je tak velmi důležité mít na paměti, že každý znak odpovídá jistému 

souboru stanovisek a každý obraz tak může obsahovat nekonečný počet čtení, přičemž by 

si zde každý čtenář mohl nacházet různé metafory, které by se lišily na základě toho, kde 

daný čtenář žije, v jaké kultuře se pohybuje a jaké předchozí zkušenosti má. Jistě by bylo 

možné tvrdit, že existují jisté „obecné“ metafory, jež jsou snadno čitelné a lehce 

pochopitelné všem. Je však otázkou, které by to konkrétně byly.  

Vrátíme-li se k našemu příkladu zmíněnému na začátku podkapitoly „otec je hlava 

rodiny“, může být poté diskutabilní, zdali by tato metafora obstála jako obecná. V jiných 

kulturách, kde má hlavní slovo v rodině matka, by naopak mohla zůstat zcela 

nepochopena. V případě příkladu „čistý jako křišťál“ by ovšem bylo možné hovořit o 

obecné metafoře, jež může být čitelná všemi společnostmi stejně, jelikož křišťál má ve 

všech společnostech stejné vlastnosti. To by ovšem u výše zmíněného „otce“ platit 

nemohlo.  

 

2.1.2.1.2. Metonymie 

 Další ze základních rétorických figur je metonymie, která bývá často označována 

jako součást metafory. Na rozdíl od metafory ovšem není založena na sdílení vlastností 

podobnosti, ale je zde spojení na základě souvislosti. Používá jeden jev, který zastupuje jev 

druhý. Jednoduchým příkladem metonymie je věta: „Petr čte Němcovou.“ – je zřejmé, že 

Petr nečte nápisy na těle člověka jménem Němcová. Je zde nutná jistá předchozí znalost, a 

to v našem případě spisovatelky Boženy Němcové. Nyní je možné interpretovat metonymii 

následovně: „Petr čte knihu napsanou Boženou Němcovou.“  

 Je zjevné, že metonymie, na rozdíl od metafory, nepřináší zcela novou informaci, 

avšak také počítá s jistou předchozí znalostní konvencí a zkušeností. Nepotřebuje ovšem 

transfer jako metafora, jelikož zde není mediace. Metonymie je spojena s naší zkušeností, 

jsou to přímé asociace. 

 Stejně jako metafora, tak i metonymie může být verbální i vizuální. Ve filmu, o 

kterém hovořil Jakobson jako o základním metonymickém médiu, může být metonymie 
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aplikována na objekt, který je prezentován, ale který representuje jiný objekt nebo subjekt, 

ke kterému se vztahuje, ale který je zároveň nepřítomen. (Chandler 2011)  

 V reklamě metonymie funguje velmi často. Jednoduchým příkladem mohou být 

často přítomné nákupní tašky, které jasně odkazují k materiálnímu zboží. Každý zobrazený 

prvek tak může být metonymický – stojící za jiné příbuzné aktivity. 

 Metonymie je založena na jisté blízkosti. Je indexikální, tudíž se zde nabízí pohled, 

že je přímo spojována s realitou. Vychází z naší předchozí zkušenosti a obvykle pracuje 

s našimi přímými asociacemi. Není ovšem nutné mít širokou představivost jako tomu bývá 

u metafory. Metonymické označující dává do popředí označované. 

Metonymii se mimo jiných věnoval ve své knize Women, Fire and Dangerous 

Things George Lakoff, který se výrazně zabýval i výše zmíněnou metaforou. „Struktura na 

základní úrovni je částečně charakterizována procesy lidské představivosti: schopnosti 

formovat mentální obrazy, uchovávat si vědomosti na určité úrovni kategorizace a 

komunikovat. Modelová struktura také vypovídá o různých druzích imaginativních 

procesů: metonymie (schopnost nechat jednu věc stát za druhou za nějakým účelem). 

Schopnost vytvořit a používat idealizované modely a schopnost rozšířit kategorie 

z hlavních na vedlejší členy použitím možností představivosti, jako např. metaforu, 

metonymii, mytologické asociace a vztahy mezi obrazy,“ uvádí Lakoff.  (Lakoff 1987: 

371)
2
   

Mnoho teoretiků zasvětilo své práce tématu rozdílu mezi metaforou a metonymií, 

přičemž mnoho z nich tvrdilo, že se tyto dvě figury prolínají. Jedna ze současnějších prací 

Dirka Geeraertse z Belgie s názvem The Interacion of Metaphor and Metonymy in 

Composite Expressions je věnována právě interakci mezi metaforou a metonymií 

v idiomatických spojeních. Mimo jiné zde hovoří o pojmu poprvé představeném Louisem 

Goossensenem „metaphtonymy“ – interakce mezi metaforou a metonymií. (Geeraerts 

2002: 20 – 21) 

Dalším ze současných teoretiků je Charles Forceville, který ve svém článku 

Metonymy in Visual and Audiovisual Discourse uvádí, že metonymie k sobě v posledních 

desetiletích začala přitahovat pozornost. Ačkoli stejně jako u metafory se výzkumy nejprve 

                                                 
2
 V originále: „Basic-level structure is partly characterized by human imaginative processes: the capacity to 

form mental images, to store knowledge at a particular level of categorization, and to communicate. 

Prototype structure also testifies to imaginative processes of many kinds: metonymy (the capacity to let one 

thing stand for another for some purpose), the ability to construct and use idealized models, and the ability to 

extend categories from central to noncentral members using imaginative capacities such as metaphor, 

metonymy, mythological associations, and image relationships.“ (Lakoff 1987: 371) 
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zaměřují na její lingvistickou podobu, je důležité, že výsledky ukazují, že lidské myšlení 

není založeno pouze na verbálním užívání těchto tropů. (Forceville 2009: 56)  

Studium a zkoumání metonymie jako samostatného tropu je nyní velmi aktuálním 

tématem v oblasti vizuální rétoriky.  

 

2.1.2.1.3. Synekdocha 

 Synekdocha má indexikální rozměr. Opět funguje na základě jisté vnitřní 

souvislosti mezi označujícím a označovaným. Je to substituce celku za část nebo části za 

celek. 

 Někteří teoretici považují synekdochu za samostatnou figuru, zatímco jiní ji mají za 

specifickou formu metonymie. Jakobson se domnívá, že jak metonymie, tak i synekdocha, 

jsou založeny na blízkosti. (Jakobson, Halle 1956: 95)  

 Vzhledem k tomu, že je na ni nahlíženo rozdílně, mohou se lišit i její definice. 

Rétorik Richard Lanham uvádí, že se jedná o: „…substituci části za celek, třídu  za druh 

nebo naopak.“ (Lanham 1969: 97) 

 Nahrazení části za celek bývá v běžné mluvě užíváno velmi často. České přísloví 

„Více hlav víc ví.“ je názorný příklad synekdochy. Jistě zde není myšleno, že by samotné 

hlavy (bez těla) více věděly než jednotní lidé. Naopak zde pojem „hlava“ zastupuje celé 

tělo. Jednoduchý výklad tohoto přísloví tedy zní, že více lidí více ví. V opačném případě, 

kdy celek zastupuje část je možné uvést příklad „Praha vyhrála v Londýně.“, kde „Praha“ 

zastupuje jistou skupinu hráčů např. fotbalu.  

 Jako synekdocha jsou považovány i hyperonyma a hyponyma, tj. zastoupení druhu 

za třídu a naopak. Jednoduchými příklady jsou „chléb“ stojící za „jídlo“ a „stroj“ 

zastupující „automobil“ v opačném případě. 

 Stejně jako předchozí tropy, tak i synekdocha může být vizuální. Nejčastěji se 

objevuje ve fotografii a filmu, kde často funguje jako část reprezentující celek. Nejčastěji 

se jedná o formální rámec vizuálního obrazu, ať už se jedná o obraz, kresbu, fotografii 

nebo televizní obrazovku, který funguje jako synekdocha, jelikož nám ukazuje pouze daný 

výřez. Nicméně divák chápe, že nevidí celou vyobrazenou situaci a že daný příběh 

pokračuje i mimo rámec. Synekdocha poté  podněcuje diváka, aby si sám „doplnil“, co 

v obraze není. (Chandler 2011) 

 Každý pokus o reprezentaci reality může poté zahrnovat synekdochu, jelikož vždy 

může být zobrazena jen část (téměř nikdy ne celek). S tímto samozřejmě souvisí i výběr 

obrazu, který bude prezentován jako zástupný za celek. Indexikální vztahy zde fungují jako 
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nejbližší spojení, jaké označující a označované mohou mít. Spojení části a celku je tím 

nejpřímějším spojením ze všech. Část je totiž stále součásti nějakého vyššího celku, a tudíž 

do něj přesně zapadá. 

 Současné studium synekdochy se zaměřuje na její vizuální podobu. Russel 

Willerton uvádí, že, rétorické tropy jako metonymie a synekdocha mohou být používány 

ke sdělování určitých témat prostřednictvím obrazů. Správné uspořádání vyobrazených 

prvků tak bude ukazovat skutečné vztahy mezi nimi a předmětem tématu, nejen ty mimo 

obraz. (Willerton 2005: 3)  

 

2.1.2.1.4. Ironie 

 Ironie je nejradikálnějším tropem. Zdánlivě znamená (označuje) jednu věc, ale díky 

jinému označovanému znamená něco jiného. Podstatu ironie odhalíme až díky naší 

předchozí zkušenosti.  

 Stejně jako v případě metafory se i u ironie zdá, že označující ironického znaku 

označuje jednu věc, ale my víme na základě znalosti jiného označujícího, že ve skutečnosti 

označuje něco zcela jiného. Jedná se o opak toho, co je sdělováno, což je založeno na 

principu binární opozice. Ironie tak může odrážet opak myšlenek nebo pocitů mluvčího, 

nebo také opak pravdy. Rovněž na ni může být nahlíženo jako na substituci za odlišnost či 

odloučení. Zatímco typické ironické vyjádření označuje opak svého doslovného označení, 

různé formy přehánění nebo podcenění mohou rovněž být považovány za ironické. 

(Chandler 2011) 

 Pokud není ironický znak vyjádřen verbálně, kdy příjemce rozpozná ironii podle 

sarkastické intonace mluvčího jako její příznak, známka ironického statusu jde až za 

samotný doslovný znak. Identifikovat ironii se může v mnoha případech zdát nesnadné. 

Jako jediný trop vyžaduje, aby příjemce rozlišoval, co bylo řečeno a co tím bylo míněno. 

Ačkoli jsou všechny tropy tzv. dvojité znaky. Zatímco ostatní tropy zahrnují posun v tom, 

k čemu je odkazováno, ironie zahrnuje posun v konkrétním smyslu. (Chandler 2011) 

 Zhodnocení ironického znaku vyžaduje retrospektivní posudek svého smyslového 

statusu. Opětovné zhodnocení zjevně doslovného znaku pro ironické narážky vyžaduje 

odkaz k odhalenému záměru a statutu pravdy.  

 Ironické vyjádření zjevně není to samé jako lež, ačkoli zde není záměr mluvčího, 

aby příjemce považoval vyjádření za doslovně pravdivé. Ironie by tak mohla být 

považována za zakódovanou dvojím způsobem. 
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 Ironie tak činí jisté potíže doslovnému přístupu strukturalistů a formalistů, kteří se 

domnívali, že význam je imanentní – že spočívá v textu. (Chandler 2011) 

 Ironie je označená forma, která zdůrazňuje označující. Omezené užití je většinou 

zamýšleno jako forma humoru. Časté použití by poté mohlo spojováno s reflexivností, 

skepticismem nebo objektivitou. Někdy označuje cynismus, který předpokládá, že lidé 

nikdy nemíní, nebo nedělají to, co říkají. Neustálé používání může dokonce okazovat 

k nihilismu nebo relativismu – nic nebo všechno je pravda. 

 Zatímco ironie má dlouhý původ, její používání se stalo jedním 

z nejcharakterističtějších rysů postmoderních textů a estetické praxe. (Chandler 2011) 

Kde je ironie používána v komunikaci mezi dvěma lidmi – zde je samozřejmě 

hlavní pochopení, že se jedná o ironii. S větším publikem poté mohou nastat potíže při 

interpretování ironie, jelikož každý příjemce může mít jiné vnímání.  

I ironie se může objevovat v obrazech, ačkoli její interpretace může divákovi činit 

jisté potíže. 
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2.1.4. Současná vizuální reklama  

V současné době se setkáváme s reklamou víceméně neustále. Stala se součástí 

našich každodenních životů. Objevuje se v televizi, v novinách, v časopisech, na 

billboardech, na oděvech, na internetu, v prostorách metra, ale i na samotných prostředcích 

veřejné hromadné dopravy a dalších místech. Reklama a loga značek se staly tak 

všudypřítomnými, až spotřebitel v jejich vnímání otupěl. Přestává se zajímat o skryté 

významy, a tak inzerenti musí hledat stále nové způsoby, jak diváka zaujmout a jeho 

pozornost si udržet. 

 Výrobky určené pro spotřebitele, které jsou ústředními předměty všech reklam by 

měly vytvářet jakýsi snový „lepší“ svět – svět, kterého by spotřebitel chtěl být součástí. 

„Reklamy předstírají často abstraktní, často vysněný svět, který se nenachází v současnosti, 

ale v pomyslné budoucnosti. Reklamy slibují – slibují nám lepší image, dokonalejší 

vzhled, vyšší prestiž a pocit naplnění,“ uvádí Cartwright a Sturken. (Sturken, Cartwright 

2009: 271)  

 Divák využívá celou řadu způsobů, jak reklamu interpretovat, jak vytvářet nové 

významy, nebo naopak jak reklamu ignorovat. Tvůrci reklam poté postupují různými 

způsoby k jejich vytváření – někteří inzerenti oslovují spotřebitele jako inteligentní diváky, 

kteří chápou podstatu a fungování reklamy jako něčeho, co slibuje více, než může skutečně 

poskytnout. Jiné reklamy jsou prezentovány spíše jako zábavné, umělecké nebo protestní. 

Rovněž jsou často využívány metody guerillového nebo virálního marketingu, s jejichž 

pomocí se snaží napojit na nespočet sociálních sítí, který dnes existuje.
3
 (Sturken, 

Cartwright 2009: 272) 

 V konzumní společnosti se neustále střetáváme s různým zbožím, jehož 

charakteristika je ovšem proměnlivá. Závisí vždy na reklamě, kde je zboží inzerováno, s 

jakým poselstvím přichází tentokrát. Sturken a Cartwright připomínají, že: „Konzumní 

společnosti se v kontextu modernosti objevily na konci 19. a na začátku 20. století 

s nástupem masové výroby jako důsledku průmyslové revoluce a stále intenzivnější 

kumulace obyvatelstva ve velkých městech, která ve většině industrializovaného světa 

probíhala v 18. a 19. století.“ (Sturken, Cartwright 2009: 272) 

                                                 
3
 „Guerillový marketing si vypůjčuje výrazivo  z historických politických hnutí, která k dosažení svých cílů 

využívají nekonvenční zbraně a překvapivý útok. Guerillový marketing je ´kradmý´ - tváří se jako něco 

jiného než marketing.“ (Sturken, Cartwright 2009: 302) 

 „Virální marketing specifičtěji slouží k dosažení exponenciálního růstu povědomí o značce, produktu či 

službě pomocí neřízeného šíření informací mezi lidmi, jehož lavinové šíření lze přirovnat k virové epidemii 

(odtud ´virální´).“ (Sturken, Cartwright 2009: 302) 
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 Svět spotřeby je spojen s každodenním přesunováním lidí na velké vzdálenosti. 

„Spotřební společnost pohání neutuchající poptávka po nových výrobcích,“ uvádí Sturken 

a Cartwright. (Sturken, Cartwright 2009: 273) Kapitalistické hospodářství závisí na 

neustálé nadprodukci výrobků, tudíž je pro něj nutné, aby spotřebitelé neustále toužili po 

výrobcích, které ani nepotřebují. Následně dochází k tomu, že jsou staré výrobky nabízeny 

v nových obalech, s novým logem a sloganem a dochází tak ke „kolotoči“ nákupů.   

 Společnost konzumu je tak nedílnou součástí modernosti a současného světa. 

Velkou změnou v obchodování byl na konci 90. let příchod internetu. Velký rozmach 

v internetovém obchodování zaznamenaly jak globální obchodní řetězce (např. Victoria´s 

Secret, Gap, Barnes and Noble), tak i maloobchodníci  (např. Wal-Mart). (Sturken, 

Cartwright 2009: 273) 

 S rozvojem výrobního průmyslu začal být kladen jiný důraz na vnímání žen jako 

spotřebitelek. Marketingové strategie se začaly lišit podle nabízeného zboží. Moderní 

reklamy se specializují na vytváření pocitu, že spotřebitel dosáhne harmonie, vnitřního 

pocitu rovnováhy, seberealizace, životaschopnosti prostřednictvím výrobku. (Sturken, 

Cartwright 2009: 274) 

 Na počátku 20. století se začaly objevovat obrazové reklamy koncipované jako 

komiks, což znamená, že se pokoušely pomocí jednotlivých fotografií vytvářet příběh. To 

předcházelo klasické televizní reklamy. V průběhu století se formy reklamy proměňovaly a 

velké oblíbenosti se dostalo billboardu podél silničních cest. Velkoformátové reklamy 

zůstaly ve městech i podél silnic po desetiletí, než spotřebitel začal být imunní vůči tomuto 

způsobu propagace. Poté museli tvůrci reklam hledat jiné možnosti. (Sturken, Cartwright 

2009: 275) 

 

2.1.4.1. Současná módní reklama 

Je zcela nezbytné si uvědomit, že hranice mezi reklamou a uměleckou fotografií je 

v případě módní reklamy velmi často nesmírně těžké rozlišit. Obecně je dnes hranice mezi 

reklamou a kulturou, uměním atd. nelehké rozlišit. V případě reklamy módní tento rozdíl 

častokrát téměř neexistuje. 

Počátek módní fotografie se datuje do konce devatenáctého století, o skutečné 

fotografii se ale hovoří až okolo roku 1920, kdy časopisy jako Vogue a Vanity Fair začaly 

najímat fotografy pro vytvoření portrétů a módních fotografií na tehdy své černobílé 

stránky. Ačkoli se estetika od té doby velmi změnila, základním požadavkem komerční 

kvality obrázků byla opět krása a elegance. (Keaney 2007: 6) 
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Joeri Van den Bergh a Mattias Berher, odborníci na současný marketing značek, 

uvádí, že: „Vyrobit produkt, dát mu image, zadat agentuře, ať najde kreativní způsob, jak 

jej dostat do povědomí, a pak bombardovat publikum, dokud nedosáhnete požadované 

úrovně značky, už nemusí fungovat. Spotřebitelé vám možná nebudou naslouchat, možná 

je dokonce nebudete zajímat. Hlavními faktory, které rozvíjejí vaši značku, jsou nyní lidé, 

kteří ji znají a používají. To, kdo vaši značku zná a používá ji, a to, co o ní tito lidé říkají, 

začalo mít mnohem větší vliv než sdělení, které sami vysíláte.“ (Van den Bergh, Berher 

2012: 12) Z toho vyplývá, že vytvořit reklamu, která by diváka oslovila, je stále obtížnější.   

Sturken a Cartwright ještě dodávají, že: „Obrovský segment členů spotřební 

společnosti musí mít k dispozici volné prostředky a čas, lidé si totiž musí být schopni 

dovolit zboží, které k jejich každodennímu životu není nezbytně nutné, ale které z řady 

důvodů chtějí mít, protože např. musí vyhovět určitému stylu či společenskému postavení.“  

(Sturken, Cartwright 2009: 273) 

Reklamy k nám promlouvají specifickým jazykem – slibují nám, že pořízením 

inzerovaného výrobku se náš život změní, zlepší. Tvůrci reklam používají různé strategie, 

často ovšem podávají prezentaci zboží tak, aby spotřebitel měl pocit, že získáním výrobku 

se bude podobat osobnostem vyobrazeným v reklamním obraze, že se jejich životní omyly 

a chyby zvrátí, že se jejich obličej, tělo či vlasy zlepší atd. Spotřebitel by tak měl 

podlehnout jakémusi „kouzlu“, které se k němu prostřednictvím výrobku dostane. 

Často se módních reklam využívá uměleckost při prezentaci – ta dodá obrazu 

jakousi auru prestiže, jedinečnosti a tradice. Na samotná umělecká díla odkazuje nespočet 

reklam. Vyvolávají tak dojem, že používáním jistých produktů do našich životů vstoupí 

luxus, bohatství, styl, hodně volného času a stejně tak my se budeme podílet na vytváření 

kulturních hodnot spojovaných s uměleckými díly. (Sturken, Cartwright 2009: 281) 

Běžnou základní funkcí reklamy je navodit stálý vztah mezi značkou a 

spotřebitelem. Spotřebitel by si měl značku oblíbit natolik, aby se k ní neustále vracel. 

V reklamách jsou často využívány krátké texty, tzv. slogany, k upřesnění 

zamýšleného smyslu. Sturken a Cartwright uvádějí, že: „…reklama nás nevybízí ke 

spotřebě výrobků, ale ke spotřebě znaků v sémiotickém smyslu slova. […] Reklamy 

nastolují specifický vztah mezi označovaným (výrobek) a označujícím (význam výrobku) 

s cílem vytvářet a neprodávat jen výrobky, ale i to, co si s nimi nedílně spojujeme.“ 

(Sturken, Cartwright 2009: 282)  

Při spotřebovávání zboží konzumujeme i jisté komoditní znaky – snažíme se získat 

zakódovaný význam v zakoupeném výrobku. Je ovšem důležité si uvědomit, že většina 
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reklam a jejich hesel by v reálném životě fungovala absurdně, v reklamním světě dává ale 

divákům smysl a spíše se s určitými prvky počítá. Například v reklamách na víno bývá 

často zobrazováno i jakési zátiší, v reklamách na auta se často objevuje rozmazané pozadí 

krajiny pro vyvolání efektu rychlé jízdy, voda naopak bývá často spojována s čistou 

přírodou a zvířaty atd. Spolu s nákupem zboží už si pořizujeme i jakousi „image“ výrobku.  

Módní reklamy mají za cíl prodat nejnovější „trendy“ zboží, konkrétně se jedná o 

oblečení, obuv, šperky, kosmetiku a parfémy. Tyto produkty bývají prezentovány s pomocí 

modelek a modelů, kteří mají dokonalé tváře i těla. Často bývají zasazeny do exotického 

prostředí a v případě televizních reklam bývá celá atmosféra dotvořena pomocí podmanivé 

hudby. Spotřebitel tak má získat pocit, že po zakoupení prezentovaného výrobku bude 

vypadat a chovat se stejně jako modelka nebo model v reklamě.   

V módní reklamě se zřídkakdy objevují modelky či modelové různých etnik. 

Obecně záleží na trhu, pro který je daná reklama určená. Zdání společenské angažovanosti 

se zobrazováním lidí různých etnických příslušností na jedné fotografii využívají zejména 

americké značky. Velmi známé jsou např. kampaně Tommy Hilfiger. (Sturken, Cartwright 

2009: 284) V evropském prostředí se v reklamních kampaních vyskytují různá etnika a 

ukazují tak diverzitu a přitom sounáležitost např. reklamy módního domu Burberry.  

K prezentaci jsou dnes najímáni nejen modelky a modelové, ale také herečky, 

zpěváci či jiné známé tváře. Obecně má spotřebitel už jisté vlastnosti spojené s danou 

herečkou nebo zpěvačkou. Přenos „pocitu“, že se zakoupením výrobku si pořídí i charisma 

a šarm, které má tato žena, by měl být ještě snazší.  

Běžný inteligentní spotřebitel při čtení reklamy chápe, že se nejedná o skutečnost, 

ale o jakýsi snový, ideální svět. Tvůrci reklam se naopak snaží, aby spotřebitel chápal 

obraz spíše jako jeho budoucnost, pokud si výrobek pořídí. Funguje zde tak naše přirozená 

touha po lepším životě. Tímto tématem se zabýval už Jacques Lacan ve své 

psychoanalytické teorii. (Sturken, Cartwright 2009: 284) Je nezbytné připomenout, že 

nákupem zboží se ale touha nenaplní a spotřebitel tak často může zažívat zklamání. Toto 

jednání ovšem nahrává konzumerismu.  

Módní reklama je pro mnoho lidí pouze záležitostí obchodní značky. Ta ovšem 

hraje ve spotřební kultuře zcela zásadní roli. Zahrnují v sobě symbolické prvky zboží nebo 

nabízených služeb společnosti. Pozornost je přitom věnovaná každému detailu – od 

vybraného písma až po využití v reklamě. Jak i Sturken a Cartwright připomínají, tak: 

„Praxe ochranných známek a design, vzhled a jazyk spojený s určitými značkami a 

výrobky jako duševní vlastnictví se začaly zavádět na ochranu před porušováním odbytiště 
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určité firmy jinými firmami vyrábějícími imitace, které si měl spotřebitel splést 

s originálem.“ (Sturken, Cartwright 2009: 294) Značka je vždy spojována s různými 

kulturními faktory, které by si měl spotřebitel ihned uvědomit. Například jednoduché logo 

Chanel by mělo být okamžitě spojeno s luxusem, jedinečností a francouzským šarmem.  

 „Móda a reklama jsou jistě velmi dynamická témata a zcela nezbytně představují 

kroniku doby, ve které vznikaly. Do určité míry to zbavuje takové snímky originality, ale 

často právě odtud naopak pochází jejich síla,“ uvádí Magdalene Keaney, autorka knihy 

Móda a reklama. (Keaney 2007: 8) 
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2.2. Popis zvolené metodiky 

K analýze vizuálních reklam vybraných módních domů bude zejména využíván 

Barthesův model, jenž vychází z teorie Ferdinanda de Saussura, a to z toho důvodu, že 

tento systém nabízí přímou a jasnou cestu k pochopení vztahu mezi významem a vizuální 

reprezentací. 

Konkrétní pojmy, které budou postupně určovány, budou dle Barthesova systému 

označování: denotace, konotace, princip binární opozice, kulturní a společenské aspekty a 

mýty.  

Denotace je základní význam pojmu, zatímco konotace je druhotný význam 

založený na asociaci spojené s kulturním kontextem. (Barthes 2004b: 54)  Skutečnost bývá 

zpravidla reprezentována binárními protiklady, ačkoli dnes už nemusí být tyto opozice 

neměnné. Kulturní a společenské aspekty budou určovány podle působení na společnost a 

mýty, jakožto skryté soubory pravidel, kódů a konvencí, budou rovněž postupně 

odhalovány. 

Mimo určování denotace a konotace, tento model rovněž nabízí znak složený 

z označujícího a označovaného.  

Označující je znak, konkrétně se jedná o psané slovo nebo obraz. Označovaným je 

myšlen pojem, který si pod tímto psaným slovem nebo obrazem můžeme představit. (Palek 

1997: 10) 

„Žijeme ve světě znaků a závisí na naší interpretaci, bude-li při vytváření znaků a 

významů vztah označujícího a označovaného plynulý a aktivní,“ uvádí Sturken a 

Cartwright.  (Sturken, Cartwright 2009: 38) 

Pro tuto práci budou velmi důležité texty Rolanda Barthese, který se zapříčinil o 

rozmach sémiotiky do oblasti kulturních studií v 60. letech minulého století. Zcela zásadní 

pro nás bude Barthesovo tvrzení, že sémiotika si klade za cíl vstoupit do jakéhokoli 

systému znaků, jakákoli je jejich podstata nebo omezení. Může se jednat o obrazy, gesta, 

hudební zvuky, objekty a jejich komplexní uskupení, která formují obsah rituálu, konvencí 

nebo veřejné zábavy – toto všechno vytváří, pokud ne jazyky, tak alespoň systém 

signifikace. (Chandler 2011)  

Barthes hovoří o třech základních sděleních, které může obraz obsahovat. Prvním 

z nich je sdělení lingvistické, jehož substance je jazyková. Jedná se o texty na okraji a 

etikety. Nese v sobě jazykový kód, k jehož dekódování je nutné znát kód příslušného 

jazyka. Dalšími dvěma rovinami jsou kódované ikonické sdělení a nekódované lingvistické 
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sdělení. Je ovšem důležité si uvědomit, že se: „…snažíme porozumět struktuře obrazu 

jakožto celku, to jest vposled vzájemnému vztahu těchto tří sdělení.“ (Barthes 2004b: 54)  

Druhé sdělení je čistý obraz, který obsahuje různé znaky. Divák má schopnost 

jednotlivé znaky určit, přičemž u toho nemusí postupovat lineárně, jelikož se nejedná o 

text, ale o obraz, který je nutné chápat jako celek. Následně jednotlivé znaky dekóduje – 

rozliší signifikant a signifikát. Třetí sdělení v obraze na rozdíl od druhého kódované není – 

jedná se tedy o tzv. sdělení bez kódu. Toto sdělení je doslovné, nikoli „symbolické“ jako 

tomu bylo u předchozího sdělení. Divákovi stačí vědět, co je to obraz, a zároveň rozpoznat 

vyobrazené předměty. (Barthes 2004b: 53)  

Druhé a třetí sdělení jsou ovšem navzájem propojené. „…doslovné sdělení se tedy 

jeví jako nositel ´symbolického´ sdělení,“ uvádí Barthes. (Barthes 2004b: 54) Následně 

hovoří o systému, jenž přejímá znaky jiného systému a používá je jako svých signifikátů, 

jako o systému konotace. Konotovaný obraz je tudíž obraz symbolický, přičemž doslovný 

obraz je denotovaný. (Barthes 2004b: 56 - 58) 

Denotace je tak základní význam, který odpovídá slovníkové definici. To, co výraz 

přímo označuje, se nazývá denotát. Konotace je forma asociace, přičemž jeden výraz mívá 

zpravidla více asociací. Odráží kontext jazykového projevu i vztahu uživatelů jazyka 

k okolní realitě. Mohou být pozitivní i negativní. (Barthes 2004b: 55) 

V dnešním reklamním obraze je lingvistické sdělení téměř vždy přítomno. Je ovšem 

nutné si připomenout i jeho funkci ve vztahu ke sdělení ikonickému. Jedná se o tzv. 

zakotvení a převod. (Barthes 2004b: 54) Právě s ukotvením se velmi často můžeme setkat 

v reklamě, přičemž převod je funkce důležitá pro film a v nepohyblivých obrazech se 

vyskytuje zřídkakdy. Ukotvení je jistý způsob kontroly, aby byl obraz divákem „správně“ 

pochopen. „…každý obraz je polysémický, implikuje pod svými signifikanty ´plovoucí 

zřetězení´ signifikátů, z nichž čtenář může jedny vybrat a jiné nechat stranou,“ připomíná 

Barthes. (Barthes 2004b: 54) 

Reklamní kampaně módních domů Chanel, Burberry a Dolce&Gabbana budou 

rozebírány stejně jako Barthesův obraz na rovině denotace a konotace. Je důležité si 

uvědomit, že obraz nikdy nefunguje bez nějakého sdělení, nikdy není zcela „čistý“, 

doslovný.  

Při bližším zaměření se na fotografii, která na rozdíl od kresby, má schopnost tuto 

doslovnou informaci přenášet, Barthes hovoří o „vztahu zaznamenávání“ signifikátů a 

signifikantů. Scéna fotografie je tak mechanicky zachycena, přičemž autor dodává, že i 

zásahy člověka do fotografie (např. zarámování, osvětlení, neostrost, výřezy atd.) patří do 
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roviny konotace. (Barthes 2004b: 57) V módní reklamě jsou téměř všechny fotografie 

upravovány v rámci tzv. post-produkce ve speciálních počítačových programech, aby 

výsledek vypadal co nejlépe.  

Denotovaný reklamní obraz tak neimplikuje žádný kód. V obecné struktuře 

ikonického sdělení má zvláštní úlohu. Přizpůsobuje symbolické sdělení a vrací nevinnost 

sémantické konstrukci konotace. (Barthes 2004b: 58) S rozvojem techniky a 

technologických možností se rozvíjí prostředky ke skrývání smyslu předem vymyšleného 

za prostý jasně zjevný smysl.  

Systém čtení téhož obrazu je individuálně variabilní. Barthes tvrdí, že: „…variace 

různých čtení není anarchická, závisí na různých znalostech investovaných do obrazu 

(praktické, národní, kulturní,estetické vědění), a tyto znalosti lze třídit, podřídit typologii; 

zdá se, jako by se obraz nabízel ke čtení většímu počtu lidí, a že tito lidé mohou velmi 

dobře koexistovat v jediném individuu: jedna a táž lexie mobilizuje odlišná lexika.“
4
 

(Barthes 2004b: 58) Každý znak obsažený v obraze tak může odkazovat na různé věci, a to 

v závislosti na zkušenostech, znalostech a kontextu, ve kterém se divák nachází. Člověk 

s širším povědomím o módě může ke čtení reklamy přistupovat jinak než člověk, který se o 

ni vůbec nezajímá.  

Jak už i Barthes zmiňuje, v případě konotace nastává problém s jejím 

pojmenováním. Jelikož jí neodpovídá nějaký konkrétní typ řeči, k jejímu popsání bude 

využíván jistý metajazyk. (Barthes 2004b: 59) 

Jelikož bude analyzován reklamní obraz, jehož cílem je být co nejotevřenější čtení, 

aby každý pochopil všechny znaky, které obsahuje, pozornost bude věnována i rétorickým 

figurám, které právě tyto obrazy velmi často obsahují. Rétorika obrazu, tj. utřídění jejich 

konotátorů, je obecná, pokud rétorické figury představují vždy jen formální vztahy prvků. 

(Barthes 2004b: 60) Základní rétorické figury, které budou v praktické části práce 

určovány jsou metafora, metonymie, synekdocha a ironie. Roman Jakobson hovořil o 

metafoře jako o poruše v oblasti podobnosti, zatímco o metonymii jako o poruše v oblasti 

spojitosti. (Jakobson 1995: 7)  

Jednat se bude o vizuální metaforu (vztah daný na základě podobnosti), metonymii 

(vztah daný na základě věcné souvislosti), synekdochu (vztah celku a části nebo části a 

celku) a případně ironii (ironický znak značí opak toho, co sděluje; je založena na binární 

opozici). V rámci těchto tropů bude přiblížena i rétorika reklamního obrazu. K určení 

                                                 
4
 Lexikum je část symbolické roviny řeči, která odpovídá určitému souboru jednání a technik. (Barthes 

2004b: 58 – 59) 
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rétorických figur je nutný tzv. rétorický kód. Porozumění tomuto kódu znamená být 

součástí dané kultury. Tento kód se většinou vztahuje k tomu, jak jsou věci prezentovány 

spíše než co je prezentováno, což je pro reklamní módní fotografii zcela zásadní. (Chandler 

2011) 

Metafora je ikonického charakteru, avšak může být i symbolická. Často se prolíná 

se symbolem, například holubice může být určena jako ikon ptáka, a zároveň jako symbol 

míru. Palek definuje metafory jako: „…hypoikóny, které reprezentují reprezentativní 

charakter representamina tím, že reprezentují paralelismus v něčem jiném.“ (Palek 1997: 

306) Metonymie je poté indexikálního charakteru stejně jako synekdocha. Kromě 

zmíněných figur bude určována brána v potaz i ironie, pokud se bude v reklamních 

obrazech vyskytovat.  

Rovněž bude věnována pozornost určování binárních opozic a mýtů. Barthes uvádí, 

že mýtus: „…je promluva, a proto mýtem může být vše. Mýtus podléhá pravomoci 

diskursu. Nedefinuje se předmětem svého sdělení, ale tím, jakým způsobem toto sdělení 

vyslovuje: existují formální meze mýtu, nikoli však meze substanciální.“ (Barthes 2004a: 

107) Domnívá, se že mýtem může být cokoli. Jakýkoli předmět může být přisvojen ze 

strany společnosti. (Barthes 2004a: 107) 

Od 50. let minulého století se Barthes sám zabýval světem módy a odívání ve svých 

dvou knihách The Language of Fashion (1967) a The Fashion System (1967). Podal zde 

výklad psané (přesněji popisované) módy – zabýval se jazykem módních časopisů. 

Předmětem jeho zájmu byla: „…strukturální analýza dámského odívání jak je momentálně 

popisovaná v módních časopisech.“
5
 (Barthes 1990: 4) Bohužel svou pozornost nevěnoval 

reklamnímu obrazu, tudíž z jeho prací nebude primárně vycházeno. 

Sémiotika marketingu není zcela probádanou oblastí, přesto je důležité u 

reklamního obrazu na ni nezapomínat. Odbornice na sémiotiku marketingu Laura R. 

Oswald uvádí, že: „Sémiotika je tak základním kamenem rovnosti managementu značky 

od doby, co symbolická komunikace svazuje užívání k podobě komunikace značky 

v inzerci, balení a loga značky.“
6
 (Oswald, 2007) 

 

 

                                                 
5
 V originále: „…structural analysis of women’s clothing as currently described in fashion magazines.“ 

(Barthes 1990a: 4) 
6
 V originále: „Semiotics is thus a cornerstone of brand equity management, since symbolic communication 

ties consumption to the form of brand communication in advertising, packaging, and brand logo.“ (Oswald: 

2007) 
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3. EMPIRICKÁ ČÁST 

 

 

 

3.1. Reklamní prezentace módního domu Chanel  

 

 

3.1.1. Přiblížení značky Chanel 

Módní dům Chanel, jehož reklamní kampaň určená pro sezónu jara a léta roku 2011 

bude rozebírána, má ve Francii silnou tradici. Společnost byla založena módní návrhářkou 

Gabrielle „Coco“ Chanel v roce 1913, kdy se specializovala pouze na výrobu klobouků. 

Chanel byla samoukem, avšak díky své píli a pracovitosti mohla později svůj sortiment 

zboží rozšířit. Je považována za nejdůležitější návrhářku 20. století. Ve 20. letech uvedla 

sportovní oblečení do haute couture.
7
 Do dějin ovšem vešly i její další výtvory – např. 

malé černé šaty, korále z umělých perel, parfém Chanel č. 5, měkce tvarovaný tvídový 

kostým a prošívaná kožená kabelka s řetízkem přes rameno.  (Jones, Rushton 2010: 144) 

První ateliér si otevřela v roce 1910 a o rok později i salon na Rue Cambon, kde je 

dodnes hlavní sídlo společnosti. Od roku 1916 zaměstnávala tři stovky švadlen a Paříž se 

tak díky jejímu vlivu stala světovým centrem módy. Americký časopis Vogue, nejvlivnější 

módní časopis na světě, ji označuje za „ztělesnění elegance“. (Jonas 2008: 108) 

Už tehdy měl salon velké renomé, které dodnes udržuje módní návrhář pocházející 

z Německa Karl Lagerfeld. Právě on je autorem kolekce, která bude předmětem zkoumání 

v této práci.  

Lagerfeld se stal uměleckým ředitelem značky v roce 1984 a výrazně zlepšil 

mediální prezentaci. Od smrti zakladatelky Chanel do jeho nástupu získala značka pověst 

stylu určený pro starší bohaté dámy. (Jonas 2008: 110) 

Během let se společnosti dostalo mnoho poct - např. v podobě vlastních výstav 

v muzeích, a obdržela nespočet významných cen. Obecně má velmi dobrou pověst, drží si 

velmi vysoký standard ve výrobě oblečení, doplňků, šperků a ostatního zboží. Je 

symbolem francouzské jemné elegance, ale i luxusu a života na vysoké úrovni. Kožené 

kabelky a šperky Chanel často představují sběratelský artikl a jsou tak přirovnávány 

k uměleckým dílům.  

                                                 
7
 Haute couture je ručně šitá kolekce, vytvořená zpravidla z velmi kvalitních materiálů na míru a je vyrobena 

v Paříži. 
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3.1.2 Představení reklamní kampaně 

Reklamní kampaň, která představuje dvanáct fotografií kolekce určené pro období 

jaro/léto 2011, nafotil sám hlavní návrhář Karl Lagerfeld.  

Kampaň byla zveřejněna v lednu v britské verzi časopisu Elle. Lagerfeld si na 

předvedení kolekce vybral své dvě oblíbené postavy současného modelingu – Freju Behu 

Erichsen a Baptista Giabiconiho. Spolu s nimi se zde objevuje Stella Tennant a Ines de la 

Fressange.  

Už na předvedení kolekce na týdnu módy se návrháři povedlo vytvořit atmosféru, 

která přivedla jeho kreace k životu. Inspirace francouzským filmem Loni v Mariendbadu 

z roku 1961 se odrážela všude – od designu oblečení až po rozvržení scény bylo vše 

zahaleno surrealistickou černobílou mlhou. K nafocení kampaně bylo využito místo 

v Grand Palais jako replika zahrady s fontánou z jedné z nejdramatičtějších scén z filmu.  

Zajímavé je, že ačkoli Lagerfeld veřejně prohlašuje, že by zakladatelka Coco 

Chanel nesouhlasila s tím, jakým směrem společnost vede, zde se navrací zpět k její 

tvorbě. Chanel navrhla kostýmy pro hlavní postavu Delphine Seyrig. Dramatický vzhled 

plný černého peří a krajky se promítá i v Lagerfeldově kolekci, kde se objevuje mnoho peří 

v různých variacích i černá krajka.  

Na rozdíl od tradičních reklamních kampaní na spotřební zboží, se v reklamách na 

velmi luxusní věci nepoužívají tradiční slogany ani hesla. Jelikož je společnost Chanel 

v módním (i nemódním) světě významným pojmem, firma tak ani nemá potřebu vytvářet 

nějaký chytlavý slogan, aby upoutala co největší počet případných zákazníků. Chanel se 

specializuje na výrobu oblečení vhodného na běžné nošení – tzv. ready-to-wear (fr. net-a-

porter), a na šaty na úrovni vysoké krejčoviny vhodné na slavnostní příležitosti – tzv. haute 

couture. Zvolená kampaň pro tuto práci je právě kolekce ready-to-wear. 

Nechybí ani slavný tvídový kostým, jehož variace jsou tradičně součástí každé 

kolekce.. „…kostým Chanel z tvídu nebo buklé, skládající se z krátkého saka se zlatými 

knoflíky a sukně s délkou ke kolenům, se stal později znakem úspěšné ženy,“ uvádí Jonas. 

(Jonas 2008: 111) Lagerfeld tak navazuje na revoluční úspěch Coco Chanel a toho, co 

kostým představuje do současnosti 

Už výběrem prostoru, kde jsou reklamy umísťovány, dává Chanel najevo, o jakého 

zákazníka má zájem. Tištěná reklama se nejčastěji objevuje v módních magazínech o 

vysoké módě nebo v časopisech o luxusním životním stylu. Vzhledem k používaným 

materiálům, designu zboží a tradici značky jsou výrobky značky Chanel mnoha lidmi 

považovány za umělecká díla. Po světě existuje celá řada lidí, jež si místo sbírek maleb, 
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soch či jiných uměleckých předmětů vytváří sbírky kabelek Chanel z různých 

limitovaných kolekcí. Je vhodné rovněž zmínit, že cena zboží s logem Chanel po 

zakoupení neklesá, často je tomu právě naopak.  

Společnost Chanel si je tohoto vědoma, tudíž celá reklamní kampaň může poté 

působit dojmem, že vlastně ani nejde o žádnou zásadní propagaci jako spíše o běžné 

informování klienta o tom, jak vypadá oblečení nové kolekce.  

Zásadní je zde symbolika barev, která je u celé značky velmi jednotná. Chanel je 

známý pro protiklad barev černé a bílé, tudíž tak jako si drží svůj styl v módní tvorbě, drží 

se často i ve svých kampaních tohoto barevného rozlišení. Nevyužívají současného trendu 

upozornit na zboží zářivými barvami, ba spíše naopak používají barvy z tmavšího spektra.  

Všechny zmíněné prvky jasně odkazují k tomu, že módní reklama má svá vlastní 

pravidla v rámci oblasti reklamního obrazu. Zejména pokud se jedná o reklamu módního 

domu s takovouto tradicí, který nemá vlastní zájem propagovat se dále, jelikož už je znám 

po celém světě. Spíše než o dnešní zájem reklamou šokovat, což vyžadují různé 

společnosti, si chce pouze udržet dobré jméno a věnuje se uměleckosti obrazu. Jelikož je 

kolekce a její předvedení inspirováno filmovou klasickou Loni v Marienbadu, je zřejmé, že 

značka chce být spojována s uměleckostí na vysoké úrovni, spíše než s běžnou reklamní 

tvorbou. Stejně jako ve filmu je zde kladen velký důraz na nerozdělování snu a reality, 

minulosti a přítomnosti. Stejně jako je smysl díla v samotné interpretační hře, tak i výklad 

vizuální reklamy může byl uzpůsoben stejně. 
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3.1.3 Analýza vizuálního obrazu reklam módního domu Chanel  

 

3.1.3.1. Rozbor loga Chanel 

Původ loga Chanel není zcela potvrzen, tudíž zatímco jedni tvrdí, že logo Chanel 

vytvořila sama zakladatelka značky Coco Chanel ze svých iniciál, a to tím způsobem, že je 

první písmeno „C“ je obráceno, aby se oba obloučky písmen „C“ protínaly (obr. 1, 2). Jiní 

přichází s domněnkou, že pro ni bylo vytvořeno v Château de Crémat v Nice. Ve 20. letech 

bylo po otevření prvních obchodů logo zaregistrováno jako obchodní značka. 

 Logo je uvedeno na všech výrobcích společnosti, a to v různých provedeních uvnitř 

výrobků a navrchu, kde plní estetickou funkci. V tištěném provedení je logo v černé barvě 

spolu s nápisem CHANEL napsaným velkými písmeny na bílém podkladu, nebo se tento 

formát objevuje opačně – bílé písmo na černém podkladu. Logo je jednoduché, klasické a 

nadčasové. 

Ačkoli by se mohlo zdát, že logo je substancí jazykovou, jelikož se jedná o text a  

že jeho kód není jiný, než kód francouzštiny, je důležité uvědomit si skutečnost, že k jeho 

dešifrování ale není nutné znát jazyk a jeho pravidla. Jedná se totiž o obraz. Přestože je 

logo složeno z písmen, jde o celkové vidění a celkový pohled. Obsahuje ovšem také 

dodatečný signifikát – jakousi „francouzskost“. Primárně se tedy jedná o zdvojené 

jazykové sdělení, které v sobě nese jak denotaci, tak i konotaci. 

Základní význam loga Chanel je reprezentovat značku. Dalo by se říci, že stejně 

jako lidé užívají k potvrzení sebe samých podpis, společnosti užívají svá loga k označování 

svých výrobků. 

Logo je v reklamních kampaních používáno jako denotovaný popis obrazu. Pomáhá 

divákovi zodpovědět otázku, o co se jedná.   

Výrazný je zde i kulturní a společenský aspekt. Téměř uctívání značky Chanel a 

jejího nezaměnitelného loga tak vede k jeho používání u různých příležitostí. Jedněmi 

z vybraných příkladů mohou být dorty (obr. 3), tetování (obr. 4), manikúra (obr. 5), obal 

mobilního telefonu (obr. 6) atd. – to vše je s logem Chanel.  

Posedlost značkami a touha po dosažení životního stylu, který Chanel představuje 

vede mnoho lidí k nákupu napodobenin (zejména kabelek a šperků) pocházejících z Asie. 

Společnost Chanel proti těmto aktivitám výrazně bojuje a již od konce 80. let minulého 

století zavedla např. u kabelek sériová čísla a řadu dalších prvků, podle nichž lze určit 

pravost zboží.  

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%A2teau_de_Cr%C3%A9mat&action=edit&redlink=1
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Je poté diskutabilní, zdali pravý nebo falešný výrobek s logem Chanel dokáže 

přiblížit jeho vlastníka tam, kde v představách okolní společnosti má být. 

Základní vizuální metafora založena na ikonickém vztahu nás v tomto případě vede 

k abecedě a užití písmena „C“. Tím, že jsou v logu použita pouze dvě protínající se 

písmena značka ukazuje, že stejně jako klasické, jednoduché a nadčasové je logo, tak 

takové je i zboží, které nabízí. 

 Symbolika písmen v logu firmy jistě inspirovala ke stejnému kroku i mnoho dalších 

módních firem. Jedná se např. o dvojice písmen MK (Michael Kors, obr. 7) nebo D&G 

(Dolce & Gabbana, obr. 8). Stylizování se do úspěšného loga může evokovat, že je daná 

firma stejně úspěšná. V tomto případě se může jednat o jasnou metaforu, kdy si zákazník 

představí módní gigant Chanel, od kterého by nečekal žádné nekvalitní zboží, tudíž si tuto 

představu může přenést i na ostatní značky, které mají podobně vystavěné logo a prezentují 

se tudíž obdobně. 

 Na problematiku metafory navazuje mýtus, který lze určit podle teorie Rolanda 

Barthese. Jedná se zde o kvantifikaci kvality, tedy o mýtus imaginárního společného 

jmenovatele předmětů prostřednictvím redukce kvality na kvantitu. (Barthes 2004a: 151 – 

152) Vliv log na hodnoty společnosti má v současné době takové důsledky, že spotřebitelé 

hodnotí zboží podle toho, jaké značky je. Předměty, které nesou loga slavných značek a 

jejich cena je tak současně vyšší, jsou automaticky považovány za lepší. Společnost Chanel 

si toto smýšlení velmi dobře uvědomuje a v posledních letech zahájila také novou cenovou 

politiku, kdy ceny svého zboží zvedá, aby si vytvořila jistý statut jedinečnosti, kterého 

mohou dosáhnout jen ti „nejlepší“. Chování tohoto typu pouze výše zmíněný druh mýtu 

posiluje. 

 Metonymie je založena na různých indexikálních vztazích. V tomto případě se 

může jednat o vztah loga a výrobku, kdy je nám zřejmé, že nápis Chanel neodkazuje k jisté 

osobě, ale ke zboží. Rovněž ale může být obraz loga spojován s různými aktivitami jako 

např. nakupováním, nebo může reprezentovat francouzskou eleganci. Je jasné, že 

metonymie je vázána na naši zkušenost, tudíž zde může existovat nespočet různých 

asociací. 

V případě synekdochy je nám zcela zřejmé, že logo zde funguje jako část, která 

zastupuje celek. Jednoduchá kombinace dvou písmen a nápisu zastupuje celou společnost 

Chanel.  

Ačkoli se ironie v oficiálním logu nikde neobjevuje, ironické vyobrazení loga je 

možné velmi často spatřit v podobě graffiti maleb na zdech nebo na oblečení atd. Většinou 
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je logo vyobrazeno pouze z dvou písmen „C“, kdy obě jakoby krvácejí (obr. 9, 10, 11). 

Symbolizují tak komercialismus a posedlost společností po označovávání svých věcí atd. 

Dalším příkladem mohou být plátěné tašky, na něž si majitelky vlastnoručně namalují logo 

slavné značky, aby pod něj napsali, že ji vlastně nepotřebují (obr. 12). Opět upozorňují na 

zbytečnost utrácení peněz za komerční zboží, když jim stejným způsobem poslouží i 

obyčejná taška v mnohem nižší ceně. 

 

3.1.3.2. Vlastní analýza reklamní kampaně Chanel jaro/léto 2011 

Na rovině denotace se  v rámci kampaně objevují základní znaky, kterými jsou tři 

ženy a muž, logo Chanel, exotická příroda a zahradní nábytek a klasické oblečení.  

Reklamní kampaň určena pro sezónu jaro/léto 2011 se skládá z  dvanácti fotografií, 

které jsou určeny pro inzerci v časopisech, tudíž jsou sestaveny tak, aby vždy zabíraly 

dvojstranu. Očividně bylo tedy nutné přizpůsobit rozvržení postav na fotografii tomuto 

faktu, aby se žádná z nich neocitla středem těla ve zlomu, čímž by zabránila divákovi plně 

si reklamní fotografii prohlédnout. Postavy se objevují převážně vlevo a vpravo, popřípadě 

na pouze na jedné ze zmíněných stran, pokud je vyobrazen jen jeden člověk.  

V kampani se poté objevují tři ženy – modelky Freja Beha Erichsen z Dánska, 

Britka Stella Tennant a modelka a stará přítelkyně hlavního návrháře Karla Lagerfelda 

Francouzska Inés de La Fressange a jeden muž – francouzský model Baptiste Giabiconi. Je 

důležité upozornit na fakt, že se v reklamní kampani objevuje muž. Chanel byl odnepaměti 

módní dům zaměřený na dámskou módu a až v poslední době se začal věnovat i pánským 

oděvům. Drží se tak současného velkého rozvoje pánské módy, kdy naopak dámská móda 

v oblasti kreativní i komerční mírně stagnuje. Jak uvádí Jones a Rushton, tak: „Zdá se, že 

pánská móda už dávno není nevěstinka nebo zapomenuté páže od dámských kolekcí, 

přídavek k ´opravdovému´ módnímu byznysu. Využila svou jedinečnou příležitost a 

prorazila si svou vlastní cestu.“ (Jones, Rushton 2010: 39) 

Reklamní kampaň byla nafocena v prostředí exotické přírody, což je velmi 

příhodné, jelikož je prezentované zboží určeno na období jara a léta. Prostředí je velmi 

dobře upraveno a na několika fotografiích je dokonce zobrazen proutěný nábytek, tudíž 

scéna připomíná zahradu ve filmu Loni v Marienbadu, jímž je celá kolekce i její 

prezentace inspirována. Označovaným je zde jistá „francouzskost“. Označujícími jsou zde 

jak postavy, tak i jejich oblečení a celkový vzhled, ale také samotné místo odkazující na 

francouzskou filmografii.  
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Celá kampaň je vyobrazena ve zcela typických barvách pro značku Chanel – 

v černé a bílé. Kromě dvou barev, které se zde objevují na čtyřech fotografiích (růžová – 

obr. 15, 16, 20, žlutá – obr. 17) na oblečení, je vše laděno do tmavých odstínů. Zajímavé 

je, že i prostředí exotické zahrady plné zelených palem a trávy na první pohled nepůsobí 

zeleně, ale černobíle. Až po delším zkoumání si můžeme povšimnout tmavě zelené palmy 

na obrázku číslo 15. Černá barva představuje absolutní vzdor, je barvou konce a smutku. 

Bílá barva je naopak spojena s nevinností, čistotou a novými začátky. Růžová i žlutá, které 

se v kampani rovněž objevují, jsou ale také spojeny s pozitivními vjemy. 

Logo Chanel se zde tentokrát neobjevuje se spojením dvou písmen „C“ a s nápisem 

„CHANEL“ pod nimi, ale pouze jako nápis. Má vždy bílou barvu a je zobrazen na tmavém 

podkladu.  

 Na této rovině denotovaného sdělení, neboli sdělení bez kódu, je vhodné si 

připomenout reálnou irealitu daných fotografií. Nemohou být v žádném případě 

považovány za skutečnost, nebo za  něco, co se skutečně stalo. Reklamní fotografie se 

ovšem tomuto vymyká, jelikož implikuje jistý kód.  

Na rovině konotace je počet čtení téhož obrazu individuálně proměnlivý, což je 

hned z počátku důležité mít na paměti. Ačkoli bude v této části konotace rozebírán jen 

omezený počet znaků, neznamená to, že by se jich zde neobjevovalo více. Stejně tak by se 

nepochybně lišil zde podávaný výklad, pokud by byly obrazy nahlédnuty většímu počtu 

lidí. V rámci roviny konotace bude používán jakýsi metajazyk, který se bude zdát 

k určování sému konotace nejvhodnější.  

Základními znaky celé reklamní kampaně jsou postavy ženy a muže, které se zde 

objevují. Modelky a model nás přesvědčují o autenticitě dané situace, tudíž se jedná o 

znaky ikonické. Všechny čtyři postavy jsou ve světě módy velmi uznávanými. Přísné 

nároky na celkový zjev modelek a modelů jsou všeobecně známy, tudíž fakt, že byli tito 

čtyři vybráni do kampaně Chanel svědčí o tom, že patří k nejlepším ve svém oboru. Jsou 

tak pro nás indexikálním znakem určitého typu fyzické krásy, tudíž si je divák ihned spojí 

se současným specifickým trendem velmi štíhlé ženské postavy a svalnatého mužského 

těla jakožto symbolů krásy a dokonalosti. 

Prostředí exotické přírody se zahradním nábytkem je dalším důležitým znakem. 

Jedná se o ikonický znak - divák může ihned získat představu krásné zahrady plné 

exotických rostlin, kde může odpočívat na stylovém zahradním nábytku. Zároveň zde 

může být skrytý odkaz na dramatickou scénu z filmu Loni v Marienbadu, která se 
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odehrává v zahradě. Tento indexikální znak by mohl být odhalen divákem, který tento film 

zná a inspiraci jím objeví. 

Neméně důležité je ale zmínit zahradu jako indexikální znak pro diváka neznalého 

okolností a inspirace návrháře. Daná čtveřice naopak vytváří dojem, že jsou svými partnery 

navzájem. Jistě si divák může spojit biblický příběh Evy a Adama a jejich pobyt v Rajské 

zahradě se zobrazovanou exotickou zahradou, avšak v tomto případě se nebude jednat o 

dvojici, ale o trojici.
8
 Genderové předpoklady, že spolu mohou být pouze dva lidé tak padá 

a přichází svoboda života ve třech (např. obr. 18). Z fotografií vyzařuje jakási pohoda a 

jistota, tudíž k žádnému „vyhnání z ráje“ nedochází.  

S tímto je spojen i symbolický znak, kdy nespoutaná exotická příroda může 

symbolizovat volnost. Luxusní oblečení i destinace pouze potvrzují, že životní styl na 

vysoké úrovni je plný výběru – partnerů ale i oblečení. Meze se nekladou. Zde se objevuje 

kontroverze reklamní kampaně. Značka se zjevně snaží, aby byla divákem prostřednictvím 

svých prezentací vnímána jako symbol klasického moderního umění, který je nepochybně 

jak móda, tak i filmografie. Opět je zde odkaz na snímek Loni v Marienbadu. 

Znovu potencionální zákaznice získává pocit, že v klasickém oblečení jako je 

kostýmek nebo šaty značky Chanel (obr. 13) může vypadat stejně sebevědomě a žensky 

jako modelka Freja Beha Erichsen při posedávání na lavici v zahradě nebo na letní 

dovolené. Jedná se o indexikální znak, kdy divák může nabýt dojmu, že v oblečení Chanel 

vypadá jeho nositel nebo nositelka elegantně, působí jako silná a rozhodná osobnost 

navzdory všem nepříznivým okolním vlivům i věku.
9
 

Oblečení Chanel zde rovněž představuje symbolický znak. Zejména dámské 

tvídové sako (obr. 13, 14, 16, 19, 20, 22), které je jedním z nejznámějších artiklů, jež firma 

produkuje, funguje jako symbol značky Chanel. Mezi lidmi zajímající se o módu, ale i 

těmi, co o ni takový zájem neprojevují, je tvídové sako považováno za symbol elegance, 

francouzskosti a krásy, což je vše, co rovněž značka Chanel představuje. 

Pokud by divák byl znalý módy, jistě by věděl, že Coco Chanel navrhla šaty pro 

hlavní hrdinku filmu Loni v Marienbadu, kterým je kolekce i kampaň inspirována. V tom 

případě by pro něj šaty mohly být znakem ikonickým založeným na podobnosti původních 

kostýmu ve filmu. 

                                                 
8
 Adam a Eva žili v zahradě Eden, neboli Rajské zahradě, od svého stvoření Hospodinem až do jejich 

vyhnání. Tak praví kniha Genesis.  
9
 Modelce Inés de La Fressange je 55 let, Freje B. Erichsen 24 let a Stelle Tennant 42 let. 
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Logo by v rámci této reklamní kampaně mohlo být považováno za substanci 

jazykovou, jelikož se jedná o text, o sdělení lingvistické - o znak artikulované řeči, tedy 

znak psaný. Přestože zde chybí propojení dvou písmen „C“, i pouhý nápis Chanel je 

považován za obraz, jelikož je vnímán jako celek. Rovněž se ale jedná o znak symbolický, 

který zastupuje jak společnost Chanel, tak i všechny produkty stejného typu nosící logo 

značky. 

Mimo jiné je možné domnívat se, že k těmto základním znakům je připojena 

informace, že se jedná o reklamu. Ta vyplývá např. z umístění fotografií v časopise a 

uvedení loga. Uniká ovšem signifikaci, jelikož „…reklamní povaha obrazu je podstatně 

funkcionální,…“ (Barhes In Císař, 2004) 

O právě zmíněných čtyřech základních znacích se můžeme domnívat, že v rámci 

obrazu představují soudržný celek, fungují na základě jistých obecných vědomostí daných 

naší kulturou.  

Je nutné nezapomínat na fakt, že do roviny konotace patří i mechanické zásahy 

člověka do fotografie. Zejména u módní fotografie je naprosto běžné, že samotnému 

stisknutím tlačítka spoušť na fotoaparátu fotografa předchází velká příprava. Celá 

kompozice fotografie je předem pečlivě naplánována. Hlavní stylistka, jejích několik 

asistentek, kadeřník, vizážista a zpravidla i produkční a fotograf se podílí na finálním 

výsledku celé fotografie. Kromě vzhledu postav ve fotografii je velká pozornost věnována 

i úpravě okolí. Neméně vhodné je připomenout i tzv. post-produkci, která v sobě zahrnuje 

úpravy fotografií v počítači. Pokud například výřez, nasvícení scény, vzdálenost či jiný 

detail není dokonalý, speciální programy tyto potíže mohou vyřešit.  

V rámci této konkrétní reklamní kampaně byl například upravován vzhled kůže 

Freji B. Erichsen. Modelka je známá svou zálibou v tetování a počet těchto ozdob na jejím 

těle se blíží dvaceti. Jakkoli je dnešní společnost na tetování zvyklá, tak v reklamním 

obraze, který podporuje jisté kulturní stereotypy o čisté francouzské eleganci, by mohla 

celkový dojem rušit. 

V této reklamní kampani mohou být spojeny dva klíčové znaky. Obraz žen, které 

odkazují ke kráse, dokonalosti a eleganci a poté obrazy šatů značky Chanel. V každé 

reklamě je rovněž obsaženo logo Chanel, které zde vytváří spojení mezi těmito dvěma 

klíčovými znaky. Cílem reklamní kampaně je nepochybně předat divákovi, potenciálnímu 

zákazníkovi, kvality označované ženami šatům, a to tak, že nahradí jedno za druhé a 

vytvoří tak nový metaforický znak. Ten nám poté nabízí význam, že šaty Chanel jsou 

krásou, dokonalostí a elegancí. 
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Reklamní kampaň Chanel se skládá z dvanácti fotografií, přičemž každá z nich 

vyobrazuje různé činnosti. Je nutné si zde připomenout, že metonymie je zakořeněna 

v našich vlastních zkušenostech, tudíž dané obrazy mohou být různými lidmi vykládány 

rozličně. 

Například u obrázku č. 19 si divák může zastupovat posed ženy na proutěné lavici, 

kdy je v pozici nad mužem, nezávislost žen a emancipaci. Obrázky číslo 17 a 18 mohou 

mít naopak sexuální podtext. V obrázku č. 17, kdy jedna žena drží hadici s vodou, se 

kterou míří na druhou ženu, jež stojí nahá ve vaničce, může označovat svobodné 

rozhodnutí člověka, s jakým partnerem bude trávit svůj čas bez ohledu na genderové 

předpoklady. Rovněž ale také může jednoduše označovat rituál očisty.  

Při zaměření se na obrázek č. 18 si všimneme, že v posteli leží jedna nahá žena 

čelem k nám, další žena je oblečena do černých šatů a sedí na okraji postele, zatímco muž 

leží v pozici za ženou a je otočen zády k divákovi. Obraz může označovat situaci ráno po 

noci, kterou strávili vyobrazení lidé spolu. Jasně se zde ukazuje indexikální charakter, na 

kterém je vizuální metonymie založena. 

Samozřejmě i zde se může objevit spojení kampaně a filmového snímku Loni 

v Marienbadu, pokud divák má povědomí o tomto filmu. 

Jednou ze základních synekdoch obsažených v kampani je vizuální rámec obrazu. 

Divák samozřejmě chápe, že fotografie zde fungují jen jako jakýsi „výsek života“ a že jeho 

okolí, které není zobrazeno ve fotografii nese stále stejné kvality jako to, co zobrazeno je. 

Stejně tak si divák uvědomuje, že přestože na fotografiích č. 13, 16, 19, 21, 22 a 23 nejsou 

zobrazeny celé postavy, žádné z nich dolní končetiny nechybí.  

Indexikální vztah, kdy část stojí za celek, se zde rovněž objevuje u postav žen, kdy 

divák může chápat zobrazené ženy jako výběr představující všechny ženy. Stejným 

způsobem může rozumět i postavě muže.  

 Jako synekdocha může fungovat i jedna zobrazená fotografie v magazínu, kde stojí 

jako výběr za celou reklamní kampaň. Podobě poté funguje i systém vyobrazeného 

oblečení, které poté reprezentuje celou jarní a letní kolekci.  

Hledání ironie v podobě dvojitě zakódovaného znaku by v tomto případě bylo 

velmi individuální.  

Při pohledu na fotografie není obtížné určit základní binární opozice, které se zde 

objevují. Jedná se například o tradiční protiklady muže a ženy. Ti se zde objevují 

v netradičním pojetí, kdy zde proti sobě stojí tři ženy a jeden muž. Další opozici může 

představovat žena nahá a žena oblečená. Poměrně netypicky pro módní reklamu je zde 
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vyobrazena na dvou fotografiích (obr. 15, 18) žena nahá. Jelikož je tato kampaň zaměřena 

na klasické oblečení, je tento fakt poměrně kontroverzní. Naopak nahota  bývá obecně 

často přítomna mimo jiné v reklamách na parfémy. Zcela příznačné barvy pro značku 

Chanel jsou základní pro celou reklamní kampaň. Tato opozice černé a bílé barvy pouze 

podporuje jednotu reklamních kampaní společnosti. Dalšími protiklady jsou exotická 

příroda proti sterilnímu prostředí reklamy. Z ekonomických důvodů, ale i z důvodu 

vyniknutí výrobků, bývá mnoho reklamních kampaní foceno v prostředí čistém, sterilním a 

bez jakýchkoli rušivých elementů. Chanel se rozhodl pro fotografie v exotické přírodě, 

čímž přesně ukazuje zákazníkovi, kde je možné jejich oblečení nosit. Dlouhé vlasy jako 

typický doplněk ženy už je dnes minulostí, proto Chanel volí pro svou kampaň modelky 

krátkovlasé i s vlasy delšími. Opět tím dokazuje, že žena má možnost výběru jak v otázce 

svého účesu, že už není nutné držet se nějakých společenských předpokladů, stejně tak 

jako vhodnosti oblečení pro různé typy žen. Předsudky, že krátkovlasé ženy nemohou nosit 

sukně, šaty a elegantní oblečení zde opět neplatí. 

Kulturní a společenský aspekt reklamní fotografie je poměrně jednoduchý. Úlohou 

inzerenta je vždy odlišit produkty téhož typu, ale stále jim zachovat společný základ, jímž 

je jakýsi soubor společenských hodnot. Z pohledu sémiotiky se jedná o vytvoření různých 

interpretans.   

Chanel vytváří své kampaně tak, aby mohly být přijaty celým světem, jelikož je 

jeho zboží určeno pro celosvětový trh. Je zde zachována otevřenost reklamy natolik, aby 

všechny znaky mohly být jednoduše rozpoznány příslušníky různých národů. Primárně se 

nesnaží vystavovat kampaně tak, aby jimi mohli šokovat. Naopak mají zájem o uměleckost 

a co nejlepší prezentaci svých výrobků. Pro společnost Chanel je zásadní, aby dobré jméno 

společnosti nebylo ničím narušeno, čehož tato kampaň dosáhla. 

Divák dospívá k mýtu prostřednictvím dekódování znaku. Zcela jednoznačně se 

zde může hovořit o mýtu krásy. Reklamní kampaň buduje a posiluje komplexní mytologii 

krásné, úspěšné a sebevědomé ženy, která je nezávislá na mužích. Žena posazená nad 

úrovní muže symbolizuje nezávislost, svobodu a volnost (obr. 19). Doby, kdy byla 

podřízena muži a jeho nárokům jsou už pryč. Nyní se může soustředit na sebe, budovat 

kariéru, luxusně se oblékat, vzdělávat se atd. Žena by měla směřovat stále výše. Po 

dosažení tohoto by měla být šťastná. 

Ukazuje, že moderní žena má ve svém životě možnosti. Může se rozhodovat o tom, 

co bude nosit na sobě, ale také má volnost v rozhodování se, s kým bude trávit svůj čas, 

potencionálně i lože či celý život (obr. 17, 18) 
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 Fotografie je chápána jako médium mechanického záznamu, o níž předpokládáme, 

že zachycuje realitu světa. Tento mýtus fotografické pravdy, jak už o něm hovořil Roland 

Barthes, fotografii bude vždy provázet. (Barthes 2008: 57) Vychází totiž z důvěry, kterou 

lidé dávají moderním technologiím, tedy v tomto případě fotografickému aparátu. Není 

ovšem možné považovat fotografie za objektivní zobrazení skutečné reality.  
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3.2. Reklamní prezentace módního domu Burberry 

 

 

3.2.1. Přiblížení značky Burberry 

 Společnost Burberry byla založena v roce 1856 tehdy jednadvacetiletým 

Thomasem Burberrym. Nejprve se firma zaměřovala na venkovní oblečení. Do roku 1880 

Burberry představil těžkou, nepromokavou, avšak prodyšnou látku gabardén. V roce 1891 

byl otevřen obchod Burberry v ulici Haymarket v Londýně, kde rovněž společnost sídlila. 

Na počátku 19. století bylo představeno logo s rytířem na koni obsahující slovo „Prorsum“, 

což latinsky znamená „vpřed“. Když byl roku 1914 Thomas Burberry požádán, aby 

přepracoval kabáty pro důstojníky, jistě netušil, že jeho výsledný návrh – trenčkot, se stane 

legendárním. Po skončení války začali nosit trenčkoty i obyčejní lidé. Dalším ikonickým 

znakem společnosti je kostkovaný vzor, který byl poprvé použit v roce 1920 na podšívku 

kabátů. Tato typická kostka v červené, béžové, černé a bílé barvě je rovněž od téhož roku 

chráněna ochrannou známkou. (Jonas 2008: 97) 

 Burberry  má registrovaných pět typů kostky. Jedná se o druhy „Haymarket“ – 

klasickou kostku s Burberry jezdcem na koni, „House“ – klasickou kostku bez jezdce, 

„Nova“ – novější a větší vzor kostky s krémovým pozadím a vertikálními i horizontálními 

černými a červenými pruhy, „Supernova“ – kostku větší než u typu „Nova“, která u 

drobného koženého zboží obvykle má pouze diagonální pruh, ale ne celou kostku, a 

„Exploded“, což je kostka obvykle složená z metalických barev jako je stříbrná. 

 Prvním nositelem reklamy této značky byl první muž na Jižním pólů Roald 

Amundsen z Norska. Jeho výprava v roce 1911 byla kompletně vybavena oblečením 

značky Burberry, která se tak stala synonymem kvalitního, odolného, pánského, dámského 

a dětského oblečení, jakož i solidně zpracovaných doplňků, jako typických deštníků či 

kabelek. (Jonas 2008: 97) 

 Až do 80. let minulého století byla populární značka garancí stálosti. Poté ovšem 

přišla společnost do finančních potíží, ale tento rodinný podnik byl díky americké 

manažerce Rose M. Bravo zachráněn. Bravo rozšířila paletu výrobků, přivedla je do 

maloobchodní sítě a dobyla asijské trhy. (Jonas 2008: 98) 

 Současným hlavním návrhářem značky je od roku 2001 Christopher Bailey 

z Yorkshiru. Jones a Rushton uvádí, že: „U Burberryho odpovídá Bailey za celou produkci 

– tedy i za image značky a koncepci reklamy pro jednotlivé sezóny. Vlajkovou lodí kolekcí 

je futurističtěji orientovaná Prorsum linie pro ženy i muže. Při předvádění v Miláně 
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sklízela pravidelně oslavné kritiky. Typické Burberryho káro je téměř opomenuto. 

Baileyho neomylný smysl pro jasné, zářivé barvy a rafinované, nenápadné inovace 

v oblasti tvarování jsou klíčem k úspěchu jak u dámských, tak i v pánských kolekcích.“ 

(Jones, Rushton 2010: 126)   

 Bailey vždy navrhoval své kolekce s respektem k tradicím módního domu. Jeho 

variace na klasický gabardénový trenčkotový plášť se objevují každou sezónu.  

 Burberry spravuje čtyři značky, a to Burberry Prorsum – luxusní řadu, která je 

předváděna na týdnech módy a na níž jsou založeny ostatní linie. Dále pak Burberry 

London, která se skládá zejména z elegantní módy vhodné i do kanceláře. Třetí řadou je 

Burberry Brit – pohodlné, ale zároveň luxusní oblečení určené na volný čas. Zbývající 

Burberry Sport je poté už řada sportovního oblečení. Už více než padesát let také módní 

dům spravuje dvě linie určené pro japonský trh. Jedná se o Burberry Black Label a 

Burberry Blue Label. Kromě produkce šatů, bot a doplňků, se společnost věnuje i výrobě 

luxusních parfémů.  

 Při stopadesátém výročí vzniku firmy v roce 2006 patřila luxusní značka Burberry 

k nejvíce ziskovým společnostem na všech čtyřech kontinentech. Burberry rovněž získal 

„Royal Warrant for Clothing“ udělené britskou královskou rodinou. (Jonas 2008: 98) 
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3.2.2 Představení reklamní kampaně 

Reklamní kampaň Burberry určenou pro sezónu jara a léta roku 2011 nafotil jeden 

z nejvýznamnějších módních fotografů současnosti Mario Testino. Jeho fotografie 

zachycují stylové mladé a krásné lidi odpočívající na kamenitém a mlhavém pobřeží 

Brightonu, města na jihu Anglie.  

Jedná se o první reklamní kampaň značky, která má svůj vývoj. Každý měsíc byly 

zveřejňovány nové fotografie vždy s novým obsazením. Kampaň kromě nové reklamy na 

hlavní řadu Burberry Prorsum také představuje řady Burberry Brit, Burberry London a 

řadu doplňků Burberry Accessories. Značka běžně prezentuje kampaně pro více linií 

dohromady v rámci jednoho stylu. Ve stejném období byly ještě prezentovány následující 

kolekce: Burberry Childrenswear (dětská kolekce), Burberry Brights a Burberry Bright 

Trainers (kabelky a boty v zářivých barvách), Burberry Biker (kolekce kožených bund), 

Burberry Sport Ice Fragrance (parfém), Burberry April Showers (kolekce oblečení a 

doplňků do deště), Burberry Brights Foldable Sunglasses (kolekce skládacích brýlí 

v zářivých barvách) a Burberry Explorers (kolekce doplňků v safari stylu). Burberry tuto 

sezónu jaro/léto 2011 uvedl pět různých reklamních kampaní.  

Vzhledem k extravagantním prvkům Baileyho kolekce na jaro/léto 2011, jakými 

jsou například hadí kůže, ocvočkovaní, kůže v neonových barvách a boty na velmi 

vysokých podpatcích, je jeho kampaň na linii Burberry Prorsum prezentována velmi 

jednoduše, aby prvky vynikly.  

Je nezbytné připomenout si, že Burberry je značka pověstná tím, že si zakládá na 

svém dědictví a historickém vývoji. Téměř výhradně ve svých kampaních představuje šaty 

na modelkách a modelech z Velké Británie. V posledních letech se neomezuje jen na 

prostředí modelingu, což dokazuje např. herečka Emma Watson, která byla ústřední 

postavou kampaně jaro/léto 2010. V kampani pro rok 2011 je vyobrazeno celkem deset 

postav, přičemž jsou rozděleni do čtyř skupin – podle nichž byly postupně zveřejňovány. 

Prvním párem modelů jsou modelka a celebrita Cara Delevingne a model Jacob 

Young (obr. 13 až 15). Jejich čtyři společné fotografie byly zveřejněny v lednu. Druhou 

dvojicí, určenou pro měsíc únor, je modelka Jourdan Dunn a model Sacha M´Baye (obr.  

18 až 20). Březnovým párem modelka a dcera známé zpěvačky Annie Lennox Tali Lennox 

a hudebník a syn Bryana Ferryho Tara Ferry (obr. 21, 22). V dubnu byly odhaleny 

fotografie herce a modela Matthewa Bearda a modelky a herečky Sophie Kennedy-Clark 

(obr. 24 až 26). Poslední květnovou dvojicí je hudebník, herec, básník a skladatel Johny 

Flynn a rocková zpěvačka Karen Anne (obr. 23).  
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Na všech fotografiích krom jediné se vždy vyskytují smíšené dvojice, tj. muž a 

žena. Výjimkou je fotografie se třemi muži publikovaná v lednu (obr. 17).  

Inovační pojetí reklamní kampaně vysvětluje kreativní ředitel společnosti 

Christopher Bailey následovně: „Chtěli jsme vytvořit dynamickou kampaň s vývojem, 

která odráží diverzitu našich zákazníků z celého světa. Zveřejňování nového britského 

obsazení každý měsíc se zachováním jejich vlastní identity ztělesňuje rozličné postoje 

chlapce i dívky Burberry. Nafotili jsme kampaň na pláži v Brightonu, abychom oslavili 

úžasnou britskou přírodu a naše dějiny podporování nových talentů a přivedli k životu 

emoce za ochranou těchto prvků.“
10

 (Bailey 2011) 

Sturken a Cartwright hovoří rovněž o tomto typu jednání, kdy do kampaní bývá 

zařazována národní identita. „…reklamy využívající obraz Ameriky či Británie a podobně 

s cílem dosáhnout odbytu výrobku prodávají pojetí, že abychom byli dobrými občany a 

řádnými příslušníky svého národa, musíme být aktivními spotřebiteli,“ uvádí autorky. 

(Sturken, Cartwright 2009: 283) 

 Po krizi v 90. letech minulého století také společnost vsadila na britské obsazení 

v reklamní kampani. Tehdy si značka zvolila britskou modelku Kate Moss a popovou 

hvězdu Bryana Ferryho, aby dodali značce na popularitě, což se povedlo. (Jonas 2008: 98) 

Burberry postupuje i nadále stejným způsobem. Orientuje se na mladou generaci, s čímž 

souvisí i používání moderních technologií. Kolekce jaro/léto 2011 byla během týdne módy 

předvedena v Londýně, přičemž byla současně živě přenášena na internet, aby celá 

komunita zákazníků Burberry měla možnost ji sledovat.   

 Burberry vsází na ctění tradice a řemesla a s tím spojenou kvalitu výrobků – to 

nová generace Y vnímá a respektuje. Generace X z 90. let minulého století byla k tomuto 

postoji nevšímavá a v té době se také rozšířila výroba padělků. Van den Berhg a Berher 

uvádí, že: „I když jsou členové generace Y závislí na stimulaci, je pro ně důležité, aby si 

značky ve svých sděleních zachovávaly integritu.“ (Van den Berhg, Berher 2012: 44) 

Jednoduše pojaté reklamní sdělení je tak upřednostněno – žádné slogany, pouze ukázka 

nové kolekce a inovací a detailů se zachováním integrity a stylu značky.  

                                                 
10

 “We wanted to create a dynamic, evolving campaign that reflects the diversity of our broad global 

consumer, revealing new British cast members each month, all with their own identity, embodying the 

different attitudes of the Burberry guy and girl. We shot the campaign on Brighton beach to celebrate the 

great British outdoors and our history of supporting emerging talent and to bring to life the emotion behind  

protection from the elements.’’ (Bailey 2011) 
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 Z kampaně fotografované na brightonské pláži vychází jistá „anglickost“, která se 

během let stala obchodní značkou společnosti. Z obrázků má divák pocítit, že vánek na 

pobřeží fouká až k němu.  

 Rovněž je nutné zmínit film Brighton Rock, který měl v době uvedení kampaně 

premiéru a o který byl velký zájem. Tento „vintage“ film se odehrává v období 60. let 20. 

století, kdy v Británii působilo hnutí mládeže typické nošením kožených oděvů a 

výtržnictvím na motocyklech. V této době byl také velmi populární hudební styl rock, ke 

kterému patří motorkářské bundy, velmi těsné metalické legíny a ocvočkované kožené 

vesty, které jsou zobrazeny v kampani. Bailey uvádí, že ho při navrhování kolekce 

inspirovala linie „Heritage Bikers“ navržená Thomasem Burberrym pro první motocyklové 

závodníky v Anglii na počátku 19. století. (Bailey 2011) 

 Spojení reklamní kampaně s hudbou a hudebníky není v případě Burberry nijak 

překvapivé. Hlavní návrhář Bailey je známý tím, že v hudbě hledá inspiraci a hudební styly 

se svým typickým stylem oblékání se tak často překvapivě zrcadlí v jeho kolekcích – např. 

kombinace motocyklové bundy a klasického trenčkotu. 

 Několik z výše zmíněných protagonistů je rovněž součástí projektu na podporu 

mladých hudebních talentů s názvem Burberry Acoustic. Jedná se například o rodačku 

z Brightonu Karen Anne a její skupinu Ramona.  

 



 52 

3.2.3 Analýza vizuálního obrazu reklam módního domu Burberry  

 

3.2.3.1. Rozbor loga Burberry   

 Logo je nedílnou součástí reklamních kampaní značky Burberry. Ačkoli jsou její 

výrobky poznatelné podle prvků typických pro styl Burberry a logo by už nebylo nutné 

uvádět, psané logo je stále užívané jako pojítko mezi označujícím a označovaným. 

Vytvoření loga Burberry se datuje až do roku 1856, kdy Thomas Burberry otevřel 

svůj první obchod s oblečením. Tehdy vymyslel nový druh materiálu s názvem gabardén, 

ze kterého vyráběl nepromokavé kabáty pro vojáky. Když v roce 1901 získal velkou 

objednávku na výrobu těchto trenčkotů, označil své kabáty novým logem. Jednalo se o 

postavu rytíře v brnění na koni s vlajkou, na níž byl nápis „Prorsum“, což znamená 

latinsky „Kupředu“.  

 Ačkoli byl původní název značky „Burberry“, společnost brzy začala užívat jméno 

„Burberrys“ (obr. 25), protože mnoho zákazníků ji nazývalo „Burberrys of London“ (obr.  

26). Toto pojmenování je stále možné vidět na některých starších výrobcích.  

 Nyní se liší loga podle řady, kterou označují. Nejčastěji se ovšem objevuje velmi 

jednoduchý nápis „BURBERRY“ - a to vždy velkými písmeny. Někdy bývá doplněn 

označením pro typ kolekce či rokem založení společnosti. Pokud je v logu obsažen obrázek 

rytíře s koněm, je vždy umístěn nad nápisem. Pozadí bývá nejčastěji bílé, přičemž text a 

obrázek černé, nebo je tomu přesně naopak. Není ovšem výjimkou ani modré zbarvení 

celého loga – jako je tomu u řady Blue Label (obr. 33). Rovněž je možné spatřit logo 

v kombinaci obrázku a textu v odstínu zlaté nebo stříbrné na bílém nebo černém podkladu.  

 Jelikož má Burberry patentovaný i typický kostkovaný vzor, je možné jako jasný 

odkaz na značku brát i jej (obr. 31). Právě tento tartanový vzor se stal jednou z nejčastěji 

kopírovaných obchodních značek. 

 Stejně jako u každého jiného loga je i zde cílem reprezentovat značku. Společnost 

užívá svá loga k označování svých výrobků i reklamních kampaní, kde funguje jako 

denotovaný popis obrazu. Divák má s pomocí identifikování loga rozpoznat, o co se jedná.  

 Všechna klasická a v současné době používaná loga složená z nápisu 

„BURBERRY“ a případně i jezdce na koni jsou obrazy, přestože jsou složeny převážně 

z písmen. Nejedná se ovšem o text – k jeho dešifrování není nutné znát jazykový kód, 

v tomto případě kód angličtiny. Divák jednoduše rozpozná podle celkového dojmu, že se 

jedná o zdvojené jazykové sdělení, které v sobě nese denotaci i konotaci. Rovněž obsahuje 
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dodatečný signifikát, a to jakousi „anglickost“. Logo je zde znakem artikulované řeči – 

znakem psaným. 

 V této konkrétní kampani je použito několik variací klasického loga. Všechna 

obsahují vždy nápis Burberry velkým písmeny. Na některých fotografiích je zobrazeno 

pouze toto čisté logo, jiné mají název doplněn o slova „Prorsum“ nebo „London“ zhruba 

v poloviční velikosti zasazené pod název značky. Pouze pojmenování linie Brit je 

zachováno ve stejné velikosti je jako „Burberry“, avšak je rovněž umístěno pod ní.  

Na ikonickém vztahu založená vizuální metafora nás vede k transferu vlastností, 

který zde probíhá. V logu je užit nápis Burberry, přičemž se jedná o jméno zakladatele 

značky. Případně je doplněno typem linie, pro kterou je logo určeno, rokem založení 

společnosti a obrázkem rytíře v brnění na koni. Takto sestavené logo odkazuje k tradiční 

povaze značky. Je jasně rozpoznatelné a působí až konzervativním dojmem s ohledem na 

letitou historii. Zmíněný transfer určitých kvalit z jednoho znaku ke druhému zde probíhá 

mezi dobrým jménem a kvalitou značky a výrobky, na nichž je logo zobrazeno. Spotřebitel 

tak získá pocit, že všechny výrobky s logem „Burberry“ mají stejně dobré vlastnosti jako 

to, co logo samotné představuje.  

Ještě zřejměji se objevuje metafora v obrázku jezdce na koni s vlajkou, na níž je 

nápis „Prorsum“, a s kopím. Obrázek odkazuje k síle, odvaze a hrdosti – jedná se o 

vlastnosti, kterými se Burberry prezentuje dodnes. Nápis „Prorsum/Kupředu“ a kůň 

s jezdcem v poklusu jasně symbolizují směr, kterým se celá značka vydává. Kombinace 

jednoduchého a jasně čitelného nápisu BURBERRY spolu s obrázkem je tak symbolem 

současného pojetí značky – moderního, avšak stále s respektem k tradicím a historii.  

Metafory, jak už o tom hovořili i Lakoff a Johnson, se dotýkají i problematiky mýtů 

a odrážejí vliv na hodnoty dané společnosti. (Lakoff, Johnson 2002) Úsporná forma 

v podobě loga může sloužit označení bohatého konceptu. Zde je možné určit i rétorickou 

figuru mýtů loga, jak je uváděl Barthes. (Barthes 2004a: 151 - 152) Jedná se o kvantifikaci 

kvality – mýtus imaginárního společného jmenovatele předmětů prostřednictvím redukce 

kvality na kvantitu. Při objektivním pohledu není tento postup ve společnosti zcela ideální 

– mnoho spotřebitelů čím dál častěji hodnotí kvalitu výrobků podle jejich ceny, která je u 

Burberry vysoká. 

Vizuální metonymie, založená na indexikálních vztazích, pravděpodobně v logu 

neodkazuje na samotnou osobnost Thomase Burberryho, zakladatele značky, jako spíše na 

celou společnost, její výrobky, techniku a použité materiály, ale i svou roli v historii módy. 

V případě metonymie může existovat nespočet různých asociací, které se více čí méně 
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dotýkají předchozích zkušeností a znalostí diváka. Jako příklad se dá jistě uvézt spojení 

loga a nakupování, nebo konkrétněji pro diváka znalého módy typický vzor kostky, 

trenčkot nebo jezdecký styl.  

Jakákoli výše zmíněná kombinace nápisů a obrázku sestavující oficiální loga 

Burberry v případě synekdochy zastupují celek, jímž je celá společnost. Jelikož se 

Burberry prodává celosvětově, může jeho logo zastupovat jistou „anglickost“ a anglický 

styl.  

Vnímání ironie je velmi individuální. Jelikož je založena na binárních opozicích, 

může tak reflektovat opak toho, co chce značka umístěním svého loga sdělit. Přehánění či 

naopak příliš skromné vyjádření může rovněž být považováno za projev ironie. Jako ironie 

tak může působit vystavování padělků s výrazným logem a dalších produktů kopírování. 

 Burberry je jednou ze značek, jejíž výrobky jsou velmi často kopírované. 

Historička módy Jana Máchalová uvádí, že největší rozvoj pirátského kopírování spadá až 

do 90. let minulého století. (Máchalová 2002: 100) V rámci kulturního a společenského 

aspektu je možné hovořit o vlivu značky na myšlení lidí a úspěšnosti kampaně mezi 

širokými vrstvami obyvatelstva, i toho méně majetného. Obecně se dá říci, že pokud si 

výrobci padělků dají tu práci, aby výrobky kopírovali – daný produkt je mezi lidmi žádaný. 

Dalo by se tak hovořit o jisté „úspěšnosti“ značky, což je ironické vzhledem k zájmům 

značky a jejímu boji proti padělání.  

 

3.2.3.2. Vlastní analýza reklamní kampaně Burberry jaro/léto 2011 

 Ačkoli se reklamní kampaň na období jaro/léto 2011 skládá ze čtrnácti fotografií 

rozdělených do pěti sekcí, přičemž v každé z nich vystupují jiní lidé, na rovině denotace se 

objevují shodné základní znaky. Jednotlivé obrazy obsahují řadu lineárních znaků – pořadí 

znaků zde není lhostejné. První představa, kterou divák při pohledu na kampaň získá, je, že 

se krásní protagonisté právě probudili na pláži po divoké noci. Toto označované implikuje 

oblečení z kůže, ozdobené cvoky, vysoké podpatky, malé kabelky, minišaty dívek atd. 

Jejich označujícím jsou rozepnuté bundy a kabáty, lehce rozcuchané vlasy účinkujících a 

polohy, ve kterých se nacházejí. 

K četbě prvních znaků postačí znalost, jež je vštěpována již malým dětem -  jedná 

se o postavu ženy a muže jako klasického páru, který stojí v opozici k páru ze stejného 

pohlaví. Je nutné upozornit, že kampaň zahrnuje i jednu fotografii, kde je zobrazena trojice 

mužů (obr. 41). Je otázkou, zdali značka chce ukázat svůj progresivní přístup 

k homosexuální  problematice a s tím spojenou liberálnost.  
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Označujícím dalšího znaku je typický kabát trenčkot, postavy britské národnosti a 

prostředí pláže, kde je kampaň pořízena. Označovaným je zde jistá „anglickost“ nebo 

anglický styl, který z fotografií vyzařuje. Tento znak je v redundantním vztahu ke 

konotovanému znaku sdělení lingvistického – logu Burberry. Je zajímavé, že značka na 

tomto vidění, které dříve bylo zpozorováno pouze jinými národnostmi (především turisty), 

dnes staví a sama si uvědomuje jeho sílu a hodnotu.  

Dalšími dvěma znaky obsaženými v kampani jsou kabát trenčkot a prostředí 

anglické pláže. Trenčkot zde v konfrontaci s plážovým prostředím podporuje představu 

velmi univerzálního prvku šatníku, který je možné oblékat po celý rok při různých 

příležitostech.  Kampaň byla pořízena na pláži ve městě Brighton na jihovýchodě Anglie. 

Pláž je oblázková, čistá a velmi dobře upravena. Je příznačnou volbou pro kampaň určenou 

pro jaro a léto. Rovněž výběr destinace koresponduje s nacionálním smýšlením značky.  

Pro kampaň byly právě určeny čtyři základní znaky, u nichž existuje předpoklad, že 

dohromady vytváří soudržný celek, který se řídí jistým obecným věděním, a zároveň 

všechny znaky odkazují k označovaným. Všechna tato sdělení jsou kódovaná ikonická. Je 

možné dodat k těmto znakům ještě informaci, že se jedná o reklamu a ne pouze o módní 

fotografii. Ta vyplývá z loga uvedeného v obrazech a umístění fotografií v tiskovinách. 

Informace ovšem nemá signifikaci, jelikož reklama má čistě funkcionální povahu. 

 Reklamní kampaň je určena zejména pro inzerci v časopisech, ačkoli byla postupně 

zveřejňována na internetu. Každá dvojice a v jednom případě trojice sedí na oblázkové 

pláži, přičemž je záběr pořízen vždy tak zblízka, že postavy nejsou nikdy celkově 

zobrazeny. Kompozice obrázků je vyvážena tak, aby divákovi při prohlížení reklamy 

v časopisu nic nebránilo jeho úplnému prohlédnutí.  

 Reklamní kampaň se snaží o dokázání, že Burberry je značka pro různé typy lidí. 

Ať už se jedná o etnicky rozmanité typy, kdy využívá modelky se světlými vlasy (obr. 37 

až 40 a 48 až 50), tmavými vlasy (obr. 46, 47), modelky a modely tmavé barvy pleti (obr. 

43 až 45), tak i o sexuálně různě orientované lidi (obr. 41). Značka zde opět rozvíjí svou 

snahu o zachování klasičnosti a konzervativnosti, což se značí v oblečení jednotlivých 

postav, spolu s přesvědčením, že je zde pro každého a že netrpí předsudky. Rovněž ne 

všichni jsou modelky a modelové – o velké inspiraci hudbou už bylo hovořeno výše.  

 Základní barevné spektrum béžové jakožto typické barvy pro trenčkot, černé a 

tmavě modré se prolíná s neonovými odstíny barev jako je žlutá (obr. 48, 49), zelená (obr.  

38) nebo fialová (obr. 37). Právě neony byly jedněmi z klíčových trendů dané sezóny. Ve 

fotografiích se jasně odráží inspirace v motocyklovém stylu. Vzhled postav je impozantně 
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barevně vyvážen, ačkoli hlavním předmětem zájmu jsou neutrální barvy. Zvýrazněné jasné 

barvy jsou obratně použity, aby vytvořily ohniska, která dodávají jednotlivým vzhledům 

postav na zajímavosti a neustále k sobě přitahují divákovu pozornost.  

 Důležitou součástí vzhledu jsou i použité doplňky propagované značkou - jako 

např. zářivé, svěží odstíny, které k sobě konstantně táhnou pozornost a jsou tak centrální 

částí vytvořeného modelu. 

 Logo je lingvistické sdělení, které je na jednotlivých fotografiích zasazeno do 

levého nebo pravého dolního rohu, a to vždy pouze nápis v bílé barvě. Některé z fotografií 

byly zveřejněny bez loga – při konkrétní inzerci v časopisech bylo ovšem doplněno. 

Jelikož byla kampaň pojata jako celek reprezentující značku, tak se v ní prolínají tři 

základní linie a jsou použita čtyři různá loga. Z linií se objevuje Prorsum, Brit a London.  

 Jakkoli se mohou posedávající či polehávající postavy na fotografiích zdát 

přirozené, nejedná se o realitu. Tyto reklamní fotografie implikují kód, který nám má 

sdělovat, že i my můžeme vypadat takto ležérně na pláži. Stačí si ovšem povšimnout 

detailů – jako například bot na vysokých podpatcích, které mají ženy obuté a nereálnost 

situace je zde odhalena (obr. 39, 47). Módní fotografie vytváří magickou představu o 

dokonalém světě, který zde mohl být. Absence kódu ve fotografii, kde není vztah 

transformace, ale zaznamenávání, podporuje na rovině konotace mýtus nepřirozenosti 

fotografií. Jméno fotografa Maria Testina je zárukou kvality – obrazy mají jak uměleckou 

a estetickou hodnotu, tak i splňují podmínky úspěšné prezentace. 

 Na rovinu konotovaného, kulturního, sdělení může být nahlíženo rozličně podle 

zvolených znaků. Jistě je možné různé čtení při nahlédnutí fotografií několika divákům. 

Počet čtení téhož obrazu je individuálně variabilní, avšak závisí na různých znalostech, 

které divák má. Ať už jsou to vědomosti o estetice, kultuře nebo jiné, vždy bude čtení 

obrazu záviset na souboru těchto znalostí. Variabilita čtení reklamního obrazu jej ovšem 

nemůže nijak ohrozit. Kvalitní reklama je vytvořena vždy tak, aby i přes množství 

označujících obsažených v obraze, docházel divák ke stejným záměrům, jaké měli i tvůrci 

reklamy.  

Jelikož byly jako první základní znaky zvoleny dvojice žen a mužů, bude pozornost 

věnována nejprve jim. Tato dvě označující jsou zde kladena vedle sebe, přičemž se nás 

snaží přesvědčit o skutečnosti situací – jedná se o znaky ikonické. Modelky i modelové 

mají míry požadované ve světě vysoké módy, tudíž pro nás mohou být indexikálním 

znakem fyzické krásy. Zatímco ženy jsou štíhlé s jemnými rysy v obličeji a dlouhými vlasy 

a splňují tak současný symbol krásy, muži nejsou příliš maskulinní, jak současný světový 
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trend udává. Modelové jsou spíše drobnější postavy s delšími vlasy a jakoby 

intelektuálním výrazem, což je typické pro britský „streetstylový“ svět. Opět se jedná o 

index. Všechny postavy na fotografiích jsou Britové, což může být dalším indexikálním 

znakem určité britské sofistikovanosti. Kampaň má zjevně za cíl napodobit klasický 

britský styl, s čímž je spojen i vzhled mladého muže jako typického intelektuála s delšími 

vlasy ve stylu skupiny Beatles.  

 Důležitým znakem je i prostředí pláže, kde je kampaň pořízena. Divák okamžitě 

získává představu čisté oblázkové pláže s průzračným mořem v dáli, kde může posedávat 

v luxusním oblečení a odpočívat – jedná se o ikonický znak.  

 Pláž může rovněž symbolizovat volnost a moře svobodu, stejně tak ale i 

nespoutanost britské přírody a zdejšího proměnlivého klimatu.  

 Ačkoli se na každé z fotografií objevuje alespoň jedna postava oblečena do 

trenčkotu klasického střihu nebo některé z jeho inovací, z kampaně jasně vyplývá, že i 

v luxusním oblečení se můžete pohybovat na běžných veřejných místech jako je například 

populární brightonská pláž. Kampaň navozuje dojem, že oblečení exkluzivních značek už 

není určeno pouze pro drahé destinace, ale naopak že je dostupné všem.  

 Po zhlédnutí reklamy je jasné, že trenčkot symbolizuje klasickou módu, která 

ovšem může díky inovacím, o něž se hlavní návrhář Christopher Bailey velmi zasazuje, být 

i moderní a velmi trendy. Rovněž je samotným symbolem značky založené na perfektním 

řemesle a zpracování. V případě ztotožnění se diváka s modelkou či modelem, že v něm 

bude vypadat stejně uvolněně a šik, se jedná o indexikální znak.  

 Logo Burberry zde funguje jako znak symbolický, který zastupuje celou společnost 

Burberry spolu se všemi výrobky, na nichž je logo značky. Jistě je na místě se domnívat, 

že v případě tištěné reklamy logo zasazené do fotografie právě ji samotnou označuje jako 

reklamní.  

 Dvěma nejdůležitějšími znaky v této kampani jsou modelky a modelové a šaty, 

které mají na sobě. Všechny postavy odkazují ke kráse, mládí a uvolněné eleganci. Šaty, 

zejména pak kabáty, jsou spojeny s postavami prostřednictvím loga, které je na 

fotografiích uvedeno. Reklamní kampaň tak zamýšlí předat divákovi myšlenku, že vše, co 

je označované postavami žen a mužů, je přeneseno na vyobrazené šaty. Je zde vytvořen 

metaforický znak, který divákovi podbízí význam, že prostřednictvím oblečení značky 

Burberry bude stejně krásný, štíhlý a  elegantní jako modelky a modelové. 

 Málokdo by si současné moderní pojetí kabátu trenčkot spojoval s původním 

návrhem vojenského kabátu Thomase Burberryho. Rovněž by se zde ovšem jednalo o 
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vizuální metaforu, ačkoli spojitost s vlastnostmi vojenské uniformy zejména v této 

kampani už není příliš pravděpodobná.  

Oblečení a doplňky ve spojení s prostředím pláže označuje „anglickost“ metonymií. 

Je zřejmé, že mezi metabolami dává fotografiím nejvíce konotátorů metonymie.
11

 Kromě 

anglickosti rovněž označuje pocit, v současné době skloňovaný celým módním světem, 

nejčastěji anglicky označovaný jako „coolness“. Jedná se o nevynucený vzhled, avšak 

podle posledních trendů, který je stále více vyhledávaný mladými lidmi. Spolu se silnou 

marketingovou strategií a důrazem na používání moderních technologií se značka 

intenzivně dožaduje zájmu mladší generace zákazníků.  

 Metonymické označující dává do popředí označované, zároveň je také metonymie 

zakořeněna v divákových zkušenostech a znalostech vzhledem k tomu, že obvykle zahrnují 

přímé asociace. Všechny fotografie v kampani jsou metonymické a stojí za příbuzné 

aktivity, jimiž mohou být např. nakupování, pocit luxusu, tvorba módních domů atd.  

 Na fotografiích č. 24 a 25 má modelka pláštěnku a ze stejného materiálu vyrobenou 

i kabelku. Tyto objekty mohou reprezentovat subjekt, který na fotografiích přítomen není, 

avšak je s nimi spojen – jedná se o déšť. S dekódováním tohoto vztahu a odhalením 

označovaného se ovšem pojí znalost tamějšího klimatu.  

 Synekdocha je zcela zásadní figura obsažená v této reklamní kampani. Kromě 

jasného zastoupení části za celek v případě výřezu fotografie, kdy chápeme, že brightonská 

pláž není pouze tento kousek vyobrazený na fotografii a že moře dosahuje dále, než jak je 

ukázáno na obrázku. Stejný indexikální vztah se objevuje i při vyobrazení pouze části 

ženy, která zastupuje její celou postavu, přičemž to samé platí u i postav mužů. 

V podobném stylu, kdy jsou zobrazovány pouze části hlavních protagonistů, se nesou i 

předchozí kampaně vytvořené Mariem Testinem. Jedná se o detailní záběry a čtenáři 

časopisů mohou použít svou představivost k dotvoření tohoto zachyceného momentu.   

Rovněž zde modelky mohou zastupovat všechny ženy obecně a stejně tak i 

modelové muže. Modelky jako proporčně určitý typ žen jsou tak hyponymem 

nadřazenému druhu, kterým je ženské pohlaví obecně. Zde by se vzhledem k etnické 

diverzifikaci reklamy nemělo jednat o metonymický omyl, avšak fotografované ženy jsou 

všechny velmi mladé a jednotných tělesných proporcí. Stejným typem hyponyma je i 

následující příklad: jelikož je celé obsazení kampaně britské národnosti, tak i tato 

skupinka, která je etnicky diferenciovaná, může reprezentovat celé Spojené království.   

                                                 
11

 Metabola je figura, která nahrazuje jedno označující za jiné. (Barthes 2004b: 60) 
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 Jako synekdocha může fungovat i vybrané oblečení na fotografiích, které stojí za 

celou kolekci určenou na jaro a léto, stejně tak trenčkot může zastupovat všechny ostatní 

kabáty a být mu tak hyponymem. Rovněž je nutné zmínit, že fotografie bývají do tiskovin 

umísťovány jednotlivě, tudíž jeden obrázek poté reprezentuje celou reklamní kampaň. 

Fotografie je tak podřazená kampani. 

 Reklamní kampaň není zamýšlena jako ironická. Vnímání zakódovaných znaků je 

ovšem velmi individuální.  

 Po zhlédnutí fotografií je velmi jednoduché určit základní binární opozice, jež se 

zde objevují. Jedná se o protiklad muže a ženy, kteří jsou k sobě kladeni do dvojice podle 

konzervativního pojetí. Poměrně netradičně je poté na jedné fotografii zachycena skupina 

tří mladíků (obr. 41). Mladíci a jejich rebelský výraz s ofinou zasahující až k úrovni očí tak 

stojí v opozici k tzv. hodnému chlapci s krátkým sestřihem. 

Výrazný binární protiklad je vidět v typu oblečení, které mají všichni modelové na 

sobě vzhledem k prostředí, v němž se nacházejí. Nikdo z nich nemá na sobě plavky ani jiné 

podobně letní oblečení. Naopak z použitých materiálů poměrně převládá kůže, což je 

odolný a pevný materiál užívaný spíše na oblečení na jízdu na motocyklu. 

Klasické barvy a neonové barvy, jež byly velkým trendem této sezóny, se zde staví 

proti sobě. Tento střet je rovněž možné zpozorovat (obr. 37, 38, 39, 46, 48, 49, 50). 

 Burberry vytváří své reklamní kampaně tak, aby byly co nejotevřenější čtení. Jsou 

totiž určené pro celosvětový trh. Zároveň však vsází na tvorbu základních interpretans, 

které budou vždy odkazovat ke značce, kvalitě, historii řemesla a Velké Británii. Nemá 

zájem diváka a tím i potencionálního zákazníka šokovat, naopak ho chce přesvědčit o 

serióznosti společnosti. Dbá na dobré jméno a vyvíjí neustálou snahu, aby nebylo nijak 

poškozeno. Tato vybraná reklamní kampaň tak drží standard značky a jednoduchou 

prezentací předává základní informace i divákovi.  

 Prostřednictvím dekódování znaku divák dospívá k mýtu krásy, který je zde 

jednoznačně přítomen. Rovněž ale kampaň podporuje mytologii rovnoprávnosti mezi muži 

a ženami. Obě pohlaví jsou na fotografiích zobrazena jako rovnocenní partneři. Jsou 

nastylizováni tak, aby měli hlavu vždy na stejné úrovni.  

 I zde se je uplatněn mýtus fotografické pravdy. Svět zobrazený na fotografiích 

ovšem neodráží realitu. Naopak do fotografické prezentace Burberry je pravidelně 

mechanicky zasahováno člověkem s cílem vytvořit pro diváka atraktivnější podívanou. 

 Neustálé intence společnosti Burberry o podpoření nacionálního smýšlení a 

podporování nových britských talentů vede k velké popularitě značky. Společenský a 
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kulturní aspekt kampaně se tak odvíjí od dlouhodobě budované dobré pověsti. Baileyho cíl 

kampaně přiblížit se mladé generaci spotřebitelů byl pravděpodobně naplněn, avšak 

otázkou zůstává, zdali se to odrazí i v ekonomické sféře. Značka ceny produktů nijak 

nesnížila, a tak si ji mladí sice oblíbili, ale volí raději levné napodobeniny.  

 Důkaz, že Burberry představuje životní styl na vysoké úrovni, je možné nalézt 

v různých odvětvích. Lidé se inspirují nejčastěji v barvách a rozvržení kostkovaného vzoru 

a používají jej různě – např. na spořič na obrazovce počítače (obr. 34), na balení dárků 

(obr. 35), na manikúru (obr. 36) atd. 
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3.3. Reklamní prezentace módního domu Dolce & Gabbana 

 

 

3.3.1. Přiblížení značky Dolce & Gabbana 

 Dolce & Gabbana je při srovnání s jinými módními domy velmi mladou značkou. 

Byla založena v roce 1985 v Miláně mladými Italy Domenicem Dolce (narozeným 1958) a 

Stefanem Gabbanou (narozeným 1962), kteří se setkali pouhých pět let před tím. Zatímco 

Dolce pochází z krejčovské rodiny a perfektně ovládá řemeslo, Gabbana se zaměřuje na 

grafické návrhy. Mladíci spojili své dovednosti a zaměřili se především na neobarokní 

tvary, nápadné potisky, zvířecí vzory a luxusní modely. (Jonas 2008: 130) 

 Dolce pochází ze Sicílie, přičemž právě sicilské vlivy jsou v jejich tvorbě velmi 

patrné. Často používají tmavé látky a krajky a modelky mají kolem krku růžencový 

řetízek. Jejich modely v sobě nesou italskou noblesu a nevinnost, zároveň ale i typickou 

rozpustilou nevázanost a smyslnost. Jistá „italskost“ se odráží v celé jejich tvorbě a právě 

jejich setkání na Sicílii je velmi ovlivnilo. Jones a Rushton uvádí, že: „Právě odtud pochází 

zdroj jejich estetických inspirací: tradičně přísně vychovávané sicilské dívky 

s neprůhlednými černými punčochami, černými krajkami, venkovskými, folklórními 

sukněmi a šátky s třásněmi, a také naopak ´Latino-vamp´ (v korzetu, s vysokými podpatky 

a dobře viditelným spodním prádlem) a též sicilští gangsteři (v dobře střižených 

pruhovaných oblecích a s měkkým plstěným kloboukem). Tyto mosty mezi extrémními 

protiklady – maskulinní/femininní, měkký/tvrdý, nevinný/korumpovaný – činí produkci 

značky tak vzrušující.“ (Jones, Rushton 2010: 192)  

 Návrháři se zjevně inspirují v klasickém italském filmu – režiséry: Fellinim, 

Viscontim, Rosselinim a herečkami Annou Magniani a Sophií Loren. Současně s tím vše 

ale spojují se soudobým filmem, hudbou i sportem. Směšují tak klasické prvky 

s moderními a vznikají velmi svěží a mladistvé modely. 

 Za všechny oblasti výroby zodpovídají oba partneři stejně, přesto je Gabbana 

považován za stratéga firmy. Při dvacetiletém výročí založení společnosti v roce 2005 

měla značka osmdesát tři vlastních butiků a celkový obrat 1 miliardu eur. Odborníci jim 

předpovídají budoucnost jako slavného módního impéria. Jako jedni z mála v oblasti 

luxusní módy si mohou dovolit zůstat nezávislí – jako první italská firma si založili 

dceřinou společnost v Číně, která je vlastněna výhradně italskými majiteli. (Jonas 2008: 

132)  
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 Dolce & Gabbana sídlí v  Miláně, kde kromě svých obchodů vlastní i kavárny a 

kadeřnické a masážní salóny. Tradiční přehlídky v rámci týdnů módy se poté konají 

v budově starého kina, kam se vejde téměř tisíc diváků.  

 V současné době značka zahrnuje linii pro mladistvé, dětskou módu, plážovou 

módu, dámské prádlo, brýle, parfémy, hodinky a módní doplňky. Vše nabízí v síti 

vlastních prodejen. (Jones, Rushton 2010: 192) 

 Společnost donedávna vlastnila dvě linie. První z nich je Dolce&Gabbana, která se 

specializuje na luxusnější prvky ovlivněné návrháři a je více formální a nadčasová, ale 

reaguje na trendy stejně jako na sezónní změny. Druhou byla až do září 2011, kdy byla 

uvedena poslední kolekce na jaro/léto 2012, cenově příznivější linie D&G. Jednalo se o 

mladistvé, ležérní kolekce, které se snažily udávat trendy spíše než je následovat. Od 

července 2012 zahájila značka produkci linie „couture“, tj. kolekci vysoké krejčoviny. 

První přehlídka se konala v  rodném městě Domenica Dolce Taormina na Sicílii.  

 



 63 

3.3.2 Představení reklamní kampaně 

 Od dvacátého výročí značky se módní dům v čele s Domenicem Dolce a Stefanem 

Gabbanou navrací ke kořenům italské módy a inspirují se ve stylu „Made in Italy“ (česky 

„Vyrobeno v Itálii“). Černobílé fotografie odráží sexuální podtext, který je pro jejich 

tvorbu příznačný. Své dámské a pánské kolekce prezentuje odděleně. 

Kampaň Dolce & Gabbana pro ženy na období jaro a léto roku 2011 se skládá 

z devíti fotografií a pro muže z dvanácti. Fotografem kampaně je Steven Klein, který stojí i 

za předchozí kampaní, ve které byla jednou z hlavních postav americká zpěvačka 

s italskými kořeny Madonna. Tyto fotografie ale označují velmi rozdílný estetický směr – 

opálené, rozcuchané dívky focené venku v eroticky nabytých scénách zde stojí v kontrastu 

s domáckým, ačkoli pro značku charakteristicky svůdným, prostředím, ve kterém byla 

pořízena kampaň na předchozí kolekci podzim/zima 2010 s Madonnou (obr. 65).  

Kampaň vytváří dojem, že se odehrává v italské přímořské vesnici, ačkoli byla 

pořízena ve studiu.  

 Reklama vzbuzuje silné emoce a jistě nenabízí obrazy prvoplánově atraktivních 

modelek. Protagonistky na obrázcích křičí, pláčou, perou prádlo, klevetí – tak jako by byly 

skutečné sicilské ženy. Samozřejmě mají na sobě krásné šaty, které byly převedeny na 

týdnu módy v Miláně v září 2010. Celá kampaň byla zveřejněna až v lednu následujícího 

roku. 

 Objevují se zde čtyři světově uznávané modelky: Brazilka s italskými kořeny Izabel 

Goulart, Brazilka, která od dětství žije v Itálii, Isabeli Fontani, Brazilka s italskými a 

polskými kořeny Alessandra Ambrosio a Běloruska Maryna Linchuk.  

Hlavními postavami pánské kolekce jsou modelové Kanaďan Noah Mills, 

Američané  Tony Ward a Travis Bland, Francouz Adam Senn a Britové Sam Whitman, 

David Gandy a Sam Webb. 

 Základní barvou, která se zde objevuje nejčastěji, je bílá. Všechny mužské postavy 

mají volně upravené vlasy a na oblečené lněné košile, džínsy, šortky a trička. Rovněž se 

navrací k bílým nátělníkům a klasické černé barvě.  

 Je důležité připomenout, že erotický nádech fotografií je pro tvorbu Dolce & 

Gabbana typický. „Sexualizace kultury souvisela i s dráždivými leopardími potisky, které 

prakticky z módní scény od osmdesátých let nezmizely. Dvojice návrhářů Domenico Dolce 

a Stefano Gabbana pracovali vždy s patřičnou dávkou smyslnosti. Erotický náboj byl 

umocňován na pozadí katolického puritánství. Inspirovali se oblečením sicilských vdov, 

církevních hodnostářů, jeptišek, hrdinkami neorealistických filmů šedesátých let. 
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Náboženskou tematiku proměňovali v blasfemii,“ uvádí Máchalová. (Máchalová 2003: 

149) 

 Dolce & Gabbana má díky eroticky laděným reklamám už několik zkušeností 

s kritikou svých kampaní. Nejznámějším případem je fotografie z kampaně v roce 2007, 

proti níž vystoupilo několik států včetně Itálie a kampaň byla zakázána. Na obrázku byla 

zobrazena ležící žena a několik mužů, z nichž jeden ji drží za zápěstí. Kritici namítali, že 

se jde o oslavu znásilnění. Jedná se o jednu z nejkontroverznějších reklam v módní historii. 

Na otázku, co je při tvorbě inspiruje, návrhářské duo odpovídá: „Jsme inspirováni 

každodenním životem, světem a lidmi, kteří nás obklopují. Kromě toho jsou zde klíčové 

elementy, které jsou konstantní a nekonečné zdroje inspirace (a které reprezentují naši 

identitu a kořeny). Jsou jimi Středozemí, Sicílie, černá a bílá a filmy italského neo-

realismu. Jsme také ale inspirováni protiklady, které se navzájem přitahují, kontrasty, 

hudbou a filmem.“
12

 (Jones, Rushton 2010: 199) 

 Dolce & Gabbana opět vsází na tradice italské Sicílie. Fotografie dokazují, že  

vášnivá sicilská historie s téměř násilným pozadím je melancholická, ale vždy fascinující. 

Kampaň je vytvořena tak, aby vyvolávala dojem, že chce vyprávět příběh této země, místo 

klasické prezentace oděvů.  

 

                                                 
12

 V originále: „We are inspired by everyday life, by the world and by the people that surround us. Besides 

that, there are key elements that are our constant and continuous sources of inspiration (and that represent our 

identity and our roots); that is to say, the Mediterranean, Sicily, black and white, and the films of Italian neo-

realism. But we are also inspired by opposites that attract each other, by contrasts, by music and cinema.“ 

(Jones, Rushton 2010: 199) 
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3.3.3 Analýza vizuálního obrazu reklam módního domu Dolce & Gabbana  

 

3.3.3.1. Rozbor loga Dolce & Gabbana  

 Logo Dolce & Gabbana je ideálním příkladem minimalistického designu. Zároveň 

se ale ocitá mezi nejrozeznatelnějšími typografickými logy, které byly kdy vytvořeny. 

Logo má osobitou estetiku inspirovanou barokem a celkově charakterizuje efektivní přenos 

zprávy od značky se silnou touhou po modernitě. Skládá se z příjmení obou návrhářů – 

Domenica Dolce a Stefana Gabbany.  

 Logo linie Dolce&Gabbana je vždy psané velkými písmeny spolu se spojovacím 

symbolem „&“ v malém formátu (v italštině je poté vyslovováno jako „e“) a na rozdíl od 

názvu společnosti bez mezer. Je vždy černé na bílém podkladu nebo přesně naopak (obr. 

51). Nedávno zrušená linie D&G pak nejčastěji nesla spojení těchto dvou písmen spolu 

s malým nápisem „Dolce & Gabbana“ pod nimi (obr. 52). Dětská kolekce dříve užívala 

logo D&G Junior (obr. 53). Nyní dámská, pánská i dětská kolekce používá stejné logo, a to 

klasické „DOLCE&GABBANA“.  

 Logo má za cíl reprezentovat značku a nést její dobré jméno. Avšak v případě 

Dolce & Gabbana je diskutabilní, zdali společnost je veřejností vnímána pouze pozitivně. 

Není pochyb o kvalitě daných výrobků, avšak s ohledem na minulé kauzy může být rovněž 

považována za kontroverzní a odvážnou.  

 Ačkoli je logo Dolce & Gabbana složeno z písmen, konkrétně ze spojení dvou 

jmen. Toto sdělení může být ještě dále analyzováno. Znak Dolce & Gabbana nepodává 

pouze jméno firmy a její dva návrháře. Nejedná se pouze o text. Se svou výslovností 

rovněž přináší i dodatečné označované, jímž je „italskost“. K jeho dešifrování ovšem není 

nutné znát jazykový kód italštiny, ačkoli překlad italského slova „dolce“ (v češtině 

„sladký“) je světově známý. Divák rozpoznává zdvojené jazykové sdělení, které v sobě 

nese denotaci i konotaci. Jelikož se ale jedná o psaný znak, bývá počítána pouze jedna 

zpráva, kterou přináší.   

 Vizuální metafora zahrnuje funkci transferu jistých kvalit z jednoho znaku na 

druhý. Samozřejmě závisí na tvůrci reklamy, jak odliší podobné produkty jeden od 

druhého. V pojmech sémiotiky by bylo vhodné užít spojení, že pro něj vytváří různé 

označované. Jedná se o spojení produktu s určitým souborem společenských hodnot. 

Obecně logo tvoří spojení mezi dvěma klíčovými označujícími. Jelikož metafory nejsou 

arbitrární a vychází z naší společenské a kulturní zkušenosti, je nutné název značky znát. 

Bez této znalosti bychom nemohli metaforu odhalit.  
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Výše zmíněný transfer vybraných kvalit z jednoho znaku ke druhému zde probíhá 

mezi proslulým jménem a kvalitou výrobků značky a konkrétními produkty, na nichž je 

logo zobrazeno. Spotřebitel tak získá dojem, že všechny výrobky s logem 

„DOLCE&GABBANA“ mají stejné vlastnosti jako to, co logo samotné znázorňuje.  

 Mýty, jakožto odraz vlivu na hodnoty společnosti, navazují na problematiku 

metafory. Jednoduchá forma loga může sloužit k označení širokého konceptu. Je možné 

určit i mýtus loga podle Barthese. Jedná se o kvantifikaci kvality – mýtus imaginárního 

společného jmenovatele předmětů prostřednictvím redukce kvality na kvantitu. (Barthes 

2004a: 151 – 152) Stále více zákazníků si vybírá zboží podle zobrazeného loga a ceny 

zboží – ta je v případě výrobků Dolce & Gabbana velmi vysoká.  

 Rétorická figura s názvem metonymie je spojena s odkazováním. Jedná se o 

metodu pojmenování nebo identifikování něčeho zmíněním něčeho jiného, které je jeho 

součástí, nebo je s ním symbolicky spojeno. Reprezentace reality nevyhnutelně zahrnuje 

metonymii. My si vybíráme části „reality“, které stojí za celek. V případě spatření loga 

Dolce & Gabbana zpravidla nepomýšlíme pouze na osobnosti obou návrhářů, ale i na 

všechno, co se k této značce pojí - jejich výrobky, tvorbu, typické prvky, barvy a i jistou 

„italskost“.  

 Metonymické asociace závisí na divákových znalostech a zkušenostech. Je možné 

nalézt mnoho spojení mezi logem a různými činnostmi. Kromě typického nakupování 

může být se jménem značky spojen i konzumerismus a touha po produktech označených 

logem. S tímto je spojen i aspekt objevující se v současné společnosti čím dál častěji. 

Moderní kultura západní společnosti touží po bohatství a úspěchu. Pokud lidé bohatí 

nejsou, snaží se o tom alespoň přesvědčit své okolí, a to nejčastěji tak, že při výběru zboží 

dávají přednost tomu, které nese logo velké značky. 

Oficiální logo je část zastupující celek, jímž je celá firma. Z rétorických figur se 

jedná o synekdochu. Pro zákazníky, kteří nepochází z Itálie, může logo ztělesňovat italský 

styl oblékání, ale i života. 

Ironie není v oficiálním logu nikde přítomna, nicméně parodie na loga významných 

značek se stávají čím dál tím častěji zábavou mladé generace – a to navzdory tomu, že 

tento velmi specifický druh humoru není společnostmi přijímán pozitivně.  

Mezi odpůrce značkového oblečení a tzv. označkovávání šatů logy se staví i český 

internetový obchod nabízející trička se záměrně upravenými logy. S nápisem „Dolce & 

Gaymáma“ (obr. 54) tak jasně ukazují své stanovisko. Prodej těchto triček dosud nebyl 

zakázán, je však otázkou času, kdy se tato informace dostane k právnímu oddělení Dolce & 
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Gabbana, které je v oblasti zneužívání loga velmi nesmlouvavé. Naposledy se v dubnu 

2011 společnost soudila s malým obchodem v Kapském Městě v Jihoafrické republice 

s názvem „Dolce & Banana“. Majitelka obchodu Mijou Beller byla obviněna, že se název 

jejího obchodu vysmívá známé obchodní značce „Dolce & Gabbana“. Jelikož neuposlechla 

dvě varování, je po ní nyní vymáhána částka tisíců dolarů. Zároveň byla nucena 

přejmenovat svůj obchod na pouhé „Banana“, a to navzdory tomu, že nebylo dokázáno, že 

by si kdokoli spojoval jméno světoznámé módní společnosti s malým obchůdkem. (Wise 

2012) 

 

3.3.3.2. Vlastní analýza reklamní kampaně Dolce & Gabbana jaro/léto 2011 

 Reklamní kampaň linie Dolce&Gabbana určená na období jara a léta roku 2011 je 

rozdělena podle dámské a pánské kolekce, ačkoli styl kampaně je jednotný. Postavy 

vystupují na jednotlivých fotografiích po skupinkách, avšak nikdy ne smíšených. I to je 

součástí záměru, jak by měla kampaň působit.  

Při nebraní zřetele na lingvistickou zprávu v podobě loga, jež je společným znakem 

dámské i pánské kampaně, zbývá čistý obraz. V těchto obrazech se na rovině denotace 

objevují různé znaky, které dohromady vytváří představu, že v reprezentovaných scénách 

je ukázán život na italské Sicílii. Označované nám implikují jak postavy, tak i zobrazené 

pracovní pomůcky v podobě vědra (obr. 60) nebo lodi (obr. 67, 69, 70). Označujícími jsou 

naznačené činnosti typické pro život v dané oblasti. Ke čtení prvního znaku postačí 

divákovi vědění o rozdílech v kulturách různých zemí. Druhý znak je podobně jednoduchý 

– jeho označujícím je spojení naznačených aktivit, vzhled postav a černobílé provedení s  

odlesky moře na fotografiích. Označovaným je zde Itálie a její část Sicílie – nebo spíše 

jejich esence, jistá „italskost“. Tento znak je ve funkčním vztahu ke konotovanému znaku 

lingvistického sdělení, jímž je logo. O „italskosti“ se dá hovořit všude mimo Itálie, ačkoli i 

její obyvatelé si zásadní prvky své kultury uvědomují. Jedná se o základ znalosti 

turistických stereotypů.  

V dámské i pánské kampani lze poté nalézt přinejmenším dva základní znaky. U 

reklamy určené pro ženy je prvním znakem postava ženy a druhým šaty, které mají na 

sobě. V pánské reklamě je poté základním znakem postava muže a dalším vyobrazené 

oblečení. 

  Zároveň je k fotografiím připojena informace, že se jedná o reklamu. Ta vyplývá 

ze zobrazeného loga, které je společným znakem obou kampaní. Objevuje se v levém 

dolním rohu v bílé barvě na průhledném podkladě. Divákovi umožňuje rozpoznat, že je 
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daná fotografie reklamou a přizpůsobit tak svou mysl jejímu čtení. Logo zde má funkci 

lingvistického sdělení ukotvení, což je v reklamě běžné.  

 Dalším společným znakem je prostředí „italské“ přímořské vesnice. Scéna všech 

fotografií se skládá z holých stěn i země ve stejném odstínu.  

Reklamní kampaň je určena pro inzerci v módních časopisech. Jelikož se nejedná o 

tradiční jednoduchou prezentaci šatů a doplňků, je možné ve fotografiích nalézt další 

sdělení, o což má i značka zájem. Dolce & Gabbana se kromě jiného velmi inspiruje 

v umění filmu. Všechny postavy na fotografiích jsou tak v pohybu, tudíž čtenář může 

získat dojem, že se jedná o zachycení skutečnosti. Jakkoli reálně mohou některé fotografie 

působit, je nutné si uvědomit, že módní fotografie nikdy nezobrazuje realitu. Ani prostředí 

není skutečné a i záběry, na kterých muži veslují na lodi (obr. 67) jsou pořízeny 

v uzavřeném fotografickém studiu.  

 Právě zmíněné znaky spolu vytváří soudržný celek, řídí se obecně kulturním 

věděním a odkazují ke svým označovaným.  

 Na rovině konotace je také nutné hovořit o zásahu do fotografií, jelikož: „…zásahy 

člověka do fotografie (zarámování, vzdálenost, osvětlení, neostrost, splývavost atd.) patří 

totiž všechny do roviny konotace,“ uvádí Barthes. (Barthes 2004b: 57) K vytvoření 

specifického rázu fotografií, které vyvolávají dojem, že byly pořízeny ve vesnici na 

pobřeží slunné Sicílie, bylo nutné použít speciální osvětlení. Fotografie jsou tak plné 

odlesků moře, což působí uměleckým dojmem a dává tak reklamní kampani novou 

dimenzi. 

 Zcela úmyslně nejsou v kampani využity barvy zářivé, ale pouze tlumené odstíny 

bílé a černé. Tato kombinace umocňuje celkový dojem, a zároveň odráží pojetí kolekce i 

intence značky. Záměrné utlumení barev ale rovněž může vyvolat zklamání, že v dnešních 

módních kampaních se stále méně objevuje bílá ve své základní podobě. Stále častěji je 

rozmazávána a s pomocí vystínování se autoři kampaně snaží dosáhnout umělečtější 

prezentace. 

 Na rovině konotace je reklama variabilní ve čtení na základě čtenářova přístupu a 

jeho předchozích zkušeností a kulturních znalostí, na něž je zejména v této kampani kladen 

velký důraz.  

V části reklamní kampaně, kde je prezentována dámská kolekce bylo určeno 

několik základních znaků. Prvním z nich byla postava ženy. Na fotografiích jsou všechny 

ženy modelky s mírami vyhovujícími světovému módnímu trendu. Schválně si návrháři 

vybírají snědé typy s tmavými vlasy, které tak mají odpovídat obecným představám o 
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vzhledu italské ženy. Jedná se o znak ikonický. Některé z nich také skutečně mají italské 

kořeny. Na fotografiích jsou zachyceny v různých dynamických pózách či úkonech – tyto 

pohyby poté implikují divokost a vášnivost. Toto spojení na základě určité věcné 

souvislosti se nazývá znak indexikální.  

Ženy v černých krajkových šátcích mohou symbolizovat katolickou oddanost (obr. 

63), zatímco na jiných fotografiích mohou symbolizovat nevinnost (obr. 59, 60) nebo 

divokost (obr. 56, 57, 62, 64). Jejich výrazy ve tváři poté odkazují k vášnivým emocím – 

obecně jsou Italové považováni za velmi impulzivní národ.  

 Dalším důležitým znakem v kampani jsou šaty, které mají na sobě. Všechny 

modelky oděny do bílé mohou symbolizovat čistotu (obr. 58, 59, 60), zatímco ženy v černé 

typickou spořádanost a zbožnost (obr. 61, 62, 63). Objevují se zde šaty elegantní (obr. 61, 

64), ale i smyslné s velkými výstřihy (obr. 58, 59, 60). Vzhled modelek je doplněn o 

několik typů provedení kabelky s příhodným  názvem „Miss Sicily“ (obr. 56, 57, 59, 61, 

64) a výrazných šperků, nejčastěji v podobě náušnic (obr. 56, 57, 58, 60, 61, 64). Tyto 

prvky ještě umocní středomořský vzhled.  

Krátké bílé vršky připomínají korzety a podprsenky (obr. 58, 60, 61), tj. prvky 

typické pro tvorbu Dolceho a Gabbany. Jedná o znak ikonický. Znakem indexikálním poté 

mohou být černé kostýmky složené ze saka a úzké sukně pod kolena, které sicilské ženy 

tradičně nosily v neděli na bohoslužbu do kostela (obr. 61, 62).  

 Fotografiemi početněji zastoupená kampaň na propagaci pánské kolekce obsahuje 

rovněž dva základní znaky. Prvním z nich je postava muže jakožto symbolu silného a 

odvážného jedince, což se jasně objevuje v obrázcích č. 67, 68, 69, 70, 71, 72 a 74. Je zde 

vytvořen dojem, že muži rybaří v bouři (obr. 67).  

 Jasným ikonickým znakem bude vyobrazení vysokého, maskulinního muže snědé 

pleti s tmavými vlasy jako typického italského muže (obr. 66 až 77). Na rozdíl od 

prezentace dámské kolekce zde není vybrán ani jeden model italské národnosti nebo 

s předky v této zemi. Kromě toho, jak by měl podle společnosti „pravý“ Ital vypadat jsou 

zde využita také další klišé – např. tradiční oblíbenost sportu fotbal v zobrazení míče (obr. 

75, 77) nebo zručnost v rybaření (obr. 67, 70, 71, 72, 73). Jedná se o znaky indexikální. 

 Dalším znakem kampaně jsou šaty, které mají modelové na sobě. Na rozdíl od žen 

jsou oblečeni převážně na práci, nebo jsou rovnou polonazí. Sváteční šaty se poté objevují 

pouze na obr. č. 71 , kde mají dva aktéři čistě bílé sako a kalhoty, a na obrázku č. 68, kde 

je muž v černém kvádru, bílé košili a černé kravatě bráněn jiným mužem. Obě fotografie 

odkazují k minulosti Sicílie jakožto centra gangsterů. Jedná se tak o indexikální znak. 
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 Nejčastějším oděvem jsou zde džínsy, které byly původně označovány jako 

pracovní oděv. Spolu s roztrhanými tričky a rozhalenými košilemi symbolizují odolné 

oblečení vhodné na práci (obr. 69 až 73).  

 Znakem společným oběma kampaním je prostředí vesnice. Reklamní kampaň 

prezentuje kolekce určené na jaro a léto, přímořská vesnice tak velmi příhodně odkazuje 

k místu, kde je možné prezentované oblečení nosit. Zde funguje jako indexikální znak. 

Vesnice na jihu Evropy a s tím spojené moře a slunce symbolizují léto a teplo, na což je 

oblečení určeno.  

 Vizuální metafora zahrnuje transfer mezi dvěma klíčovými označujícími, které jsou 

zde kladeny vedle sebe. Obrazy žen a mužů odkazují ke kráse, štíhlosti, italské vášnivosti a 

smyslnosti. Šaty, které mají na sobě, označují letní kolekci Dolce & Gabbana. V levém 

dolním rohu je vždy uvedeno logo značky, které zde spojuje tato základní označující. 

Cílem samozřejmě je, aby u diváka proběhl transfer mezi kvalitami, které představují 

zobrazené postavy k šatům. Jedno označované je nahrazeno za druhé a je tak vytvořen 

nový metaforický znak, který zde nabízí význam, že šaty značky Dolce & Gabbana jsou 

ztělesněním krásy, štíhlosti, italské vášnivosti a smyslnosti.  

 Vizuální metonymie je založena na různých indexikálních vztazích mezi 

označovanými, zejména pak v záměně následku za příčinu. V případě módních reklam se 

nejčastěji vyskytuje typ metonymie, kdy je výrobce zaměněn za produkt. Metonymie může 

být aplikována na objekt, který je v reklamě přítomný, ale který reprezentuje objekt, s nímž 

je spojen, ačkoli ten v ní zobrazen není. Reklamní kampaň Dolce & Gabbana promlouvá 

k divákovi metonymickými obrazy – každý z nich stojí za činnost spojenou s tradičním 

životem v italské Sicílii. Ženy v černých krajkových šátcích přes hlavu odkazují ke 

katolické zbožnosti a modlení (obr. 63). Polonahé modelky s kbelíky reprezentují domácí 

práce, které zde běžně ženy vykonávaly – např. praní (obr. 60). Zbývající fotografie 

dámské kolekce přináší obrazy slavnostněji oblečených žen, které podle výrazů ve tváři 

divoce diskutují, vznáší nad sebou soudy a klevetí (obr. 56, 57, 61, 62, 64).  

 Zatímco ženy jsou v kampani vyobrazeny jako ty, co se starají o rodinu a 

domácnost, muži jsou v pánské části prezentováni jako tvrdě pracující rybáři, kteří si ve 

volných chvílích zahrají Italy tolik oblíbenou kolektivní hru fotbal. Modelové pózující 

s lodí a pádly, provazy a rybou reprezentují tradiční práci na jihu Evropy – rybaření (obr. 

67, 69 až 73). Muži posedávající na zdi či na zemi spolu s fotbalovým míčem odkazují 

k odpočinku, zábavě i týmové hře (obr. 74 až 77). 
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 Na všech fotografiích se objevují skupinky nejméně tří lidí (obr. 58, 59, 66), avšak 

nikdy nejsou smíšené. Tento fakt odkazuje k tradici života na Sicílii, kde je běžné, že ženy 

tráví svůj den s ženami a muži s muži. 

Ačkoli byla celá kampaň nafocena ve studiu, několik prvků přítomných na 

fotografiích diváka přesvědčí, že se jedná o prostředí přímořské italské vesnice. K „realitě“ 

odkazuje kromě jiného např. použití zvířat v kampani – jedná se o kočku (obr. 58) a psa 

(obr. 72). Dále je důležitým přesvědčivým faktorem použití osvícení scény k vytvoření 

dojmu, že fotografie jsou plné odlesků moře. Intenzita osvětlení napodobuje odrazy 

mořské vody, což dodává reklamě zcela jinou dimenzi.  

Formální rámec obrazu, kterým je i reklama, funguje jako synekdocha, kde je 

ukázán jistý „výsek z reality“, tzn. část zastupující celek. V případě této reklamní kampaně 

jsou představeny „výřezy“ z takzvaně typického sicilského života. Synekdocha rovněž 

předpokládá, že si divák sám doplní „mezery“. Na základě svých vlastních znalostí o 

Sicílii by si měl domyslet, že stejný život jako ten zobrazený pokračuje i za vyznačené 

hranice obrázku, že postavy mají všechny končetiny, ačkoli nejsou viditelné atd. Čtenáři 

časopisů, do nichž je inzerce umístěna, jsou tak nuceni používat svou představivost spolu 

z předchozími vědomosti o italské kultuře. 

 Reklamní kampaň není vytvořena, aby v ní záměrně byla obsažena ironie.  

 Fotografie zahrnují tradiční binární opozice v podobě barevného protikladu černé a 

bílé. Zároveň se zde proti sobě staví nahota spojená se sexualitou a zahalenost do tmavých 

barev, která je příznačná pro zbožnost. Je zajímavé, že tento protiklad je nejlépe možné 

vypozorovat v kampani na dámskou kolekci. V části pánské už tento rozdíl není tak ostře 

rozdělen. Rovněž je možné spatřit oddělení práce a odpočinkových aktivit. V kampani se 

snoubí drsnost, vášeň a divoké emoce s krásou, čistotou, elegancí a nevinností.  

 Reklamní kampaň posiluje mýtus typu rodiny, kde je silný muž „hlavou rodiny“ a 

žena se stará o domácnost. Mechanicky zachycené scény představující italský život 

posilující mýtus fotografické „přirozenosti“, o němž hovořil i Roland Barthes. (Barthes 

2004b: 57) Fotografická reprezentace ovšem nemůže být chápána jako čistý záznam 

reality. Zejména v oblasti módní reklamy se ve téměř neobjevují kampaně, do nichž by 

nebylo zasaženo. Mýtus fotografické pravdy ovšem fotografiím přiřazuje status 

objektivního odrazu reality, který z nich poté činí velmi mocná média. Divákovy 

interpretace obrazů poté proměňují mechanicky uzpůsobenou scénu na realitu. 

 Kampaň v rámci kulturního a společenského aspektu vědomě podporuje obecné 

znalosti týkající se prostředí Itálie, včetně různých klišé. Značka vědomě odkazuje k 
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„italskosti“ jako jednomu ze základních znaků jejích kolekcí. Jejím záměrem je, aby 

zákazníci tuto „italskost“ identifikovali nejen v jejích kampaních, ale i v  jejích kolekcích. 

Fotografie tak podporují zažité stereotypy o domácké, klevetivé sicilské ženě a silném, 

pracujícím muži.  
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3.4. Srovnání výsledků analýz vizuálních reklam  

 „Módní reklama je z valné části přechodná – doslova sezónní,“ uvádí Magdalene 

Keaney, autorka knihy Móda a reklama. (Keaney 2007: 9) Každý módní dům uvádí na trh 

několik kolekcí za rok, přičemž některé z nich dokonce několik kolekcí za sezónu.
13

 

Z vybraných módních domů, jejichž reklamní kampaně byly podrobeny analýze, např. 

značka Burberry uvádí i pět nových kolekcí v jedné sezóně, zatímco Chanel tradičně 

předvádí pouze svou hlavní kolekci spojenou s doplňky a brýlemi. Každá značka však 

uvádí pouze jednu kolekci jako tu „hlavní“, jíž je věnována největší pozornost, přikládána 

největší důležitost a prestiž a která si také „zaslouží“ svou celosvětovou reklamní kampaň.  

 K analýze byly vybrány kampaně určené na období jara a léta roku 2011, všechny 

prezentovány po celém světě v nejuznávanějších módních časopisech a také časopisech o 

luxusním životním stylu. Úmyslně byly zvoleny významné módní domy, které mají kořeny 

v různých evropských zemích. Francouzská značka Chanel a italská Dolce & Gabbana 

pochází z prostředí se silnou tradicí v oblasti módy. Anglie, kde sídlí módní dům Burberry, 

je spíše známá pro používání kvalitních materiálů a také pro svůj specifický styl. 

 Srovnání analýz jednotlivých kampaní a log, které značky používají, ukáže, jaké 

jsou mezi módními domy základní rozdíly. Zdali jsou v kampaních přítomny odkazy na 

země, z nichž domy pochází spolu s jejich tradicemi a historií. Zároveň bude možné 

pozorovat, jakým způsobem jsou kampaně koncipovány, aby co nejlépe působily na 

diváka, případného spotřebitele, a zároveň aby odrážely jedinečnost značky a jejího zboží.  

 V případě módních domů nabízejících luxusní zboží se jedná o specifický typ 

módní reklamy, která se více blíží pojetí  módní fotografie jakožto umění, spíše než 

klasické reklamní prezentaci s cílem získání co největšího zisku. Tento fakt je jistě spojen 

s tím, že všechny pro analýzu vybrané módní domy už si své renomé vydobyly a mohou si 

dovolit pracovat na udržení „dobrého jména“, než na zvyšování prodejnosti.  

 Nejdelší tradici ve výrobě oděvů má značka Burberry. Byla založena v roce 1856 

Thomasem Burberrym v Londýně. Mezi nejznámější výrobky patří kabát trenčkot a také 

vzor kostky. Tento módní dům je obecně veřejností vnímán jako výrobce kvalitního, 

odolného, konzervativního a klasického oblečení, bot, doplňků a kabelek. V jejím čele 

dnes stojí módní návrhář britského původu Christopher Bailey, který si váží tradice značky 

a pokračuje v jejím stylu, avšak v modernější verzi. 

                                                 
13

 Pojem „sezóna“ zde zahrnuje období jara a léta nebo podzimu a zimy.  
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 Představitelem jemné elegance, luxusu a vysokého životního stylu je francouzský 

módní dům Chanel. Byl založen v roce 1913 Gabrielle „Coco“ Chanel a dnes je veden 

Němcem Karlem Lagerfeldem, který se značně odchýlil od původních záměrů 

zakladatelky značky. Mezi nejznámější produkty s logem Chanel patří tvídový kostým, 

perlové korále, malé černé šaty, parfém Chanel č. 5 a malá kožená prošívaná kabelka 

s řetízkem přes rameno. 

 Nejmladší z trojice módních domů je italská značka Dolce & Gabbana. Domenico 

Dolce a Stefano Gabbana ji založili v roce 1985 v Miláně, kde se setkali. Se silnou tradicí 

na Sicílii jejich tvorba představuje smíšení italské divokosti spolu se zbožností, to vše na 

pozadí výrazných protikladů typických pro toto prostředí. Mezi jejich stálé prvky tvorby 

patří viditelné spodní prádlo, krajky, těsné pánské střihy, a to vše nejčastěji v barvách 

černé a bílé. 

 Tyto módní domy se od sebe významně liší, a to jak svou tvorbou, tak i prostředím 

a tradicemi zemí, z nichž pochází. To vše se odráží i v jejich reklamních kampaních, 

jelikož na rozdíl od reklam na běžné spotřební zboží, módní domy do nich všechny odkazy 

vkládají a nesnaží se vytvářet nic nového. Jejich záměrem je pokračovat ve své tradici, 

podpořit povědomí o kvalitním zboží a esteticky zapůsobit na diváka. K tomu mimo jiné 

používají speciální nástroje reklamy, jimiž jsou i rétorické figury.  
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3.4.1. Reklamní prezentace módních domů 

 

3.4.1.1. Srovnání pojetí a vytvoření reklamních kampaní 

 Všechny kolekce určené na sezónu jara a léta jsou vždy uváděny na týdnech módy 

ve vybraných módních metropolích v září předchozího roku. Chanel tak představil svou 

kolekci v Paříži, Dolce & Gabbana v Miláně a Burberry v Londýně. Reklamní kampaně 

byly poté zveřejněny v lednu. Pouze Burberry se rozhodl pro postupné uveřejňování 

jednotlivých fotografií kampaně.  

 Rozsah kampaní se rovněž u módních domů lišil. Zatímco Chanel představil 

dvanáct fotografií své hlavní kolekce, která je určena pro ženy (pánskou kolekci značka 

nemá), značka Burberry celkově uveřejnila čtrnáct fotografií, kde se mísí jak pánská tak i 

dámská kolekce, přičemž obě jsou považovány za hlavní. Značka Dolce & Gabbana svou 

kampaň rozdělila na dámskou a pánskou část, přesto se jedná o jednu hlavní kolekci. 

Celkově se kampaň skládá z dvaceti jedna fotografií, ale pánská část je rozsáhlejší. To 

souvisí i s výsadním postavením společnosti v oblasti pánské módy na trhu.  

 Chanel a Dolce & Gabbana se v oblasti zveřejňování reklamních kampaní vydali 

konzervativní cestou, tzn. že fotografie byly umísťovány do prestižních tištěných titulů. 

Burberry se svým zájmem o nové technologie a snahou o získání mladších zákazníků, 

zvolil postupné zveřejňování fotografií kampaně na své oficiální stránce pro fanoušky na 

jedné z nejpopulárnějších sociálních sítí současnosti na internetu Facebooku.  

 Módní domy Dolce & Gabbana a Burberry využily služeb nejlepších módních 

fotografů současnosti. Kampaň Burberry již tradičně fotografoval Mario Testino a Dolce & 

Gabbana Steve Klein. Reklamní kampaň Chanel nafotil sám hlavní návrhář značky Karl 

Lagerfeld, a to z toho důvodu, aby i z vizuálního obrazu vyznělo přesně to, co chce návrhář 

svým klientům sdělit. 

 Na jeho fotografiích se také vyskytuje nejméně postav – pouze tři ženy a jeden 

muž. Vyrovnaná kampaň se objevuje v podání Burberry, kde vystupují čtyři ženy a čtyři 

muži. Stejný počet žen vystupuje i na fotografiích značky Dolce & Gabbana. Na propagaci 

pánské kolekce ovšem potřebovali sedm modelů.  

 Burberry si jako jediná značka z těchto zvolených vybírá pouze modelky a modely 

britské národnosti. Podporuje tak všeobecné povědomí o nacionálním smýšlení společnosti 

a úcty k tradicím a bohatství své země.  

 Kompozice reklamních kampaní se poměrně liší, avšak jisté prvky zůstávají 

neměnné. Zatímco postavy jsou fotografovány jak samy (Chanel), tak ve dvojicích 
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(Burberry) i v mnohačetných skupinách (Dolce & Gabbana), vždy naznačují určité 

činnosti. Všechny zveřejněné fotografie také obsahují logo značky, a to zpravidla v dolním 

levém nebo pravém rohu, ale nikdy žádný chytlavý slogan. Reklamní slogany v podobě 

slovních hříček nejsou v reklamních kampaních luxusních značek příliš využívány. „K 

interpretaci obrazů máme mnoho nástrojů, s jejichž pomocí vytváříme významy; často je 

užíváme automaticky, aniž bychom o nich moc přemýšleli. Obrazy jsou vytvářeny na 

základě sociálních a estetických konvencí,“ uvádí Sturken a Cartwright. (Sturken, 

Cartwright 2009: 36) Právě na tyto konvence se tvůrci reklam spoléhají a vytváření 

chytlavých sloganů nepovažují za nutné ani za vhodné na úrovni těchto značek.  

 Všechny kampaně jsou fotografovány ve (v případě Dolce & Gabbana zdánlivě) 

venkovním prostředí, ať už se jedná o pláž, zahradu nebo scénu italské přímořské vesnice.  

 Jedním ze základních znaků, který mají všechny vybrané módní domy, je jejich 

úcta k tradicím svých zemí a také dějinám módy. Všechny tři značky vytváří své kampaně 

s ohledem k vývoji stylu, který módní dům má.  

 Ačkoli jsou předmětem reklamních kampaní kolekce šatů, jejich předvedení jistě 

není tím jediným sdělením, které by společnosti chtěly svým zákazníkům předat. Kromě 

klasického informování o novinkách, které bude možné zakoupit v jejich buticích, 

připomínají zákazníkům i to, jak kvalitní, stylové a moderní mohou být tradiční prvky 

typické pro značky v jejich současném moderním podání. Jedná se například o nové detaily 

a využití netradičního materiálu jako kůže a zdobení v podobě cvoků u trenčkotu značky 

Burberry.  

 Všechny tři kampaně využívají spíše tlumenějších barev. Dolce & Gabbana volí 

černobílou kombinaci. Chanel rovněž využívá barev z tmavšího spektra. Nejodvážnější 

z této trojice je Bailey pro Burberry, který do své kampaně zakomponoval i prvky 

v zářivých neonových odstínech fialové, žluté a zelené.  

Všechny fotografie po uveřejnění obsahují logo značky jakožto její podpis 

Vzhledem ke snahám značek o stále umělečtější obraz je přítomnost loga nezbytná, aby 

čtenář časopisů od sebe odlišil módní fotografie a reklamní sdělení.  

 K vyjádření uměleckosti obrazu přistupují všechny tři módní domy odlišně. 

Výrazně se ke klasickému umění přibližuje značka Chanel - se svou kolekcí a prezentací se 

inspiruje ve filmovém snímku Loni v Marienbadu. Filmem je inspirována i návrhářská 

dvojice Dolce & Gabbana, avšak v této kampani je jejich cílem zobrazit typický život 

v italské Sicílii. Přesto ovšem využívají možnosti moderní techniky a fotografie jsou 

nasvíceny tak, aby působili jako plné odlesků moře. Tento prvek poté dodává obrázkům 
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zcela jinou dimenzi a působí tak spíše umělečtěji než folklórně, k čemuž by klasické 

zobrazení venkova pravděpodobně vedlo.  

 Burberry spíše než na uměleckost vsází na odkazování k tradičnímu vnímání 

Anglie. Velmi nacionální smýšlení značky se promítá i do reklamní kampaně, která se 

odehrává na pláži v anglickém městě Brighton a kde všechny zobrazené postavy jsou 

mladí Britští talentovaní hudebníci, herci nebo modelky.  

 Podobné smýšlení se objevuje i v kampaních Dolce & Gabbana, ačkoli ti 

nevyužívají k prezentacím pouze Italy a Italky. V této konkrétní kampani měly ale některé 

modelky vazby na Itálii.  

K tomu využívají rétorické figury – nejčastěji pak metaforu, metonymii a 

synekdochu. Jak už Gail a Eves ve svém článku pro Journal of Advertising Research 

uvádí, tak vizuální komponenty působí na diváky či čtenáře silněji než ty verbální. 

Reklamy užívající rétorické figury jsou podle statistik přesvědčivější a také 

zapamatovatelnější než ty, které je neobsahují. (Gail, Eves 1999: 43) Tohoto faktu jsou si 

také módní domy velmi dobře vědomy a v jejich reklamních kampaních je možné najít 

mnoho příkladů rétorických tropů. 
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3.4.2. Analýza vizuálních obrazů reklam módních domů 

 

3.4.2.1. Srovnání rozborů log 

Loga módních domů Chanel, Burberry a Dolce & Gabbana plní v reklamních 

kampaních stejné víceméně základní funkce. Nesou jména svých zakladatelů. Zároveň se 

pojí s rokem založení značky, případně s otevřením prvních butiků. Značky často používají 

více než jedno logo a mění i jejich barevné kombinace. Nejčastěji se ovšem objevují 

v kontrastu černého písma na bílém pozadí. Jsou vždy uvedena na všech výrobcích i ve 

všech reklamních kampaních.  

Známé značky se v současné době snaží, aby jejich loga byla spíše minimalistická, 

snadno čitelná a následně rozpoznatelná. Jako první přišla s jednoduchým logem 

vytvořeným z jejích iniciál Coco Chanel. Není pochyb, že toto velmi úspěšné logo 

inspirovalo i jiné společnosti, jak je vidět u loga Dolce & Gabbana.  

 Jiným směrem jde Burberry, který stále používá obrázek jezdce v brnění na koni ve 

svém logu. Také jako jediná společnost z vybrané trojice má v logu i jiný název než pouze 

jména zakladatelů. Latinský nápis „Prorsum“ (česky „Kupředu“) odkazuje k síle a hrdosti, 

a zároveň symbolizuje směr, kterým se společnost vydává.  

 Loga všech tří módních domů mají za cíl je reprezentovat a nést jejich dobré jméno. 

Všechna loga jsou zdvojeným jazykovým sdělením, které v sobě obsahuje denotaci i 

konotaci. Ačkoli jsou složena z písmen abecedy, nejedná se o text. Všechna obsahují 

dodatečné označované, kterým je jistá „anglickost“ v případě Burberry, „francouzskost“ u 

Chanelu a „italskost“ spojená s Dolce & Gabbana. K dešifrování těchto log není nutné znát 

kód ani jednoho z jazyků, kterými se mluví v zemích původu těchto značek. Jsou psanými 

znaky, tudíž bývá počítána pouze jedna zpráva, kterou přináší.  

 Vizuální metafora vede diváka k transferu vlastností od jednoho znaku ke druhému. 

V případě log vybraných módních domů probíhá tento transfer jistých kvalit mezi dobrým 

jménem značky a výrobky, na nichž je logo zobrazeno. Kupující by tak měl získat pocit, že 

jakýkoli výrobek nesoucí logo slavné značky má stejně výborné vlastnosti jako to, co 

samotné logo představuje.  

Oficiální loga značek jsou částí zastupující celek – logo je část, která zastupuje 

celek, jímž je celá společnost. Jedná se tedy o synekdochu.  

 Vizuální metonymie v logech neodkazuje na osobnosti, které slavné módní domy 

založily. Tato rétorická figura založená na indexikálních vztazích odkazuje na celou 

společnost, její produkty, techniku výroby, svou roli v dějinách módy atd. Asociací 
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spojených s vnímáním loga může být nespočet. Kromě pozitivních to mohou být jistě i 

negativní metonymie v podobě spojení loga a padělání zboží, neustálého nakupování, 

komercialismu atd.  

 S metonymií je spojen i kulturní a společenský aspekt, který loga mají. Současná 

moderní kultura západní společnosti čím dál častěji touží po bohatství a úspěchu, jejichž 

symbolem bývá luxusní zboží. Uctívání značek se pojí s mýtem imaginárního společného 

jmenovatele předmětů prostřednictvím redukce kvality na kvantitu. Tento mýtus je spojen 

se všemi logy. Dnešní spotřebitelé hodnotí zboží podle značek, která na sobě mají a podle 

ceny, jež je u nich uvedena. Čím vyšší cena, tím lépe je hodnocen výrobek spotřebitelem. 

Je vhodné připomenout, že cenová hladina, ve které se většina výrobků zmíněných značek 

pohybuje, je velmi vysoká. 

Loga nejsou tvořena tak, aby působila ironicky, avšak často se stávají předmětem 

různých parodií v podobě domácky vyráběných tašek, „krvácejících“ graffity maleb na 

zdech a dalších úprav log.  

 

3.4.2.2. Srovnání vlastních analýz jednotlivých kampaní 

 Kampaně módních domů Chanel, Burberry a Dolce & Gabbana byly postupně 

analyzovány na rovinách denotace a konotace, aby poté mohly být rozebrány jednotlivé 

znaky, které se na fotografiích objevovaly. Následně byla věnována pozornost rétorickým 

figurám, konkrétně vizuální metafoře, metonymii, synekdoše a ironii, a z nich 

vycházejících dalších pojmů v podobě mýtů, binárních opozic a kulturního a 

společenského aspektu. 

 Ačkoli byly autoři při vytváření reklamních kampaní inspirováni různými faktory, 

celkový přístup k prezentování svých výrobků se příliš neliší.  

 Na rovině denotace se ve všech kampaních objevují základní znaky v podobě žen a 

mužů, šatů z nových kolekcí, prostředí, kde je kampaň nafocena a loga značky. Zároveň je 

ve všech kampaních přítomna jakási esence země, ze které módní dům pochází. Jedná se o 

základní prvky kultury dané země, které jsou většinou pozorovatelné turisty. V případě 

Chanelu se jedná o „francouzskost“, u Burberry o „anglickost“ a u Dolce & Gabbana o 

„italskost“. Značky si už dávno uvědomily sílu tohoto vidění a spíše než na podporování 

turistických stereotypů a dalších klišé se snaží o povzbuzení této esence skrze historii a 

přírodní bohatství své země (Burberry), kulturu a tradice (Dolce & Gabbana) a historii 

umění (Chanel).  
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 Výběr modelů a modelek se v jednotlivých kampaních značně odlišoval v různých 

aspektech. Zatímco Chanel volí ženy různého věku, Burberry si vybírá pouze mladé dívky 

a chlapce. Dolce & Gabbana záměrně prezentuje své šaty na snědých, tmavovlasých 

typech žen a mužů, aby ještě akcentoval onu „italskost“. Pouze v kampaních Burberry jsou 

ovšem všichni opravdu britské národnosti.  

 Ačkoli si značky vybíraly různé typy žen a mužů, všichni na fotografiích splňují 

parametry současného vnímání krásy. Nikdo na fotografiích netrpí nadváhou, všichni mají 

krásný obličej a vlasy i těla. Poměrně tolerantní přístup se projevuje k vyjádření sexuální 

orientace – v kampani Burberry jsou spolu zobrazeni na pláži tři muži, v kampani Chanel 

dvě nahé ženy spolu na loži i muž s dvojicí žen. Pouze značka Burberry má svou kampaň 

etnicky rozmanitější, jelikož jeden z prezentovaných párů je tmavé barvy pleti.  

 Výběr prostředí vhodného pro fotografování se lišil (pláž, zahrada, vesnice), avšak 

vždy se jednalo o scénu lichotící vnímání šatů.  

 Loga jsou společným znakem všech kampaní. Objevují se nejčastěji v rozích 

fotografií a působí tak nenápadným dojmem. Jejich přítomnost je ovšem nutná, jelikož 

mají funkci ukotvení lingvistického sdělení v reklamě. Chanel a Dolce & Gabbana 

používají jednoduché logo jednotně v celé kampani. Burberry prezentuje ve své hlavní 

reklamní kampani tři své linie a používá čtyři různá loga.  

 Fotografie se zdají být vyobrazeny v základních barvách typických pro tvorbu a styl 

svého domu. Chanel a Dolce & Gabbana se prezentují převážně v černo-bílé kombinaci, 

zatímco Burberry v tlumených odstínech béžové, modré a černé. Značka Burberry 

tentokrát zvolila výrazné akcenty v podobě neonových barev, aby upoutala divákovu 

pozornost. Chanel rovněž zakomponoval odstíny zelené do prostředí zahrady a i žlutou a 

růžovou na šatech. Dolce & Gabbana využívá sice černé a bílé, avšak ani jejich kombinace 

není ostrá, ale naopak se snaží o jistou zamlženost prostřednictvím vytvoření odlesků 

mořské vody. Všechny tyto posuny vypovídají o snaze značek „povýšit“ jejich reklamní 

obraz na umělecký (Chanel, Dolce & Gabbana) a upoutat čtenáře časopisu tím, že umístí 

výrazně barevné prvky do kompozice fotografie tak, aby okamžitě přitáhly jeho pozornost.  

 Všechny fotografie zveřejněné jako součást oficiální reklamní kampaně 

nereprezentují reálnou skutečnost. Na rovině denotovaného sdělení, sdělení bez kódu, je 

vhodné připomenout reálnou irealitu reklamních obrazů.  

 Každá z kampaní obsahuje čtyři základní znaky, které dohromady vytváří celek 

řídící se nějakým obecným věděním. Všechny znaky zároveň odkazují ke svým 

označovaným. Sdělení obsažená ve fotografiích jsou kódovaná ikonická. K nim je ještě 
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připojena informace, že se jedná o reklamu - ta vychází z loga značky na fotografiích, a 

zároveň umisťování fotografií do časopisů. Tato informace ovšem signifikaci nemá, 

protože reklama sama má pouze funkcionální povahu. 

 Rovina konotace je variabilnější čtení, jelikož vše závisí na čtenáři a jeho 

předchozích zkušenostech a kulturních znalostech. Kampaně mohou být nahlíženy 

několika čtenáři a pokaždé mohou působit jinak. Tvůrci těchto vybraných reklamních 

kampaní se zjevně snaží o jejich otevřenost. Přestože jsou zde využívány různé inspirační 

zdroje (kultura, umění, geografie), není nutné, aby čtenář všechny tyto znalosti 

k pochopení kampaně měl.  

Například pokud se divák nezajímá o oblast vysoké módy a nezná film Loni 

v Marienbadu, nepozná, že jím je kampaň Chanelu inspirována. Případná jiná interpretace 

by ovšem kampani nijak neublížila. Reklamní kampaně jsou tedy vytvářeny tak, aby každý 

čtenář, znalý i neznalý okolností, mohl získat předávanou informaci o nové kolekci šatů, 

která je zde samozřejmě zásadní.  

Každý ze znaků obsažených v kampani poté může být znakem ikonickým, 

indexikálním či symbolickým. Postavy žen a mužů na fotografiích jsou ikonickými znaky, 

jelikož se snaží diváka přesvědčit o autenticitě situací. Jelikož se jedná nejčastěji o 

modelky, modely nebo jiné známé osobnosti, všichni mají míry vyžadované světem 

modelingu. Jsou tak pro diváka indexikálními znaky určitého typu fyzické krásy, zároveň 

ovšem mohou symbolizovat krásu, dokonalost, sílu, nevinnost nebo divokost. 

Vnímání šatů jako znaků se může značně lišit, ale například černý dámský korzet 

Dolce & Gabbana, trenčkot Burberry a tvídové sako značky Chanel jsou zde jasnými 

symboly značky jako jejich tradičních výrobků. 

Konotace spojené s vyobrazeným prostředím rovněž mohou působit rozličně. 

Zatímco pláž v kampani Burberry může označovat skutečnou pláž na jihovýchodě Anglie a 

být tak ikonickým znakem, zahrada Chanelu může odkazovat k zahradě ve filmu Loni 

v Marienbadu a být tak znakem indexikálním. Scéna vesnice v podání Dolce & Gabbana 

rovněž může symbolizovat typickou italskou přímořskou vesnici. Je vhodné připomenout, 

že kampaň Dolce & Gabbana byla nafocena ve fotografickém studiu, kde byla celá scéna 

vesnice uměle vystavěna.  

Loga značek v reklamních kampaních působí jako symbolické znaky zastupující jak 

celou společnost, tak i všechny výrobky, které na sobě dané logo nesou.  

K docílení umělečtějšího dojmu z kampaní tvůrci reklam využívají různého 

nasvícení scény, ale i následných úprav a retuší v počítačových programech. Jasným 
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příkladem je modelka Freja Beha Erichsen pózující pro Chanel, jejíž téměř dvě desítky 

tetování musely být před zveřejněním kampaně odstraněny, aby nerušily dojem, který chce 

Chanel vyvolat. Keaney, autorka knihy Móda a reklama, uvádí: „Na začátku dvacátého 

prvního století všechen pokrok v materiálech, tisku a postprodukci, internetu a především 

digitální technice práci s módní reklamní fotografií hluboce proměnily. Tato evoluce a 

revoluce, která začala s uvedením Photoshopu v devadesátých letech, stále pokračuje, 

analogový proces si přesto stále udržuje vliv na komerční a redakční postupy.“ (Keaney 

2007: 6) 

 Úkolem tvůrců reklamy je odlišit od sebe jednotlivé produkty, ačkoli jsou založené 

na stejné bázi. Činí tak prostřednictvím spojování produktů se specifickými soubory 

společenských hodnot. Slovy sémiotiky – vytváří pro ně jasné označované. Vizuální 

metafora tak zahrnuje funkci transferu kvalit od jednoho znaku ke druhému. V oblasti 

reklamy se jedna o zcela běžný jev. Metafory se ovšem liší podle kultury, nejsou arbitrární 

a vychází z naší psychické, sociální a kulturní zkušenosti. 

 Nejčastější a také nejzřejmější metaforou, která se objevuje ve všech třech 

kampaních je spojení dvou klíčových znaků – postav a šatů, které mají na sobě. Modelky a 

modelové odkazují ke kráse, eleganci, dokonalosti. Tyto kvality jsou poté přeneseny na 

šaty. Spojením mezi těmito dvěma znaky je logo obsažené na fotografiích. Cílem kampaní 

je předat divákovi sdělení, že kvality označované postavami na obrázcích se transferují k 

šatům. Nahradí tak jedno označované za druhé a vytvoří nový metaforický znak, který 

přináší nový význam – šaty z nové kolekce jsou právě tou krásou, elegancí a dokonalostí. 

 Další rétorickou figurou, která se v reklamním obraze velmi často vyskytuje, je 

metonymie. Metonymie je funkcí, která zahrnuje užívání jednoho označovaného, aby stálo 

za jiné označované, které se k němu přímo vztahuje, nebo je s ním blízce spjato. Na rozdíl 

od metafory, která je založena na ikonických vztazích, je metonymie založena na vztahu 

indexikálním mezi dvěma označujícími, tedy v reklamě nejčastěji jako následek za příčinu 

nebo výrobce za produkt. 

 I metonymie může být vizuální. Nejčastěji bývá uplatňována v reklamách, jejichž 

obraz odkazuje k něčemu, co na nich není zobrazeno. Odhalování a rozpoznávání 

metonymie opět závisí na divákových zkušenostech a znalostech, tudíž na něj každá 

z vybraných reklamních kampaní může působit rozličně. V jednotlivých analýzách bylo 

uvedeno mnoho příkladů, avšak jsou zde metonymie, které mohou být společné všem 

kampaním. Všechny fotografie vyobrazují nové šaty – cílem kampaní je přesvědčit diváka 

o dobrých vlastnostech těchto výrobků a navést jej na myšlenku jejich koupě. Jsou tak 
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metonymické a stojí za s tím související aktivity – např. nakupování, materiální zboží, 

luxusní životní styl atd. 

 Základní synekdocha obsažená ve všech kampaních je vizuální rámec obrazu. 

Detailní záběr je ve filmu a fotografii jednoduchá synekdocha, kde část reprezentuje celek. 

Formální rámec obrazu funguje jako synekdocha, jelikož prostřednictvím „výřezu života“ 

ukazuje, co se děje i mimo fotografii. Zároveň ovšem očekává, že si divák sám vše 

domyslí. Jedná se o trop, který je velmi často součástí reklamních obrazů. 

 Ani jedna z reklamních kampaní zvolených k analýze není vytvořena tak, aby 

působila ironicky.  

 Základní binární opozice se vyskytují ve všech třech kampaních. Jedná se o tradiční 

protiklad muže a ženy. Dalším významným protikladem je nahota a zahalenost, které se 

objevují u Dolce & Gabbana, ale i v kampani Chanel. Pro Dolce & Gabbana jsou ale tyto 

opozice zcela zásadní pro jejich tvorbu. Protiklad černé a bílé barvy se rovněž objevuje u 

těchto tvou módních domů. Naopak na fotografií všech tří značek je možné odhalit 

výraznou opozici v typu prezentovaného oblečení, tedy velmi luxusního, vzhledem 

k prostředí, v němž se modelky a modelové nachází. Zejména patrné je to v kampani 

Burberry, kde jsou protagonisté oblečeni do kabátů inspirovaných motocyklovým stylem, 

ale nachází se na pláži u moře.  

 Prostřednictvím dekódování znaků divák dochází k mýtům, které jsou v reklamních 

kampaních obsažené. Každá z kampaní podporuje jiný typ mýtu. Chanel posiluje mýtus 

krásné, sebevědomé, úspěšné a nezávislé ženy. Burberry posiluje mytologii rovnoprávnosti 

mezi muži a ženami. Dolce & Gabbana podporuje mýtus rodiny vedené silným mužem a 

ženou v domácnosti jakožto typické italské rodiny.  

Kromě těchto mýtů se ve všech kampaních vyskytuje mýtus fotografické pravdy. 

„Přes subjektivní aspekty fotografování přetrvává názor o auře objektivity přístroje. 

Všechny snímky vytvořené fotoaparátem nebo kamerou, ať jsou pořízeny klasickým či 

digitálním fotoaparátem nebo kamerou, provází tradovaný názor, že jsou objektivnější než 

malba nebo kresba,“ uvádí Sturken a Cartwright. (Sturken, Cartwright 2009: 36) Ačkoli 

byla fotografie spojována s realitou, je nutné si uvědomit, že stisknutí spouště fotoaparátu 

předchází výběr záběru, nasvícení a rámování – to vše je ale subjektivního rázu. Fotografie 

nemohou být považovány za zobrazení skutečnosti. Zachycují pouze předem velmi pečlivě 

připravený moment, který má u diváka vyvolat pocit, že se jedná o reálnou situaci.  

Pro Rolanda Barthese je mýtus: „…skrytým souborem pravidel a konvencí, jejichž 

prostřednictvím jsou utvářeny významy pro určité specifické skupiny, které se zdají být 
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univerzálně platné a pro celou společnost neměnné. Mýtus tak umožňuje přisoudit 

konotativní význam určité specifické věci nebo obrazu, aby se objevil jejich denotativní, 

doslovný nebo přirozený obraz.“ (Sturken, Cartwrigt 2009: 30) Každá ze tří kampaní 

v sobě obsahuje jakousi specifickou esenci země, z níž značka pochází. Podporuje tak 

všeobecné stereotypy o vnímání jejich kultury. Dolce & Gabbana tak ve své kampani 

pomáhá vytvářet mýtus „italskosti“, Chanel „francouzskosti“ a Burberry „anglickosti“.  

 Kulturní a společenský aspekt vybraných reklamních fotografií má jednoduchý 

úkol. Tvůrce reklamy se vždy snaží zachovat společný základ, jímž je soubor 

společenských hodnot, všem produktům, ačkoli je chce odlišit. Jedná se o vytvoření 

různých interpretans. Jelikož jsou kampaně určeny pro inzerci časopisech po celém světě, 

je zachována otevřenost reklamy, aby příslušníci různých národů nacházeli ty samé znaky 

a stejně je i interpretovali. Není neobvyklé podporovat různé romantické představy o 

kultuře země, odkud značka pochází. Kromě své země je totiž všechny ostatní národy 

interpretují jednotně, což si tvůrci reklam uvědomují. Zároveň ale ani jeden z módních 

domů nemá prvoplánový zájem reklamou šokovat. Dokonce i Dolce & Gabbana se snaží 

pouze o odvážné fotografie vnímané ale vždy v pozitivním smyslu (zejména pak po 

incidentu z roku 2007). Rovněž mají zájem, aby fotografie vždy působily esteticky, jejich 

produkty byly prezentovány co nejlépe a případně kampaně (i šaty) vnímány jako umění. 

Dlouhodobě budovaná dobrá pověst je jednou z nejdůležitějších věcí, na níž pracují týmy 

lidí. Jakékoli její poškození v podobě parodií log nebo výroba a prodej padělků značky 

tvrdě odsuzují a bojují proti nim. 
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4. ZÁVĚR 

 

 Cílem diplomové práce bylo přiblížit tématiku rétorických figur ve vizuální 

reklamě vybraných evropských módních domů, konkrétně Chanel, Burberry a Dolce & 

Gabbana. K této problematice byla přiblížena i teorie rétoriky a rétorických figur, ale i 

jejího spojení se sémiotikou, módou a reklamou v části teoretické. Rovněž byly 

představeny či nastíněny některé nepříliš známé přístupy k využívání nástrojů rétoriky 

v současné reklamní tvorbě.  

Obsahově širší část praktická je zaměřena na rozlišení a bližší specifikaci 

jednotlivých módních domů, jejich tvorbu a kampaně určené na období jaro/léto 2011. 

Byly analyzovány důležité aspekty obsažené v konkrétních kampaních, přičemž byl 

dostatek prostoru věnován právě rétorickým figurám. Na základě těchto analýz a jejich 

porovnání lze poté určit, zdali se reklamy v jistých obsažených prvcích shodují. 

 Cílem módní reklamy je vyvolat u diváků pocit výjimečnosti propagovaného 

výrobku. Účelem je zvýraznit s ním spojené žádané hodnoty, které by neměly chybět 

divákům v jejich životech. To, s čím si lidé spojují značku, má silný dopad na jejich další 

jednání -  zdali si budou chtít zakoupit i její zboží. Módní domy Chanel, Burberry a Dolce 

& Gabbana volí pro sezónu jara a léta 2011 vizuální prezentace, které jsou informativní, 

přesvědčivé, a zároveň obsahují rétorické figury, jež jim dodávají další nová sdělení. Tyto 

nástroje rétoriky napomáhají značkám, aby jejich reklamy byly lépe zapamatovatelné, 

přesvědčivější a tím i efektivnější.  

 Pomocí sémiotických principů bylo poukázáno na významy ukryté ve zvolených 

reklamních kampaních. Prezentování značky můžeme vnímat jako určitý typ kódu, který 

k nám promlouvá. Loga známých značek na nás působí, ať se objeví na jakémkoli 

produktu, proto byl analýzám log věnován takový prostor.  

Při vytváření reklamní kampaně bývá věnována pozornost každému detailu, aby 

výsledek působil jako dokonalý celek. Přesto musí reklamní fotografie zůstat otevřená 

čtení, aby kdokoli byl schopen obsažené znaky najít a správně analyzovat.  

 Kromě hledání znaků a jejich následného určování podle systému označování 

Rolanda Barthese, byl velký prostor věnován i vizuální metafoře, metonymii, synekdoše a 

ironii, jelikož právě ty jsou velmi často součástí reklamního obrazu. Mimo analyzování 

fotografií na rovinách denotace a konotace tak byly rozebírány i výše zmíněné tropy. 

Zároveň byla pozornost věnována i s tímto spojenými pojmy jako je mýtus, binární 

opozice a kulturní a společenský aspekt. 
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 Otázky, které mohly vyvstat před a během praktické analýzy, je nyní možné 

zodpovědět. V rámci analýz a jejich následného srovnání bylo zjištěno, že se ve všech 

kampaních objevují stejné základní znaky s podobnými konotacemi. Rovněž metafory, 

metonymie a synekdochy jsou téměř identické. Ani jedna z kampaní ovšem není 

zamýšlena jako ironická, tudíž se zde tato rétorická figura vůbec nevyskytuje. Původní 

hypotéza, že jsou módní reklamy tvořeny podle jisté obecné normy, se tak potvrzuje. 

Zároveň je ale nutné dodat, že ačkoli se kampaně v základních bodech shodují, obsahují i 

mnoho prvků, kterými se od sebe odlišují.  

Každý módní dům si vytváří jistý model, podle kterého své reklamní kampaně 

vytváří. Jejich cílem je na stejných základech vystavět novou reklamní kampaň, jež bude 

obsahovat všechny prvky a styl zásadní pro značku, které na ni budou neustále odkazovat. 

Po závěrečném srovnání a vyhodnocení veškerých získaných poznatků lze říci, že tak jako 

si Chanel, Dolce&Gabbana a Burberry drží svůj styl v rámci svých kolekcí oblečení a 

svého původu, drží si svůj styl v reklamní tvorbě, a to i v případě, že se jedná o propagace 

různých typů zboží. 

 Značky nemají zájem svými reklamami šokovat, ačkoli kampaně Dolce & Gabbana 

je nutné označit přinejmenším za provokativní. S tímto je spojen i silný vztah mezi 

odkazem k tradicím země, odkud módní domy pochází, a samotnými značkami. Všechny 

se snaží, aby spolu s rozpoznáním všech sdělení byla identifikována i země, odkud 

pochází. Kampaně domu Chanel tak obsahují jistou „francouzskost“, u Burberry je možné 

najít „anglickost“ a u Dolce & Gabbana „italskost“.  

 Všechny kampaně byly určeny pro celosvětový trh, tudíž bylo nezbytné, aby 

splňovaly co nejširší otevřenost čtení. Přestože byly kampaně inspirovány různými prvky, 

jejich kompozice byla vystavěna tak, aby reklama mohla být pochopena a interpretována 

pozitivně běžným divákem i divákem, který se o módu zajímá a pozadí tvorby kampaně 

zná. Každá fotografie je tak otevřena více možným interpretacím. Divák aktivně hledá 

významy, které následně interpretuje prostřednictvím svým předchozích znalostí, které 

jako příslušník jisté kultury má.  

 Základní poznávací přínos diplomové práce spočívá v konkrétním poukázání na 

fungování vizuálních rétorických figur (metafory, metonymie, synekdochy a ironie) a 

dalších prvků v rámci tištěné módní reklamy. Rovněž byly odhaleny postupy tvůrců 

reklam, které mají za cíl dovést diváka k zamýšlenému čtení a interpretacím vybraných 

kampaní módních domů Chanel, Burberry a Dolce & Gabbana v sezóně jaro/léto 2011. 
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