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Abstrakt 

Významy v p�edkládaných obsazích se nenacházejí pouze explicitn� podané na povrchových 

úrovních, ale jsou budovány hluboko v lidské mysli v podob� nejjednodušších sém� – 

jednotek schopných p�enášet význam  (�erný a kol., 2004, str. 119). Diplomová práce „Vliv 

internetového marketingu na internetové mediální obsahy a jejich uživatele v �eském 

mediálním prost�edí“ kvalitativn� analyzuje vybrané vzorky marketingových obsah� pomocí 

sémiotické a narativní analýzy. Zatímco sémiotická analýza nám pomáhá interpretovat 

základní povrchové i hloubkové významy obsažené ve vizuálním i textovém kódu 

zkoumaných obsah�, za pomoci narativní analýzy zkoumáme p�íb�hy, na kterých je vystav�n 

d�j, snažíme se je interpretovat a spolu s výsledky sémiotické analýzy v nich hledáme 

obsažené mýty.  

Cílem aplikace obou metod je popis jednotlivých hloubkových význam� a p�íb�h�, na kterých 

jsou vystav�ny jednotlivé komunikáty, a následn� charakterizace internetového 

marketingového diskurzu v �eském mediálním prost�edí. P�íb�hy tvo�í základ mezilidské 

komunikace, prost�ednictvím p�íb�hu jsme schopni uchovávat a p�enášet významy. P�íb�hy 

zkoumaného vzorku obsah� byly shodn� vystav�ny na základním konfliktu (rozporu) a 

p�edávány poslucha��m prost�ednictvím vyprav��e, který ovšem ve v�tšin� p�ípad� nebyl 

jasn� odd�len od hlavní postavy narativu, což je podrobn�ji diskutováno v rámci rozboru 

jednotlivých vzork�.

Abstract 

The significations found in content aren’t only explicitly present in the surface structures, but 

they’re also built deep inside human mind as the basic semes – the minimum units with a 

signification. In the diploma thesis “Internet Marketing Influence on Internet Media Content 



and their Users at Czech Media Environment” we use a qualitative analysis method composed 

of the semiotic and the narrative analysis to describe and interpret the chosen samples of 

internet marketing content. The semiotic analysis helps us to interpret both the basic surface 

and deep significations present in the visual and text code of the interpreted samples. The 

narrative analysis unravels a narration the act is constructed from followed by interpretation. 

The application of both the methods allows us to identify myths in the narratives. 

The aim of application of both methods is to describe specific and repetitive deep 

significations and narrations individual communicates are built from and thus characterize 

internet marketing media discourse. The narratives form a basis of the interpersonal 

communication; they allow us to preserve and communicate significations through them. All 

the narratives of the interpreted samples of content were constructed with a basic conflict (or 

contradiction) and presented to the public through a narrator who, in the most of the cases, 

wasn’t clearly differentiated from the main protagonist of the narrative; this is commented in 

details while interpreting the specific samples. 

Klí�ová slova 

internetový marketing, internetová reklama, internetové obsahy, narativní analýza, sémiotická 
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Tématem p�edkládané diplomové práce je interpretace vlivu internetového marketingu na 

internetové mediální obsahy. Vhledem k obsáhlosti zvolené oblasti internetu bylo nutné 

vymezit zkoumané prost�edí �eským mediálním prost�edím, ve kterém se denn� b��n�

pohybujeme a jeho� kultura nám je blízká. 

Formální �len�ní práce na tematické celky a jednotlivé kapitoly bylo zvoleno tak, aby nejprve 

logicky velice obecn� uvedlo do problematiky internetového marketingu s pokud mo�no co 

nejmen�ím d�razem na technologickou podstatu zkoumané oblasti, která není pro tuto práci 

a� tak moc podstatná vzhledem k tomu, �e se práce zabývá interpretací obsahu. V následující 

teoreticko-metodologické �ásti jsme se sna�ili o vysv�tlení základních metodologických 

p�ístup�, z nich� p�i samotné analýze výzkumného vzorku vycházíme.  

Hlavní �ástí celé diplomové práce je pak samotná interpretace nashromá�d�ných obsahových 

vzork� internetového marketingu z �eského internetového prost�edí. V ní za pomoci 

sémiologických postup� a technik popisujeme a interpretujeme základní znaky obsa�ené ve 

vybraných vzorcích a následn� odhalujeme jejich p�edpokládané ú�inky v hloubkových 

strukturách lidské mysli. Jsme si v�domi omezení zvolené techniky kvalitativní analýzy, je� je 

interpreta�ní technikou této práce. P�edkládaná interpretace je v�dy jen jedním sm�rem 

z n�kolika mo�ných. V p�ípad� interpretace marketingových obsah�, u nich� p�edpokládáme 

v�t�í uzav�enost, je mno�ství interpretací tímto faktem omezeno. 

Mediální obsahy p�sobí explicitn� na na�e povrchové vnímání, ale krom� toho, ani� bychom 

si to p�íli� uv�domovali, mají jejich jednotlivé prvky vliv také na hloubkové struktury v na�í 

mysli. Obrazy jsou konstruované kódy, ty jsou tvo�ené znaky a znaky vytvá�ejí v nejhlub�ích 

rovinách mysli významy, ani� by si to lidská mysl v�dom� p�ipou�t�la.  

Za pomoci význam� v hloubkových strukturách si lidská mysli vytvá�í výklad sledovaného 

obsahu. Tyto významy se u r�zných mediálních obsah� opakují �i prolínají, tvo�í vy��í 

kategorie a tím i celou hierarchii, pomocí ní� je mo�né popsat sledovaný diskurz � diskurz 

internetových mediálních obsah�. Cílem této práce je odhalení hloubkových a povrchových 

sémantických struktur uvnit� vybraného vzorku, nalézt vztahy, které je vzájemn� propojují, 

nalézt v nich sémiotické strategie a naratologické postupy, je� jsou uplat�ovány internetovým 

marketingem, a na základ� t�chto poznatk� zobecnit postupy, které vyu�ívá internetový 

marketingový diskurz. 
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Koncept p�vodn� plánovaného výzkumu bylo nutné zú�it pouze na obsahy p�ítomné 

v internetovém prost�edí, nebo� mno�ství nalezeného materiálu je obrovské. Navíc úvodní 

sondou do materiálu bylo zji�t�no, �e n�které formáty na internetu nemají v klasických 

médiích srovnatelný prot�j�ek. Naopak u dal�í skupiny formát� mající v klasických médiích 

sv�j prot�j�ek se vesm�s jedná pouze o fyzické p�evedení z klasického (t�eba ti�t�ného) 

formátu do toho internetového (nebo naopak), tedy zm�na se týká pouze formy, obsah je 

shodný. �
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�Marketing na internetu (on-line marketing) je kvalitativn� nová forma marketingu, která 

m��e být charakterizována jako �ízení procesu uspokojování lidských pot�eb informacemi, 

slu�bami nebo zbo�ím pomocí internetu� (Nondek a kol., 2000, str. 35). 

���  
!�"#������������
	��
�������������������
�#�	���#
$�%�

Rozd�lení na hlavní sou�ásti internetového marketingu vychází primárn� z jeho cíl�, kterými 

jsou zvy�ování náv�t�vnosti internetových stránek, zvy�ování prodeje v internetových 

obchodech a jako u klasického marketingu t�eba také zvy�ování pov�domí o zna�ce, zlep�ení 

jejího image �i úprava positioningu. Na základ� t�chto cíl� za sou�ásti internetového 

marketingu podle star�ích publikací (Kruti�, 2005a) pova�ujeme internetovou reklamu, 

internetové public relations, e-mail marketing a virální marketing. S p�íchodem webu 2.0 a 

blogovacích slu�eb a sociálních sítích se sou�ástí internetového marketingu stává také tzv. 

Social Media marketing (SMM). 

Úvodem k následujícím kapitolám se pokusím vysv�tlit odchýlení jejich struktury od 

p�vodního návrhu v tezích. Vývoj na internetu je je�t� mnohem rychlej�í, ne� je tomu 

v ostatních oblastech lidského �ivota. P�i zpracování tezí jsem vycházela z jednoho z mála 

�eských pramen� hovo�ícím o rozd�lení internetového marketingu komplexn� � ze série 

�lánk� Michala Kruti�e v odborném internetovém serveru Lupa.cz z roku 2005. Internetový 

marketing je oblastí, kde dochází k neustálému vývoji a zásadní zm�ny v ur�itých oblastech 

probíhají n�kolikrát ro�n�. V dob� vzniku tohoto seriálu byl koncept webu 2.0 je�t� spí�e 

v plenkách, o blozích a nato� sociálních sítích nebylo tém�� sly�et, o to spí�e si dnes zp�tn�

m��eme uv�domit jejich raketový nástup a obrovský vliv, který si za relativn� pro �lov�ka 

krátkou dobu dokázaly získat.  

V následujících kapitolách uvedu tradi�ní d�lení internetového marketingu, a�koliv v poslední 

dob� se rozdíly mezi jednotlivými slo�kami stále více stírají a hovo�íme spí�e komplexn� o 

digitálním marketingu. Následující kapitoly nemají za cíl popsat nejnov�j�í trendy a p�esné 

principy fungování, nebo� to není pro tuto práci podstatné. Cílem je pouze velice obecn�

p�iblí�it jednotlivé slo�ky a sna�it se pochopit jejich funkci v systému. Pro tuto práci jsou 

zásadní jednotlivé komunikáty, které pronikají na povrch a jsou vnímány u�ivateli internetu. 
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Internetová reklama je komunika�ním nástrojem internetového marketingu. Podstatou 

reklamy je sd�lování firemní nabídky zákazník�m prost�ednictvím placených médií (Tellis, 

2000). Reklama není zvlá�tní a samostatný typ komunikace, ale zp�sob vyu�ití r�zných 

existujících forem komunikace, s cílem dosáhnout stanoveného ú�inku. Spojení reklamy 

s médii je velice úzké, nebo� p�íjmy z ní jsou pro v�t�inu médií existen�n� d�le�ité (Burton a 

kol., 2001, str. 258). Podstatou reklamy je persvazivní komunikace, nebo� jejím cílem je 

p�esv�d�ení �i ovlivn�ní p�íjemce (Burton a kol., 2001, str. 259). Mezi cíle stanovené 

reklamou m��e pat�it budování pov�domí o produktu, podpo�ení prodej�, zv�t�ení podílu na 

trhu �i jeho udr�ení na stejné úrovni (Burton a kol., 2001, str. 263).  

Pro pot�eby této práce zmi�me i komunika�ní podstatu reklamy. Na tvorb� sd�lení se podílí 

zadavatel (nap�. konkrétní zna�ka), tv�rce sd�lení (nej�ast�ji agentura) a médium, 

prost�ednictvím n�j� se reklama dostane k p�íjemc�m. Samotné sd�lení slou�í k persvazivním 

pot�ebám a reklama je v n�m zakódována podle cílového média, prost�ednictvím kterého je 

p�edávána p�íjemc�m. Reklamní sd�lení musí zaujmout, tudí� by m�lo být pro p�íjemce 

p�ita�livé. Jeho význam by m�l být publikem dekódován a interpretován �ádoucím zp�sobem, 

tudí� je snaha tvo�it texty spí�e uzav�ené, které nabízejí co nejmén� mo�ností interpretace 

(Burton a kol., 2001, str. 264). 

Internetová reklama je v na�em pov�domí ji� relativn� dlouho. Asi nejvíce lidí si pod tímto 

pojem p�edstaví klasickou bannerovou reklamu, nicmén� pat�í sem i jiné formáty. Bedná�

(2011, str. 175) d�lí reklamu na internetu na textovou, grafickou, multimediální a interaktivní, 

co je d�lení pro tuto práci zabývající se obsahem, vyhovující. 

Textová reklama m��e být podle cílení kontextová nebo zacílená (Bedná�, 2011, str. 175), 

nicmén� jako formu textové reklamy m��eme pova�ovat i reklamní �lánky (�asto nesprávn�

ozna�ované jako PR �lánky) na obsahových serverech.  

������� ������	
���������

Bannerová, nebo také displejová reklama, je ryze tradi�ní formát, který hrál dlouhá léta hlavní 

roli p�edev�ím pro propagaci zna�ky (Zeman, 2001). Problémem, o kterém se mluví ji� od 

po�átku nového tisíciletí, je v�ak bannerová slepota, ke které do�lo v souvislosti 

s p�ehlceností u�ivatel� reklamou. Z tohoto d�vodu se také v posledních letech radikáln�

zm�nily velikosti a umíst�ní banner�. Bannerová reklama je dnes mnohem agresivn�j�í a 

tv�rci stránek tvo�í nové weby ji� s layoutem, který umo��uje umis�ování banner� na ur�ité 
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pozice. Bohu�el vidina zisku z reklamy je �asto tak lákavá, �e majitelé webových stránek 

neberou v úvahu fakt, �e �ím více reklamy na sv�j web umístí, tím men�í bude ú�innost 

(Soldát, 2001). Bannery jsou umíst�né v obsahové síti (tzn. na webových stránkách r�zného 

zam��ení) a nakupují se v závislosti na technologii bu	 p�ímo u provozovatele webu, nebo 

prost�ednictvím r�zných reklamních sítí (t�eba AdSense, pop�. tyto slu�by nabízejí i dal�í 

velké portály jako Seznam nebo Centrum). 

Z d�vodu zmín�né bannerové slepoty to chvíli vypadalo, �e zlatý v�k banner� skon�il a 

nevyhnuteln� budou do budoucna nahrazeny PPC cílenými inzeráty (textovými, nebo 

p�ípadn� pom�rn� nov� i bannery). Rozdíl mezi klasickou displejovou reklamou na internetu 

a PPC je následující: bannerový prostor získává zadavatel reklamy nákupem tzv. impresí 

(zobrazení). Ceny impresí se odvozují od kombinace prom�nných � ceny za proklik (CPC), 

skóre kvality klí�ové fráze (keyword quality score), míry proklikovosti (CTR) a dal�ích. Tato 

zobrazení ov�em nejsou p�íli� cílená, nepo�ítáme-li volbu webové stránky, která má ur�itou 

cílovou skupinu. Tudí� to, do jaké míry se banner zobrazí relevantní cílové skupin�, nelze 

p�íli� ovlivnit. Naopak PPC reklamy jsou p�esn� cílené podle zadaných kritérií a bývají 

neustále optimalizované v �ase, aby bylo dosa�eno co nejv�t�í efektivity p�i vhodném pom�ru 

cena-výkon. V oblasti PPC m��eme nalézt alternativu k displejové reklam�: jedná se o 

Google Display Network (GDN), sí� displejových prostor� na obsahových webech, která 

nabízí n�kolik mo�ností zacílení (kontext, místo, téma, apod.) (Lee, 2013). 

Nová technologie Real Time Bidding (dále jen RTB) umo��uje zacílit banner na konkrétního 

u�ivatele v reálném �ase náv�t�vy konkrétní webové stránky, ani� by prostor banneru musel 

být dop�edu p�edplacen (Crowd Science, 2011). V praxi to funguje tak, �e je�t� p�ed na�tením 

reklamní plochy web s reklamní plochou zapojený v RTB síti stáhne cookies z prohlí�e�e 

u�ivatele do Demand Site Platform (DSP) a na základ� této informace vypo�ítá pro zadavatele 

cenu této reklamní pozice, kterou zadavateli za�le prost�ednictvím systému. Na tomto míst�

dojde k virtuální dra�b� mezi n�kolika inzerenty, její� výherce automaticky po�le skrz systém 

kód svého banneru a jeho reklama se tomuto u�ivateli zobrazí (Poirier, 2010). Délka celého 

procesu trvá n�kolik milisekund. 

Tato práce nebude vzhledem k tomu, �e se zabývá obsahem jednotlivých obraz�, rozli�ovat 

mezi klasickou displejovou reklamou, PPC bannery a bannery vyu�ívanými v rámci RTB, 

nebo� hlavní rozdíl mezi t�mito t�emi typy reklamy jsou ve zp�sobu cílení na publikum a 

n�kdy i v rozm�rech. Grafické bannery jsou v�t�inou obsahov� toto�né.  
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Základní tradi�ní rozd�lení internetového marketingu ve vyhledávání (Search engine 

marketing, SEM) je na techniky nazvané optimalizace pro vyhledava�e (Search engine 

optimization) a platbu za proklik (Pay-per-click, PPC) (Kruti�, 2005a). Stru�nou 

charakteristiku obou metod popisují následující kapitoly. 

� � ! � ! "#$�

Velice d�le�itou oblastí SEM je optimalizace pro vyhledáva�e neboli SEO (Search engine 

optimization). Tato forma internetového marketingu (na rozdíl od v�ech zmín�ných) klade 

d�raz na webovou stránku samotnou, okrajov� se potýká s technickým �e�ením, informa�ní 

strukturou, ale hlavn� pracuje s obsahem na stránce a �asto i s obsahem mimo ni. 

S optimalizací je proto dobré za�ít v momentu budování webu, proto�e základem dobré 

optimalizace je výb�r klí�ových slov spojených s p�edm�tem podnikání. T�mto klí�ovým 

slov�m musím p�izp�sobit webovou stránku (správnou volbou tzv. on-page faktor� � tím je 

my�leno t�eba správné vyu�ití klí�ových slov v jednotlivých oblastech webové stránky, 

vytvo�ení vhodných vstupních stránek). Pokud chcete vytvo�it opravdu kvalitní web, na který 

chcete dostat po�adované cílové skupiny, optimalizace je nezbytností. �ím lépe bude vá� web 

optimalizovaný, tím lep�í jsou jeho �ance na viditeln�j�í umíst�ní ve výsledcích vyhledávání. 

Tomu také napomáhá sou�ást SEO zabývající se tzv. off-page faktory, tedy r�znými 

zmínkami jinde ne� na vlastní webové stránce a p�ípadn� i odkazy (Kruti�, 2005b).  

� � ! � � %%&�

V posledních letech se na �eském trhu také dob�e usadila platba za proklik, neboli PPC (Pay-

per-click). Hlavní charakteristikou PPC reklamy je fakt, �e se platí pouze za kliknutí na tuto 

reklamu, nikoliv za její pouhé zobrazení. Reklama se zobrazuje lidem na základ� kontextu 

toho, co hledají. Za�azení PPC reklamy do SEM ji� dnes není a� tak p�esné, nebo� se PPC 

inzeráty i bannery za�aly objevovat i v obsahových sítích (tzn. na obsahových webech), ale 

v ka�dém p�ípad� poka�dé placená za proklik. Princip PPC ve vyhledáva�ích je zobrazení 

reklamy p�i zadání klí�ové fráze, na kterou je inzerát zacílen, PPC v kontextové reklam� se 

zobrazuje podle klí�ových slov v obsahu stránky. PPC bannerová reklama je oproti klasické 

displejové reklam� levn�j�í z pohledu nákladu na jednoho zákazníka (Kruti�, 2005c). 

Nejznám�j�í PPC reklamní sít� v �eském prost�edí jsou Sklik spole�nosti Seznam a AdWords 

spole�nosti Google. 
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Sociální sít�: 

�eská republika následuje sv�tový trend, ve kterém se sociální sít� stávají fenoménem online 

�ivota � jak u�ivatel� samotných, tak i marketér�, kte�í je vyu�ívají p�i oslovování u�ivatel�. 

I u nás je nejroz�í�en�j�í sociální sítí Facebook. Ten m��e slou�it u�ivatel�m k (Bedná�, 2011, 

str. 205): (1) publikaci komunikát�, (2) zp�tné vazb� a komunikaci publikem, (3) 

sebeprezentaci redakce, (4) agregace dal�ích online nástroj� komunikace, (5) místo pro 

udr�ování �i roz�i�ování kontaktu s publikem mimo hlavní web.  

Vyu�ití Facebooku pro �í�ení komunikát� a� u� reklamních �i zpravodajských je zcela b��né. 

�í�ení obsahu funguje na principu zájmu publika o daný komunikát. Pokud je komunikát tedy 

dostate�n� p�ita�livý, m��e v krátké dob� získat zna�né mno�ství �tená��, kte�í jej mohou 

sdílet prost�ednictvím této sít� i mezi své známé (tzv. virální efekt) (Bedná�, 2011, str. 193). 

Na druhou stranu není v�dy jednoduché spojit komunikát s konkrétním médiem �i brandem, a 

tak i p�es zna�ný nár�st publika se m��e celá akce minout p�vodním ú�inkem. Obdobou 

Facebooku, vyu�ívanou ale spí�e ke komunikaci na více profesní úrovni, je mikroblogovací 

platforma Twitter. Sociální sí� Google+ dle mého néru v �eském prost�edí prozatím nena�la 

své pevn� vymezené místo, �asto jí vyu�ívají lidé pracující v online marketingu jako dal�í 

komunika�ní kanál. 

Men�ích sociálních sítí r�zného zam��ení je na internetu celá �ada. V �eském prost�edí byla 

fenoménem své doby dnes spí�e zapomenutá slu�ba Spolu�áci.cz, nebo t�eba slu�by 

prezentující profily svých u�ivatel� jako Lidé.cz nebo Líbímseti.cz. Mezi sociální sít�

m��eme za�adit také streamovací slu�by pro sdílení videí, jako je t�eba �eská slu�ba 

Stream.cz nebo celosv�tová YouTube.com. 

Blogy: 

Na blogy bychom se nem�li dívat jako na izolovaný formát, ale jako na sou�ást ekosystému 

nových médií � jako na sí� my�lenek. Ov�em nikdo od blog� nem��e o�ekávat kompletní 

konstrukci p�íb�hu, proto�e pro blogující komunity je typické diskutování o problémech a 

roz�i�ování p�íb�h� podávaných masmédii (Lasica, 2003).  B�hem ka�dé události doká�ou 

blogy díky své informativní a p�esv�d�ovací funkci získat úlohu opinion leader� a velký 

dosah nap�í� ve�ejným mín�ním (Xifra et al., 2008). 
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Blogy se nejvíce podobají �asopis�m. Hlavním spole�ným znakem je rozd�lení komunikát�

na �lánky. Pevné rozd�lení rolí autor-�tená� je dáno odd�lenými komentá�i pod p�ísp�vky 

(Bedná�, 2011, str. 192). Pod vlivem blog� se pomalu za�íná prom��ovat i podoba klasické 

formální �urnalistiky, kde se objevuje t�eba neformální ich-forma (Wall, 2004). 

U nás jsou pom�rn� �asto k vid�ní blogy �tená�� hostované na obsahových webech médií 

(nap�. iDnes.cz, Aktuáln�.cz). Tento zp�sob blogování zachovává vztah publicista-�tená�, 

nicmén� samotní �tená�i tímto zp�sobem dostávají p�íle�itost vyjád�it se lépe, ne� je tomu 

t�eba v prostoru pro komentá�e pod �lánky (Bedná�, 2011, str. 202).  

Na rozdíl od v�t�iny komunika�ní nástroj� hovo�í blogy ke svým �tená��m mnohem 

lid�t�j�ím hlasem. Jejich hlavními dv�ma charakteristikami je personální komunikace a 

mo�nost vkládat komentá�e u�ivateli (Xifra et al., 2008). Celosv�tov� více ne� �trnáct 

milion� lidí si vede sv�j osobní online deník a více ne� sto milion� u�ivatel� je pravidelným 

�tená�em blog� (Xifra et al., 2008). Díky mo�nosti vést interpersonální komunikaci se blogy 

staly sou�ástí online dvousm�rného PR (Xifra et al., 2008).   

Blogy p�edstavují pro profesionály mo�nost komunikovat mén� formáln�, spí�e na podobném 

principu, jako je word-of-mouth (Porter et al., 2009) nicmén� je t�eba dob�e dbát na obsah i 

formu. Neosobní korporátní blogy toti� nebývají zpravidla tak dob�e p�ijímány �irokou 

bloggerskou komunitou, nebo� jsou vnímány jako marketingový nástroj (Xifra et al., 2008).  

Pokud jsou blogy dob�e vyu�ívány, umo��ují relativn� úzce zacílit na po�adovanou cílovou 

skupinu, která zpravidla pova�uje p�es blog získané informace jako d�v�ryhodné (Porter et 

al., 2009). Jen málo korporátních blog� ov�em bývá psáno zam�stnanci samotnými, a�koliv 

se jedná o pom�rn� mocný komunika�ní nástroj firem. Z tohoto d�vodu n�které spole�nosti 

p�istupují k pobízení svých zam�stnanc�, aby firemní blogy tvo�ily. Zam�stnanci do 

blogových p�ísp�vk� vkládají ur�itou �ást subjektivity, a tudí� nejsou vnímány p�ímo jako 

p�ísp�vky korporace, ale jako mén� zaujaté informace od t�etí strany (Xifra et al., 2008). 

Blogy nepsané profesionály obsahují spí�e ne� zku�enosti vlastní názory (na reklamu, televizi 

�i dal�í aspekty komunikace) (Xifra et al., 2008). 

Oblíbenost blog� je pravd�podobn� dána také tím, �e se jedná opravdu o jednodu�e 

vytvo�itelnou webovou stránku, která umo��uje p�idávat p�ísp�vky r�zné délky a ty následn�

upravovat �i je propojovat se souvislostmi kdekoliv na webu (Lasica, 2003). V podstat� se 

jedná o jakousi p�eddefinovanou kostru webu, kterou si u�ivatel m��e podle svého naplnit 
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obsahem (Bedná�, 2011, str. 192). Úkolem pou�itelnosti (UX) je, aby u�ivatelé mohli v plné 

mí�e vyu�ívat ve�keré funk�nosti webu. Celá �ada prvk�, nacházejících se na blozích nám 

ukazuje rozsah usnadn�ní, díky nim� je pro u�ivatele mnohem snaz�í se po blozích pohybovat 

a pou�ívat je. Mezi takovéto prvky pat�í t�eba také mo�nost vyhledávání na stránce (Xifra, et 

al., 2008).  

Obecn� se dá �íci, �e blogy obsahují minimum reklamní plochy, a�koliv tém�� 42 % 

z pozorovaného vzorku obsahovalo bannery. Dal�í formou reklamy byl na blozích 

v�udyp�ítomný komentá�ový spam (Xifra, et al., 2008).  

Bedná� (2011, str. 209) popisuje r�zné mo�nosti, jakým zp�sobem se profesionální média 

mohou stav�t k existenci web� 2.0: (1) mohou je ignorovat, (2) mohou je vyu�ívat, (3) mohou 

je za�lenit do své komunika�ní strategie, (4) mohou se jimi prezentovat. 

����- ��#����. �

A�koliv v této práci uvádím online public relations jako samostatnou kapitolu, je t�eba si 

uv�domit to, �e se nejedná o ost�e vyd�lený typ internetového marketingu, ale spí� jeho �ást, 

ve které se mohou objevovat vý�e �i ní�e zmín�né typy p�evá�n� p�ímo neplacených 

marketingových obsah�. Agentury zabývající se internetovým marketingem �asto nabízejí i 

slu�by online PR. Internet je toti� pro tuto aktivitu zcela ideální. Public relations je na rozdíl 

od marketingové komunikace (kam spadá reklama) dlouhodob�j�ího zam��ení a jeho hlavním 

cílem není zisk, ale dobré vnímání spole�nosti (de Pelsmacker, 2003). Jeliko� se jedná o 

nep�etr�itou komunika�ní aktivitu, internet je ideálním prost�edkem práv� díky své 

bezprost�ednosti. V zásad� je hlavní slo�kou internetového PR webová stránka spole�nosti. I 

v p�ípad� firemního webu m��eme hovo�it o interním PR, které p�edstavuje firemní intranet 

s omezeným p�ístupem pouze pro zam�stnance firmy (Hlavenka, 1999, str. 32), a externí PR, 

tedy �ízení vztah� s ve�ejností. Do externího public relations pat�í také vyu�ití prostoru 

webové stránky pro uve�ej�ování aktualit, tiskových zpráv a newsletter�. V zásad� pak zále�í, 

kdo onen obsah vytvá�í. Zda p�ímo marketingové odd�lení firmy ve spolupráci se 

správcovskou firmou, která se stará o web, �i zda je sd�lení tvo�eno externí agenturou. 

Slo�kou PR je dále korporátní identita. Dnes je samoz�ejmé, �e jakákoliv firemní prezentace, 

a to v�etn� firemního webu, musí spl�ovat p�ísné nároky na jednotný styl. Tím �asto bývají 

firemní logo a firemní barvy (de Pelsmacker, 2003). S firemním webem úzce souvisí SEO.  
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S PR obsahy jednotlivým firem se m��eme setkat i mimo jejich vlastní web. Jedná se t�eba o 

komer�ní �lánky, které jsou zve�ej�ovány i hlavními �eskými zpravodajskými servery (nap�. 

Novinky.cz). Internetové magazíny neboli Eziny jsou elektronickou variantou klasických 

ti�t�ných periodik. Jako jejich papíroví p�edch�dci nabízejí také mo�nost umis�ování 

reklamních obsah�. Podle pr�zkum� je reklama umíst�ná v rámci Ezinu mnohem ú�inn�j�í 

ne� klasická bannerová reklama. Odb�r Ezinu je mo�né objednat prost�ednictvím webu. 

V tomto p�ípad� se pojem Ezin p�ekrývá s pojmem newsletter, k jeho� zasílání se takté� 

m��ete p�ihlásit na webové stránce (Prokop, 2001). Zárove� tyto obsahy mohou být tvo�eny 

ve spolupráci s doporu�eními optimalizace pro vyhledava�e (SEO). 

U dal�ích formát� (nap�. diskusní p�ísp�vky odkazující na konkrétní webové stránky) je 

souvislost s PR diskutabilní z d�vod� nepr�kaznosti, zda se jedná o plánovanou 

marketingovou �innost konkrétní firmy, nebo opravdu o spontánní �innost internetových 

u�ivatel�. Stejn� tak se m��e jednat o plánovanou aktivitu SEO. 

Mnohé webové stránky také nabízejí svým klient�m mo�nost registrace k zasílání firemního 

newsletteru.  

V sou�asné dob� je velice výhodné propojit firemní web se sociálními sít�mi. V�t�inou se 

nejedná o prodejní kanály, ale jejich hlavním smyslem je p�edev�ím komunikace. Facebook 

pro to nabízí mo�nost zalo�ení tzv. Facebook page, kde je mo�né pravideln� uve�ej�ovat 

aktuality z d�ní firmy. Fanou�ci, kte�í danou stránku ozna�ili �Líbí� dostávají pak tyto 

informace p�ímo hlavní ze	 p�ísp�vk�. V rámci komunikace B2B je spí�e vyu�ívaná sociální 

sí� Twitter, kde mohou u�ivatelé danou firmu následovat. Dále je pak dobré shroma�	ovat 

zam�stnance na profesní sociální síti LinkedIn, kde se dají sehnat velice dobré konexe 

v oboru.  

����/ 0��
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Webová stránka je virtuální prostor na internetu napln�ný obsahem, který slou�í 

k hromadnému oslovování publika, a� u� se jedná o cílovou skupinu n�jaké obchodní 

spole�nosti, �i �tená�e obsahového webu. Ve své funkci propojují internetové stránky SEO, 

online PR a �asto také SMM, pokud t�eba obsahují blog. 

Spole�ným rysem v�ech webových stránek, který vyplývá z jejich funk�nosti, je navigace 

(navigace celé webové stránky, navigace jednotlivých kategorií webu). Webové stránky 



14 

r�zného zam��ení bývají i r�zným zp�sobem strukturované, co� také �asto souvisí 

s obsahovým rozsahem dané stránky.  
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Jako komer�ní prezentace tato práce chápe webové stránky, jejich� primárním cílem je prodej 

konkrétního produktu (ve smyslu zbo�í nebo slu�by) prost�ednictvím webu. Samoz�ejm�

ozna�ení �komer�ní� m��e být zavád�jící, nebo� existují t�eba neziskové organizace, které 

své slu�by také nabízejí prost�ednictvím webu, bez toho, ani� by na nich n�jakým zp�sobem 

profitovaly. Obecn� pro tento typ web� je d�le�itá jejich náv�t�vnost, která na webu m��e 

tvo�it konverze. Konverze je p�em�na náv�t�vníka webových stránek na jejich zákazníka. 

Konverze bývá hlavní kritérium hodnocení úsp��nosti internetového marketingu (Jurá�ková a 

kol., 2012). Firmy mohou prost�ednictvím svých webových stránek produkty p�ímo prodávat 

(internetové obchody), nebo na nich prezentovat spole�nost a získávat p�es n� kontakty na své 

potenciální zákazníky (tyto weby Hlavenka (1999, str. 61) ozna�uje jako �firemní� �i 

�prezenta�ní�). 

V klasických médiích z�ejm� nemají a� na teleshopping �ádnou obdobu.  
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Tato kapitola by m�la hovo�it o internetových prezentacích, které nejsou prezentacemi firem, 

které prost�ednictvím webu nabízejí své zbo�í. Jedná se tedy hlavn� o webové stránky 

poskytující informace. I zde je pojem nekomer�ní zavád�jící, nebo� práv� v�t�inou inzerce 

bývá hlavním zdrojem p�íjm� podobných web�. Krom� pornografického pr�myslu se toti� ve 

v�t�in� p�ípad� ukázalo, �e u�ivatelé nejsou p�íli� ochotní platit za p�ístup k informacím 

(Bedná�, 2011, str. 175), proto zna�ná �ást web� vyu�ívá ke svému financování p�edev�ím 

prodej reklamního prostoru. Kdy p�esn� do�lo ke komercionalizaci webu, se nedá odhadnout. 

Internet ve svých po�átcích vznikal jako akademické médium a jeho spojení s funkcí 

sd�lovacích prost�edk� nebylo v plánu (Bedná�, 2011, str. 172). �Cokoli, co je dnes na 

Internetu, má komer�ní pozadí a vyu�ití, bu� existující, nebo potenciální. Nechci tím �íci, �e 

by ka�dá stránka byla n�jak, skryt� nebo ve�ejn�, podlo�ená bankovkami � chci jen �íci, �e se 

na ka�dou stránku, ka�dou slu�bu na Internetu dá pohlí�et jako na v�c, která leccos v práci i 

�ivot� zjednodu�uje, zp�íjem�uje, umo��uje; a to je, s dovolením, velmi komer�ní� (Hlavenka, 

1999, str. 12).

Jak za�ala postupn� pronikat klasická média i do internetového prost�edí, za�al se i 

masmediální obsah dostávat na internet. S p�esunem obsah� na internet do�lo logicky 
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k poklesu p�íjm� klasických médií a tak se objevila otázka, jakým zp�sobem vyd�lávat na 

internetu. Jako hlavní zp�soby se za�aly prosazovat (Bedná�, 2011, str. 173): (1) zisk 

z inzerce umíst�né v internetovém mediálním obsahu, (2) zpoplatn�ní p�ístupu ke 

konkrétnímu internetovému obsahu, (3) financování dary sponzor� a p�íjmy z jiného média 

jednoho vlastníka.  

V posledních letech se �asto hovo�í o tzv. Webu 2.0.  Jedná se webové stránky s obsahy, na 

jejich� vytvá�ení se podílejí sami u�ivatelé (Bedná�, 2011, str. 191).  
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E-mail marketing byl od za�átku svého vzniku pova�ován za nástupce direct marketingu. 

Díky tomu, �e se v�e d�je elektronickou cestou, má na rozdíl od svého p�edch�dce mnohem 

vy��í efektivitu vycházející z nízkých náklad�. E-mail marketing vyu�ívá p�edev�ím 

elektronické po�ty. Jeho hlavním znakem je, �e se cena neodvíjí od po�tu adresát�, kterým 

sd�lení zasíláme jako u klasického direct mailingu, navíc proces odeslání-p�ijetí zprávy je o 

mnoho rychlej�í. Navíc existují programy, které umo��ují odesílání po�ty automatizovat od 

odesílání zpráv po zpracovávání jejich p�ijetí. Z psychologického hlediska má mail oproti 

klasické po�t� tu výhodu, �e vzbuzuje pocit v�t�í urgentnosti. Pravd�podobnost jeho uchování 

v p�íchozí po�t� je mnohem vy��í ne� u dopis�, které �asto kon�í ihned v ko�i. Poslední 

výhodou mailu je mo�nost vkládání hypertextových odkaz� p�ímo do jeho textu, co� 

umo��uje jeho adresát�m jednodu�e kliknout na odkaz a dostat se na po�adované místo na 

webu bez v�t�ího úsilí. Marek Prokop (2001) d�lí ve svém �lánku na serveru Lupa.cz e-mail 

marketing na n�kolik r�zných forem: 

Jako první zmi�me tu nejklasi�t�j�í mailovou konverzaci � komunikaci dvou osob P2P 

(person-to-person). Sice dne�ní e-mail marketing nemá tuto podobu, nicmén� se jedná o 

komunika�ní situaci, ze které v�echny následující vycházejí. V�echny zp�soby komunikace se 

toti� sna�í navodit dojem této komunikace, tedy toho, aby �lov�k nem�l pocit, �e je pouze 

jedním �lánkem z oslovovaného �et�zce tisíc� lidí. Proto jsou také hromadné zprávy 

personalizovány. 

Emailové konference jsou celosv�tov� velice vyu�ívané ve firemním styku, tak v komunikaci 

se zákazníky. Jejich marketingové vyu�ití tkví v budování dojmu pé�e o zákazníka �i 

partnera, a by� primárn� slou�í k p�enosu jiných informací, dá se do nich dob�e 

zakomponovat informace o novinkách v nabídce firmy �i jiná reklamní sd�lení.  
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Hromadný mailing se snad ze v�ech zmín�ných zp�sobu nejvíce podobá klasickému 

rozesílání dopis�. Hlavní rozdíl je v tom, �e odesílatel platí jen ur�itou malou �ást náklad� na 

rozesílání a zbytek platí p�íjemci. Z tohoto d�vodu je pova�ován za neetický, a v mnoha 

zemích byl dokonce zakázán (v p�ípad�, �e se jednalo o nevy�ádanou po�tu). To se v�ak dá 

obejít, pokud si p�íjemci zaslání reklamního mailu vy�ádají. Pokud se tak stane, je jejich 

kontakt ihned ulo�en do databáze � opt-in listu. Získání takovéhoto souhlasu se zasíláním 

reklamní nabídky ov�em není v�bec jednoduché. Proto n�které spole�nosti za�aly vyu�ívat 

variantu opt-out, neboli zasílají p�íjemc�m nevy�ádané zprávy do té doby, dokud oni sami 

nepo�ádají o zru�ení. Eticky je tato �innost mírn� problematická, nicmén� �eské zákony ji 

umo��ují (Prokop, 2001).  

����9 :���#�����;���������

Není to je�t� tak dávno, co byl v �eské republice affiliate marketing velice opomíjenou 

sou�ástí internetového marketingu. V sou�asné dob� je mo�né pozorovat jeho rozmach. 

Affiliate marketing je zalo�en na principu partnerství, kdy obchodní zástupci nabízejí 

provozovatel�m web� finan�ní odm�nu za p�ivedení zákazníka. �eskou obdobou výrazu 

affiliate marketing je provizní prodej. Tento systém je zalo�en na dokonalém monitoringu 

pohybu náv�t�vníka webových stránek. Odm�na je webovému provozovateli proplacena, 

pokud ze své webové stránky p�ivede zákazníka na web obchodníka a tento zákazník u 

obchodníka zakoupí jeho produkt. V�t�inou se vyplácí odm�na za uskute�n�ný prodej, ov�em 

n�kdy p�ipadá v úvahu i odm�na za p�ivedeného zákazníka. Za pr�kopníka affiliate 

marketingu je pova�ován Amazon, který jako první vyu�il potenciálu malých web� p�ivést 

k n�mu své náv�t�vníky coby potenciální kupce. Provizní prodej nabízí mo�nost vybrat si 

z n�kolika druh� affiliate program� (Benediktová - Nevosádová, 2008).  

Z hlediska analýzy obsahu není affiliate marketing nic jiného, ne� vzájemné spojení 

jednotlivých slo�ek internetového marketingu pro pochytání dal�ích u�ivatel� z cílové 

skupiny. 

��- <����%���������
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Kone�nou podobu mediálních produkt� ovliv�ují finance, zákonné postavení a pravomoci 

�ídicích pracovník� a orgán� (Burton a kol., 2001, str. 120).  

Omezení je cokoliv, co mediálnímu subjektu brání v �innosti, nebo ji n�jakým zp�sobem 

upravuje.  Omezení mohou být dobrovolná �i vnucená, z jiného úhlu pohledu také t�eba 

interní a externí. Mezi dobrovolná omezení m��eme �adit r�zné profesní etické kodexy (nap�. 
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pracovník� reklamy); vnucené jsou nap�íklad legislativní zásahy, které limitují uve�ej�ování 

ur�itých druh� obsahu vzhledem k ve�ejnému zájmu (Burton a kol., 2001, str. 126).  

R�zné zp�soby regulace médií tvo�í provázanou soustavu, která usm�r�uje jednání médií. 

Krom� zmín�ných omezení se u médií i s dal�ími vlivy, které mají na jejich tvorbu t�eba i 

nep�ímý vliv (mediální kritika, ob�anské aktivity, odborné �asopisy �i mediální výchova) 

t�eba v oblasti poptávky po mediálních produktech (Burton a kol., 2001, str. 126).  

P�ímá cenzura v sou�asné dob� v �eské republice neexistuje, nicmén� média se musejí p�i 

produkci �ídit dle p�íslu�ných zákon� (Burton a kol., 2001, str. 132) (nap�. zákon o regulaci 

reklamy � omezení reklamy ur�itých zvlá�tních druh� výrobk�).  

��-�� (.& �

V �eské republice p�sobí od roku 2000 Sdru�ení pro internetovou reklamu v �R, z.s.p.o. 

(zkrácen�  SPIR). Sdru�ení provozuje jednotný výzkum náv�t�vnosti NetMonitor a p�sobní 

jako samoregula�ní orgán audiovizuálního a autorského obsahu na webu (SPIR, n.d.).  

Sdru�ení vydalo v roce 2009 dokument se standardy pro internetovou reklamu, které obsahuje 

�adu doporu�ení s cíle zp�ehlednit online reklamu a zlep�it její úrove�. 

Podle tohoto dokumentu by reklama m�la být viditeln� ozna�ena, p�ípadn� graficky odd�lena 

od obsahu, pokud hrozí její zám�na s obsahem. Reklamy p�ekrývající obsah �i jinak do n�j 

zasahující musí obsahovat prvky umo��ující její ukon�ení (SPIR, 2009). 
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Podle Hlavenky (1999) jsou internetová média více kritická a více nezávislá ve srovnání 

s t�mi klasickými, co� autor p�isuzuje �irokému a rovnému p�ístupu k informacím na síti.  
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Internet je celosv�tov� roz�í�ená sí� propojených po�íta��, která umo��uje svým u�ivatel�m 

vyu�ívání (ukládání, p�enos, sdílení, aj.) informací v digitální podob� (Jirák a kol., 2003, str. 

196). Mezi technologie, které nová média vyu�ívají, pat�í nap�íklad kabelové �i satelitní 

p�enosové technologie, miniturizace, technologie k ukládání a vyvolání dat, pru�né 

technologie zobrazení textu a grafiky a po�íta�ové techniky ovládání (McQuail, 2009, str. 41). 

Svým charakterem je internet decentralizovaný, �ili neexistuje v n�m �ádná nad�azená 

ovládající jednotná organizace, struktura ani jednotná regulace (Jirák a kol., 2003, str. 197). 

Web (World Wide Web, zkrácen� www) je jen jednou z mnoha slu�eb p�ístupných na 
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internetu (Bedná�, 2011, str. 37). World Wide Web je systém dokument� propojených 

hypertextovými odkazy, které jsou v sou�asnosti notn� dopl�ovány multimediálním obsahem 

(Bedná�, 2011, str. 43). �Web je multimédium. Z toho plyne, �e i webová média jsou 

z principu médii multimediálními. Slovo �multimédia� znamená, �e díky technickým 

prost�edk�m dochází k propojování r�zných druh� obsahu; textového, obrazového statického 

(fotografie, ilustrace), pohyblivého (video), zvukového (audiozáznamy) a dal�ích� (Bedná�, 

2011, str. 16). 

U nových médií jsou �asto popisovány vlastnosti, které je vymezují oproti médiím tradi�ním: 

jako t�eba interaktivita, globální dostupnost na síti, decentralizace, vysoká kapacita a 

flexibilita formy, obsahu i u�ití (McQuail, 2009, str. 41). 

Mediální organizace je odpov�dná za selekci událostí, kde pouze u n�kterých událostí 

rozhodne, �e se z nich stanou zprávy (McQuail, 2009, str. 241). To zásadním zp�sobem 

ovliv�uje obsah médií. Internet, stejn� jako jiná média, má takté� schopnost p�em��ovat 

událost na zprávu (Lokaj a kol., 2009), av�ak není sou�ástí dominantního paradigmatu. 

Mnohem v�t�í mno�ství událostí má tak �anci stát se zprávami, nebo� obsah zde m��e tvo�it 

tém�� ka�dý s p�ístupem k síti (Lokaj a kol., 2009). 

Internet provedl revoluci i v PR. Výzkumy ukázaly velký nár�st ve vyu�ívání webu mezi 

komunika�ními profesionály za posledních pár let. Díky tomu do�lo ke zlep�ení produktivity 

a efektivity jejich práce (Porter et al., 2009). Internet zna�n� roz�i�uje doposud známé 

komunika�ní mo�nosti spí�e, ne� �e by je od základ� m�nil. Jedná se hlavn� o zvý�ení 

rychlosti p�enosu obsahu �i zvý�ení jeho interaktivity (Jirák a kol., 2003, str. 197).  
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Komunikace v�etn� té realizované skrz média je motivována pot�ebami na stran� podavatele 

nebo p�íjemce. V p�ípad� marketingových obsah� bude motivací zcela jist� ekonomické 

d�vody a pota�mo generování zisku (Burton a kol., 2001, str. 56). Specifickým p�ípadem 

zkoumaným v této práci je zpravodajský deník, který sice svým náv�t�vník�m nenabízí 

placené produkty, ale jeho provoz je závislý na p�íjmech z inzerce a ty jsou v úzké interakci 

s náv�t�vností serveru, který p�íjmy z inzerce ovliv�ují. 

V celém procesu nelze na motivaci komunika�ních stran nahlí�et bez ohledu na dal�í kontext. 

Krom� motivace se u ú�astník� komunika�ního aktu objevují i rozdílné pot�eby jak na stran�

podavatele, tak na stran� p�íjemce, ale také na stran� inzerenta (Burton a kol., 2001, str. 56) a 
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v�echny tyto pot�eby je t�eba ur�itým zp�sobem sladit dohromady. D�le�ité je mít na mysli, 

�e v momentu umíst�ní inzerce do prostoru média se inzertní sd�lení stává sd�lením média, 

které na sebe bere úlohu jeho komunikátora  (Burton a kol., 2001, str. 56). 

Jak bylo zmín�no vý�e, �ada obsahových web� si vyd�lává na sv�j provoz z inzerce. Zde 

za�íná jakýsi za�arovaný kruh: aby byly dobré p�íjmy z inzerce, je nutné na web p�ivést ur�it�

mno�ství náv�t�vník�, proto�e pokud je web málo nav�t�vovaný, nebudou zde chtít inzerenti 

nakupovat prostor. Na druhou stranu je velmi t��ké nep�ekro�it tenkou linku mezi p�ijatelným 

a ji� nep�ijatelným mno�stvím inzerce v rámci stránek, které m��e mít na náv�t�vníky zcela 

opa�ný vliv � tedy znechutí je a oni ze stránek odejdou.  

Mezi hlavní cíle inzerent� na webu pat�í (Bedná�, 2011, str. 178): (1) mediální expozice (tzn. 

aby byli vid�t), (2) prodání konkrétního produktu náv�t�vníkovi (tzn. dosa�ení ur�it� p�edem 

definované akce � prokliku na po�adovanou cílovou stránku, p�ípadn� konverze).  

Internetové obsahy získávají náv�t�vnost díky marketingovým aktivitám off-line i na 

internetu. Pokud se nejedná o webové stránky se silnou zna�kou, kterou lidé mají v pov�domí 

a vyhledávají spontánn�, zpravidla p�ichází na �adu n�jaký nástroj internetového marketingu � 

a� u� placený �i neplacený � který pom��e zlep�it obsahu jeho viditelnost u�ivatel�m v rámci 

internetu. 

Vzhledem k optimalizaci náklad� za inzerci je dnes p�evá�ná �ást reklamy na internetu 

ur�itým zp�sobem zacílená. Jednoduchým typem cílení je kontextov� zacílená reklama, která 

je umis�ování do konkrétn� obsahov� zam��ených web�, které tematicky souvisí s oborem 

inzerenta a �ance na zasa�ení správného u�ivatele je tak vy��í. Klasická média na internetu � 

internetová publicistika, internetová rádia a televizní obsahy. 

Vliv internetu na klasická média je z�ejmý, ov�em i naopak internet byl a je ovlivn�n 

pr�nikem klasických médií do online sv�ta, co� m��e u p�vodn� sí�ového média internetu 

posilovat charakter masového média (Fortunati, 2005). Vyu�ití nových technologií a internetu 

obecn� vede k problém�m s autorskými právy, nebo� nové technologie umo��ují 

mnohonásobné zv�t�ení nabídky prezentované stranou spot�ebitel� ve smyslu nelegálního 

�í�ení digitalizovaných text�, nahrávek �i obrázk� (Burton a kol., 2001, str. 148). 

Média na internetu se na rozdíl od t�ch klasických nesna�í za ka�dou cenu dr�et se �ánr� a 

styl� psaní s nimi souvisejícími (Bedná�, 2011, str. 24). Na internetu dochází ke stírání rozdílu 

mezi produkcí, distribucí a konzumací. Dochází zde ke znehodnocení �asu, nebo� produkt je 
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zde ihned ur�en ke spot�eb�. Internet je na rozdíl od novin zárove� redakcí, noviná�em, 

nákup�ím, archivem i místem konzumace (Fortunati, 2005). 

Studie p�edpokládají, �e sou�asná koexistence internetu s klasickými médii bude i nadále 

pokra�ovat (Nguyen et al., 2006). Podle sou�asných zji�t�ní Weby 2.0 nep�edstavují �ádnou 

zásadní konkuren�ní hrozbu pro tradi�ní média a ani je nevytla�ují z trhu (Bedná�, 2011, str. 

208). Dochází v�ak k ovlivn�ní klasických médií internetem � do�lo ke zrychlení tvorby 

obsahu, internet ovlivnil layout klasických médií a má vliv i na interakci mezi u�ivatelem a 

masmédiem. Paradox tkví udr�ování moderní image masmédií prost�ednictvím prost�edk�

relativn� nezralého média internetu (Fortunati, 2005).  

Technické mo�nosti publikování, interaktivita a mo�nost kontinuální publikace vytvá�ejí 

�ánry nové: online reportá�, interaktivní rozhovor 1
�i pr�b��n� aktualizovanou zprávu 

(Bedná�, 2011, str. 24).  
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Diskurz je v u��ím pojetí termín ozna�ující ur�itou oblast promluv a text� o ur�itém tématu. 

V �eském spole�ensko-v�dním prost�edí se �diskurs� nej�ast�ji pou�ívá ve spojení s díly 

Michela Foucaulta, av�ak i u n�j se vyu�ití konceptu vyvíjelo (Nekvapil, 2006). Foucault ve 

svém p�ístupu ponechává vesm�s stranou konkrétní promluvy a texty, z tohoto d�vodu jeho 

diskurzní praxe není pojímána ve smyslu konkrétní sociálních aktivit a promluv (Nekvapil, 

2006). Oproti tomu Fairclough (1995) pova�uje diskurz jako nedílnou sou�ást sociální praxe. 

Termín sociální praxe definoval jako relativn� stabilní formu sociální aktivity (nap�. rodinná 

ve�e�e, u�ení ve �kole, apod.), která obsahuje krom� diskurzu i dal�í prvky: aktivity, p�edm�ty 

a jejich sociální vztahy, nástroje, objekty, �as a místo, formy uv�dom�ní a hodnoty. Tyto 

elementy jsou pak dialekticky propojené, co� podle Fairclougha znamená, �e tyto jednotlivé 

prvky zase nejsou tak samostatné, aby se daly jednotliv� vyd�lit. Pro ú�ely na�í analýzy 

vyjdeme z pojetí diskurzu Rolanda Barthese, který �e�í, diskursem nebo promluvou chápe 

jakoukoliv významovou jednotku (a� u� vizuální, nebo verbální) �i syntézu (Barthes a kol., 

2004, str. 107). 

                                                
1 Otázky pokládají sami u�ivatelé (�asov� asynchronní � otázky se pokládají dop�edu), záznam z�stává na 
stránkách média archivován (Bedná�, 2011). 
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Diskurz je ve spojení s mediálními studii spojen s ideologií a hodnotovým poselstvím, která 

jsou médii nabízena p�íjemc�m. Ur�uje zp�sob, jakým je nakládáno p�i kódování a 

dekódování s významy, za pou�ití r�zných verbálních �i vizuálních kód�, jejich� smyslem je 

posílení práv� po�adovaného významu (Burton a kol., 2001, str. 296). 

Textem rozumíme jakýkoliv komunikát vyvolávající p�i �tení u svých p�íjemc� význam. Není 

to tedy pouze text, ale t�eba i film, notový záznam, apod. (McQuail, 2009, str. 269). Obsah 

masových médií je pro �tená�e v principu mnohovýznamový. Je tvo�en mnoha soustavami 

význam� � kódy vzhledu a oble�ení, nábo�enství, p�íslu�nosti, regionu, atp. (McQuail, 2009, 

str. 270). 
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P�edm�tem studia je text ve smyslu vypráv�ní, tedy narace. Mediální obsahy ve v�t�in�

p�ípad� vypráví p�íb�hy, ve kterých je mo�né nalézt spole�né vzory a predikovatelné formy. 

Narace nám pomáhají v porozum�ní soubor�m fakt� za pomoci tvorby logický celk� ze 

spojení událostí a akcí; za pomoci definice poznatelných prvk� jednání osob a prost�edí d�je 

(McQuail, 2009, str. 272).  

Narace m��e být zprost�edkována psaným �i mluveným jazykem, obrazem �i gestem. Narace 

se vyskytuje ve v�ech mo�ných formách � literárních �ánrech, filmu, obrazech, v novinách 

t�eba v rozhovoru �i zpráv�. Vypráv�ní se vyskytuje ve v�ech spole�nostech, obdobích i 

místech (Barthes, 2002, str. 9). Podle Chatmana (2008, str. 154) ka�dý narativ obsahuje plán 

obsahový (ozna�ený jako p�íb�h) a výrazový plán (ozna�ený jako diskurs). 

Naratologie je v�dní obor zabývající se studiem narativ�. Narativy se podle strukturalistické 

teorie skládají ze dvou �ástí: (1) p�íb�hu a existent� (obsahují události a jednání spolu 

s postavami a ostatními prost�e	ovými prvky) a (2) diskurzu, který p�edstavuje výrazový 

prost�edek, jím� je obsah vyjád�en (Chatman, 2008, str. 18). 

Narativní analýza: 

Dle Barthese (2002, str. 16) je pro analýzu vypráv�ní nutné jednotlivá vypráv�ní roz�lenit na 

segmenty narativního diskursu a definovat nejmen�í narativní jednotky (tzv. funkce), které se 

následn� rozd�lí do n�kolika málo t�íd. Hlavním kritériem pro d�lení do jednotek je význam. 

Základní narativní funkce se v�t�inou neshodují s formami v r�zných �ástech narativního 

diskursu (d�je, jevy, odstavce, dialogy, apod.). Stejn� tak budou jednotlivé funkce �ast�ji 
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nezávislé na jazykových jednotkách. Funkce je následn� t�eba rozd�lit do malého po�tu t�íd � 

dv� hlavní t�ídy budou distribu�ní a integra�ní. První m��eme nazývat funkcemi ve smyslu 

akcí, druhé m��eme nazývat indiciemi � vlastnostmi povahy, atmosféry, atd.  (Barthes, 2002, 

str. 18).  T�ída integrativní � indicie � mohou být napln�ny pouze na úrovni postav nebo 

vypráv�ní, jejich ozna�ované je v�dy implicitní. Na rozdíl od toho informanty p�iná�ejí 

�tená�i poznatek ji� hotový (Barthes, 2002, str. 22). Ne v�echny funkce mají stejnou 

d�le�itost � n�které tvo�í osu vypráv�ní (základní funkce, tzv. jádra), n�které vypl�ují prostor 

vypráv�ní (tzv. katalyzátory). Ka�dá ze základních jednotek m��e pat�it do více kategorií 

(jádra, katalyzátory, indicie, nebo informanty) (Barthes, 2002, str. 20). Uskupení n�kolika 

funkcí tvo�í funk�ní ráz vypráv�ní a nazýváme jej sekvencí. Jednotlivá jádra jsou spojená 

vztahem vzájemnosti (Barthes, 2002, str. 25).  

Základní funkcí vypráv�ní je vým�na mezi dárcem a p�íjemcem, kte�í se navzájem ve 

vypráv�ní p�edpokládají. Tedy nem��e být vypráv�ní bez vyprav��e ani bez �tená�e (Barthes, 

2002, str. 32). 

Dole�el (1993, str. 7) nahlí�í na narativní text jako na kombinaci promluvy vyprav��e a 

promluvy postavy. Tyto promluvy jsou vzájemn� v opozici v jazykové výstavb� i funkcích. 

Model funk�ní popisuje opozici z pohledu komunikace autora a �tená�e (konstruk�ní a 

kontrolní funkce vypráv��e; ak�ní a interpreta�ní funkce postav); textový model je zalo�en na 

Bühlerov� trojúhelníku mluv�í-poslucha�-referent, jim� odpovídají funkce promluvy 

expresivní-apelativní-zobrazovací. Tento model Dole�el upravuje na model jednorozm�rného 

textu, ve kterém zám�rn� potla�uje zam��ení se na mluv�ího a poslucha�e, a výhradn� se 

zam��uje na p�edm�t promluvy (tzn. funkce promluvy zobrazovací). Smyslem zm�ny modelu 

na jednorozm�rný je odstran�ní subjektivity mluv�ího a nahrazení jí za sémantickou 

objektivitu t�etí osoby. Spojením obou model� je dle Dole�ela mo�né analyzovat narativní 

texty a definovat narativní promluvy. Z pohledu obou model� pak vychází, �e narativní text 

má v p�ípad� promluvy vyprav��e charakter objektivního vypráv�ní ve 3. osob�; v p�ípad�

promluvy postavy má formu p�ímé �e�i (Dole�el, 1993, str. 12). 

Vyprav��, autor, �tená�

Narativ je struktura skládající se z obsahovaného plánu (p�íb�hu) a výrazového plánu 

(diskurzu) (Chatman, 2008, str. 18). Výrazový plán tvo�í jednotlivé narativní výpov�di. 

Výpov�dí je my�lena základní slo�ka formy výrazu (Chatman, 2008, str. 23). 
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Výpov�	 m��e být publiku prezentována p�ímo, nebo vyprav��em. Vyprav��e nesmíme 

zam��ovat s autorem. Krom� vyprav��e a autora m��eme hovo�it o tzv. implikovaném 

autorovi, kterého si �tená� konstruuje z narativu (Chatman, 2008, str. 156). Implikovaný autor 

stanovuje obecné kulturní kódy narativu (normy), tedy reálný autor narativu m��e 

implikovaného autora vyu�ívat k postulování norem (Chatman, 2008, str. 157). Implikovaný 

�tená� je jakási obdoba implikovaného autora. Je p�ítomen v�dy, i v p�ípad� nep�ítomnosti 

narativního adresáta. Reálný �tená� má mo�nost odmítnout roli nastavenou implikovaným 

�tená�em (Chatman, 2008, str. 158). Mediální obsahy konstruují své �tená�e. Rozbory text�

umo��ují tyto konstrukce zp�tn� �íst, ov�em jen v ur�ité mí�e (McQuail, 2009).  Implikovaní 

auto�i a �tená�i se nacházejí uvnit� narativu, zatímco reální auto�i a adresáti vn� � proto je 

nutné je rozli�ovat (Chatman, 2008, str. 159).  

Na p�echodu mezi nevypráv�ním a sly�itelnou narací je skryté vypráv�ní. P�i n�m sly�íme 

hlas, který hovo�í o postavách, prost�edí a událostech, av�ak jeho vlastník z�stává skryt za 

diskursem (Chatman, 2008, str. 212). Nep�ímé formy promluvy implikují u narativ� v�t�í 

vyprav��ský zásah, zatímco p�ímou formu pova�ujeme za citaci (Chatman, 2008, str. 214).  

-�- (���
�����

Sémiotika (syn. sémiologie) je v�dní obor zabývající se znaky, ozna�ováním a znamenáním 

ve vztahu k zastupovaným skute�nostem (Doubravová, 2002, str. 8). Peirce (1997, str. 36) ji 

ozna�uje jako jiné pojmenování logiky. Proces p�i�azování znaku k ur�itému jevu, p�edm�tu 

nebo osob� nazýváme semióza (�erný a kol., 2004, str. 16). Sémiologie postuluje vztah mezi 

dv�ma �leny � ozna�ujícím a ozna�ovaným. Pochopením korelace mezi t�mito �leny 

dostáváme �len t�etí - znak, který ozna�ující a ozna�ované propojuje a napl�uje ozna�ující 

smyslem/významem. T�etí �len je tedy pouhé sdru�ení dvou prvních. Toto trojrozm�rné 

schéma (ozna�ující � ozna�ované � znak) je mo�né nalézt i v mýtu (Barthes a kol., 2004, str. 

111).  

Na rovin� významu znaku m��eme rozli�it tzv. rovinu denotace (obecn� spojená s doslovným 

významem ozna�ovaného, v rámci ní� m��eme rozli�it t�i typy znak� dle úrovn� denotace: 

ikon, index a symbol). Druhá rovina, rovina konotace je spojená s postoji, pocity a 

hodnocením (typickými pro danou kulturu) a mýty � siln� konotované významy ve smyslu 

obecn� platných soud� pro danou konkrétní spole�nost (Jirák a kol., 2003, str. 135). 

�Denotace je kulturní jednotka nebo sémantická vlastnost daného semému, je� je sou�asn�

kulturn� uznávanou vlastností jejích mo�ných referent�. (...) Konotace je kulturní jednotka 
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nebo sémantická vlastnost daného semému p�ená�ení její denotací a odpovídá, nikoliv v�ak 

nezbytn�, kulturn� uznávané vlastnosti mo�ného referentu� (Eco, 2009 str. 109). 

Koncepce sémiotiky Ch. S. Peirce je zalo�ena na vzájemném p�sobení objektu, znaku a 

interpretanta. Z Peircových prací se p�edev�ím ujala klasifikace znak� na symboly, indexy a 

ikony: �Ve t�ech �adách znak�, IKÓN, INDEX, SYMBOL m��eme vid�t pravidelnou 

posloupnost jeden, dva, t�i. Ikón nemá �ádné dynamické spojení s objektem, který 

reprezentuje; jeho kvality prost� p�ipomenou kvality objektu a vyvolají analogické p�edstavy 

(sensations) v mysli, pro kterou je zpodobn�ním. Ale ve skute�nosti není s nimi spojen. INDEX 

je fyzicky spojen se svým objektem; index a objekt vytvá�ejí organickou dvojici, ale 

interpretující mysl se na tomto spojení nepodílí a� na to, �e je poté, co vzniklo, zaznamená. 

SYMBOL je spojen se svým objektem díky; ideji v mysli u�ívající symbol�, bez ní� by �ádné 

takové spojení nemohlo existovat� (Peirce, 1997, str. 41). 

Saussure zd�raznil negativní rozdíly mezi znaky, které ve strukturalistické analýze tvo�í tzv. 

binární opozice, které jsou definovány negativn� svým kontrastem s ostatními prvky systému 

(Chandler, 1994). Peirce (1997, str. 17) ve své druhé trichotomii znak� d�lí znaky na ikóny, 

indexy nebo symboly: �Ikón je znak, vztahující se k objektu, jej� denotuje pouze díky svým 

vlastním rys�m, které má, a� u� n�jaký takový objekt skute�n� existuje nebo ne. (...) Index je 

znak vztahující se k objektu, který denotuje tak, �e je tímto objektem opravdu ovlivn�n. (...) 

Symbol je znak vztahující se k objektu, který denotuje díky zákonu � obvykle asociací 

obecných idejí � který p�sobí tak, �e symbol je nutn� interpretován jako�to symbol vztahující 

se k objektu.� 

Znaky mohou nabývat podoby slov, obraz�, zvuk�, v�ní i chutí, jednání a objekt�. Samy o 

sob� význam nemají. Znakem se stávají v momentu, kdy jim sami p�i�adíme význam 

(Chandler, 1994). Lingvistický znak není spojení mezi v�cí a jejím pojmenováním. Jedná se o 

spojení mezi konceptem a zvukovým vzorem. Zvukový vzor není pouhým zvukem, ale 

psychologickým dojmem ze zvuku (Chandler, 1994).  

V mytickém, stejn� jako v jazykovém konceptu ozna�ované m��e mít vícero ozna�ujících 

(Barthes a kol., 2004, str. 118). 

Pravidla pro p�i�azování znak� ozna�ujeme jako kódy (Doubravová, 2002, str. 16). Jedná se 

jakkoliv systematicky uspo�ádané související znaky v�. pravidel pro jejich pou�ívání (Jirák a 

kol., 2003).  Kód musí být sdílen jak podavatelem, tak p�íjemcem, aby mohlo dojít 
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realizování komunikace. Významy jsou do sd�lení vkládány tzv. procesem zakódování, 

lení (syn. text) je výsledkem práv� tohoto procesu (Burton a kol., 2001
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Struktura je Greimasem definována vztahy mezi elementy, je� jsou tvo�eny odli�nostmi. 

Stejn� tak signifikace jako tvorba významu neexistuje jako samostatný element, ale je tvo�ena 

vztahy. Nejjednodu��í existující vztah je definován jako odli�nost mezi dv�ma sémantickými 

termíny. Jako minimální sémantickou jednotku Greimas pova�uje sém a jedná se o element, 

který má schopnost odli�it význam. Jedná se o ryze abstraktní, hloubkový a metalingvistický 

koncept. Sémy v sémantickém univerzu tvo�í hierarchicky sémický systém prost�ednictvím 

nad�azených kategorií. Sémické univerzum reprezentuje v lidské mysli konceptuální kategorie 

(Nöth, 1995).  

Základem správn� odvedené sémiologické analýzy je výborná znalost kultury zkoumaných 

text� a konkrétních �ánr�. �ánry m��eme nalézt v obsahu jakékoliv kategorie, ov�em musí 

nést ur�ité znaky: mají identitu shodn� vnímanou tv�rcem i p�íjemcem; ta se musí vztahovat 

k ú�elu, form� i významu; musí respektovat konvence a kulturní formy i p�es mo�ný vývoj a 

zm�nu od p�vodního �ánru; musí dodr�ovat vypráv�cí strukturu a obsahovat n�který ze 

základních témat � mýt� (McQuail, 2009, str. 279).  

Mytologie: 

Mýtem m��eme rozum�t p�íb�h, který je v rámci konkrétní kultury p�edstavitelem n�jaké 

obecn� p�ijímané a respektované pravdy. V podv�domých úrovních jsou p�íjemci schopní 

z podávaného sd�lení vy�íst sdílené hodnoty, p�edstavy a p�esv�d�ení  (Burton a kol., 2001, 

str. 178). Podle Barthese (2004, str. 107) je mýtus �ur�itá promluva�. Mýtus podléhá 

pravomoci diskurzu, není ov�em definován p�edm�tem obsa�eným ve sd�lení, ale zp�sobem, 

jakým sd�lení vyslovuje. Mytologií pak rozumí studium promluvy, je� je sou�ástí sémiologie 

(v�dy o znacích) (Barthes a kol., 2004, str. 109). Barthese spí�e ne� to, co mýty ozna�ují, 

zajímá to, jak to ozna�ují. Ve svých pracích se sna�í o odhalení skrytých znakových 

konstrukt� a d�kaz toho, �e se jedná o um�lé konstrukty. Mýty dle n�j toti� nejsou p�irozené a 

nem�nné, a �asto jsou nám vnucovány2 (�erný a kol., 2004, str. 264). Sémiologie studuje 

signifikace nezávisle na jejich obsahu, je tedy v�dou o formách (Barthes a kol., 2004, str. 

110). Mýtus je sekundárním sémiologickým systémem, proto�e je budován na základ�

sémiologického �et�zce, který existuje p�ed ním (Barthes a kol., 2004, str. 112). Znak 

v primárním systému se tak v sekundárním systému stává prostým ozna�ujícím (Barthes a 

kol., 2004, str. 112).  

                                                
2 Tuto my�lenku ov�em v této práci dále rozvád�t nebudeme, nebo� se nechceme zam��ovat na sociální aspekty 
mytologie a s ní související ideologie. 
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je i kontext (produkce, kulturní, sociální, apod.), nebo� má velký vliv na to, jaké sd�lení je 

z textu pochopeno (Burton a kol., 2001, str. 58). 

Ve zjednodu�eném podání jsou mediální ú�inky (media effects) zamý�lené �i nezamý�lené 

d�sledky �innosti masových médií (McQuail, 2009, str. 365). I p�es nemo�nost p�esného 

sledování p�í�inných vtah� nebo vytvá�ení d�v�ryhodných predikcí budoucnosti mají podle 

McQuaila (1977) masová média zna�ný vliv na individua, instituce, spole�nost i kulturu. 

Sm�r ú�ink�, stupe� �i jejich trvalost a p�edvídatelnost nelze zobecnit, nebo� jejich 

prom�nlivost je zna�ná a nelze jinak, ne� je popisovat na konkrétním p�ípadu (McQuail, 

2009). 

Na konci let sedmdesátých do�lo ke zm�n� v p�ístupu k mediálním ú�ink�m. Nový p�ístup má 

nejblí�e k pojmenování sociální konstruktivismus. McQuail (2009, str. 263) tuto fázi ozna�uje 

jako �tvrtou v po�adí po fázích (1) v�emocných médií, (2) vystavení v�emocných médií 

zkou�ce, (3) znovuobjevení mocných médií. Nový sociáln� konstruktivistický p�ístup (fáze 4) 

pova�uje za nejvýznamn�j�í vliv médií jejich schopnost konstruovat významy. Média nabízejí 

up�ednost�ovaný zp�sob nazírání na sociální realitu svému publiku. To zahrnuje podávání 

informací stejn� jako specifický zp�sob interpretace, formování hodnotových soud� a 

vytvá�ení specifických reakcí. Tyto hotové významy jsou p�edkládány publiku a zále�í na 

konkrétním �lenovi publika, zda tyto názory p�ijme za vlastní �i ne. P�ístup tedy po�ítá jak 

s vlivem médií, tak s vlivem publika, které má mo�nost volby. Zásadními body tohoto 

p�ístupu je za prvé konstruování sociálních p�ístup� (v�. historie) rámováním obraz� reality 

do predikovatelných a vzorových zp�sob� jednání. Za druhé jsou jím lidé v publiku, kte�í pro 

sebe konstruují jejich vlastní pohled na sociální realitu a své místo v ní v interakci se 

symbolickými konstrukcemi nabízenými médii.  

McQuail  (2009, str. 367) ve své typologii ú�ink� médií propojuje rozm�r zám�rnosti ú�ink�

médií s rozm�rem doby p�sobení. Neplánované ú�inky médií mohou být takové, které 

zp�sobují zm�ny v my�lení nebo chování p�íjemce (pota�mo publika) v reakci na p�íjem 

mediálního obsahu, ov�em ani� by to p�vodce sd�lení p�edem zamý�lel. Opakem jsou 

plánované ú�inky médií. U obou typ� � plánovaných i neplánovaných � m��eme dále hovo�it 

o ú�incích dlouhodobých (obvykle se objevují s del�ím odstupem od p�ijetí obsahu, �i 

v�t�inou souboru obsah�) a krátkodobých (ty m��eme pozorovat vesm�s okam�it� �i 

pom�rn� rychle po setkání s konkrétním obsahem mizí záhy).  
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Skute�né ú�inky médií nelze ur�it na základ� mediovaného obsahu, ani vhodnou metodou 

analýzy sledovaného obsahu.  Ta nám m��e napov�d�t t�eba o tom, jakým mechanismem 

p�ípadný ú�inek probíhá (Burton a kol., 2001, str. 358). Samotné sd�lení má pravd�podobn�

vliv na charakter a intenzitu ú�ink�, nicmén� konkrétní skute�ný ú�inek lze vysuzovat jen 

velice st��í, proto n�které práce hovo�í o p�edpokládaných ú�incích (Burton a kol., 2001, str. 

364), který je mo�né vyvodit z toho, na co je ve sd�lení kladen d�raz (Burton a kol., 2001, str. 

365).  

/ &���������3���3'���B����#�!��������	>�������
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Metoda analýzy (syn. interpretace) médií se v mediálních studií vyu�ívá ke zkoumání 

mo�ných p�ístup� ke kritickému vyhodnocení role médií ve spole�nosti (fungování médií, 

p�ípadn� i ú�inky) (Burton a kol., 2001, str. 31). Zvolenou metodou této práce je kombinace 

postup� spadajících do sémiotické, strukturní i textové analýzy. Obrazová analýza nám 

umo��uje zkoumat jednotlivé významy obsa�ené v obrazech zkoumaného vzorku za pomoci 

sémiotických princip� (Burton a kol., 2001, str. 36). Textová analýza (text ve smyslu psaný �i 

vizuální komunikát) zase sleduje strukturu sd�lení, které je mo�né v rámci mediální 

komunikace interpretovat. (Burton a kol., 2001, str. 61). 

/�� C�!������	!
����

Za p�edm�t na�í analýzy jsme si stanovili vzorky obsahu spadající do jednotlivých kategorií 

internetového marketingu. Za internetovou reklamu z oblasti marketingu ve vyhledava�ích to 

jsou textové inzeráty ve vyhledávání a bannery  (nerozli�ovali jsme, zda jsou sou�ástí PPC, 

displejové reklamy nebo RTB vzhledem ke shodnosti obsahu formátu). Jako formát 

zastupující SEO a online PR zárove� jsme zvolili p�ímo webovou stránku, konkrétn�

podstránku O spole�nosti/O nás, její� existenci p�edpokládáme tak�ka na v�ech webových 

stránkách.  

Jako dal�í vzorky, zastupující online PR a SMM jsme zvolili blogový p�ísp�vek, tiskovou 

zprávu nebo novinku, v závislosti na tom, který z t�chto t�í obsah� web tvo�í. Nejedná se o 

zcela zam�nitelné formáty, nicmén� jsou formáty, jakými webové stránky komunikují se 

svým okolím, a �asto jsou vyu�ívány pro zve�ej�ování podobného typu obsahu.  

Jako zástupce jsme SMM jsme zvolili p�ísp�vky na sociálních sítích, jako jsou Facebook, 

Twitter, p�ípadn� i G+ �i internetové video na streamovací slu�b�. 
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Jedinou zna�kou, kde se nám poda�ilo najít registraci k zasílání newsletteru bez nutnosti 

registrace, byla Yves Rocher, av�ak za dobu sbírání vzork� �ádný nový newsletter nep�i�el.  

Výb�r konkrétních zna�ek �i webových stránek jsme museli p�izp�sobit faktu, �e ne v�echny 

zna�ky mají pot�ebu se aktivn� online marketingem zabývat, navíc jednotlivé aktivity jsou 

spu�t�né �i vypnuté v rámci naplánovaných kampaní, o jejich� existenci se �lov�k pohybující 

se pouze po ve�ejn� dostupných informacích nemá �anci dozv�d�t.  

Zna�ky jsme tedy zvolili takové a z takových obor�, o kterých díky ka�dodennímu pohybu po 

internetu víme, �e jednotlivé marketingové obsahy aktivn� tvo�í. Tam tradi�n� pat�í segment 

mobilních operátor�, finan�ních institucí, dámské módy a kosmetiky a nakonec jsme vybrali i 

jednu zna�ku mimo oblast e-commerce � zpravodajský web. Zna�ky v rámci obor� byly 

vybrány tak, aby se nejednalo pokud mo�no o zna�ky, jich� jsem zákazníkem, a aby se 

nejednalo o mé stávající �i minulé klienty. Ne u ka�dé zna�ky bylo mo�né dohledat v�echny 

naplánované výstupy, bu	 s ohledem na to, �e daný obsah v�bec netvo�í, �i s ohledem na to, 

�e �ada formát� je kontextov� �i jinak cílena a není mo�né je jednodu�e na webu vyhledat, 

pokud se vylo�en� nejedná o aktivity cílené na brand.  

�asov� byly vzorky sebrané v m�síci �íjnu 2014, co� je d�le�ité zmínit hlavn� v souvislosti 

s kampan�mi, které v té dob� probíhaly � tedy hlavn� reklamní formáty jako bannery nebo 

displejová reklama.  Na formáty typu blogový p�ísp�vek nebo webová stránka o spole�nosti 

by to nem�lo mít vliv. �asové vymezení je d�le�ité zmínit také z hlediska p�ípadných 

vizuálních prom�n ur�itých formát�, kde t�eba u formátu PPC inzerát ve vyhledávací síti 

Google do�lo v listopadu ke zm�n�. Stejn� tak i Seznam plánuje v blí�e nespecifikované 

dohledné dob� zcela zm�nit vzhled svého vyhledávání a pota�mo i PPC inzerát� ve své 

vyhledávací síti, a tak je mo�né, v dob� obhajoby budou i jeho inzeráty vypadat vizuáln�

odli�n�. U vzork�, kde není výslovn� v obsahu uvedeno datum zve�ejn�ní, toto datum nebylo 

mo�né dohledat. Velká �ást vzork� je sou�ástí kampaní, které b��í pouze v ur�itém období, 

proto je pravd�podobn� po jejich skon�ení nebude mo�né na webu dohledat. 

/�� &�������
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Zkoumané vzorky internetových mediálních obsah� vstupují do internetového mediálního 

diskurzu obývaného aktuálními reprezentanty trhu, kte�í se zde nacházejí z r�zných d�vod�

(budování brandu, podpora konkrétních produkt�, aj.). Ve velkém mno�ství p�ítomného 

obsahu musejí ur�itým zp�sobem oslovit své cílové publikum, k �emu� se pot�ebují odli�it od 
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ostatních. Toho docilují tak, �e do diskurzu vstupují s inovací, která spo�ívá v tvorb�

p�átelského a� rodinného prost�edí.  

Nasbírané vzorky jsou komunikáty, které obsahují podle svého charakteru r�zné sémiotické 

kódy: obraz, p�irozený jazyk, obraz kamery, aj. V na�ich nasbíraných konkrétních p�ípadech 

internetových mediálních obsah� p�evládá kód obrazový, ostatní kódy jej doprovázejí, ov�em 

jsou tam i výjimky. Sémiotická analýza je prost�edkem, který nám pomáhá odhalit obsa�ená 

ikonická zobrazení a odkrýt jejich p�sobení v hlub�ích úrovních lidské mysli. Nástrojem, 

který vyu�íváme k identifikaci hloubkových sémiotických jev� a následn� povrchových 

diskurzivních struktur je Greimasova generativní trajektorie. Z povrchových struktur, na 

jejich� základ� dochází k odhalení t�ch hloubkových, vznikají jednotlivé postavy narativu, 

které ikonicky p�edstavují sémy nalezené v hloubkových strukturách. 

Po identifikaci hlavních sém� v hloubkové struktu�e jsme pou�ili Greimas�v sémantický 

�tverec (té� sémiotický �tverec). Pomocí n�j jsme odhalili vztahy, do kterých sémy vstupují � 

kontrérní, kontradiktorické a komplementární. Tyto hloubkové struktury nám následn�

pomohl propojit s povrchovými strukturami v rámci vypráv�ní Greimas�v koncept 

generativní trajektorie. 



Obrázek 3: Generativní trajektorie, p
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: Generativní trajektorie, p�evzato (Nöth, 1995, p. 316) 
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Na povrchovou strukturu vystupuje sém p�átelství �asto v podob� uji��ování o spolehlivosti 

imaginárního p�ítele, o vymezování jeho kvalit v��i ostatním (mín�no konkuren�ním 

reprezentant�m, kte�í ov�em nejsou explicitn� zmín�ni, nicmén� jejich p�ítomnost se tu�í). 

P�ítel je vykreslován v nejlep�ím sv�tle, vzbuzuje d�v�ru a z cit� p�sobí na pocit lásky. Své 

potenciální úmysly prezentuje jako naprosto �isté a pro poslucha�e prohlédnutelné, a tím 

posiluje pocit d�v�ry. Krom� toho také u poslucha�e buduje pocit vlastní d�le�itosti a vnucuje 

mu pocit, �e práv� on je pánem celé situace. Poslucha� je také �asto utvrzován v tom, �e pro 

p�ítele je tím jediným, kdo ho zajímá. �e v�e, co pro n�j p�ítel �iní, mu absolutn�

p�izp�sobuje a pod�izuje. 

Domov:  

Dal�ím sémem p�ítomným nap�í� zkoumanými mediálními obrazy je ikonické i symbolické 

zobrazení domova. Tento sém se �asto zobrazuje se sémem pozitivn� vnímané tradice, se 

sémy p�íjemných pocit� (radost, pohoda, aj.), se sémy hodnot, ale i se sémy pé�e a lásky, 

které se objevují ve spojitosti se sémy p�átelství, �ím� napomáhá dotvá�et intimní atmosféru. 

Mnohé asociace ikonického zobrazení domova souvisely také s národní p�íslu�ností �i 

národní povahou. 

Sém domova je upev�ován na povrch v�udyp�ítomnými apely na mo�nost �objednání online 

z pohodlí domova�, dále je vykreslován za pomoci motiv� a obraz�, skrz které poslucha�

vnímá vazbu na tradici. V textech se domov objevuje skrze slova související s pé�í a starostí i 

se slovy odvozenými od názvu na�eho státu. Proto�e zkoumané mediální texty odpovídají 

moderním narativ�m, nenalézáme zde klasické d�lení na vyprav��e a postavy. 

City a pocity: 

Dostáváme se celkem k zásadním sém�m, nebo� p�edpokladem marketingových obsah� a 

pota�mo reklamy je p�sobení na lidské city a pocity. Sémy lidských cit� a pocit� jsou 

v textech p�ítomny také a bývají �asto ve vztazích s velkým po�tem ostatních p�ítomných 

sém�. Láska se objevuje ve vztazích s p�átelstvím, domovem, ale i p�ita�livostí a sympatiemi. 

Stejn� tak její opak nenávist. Lhostejnost je �asto vyjad�ována svým opakem, stejn� tak 

v textech p�íli� nenalézáme sémy zlosti, ale ty jsou kontrérn� dopl�ovány p�ítomnou radostí. 

Z pocit� jmenujme nejprve ty pozitivní: radost, dobrou náladu, spokojenost �i optimismus. 

V�echny tyto pocity se op�t siln� pojí se sémy domova i p�átelství. Jsou zde ale p�ítomny a 

pocity �ni��ího� p�vodu, jako hlad kontrérn� zobrazený sytostí a hojností. Sém pocitu úniku 
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mimo ka�dodenní realitu je také p�ítomen. Na hloubkové rovin� se setkáváme také se sémy 

d�v�ry a jistoty, je� se pojí s postavou známého p�ítele, ale i známých v�cí v podob� tradic 

nebo domova. 

Láska s nenávistí vystupují na povrch v obrazech pro poslucha�e apriorn� sympatických �i 

nesympatických postav. V n�kterých textech se slovo láska �i její synonyma objevují 

explicitn� vyjád�ené (t�eba slovn� nebo symbolickým zobrazením pocit�). Explicitn� je 

v textech zd�raz�ovaný zájem o osobu vepsaného �tená�e, na kterého se apelem narativ �asto 

obrací. Hojnost �i p�emíra sytosti vystupují na povrch v podob� postav p�íb�h�, které tyto 

vlastnosti ikonicky zobrazují, ale také v podob� zobrazených p�edm�t� � symbol�. Únik na 

povrch vystupuje skrze zobrazení jeho prost�edk�, a� u� se jedná o nábo�enský symbol k�í�e, 

vývrtku od vína jako symbol vinného opojení, nebo jen zobrazení �inností odvád�jících 

poslucha�e od jejich ka�dodenní rutiny (nakupování, zobrazení odpo�inku �i p�írody). D�v�ra 

na v povrchových strukturách budována prost�ednictvím text� obracejících se k vepsanému 

�tená�i. V�t�inou nelze jednodu�e ur�it, zda se jedná o promluvu postavy nebo vyprav��e, 

nebo� odd�lení t�chto rolí není z�ejmé.  

Vlastnosti: 

Vlastnosti jsou v hloubkových strukturách výsledkem konotací s ostatními sémy. Samy o 

sob� mají ov�em i mo�nost symbolického zobrazování. V hloubkových strukturách se 

objevují sémy jako pýcha, sebechvála, rozmarnost, kontrérn� její opak �et�ivost, je� je 

logickou konotací s �eskou povahou stejn� tak jako t�eba sém hrdosti; sympatie, rychlost �i 

nekone�nost m��eme uvést do vztahu s pravidelným opakováním, je� je hlavním p�írodním 

principem. 

Sémy pýchy �i sebechvály, které vznikají konotací povrchových projev�, souvisejí se 

samotnou podstatou marketingových obsah�, jejich� cílem je p�esv�d�ovat o vlastních 

kvalitách na úkor konkurent�, a� u� se jedná o marketing jakékoliv oblasti lidské �innosti. 

Sém rozmarnosti má sv�j p�vod v konzumerismu, který je poslucha��m podsouván 

marketinovými technikami a je umoc�ován samotnými p�íb�hy v narativech na povrchu, a 

symboly v hloubkových strukturách (t�eba barvy, mno�ství, výb�r, aj.). Sympatie 

v hloubkových strukturách mysli �tená�e vyvolávají samy postavy. Zobrazená rychlost 

apeluje na rozhodovací procesy �tená�� a ovliv�uje jejich volbu, co� je obzvlá�t� patrné 

v dne�ní usp�chané dob�.  
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Tradice a novost: 

Sémy tradice v protikladu k novosti se objevují jak v pozitivním, tak negativním vyzn�ní 

obou sém�, a to v závislosti na kontextu. Tradice je tedy bu	 zobrazena jako pozitivní 

element související se znalostí minulosti vysv�tlující nám sou�asný sv�t, a tudí� se k ní rádi 

vracíme. V opa�ném p�ípad� je tradice vnímána jako p�e�itek a n�co dlouhodob�

neudr�itelného, co je pot�eba nahradit n��ím novým. Se stejnými dv�ma mo�nými zp�soby 

vnímání se v textech setkáváme i u sém� novosti � kde m��e být novost konotována jako 

potenciální hrozba, nebo také jako nová a lep�í budoucnost. Pokud je jeden z dvojice sém�

vymezen jako pozitivní, druhý je k n�mu v kontrérním vztahu vzbuzuje negativní konotace.

V povrchových strukturách se protiklad a tradice a novosti objevuje reprezentován postavami 

a jejich jednáním, na jejich� pozadí stojí pro �tená�e dob�e známý p�íb�h. V povrchovém 

rozporu tradice s novostí spat�ujeme také ur�ení �asem (temporalization), který odd�luje 

tradi�ní od nového.  

P�íroda: 

Sémy p�írody vznikají odvozen� skrz symboliku nejen zelené barvy, symboly kv�tin �i 

rostliny a zví�ata samotné. Sémy v�n�, je� jsou asociovány obrazy kv�tin, logicky odvozené 

teplo slunce a léto jako ro�ní období hojnosti a rozpuku, zárove� také sou�ást nekone�ného 

p�írodního cyklu. Léto implikuje sklize� a sémy hojnosti a dostatku. V p�írod� objevujeme 

také sémy lidské p�irozenosti a návratu ke ko�en�m. S ohlédnutím se k p�írod� se m�ní 

vnímání hodnoty lidské práce. P�íroda je protikladem m�sta a sou�asnosti, stejn� jako je ticho 

protikladem hluku. P�íroda dává základ �ivotu.  

Popsané sémy pronikají do povrchových struktur p�írodními obrazy zachycujícími postavy 

v p�írod�. P�íroda postavám umo��uje únik mimo jejich ka�dodenní realitu, návrat ke 

ko�en�m a k tradicím, p�iblí�ení se blí�e domovu v tradi�ním pojetí. Postavy jsou v p�írod�

zobrazovány spokojené a ��astné, v �ivotní harmonii. Dal�ím zobrazení sounále�itosti 

s p�írodou je p�ihlá�ení se firem k odpov�dnosti k �ivotnímu prost�edí, �ím� p�sobí práv� na 

sémy obsa�ené v hloubkových strukturách vepsaných i reálných �tená��.  

Barvy: 

Objevující se barvy a jejich symbolika budují v hloubkové rovin� r�zné sémy. Kontrast �erné 

s bílou je ve vztahu s vzájemn� kontrérními sémy dobra a zla, sv�tla a tmy. Podobný kontrast, 
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ale mnohem výrazn�j�í, je kombinace �luté a �erné barvy, je� by pro nás z biologického 

hlediska m�la p�edstavovat sém nejv�t�ího nebezpe�í, výstrahy. Symbol zelené barvy se 

v obrazech pojí s nad�jí, s p�írodou. �ervená nebo r��ová zase vyvolávají sémy spojené 

s láskou, citem a p�átelstvím. Velká barevnost �i r�znobarevnost podporuje sémy vlastnosti 

rozmarnosti, ale také p�írody v letním rozkv�tu nebo pohody a dobré nálady. P�írodu ov�em 

symbolizují i zemitá okrová a bé�ová. Ty pat�í spolu se �lutou a oran�ovou do teplých barev, 

co� podporuje sémy domova. �lutá je zárove� barvou slunce a je ve vztahu se sémem �ivota, 

stejn� tak jako modrá barva jako symbol �ivotodárné vody.

Barvy na povrch vystupují práv� barevností jednotlivých obraz�, kde jsou bu	 zobrazeny 

abstraktn�, v symbolech, v motivech nebo v konkrétních scénách � zelená barva nap�íklad 

jako zelené pozadí, barevnost jednotlivých symbolických element� na webu nebo je 

zobrazené jako rostliny, je� jsou sou�ástí zobrazené scény. �luto�erná kombinace je volba pro 

zvýrazn�ní samotného obsahu, pro upozorn�ní na n�j. R�znobarevnost se v povrchových 

strukturách objevuje v nabídce produkt� �i p�írod�. Modrá barva je v povrchových 

strukturách zobrazena jako voda �i abstraktn�. Barvy souvisejí s diskurzivním uchopením 

prostoru, ale i t�eba s definicí rolí, kterým dávají konkrétní vlastnosti. 

Cesta: 

Sémy cesty nacházíme v hloubkových strukturách u �ady vzork�. V souvislosti se sémem 

�ivota je spojená �ivotní cesta, její nový sm�r a zm�na. Cesta se objevuje ve spojení se sémem 

p�ítele, který nám pomáhá a ukazuje cestu. Cesta je také návrat dom�, k p�írod� a k po 

generace známým v�cem. Cesta je kontrérní spojení mezi sémy �eskosti a cizosti.  

Cesta je v povrchových strukturách v�t�inou implicitn� ukázána jako posun v d�ji � o tradice 

novosti �i naopak. Cesta je také zobrazena jako apel na poslucha�e, jeho� cílem je zm�nit jeho 

dosavadní chování-cestu. Cesta v diskurzu souvisí s uchopením postav (actorilization), je 

výsledkem jejich jednání, pravd�podobn� se cesta bude nacházet ve v�t�in� p�íb�h� jako 

jejich d�j. 

Marketingový sém:  

Aby bylo mo�né produkty u�ivatel�m prodat, je nutné u nich vytvo�it pot�ebu. Marketingový 

sém vyvolává u u�ivatel� pot�ebu zobrazování pro n� �ádoucích pocit� jako je spokojenost, 

radost, pohoda. Podle modelu AIDA (Burton a kol., 2001, str. 272 nebo Tellis, 2000) musí 

obsah nejprve u�ivatele upoutat (attention) mezi ostatními obsahy, �eho� dosahuje t�eba 
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vyu�itím konkrétních barev �i dal�ích vizuálních prost�edk�. Zájem (intererest) musí vytvo�it 

samotný obsah � a� u� jeho motivy nebo obsa�ený p�íb�h. Pokud jsou motivy nebo p�íb�h 

dostate�n� pro konkrétního �lov�ka zajímavé, vzniká u n�j touha (desire), která u� je pak jen 

kr��ek od akce (action).  

Binární opozice: 

P�ítomnost binárních opozic typu dobro-zlo, �ivot-smrt se prolíná nap�í� obrazy a pojí se 

s �adou zmín�ných sém�. Binární opozice jsou základní protikladné koncepty, které se 

v textech objevují v hloubkových i povrchových strukturách. Práv� binární opozice dobro-zlo 

je jednou z nejzákladn�j�ích opozic (Burton a kol., 2001, str. 64). Tato struktura kontrast� se 

objevuje ve velkém mno�ství d�j�, které jsou zalo�eny na konfliktu (mezi postavami, postoji, 

apod.). Popsání struktury opozic nám umo�ní popsání výstavby textu (Burton a kol., 2001, str. 

66) a vyjád�it organizaci narativního sd�lení (Burton a kol., 2001, str. 67).  
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Vzorky internetových marketingových obsah� Airbank jsou spojené hlavním kontrérním 

vztahem dobro-zlo. Tento protiklad je symbolicky zobrazen kontrastem bílé a �erné bary, je 

ikonicky zobrazen kontrastem nesympatického tradi�ního zkostnat�lého banké�e, ke kterému 

je kontrérn� dopln�n sympatický a sv��í mladík dávající nad�ji v lep�í vztahy s va�í bankou. 

Práv� zde se objevuje inovace nabídnutého p�átelství, je� spojuje jednotlivé internetové 

marketingové obsahy. V�e symbolicky podtrhuje zelená barva jako barva nad�je a víry 

v dobré konce. Na stejném kontrastu jsou vystav�ny i dal�í reklamní formáty (obsahy). Motiv 

nenávisti v opozici k n��emu, co �m��ete mít rádi� je p�ítomen nap�í� jednotlivými obsahy. 

Stejn� tak je to i se symbolikou barev, do kterých jsou obsahy lad�né. Jedná se o vizuáln�

jednoduché seskupení kontrastní �erné a bílé, dopln�né o zelenou. Jednoduchost barev 

podtrhuje jednoduchost volby pro zákazníka � nabídnuté p�átelství se tak jeví jako velice 

snadná zm�na, bez zbyte�ných kudrlinek a bez matoucích nesrozumitelných gest a slov, za 

které se schovává nepoctivost tradi�ních nep�átelských bank. Mezi symbolickými znaky 

p�ítomnými v internetových marketingových obsazích Air Bank vidíme dome�ek ukazující na 

p�átelské prost�edí domova, mince p�edstavující hodnotu � a� u� se jedná o materiální 

zastoupení majetku �i hodnoty zákazníka pro banku. Zde má návrat k tradi�nímu zobrazení 
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hodnoty pozitivní význam, nebo� tradice jsou nám v�em dob�e známé a díky jejich dobré 

znalosti se cítíme dob�e, proto�e jsou pro nás dob�e známým prost�edím a pomáhají nám 

vysv�tlovat slo�itost sou�asného sv�ta. Na druhou stranu je se zde objevuje i novota 

v pozitivním smyslu n��eho lep�ího, ne� jsme znali doposud. Mapa republiky evokuje 

sounále�itost s místem, s na�í zemí, �ili na�ím domovem. Zde se op�t vracíme k onomu dob�e 

známému p�átelskému prost�edí, jeho� pocit se v nás internetové mediální obsahy sna�í 

vyvolat. Transparentnost �i pr�hlednost také odkrývají p�átelskou povahu nového nabízeného 

vztahu, do kterého je p�íjemc�m nabízen náhled. Stejn� tak m��e p�edstavovat dobrý p�ehled 

poslucha�e a jeho vlastní kontrolu nad sv��enými prost�edky, je� je v protikladu ke starým 

typ�m banky.  Jeho smyslem je odbourání strachu z nového a neznámého, které je v tomto 

diskurzu pojímáno pozitivn�. Zárove� je p�ítomné uji�t�ní o zachování vlastní volnosti. 

Umo�n�ní vstupu poslucha�� do zákulisí natá�ení reklamního spotu ukazuje na profesionální 

zákulisí, pokud by byl poslucha� na pochybách s profesionalitou nové banky, co� se m��e 

nep�ímo pojit s novostí �i mladostí reprezentující postavy.  

Komunikace je základní vlastností nejen �lov�ka, ale i dal�ích �ivo�i�ných druh�. Tím, �e nás 

inzerent neustále uji��uje o vzájemném kontaktu a komunikaci tvo�í dojem mo�nosti obrátit 

se na n�j kdykoliv je to jen pot�eba, stejn� jako na starého dobrého p�ítele. 

V obsahu nalézáme p�íb�h � souboj zastaralé a zlé banky jako nejv�t�ího zla a dobra v podob�

p�átelsky vystupující ochotné nové banky, které musí ka�dý poslucha� podv�dom� fandit. 

Samotný text spí�e odpovídá struktu�e moderních narativ�, kde není ost�e stanovena hranice 

mezi vyprav��em a hlavní postavou. Vyprav�� a hlavní postava jsou soust�ed�ni do té�e 

fik�ní osoby, která zárove� konstruuje vypráv��ský akt a je i jeho zdrojem (Dole�el, 1993). 

Ur�ité narativy mají blízko ke klasickým narativním text�m a to je dáno z�ejm� jejich 

p�vodem mimo internetové prost�edí. Objevuje se zde jak objektivní vypráv�ní, tak i p�ímá 

�e�. S tím se setkáváme hlavn� u blogových p�ísp�vk� a novinek, které se svou formou i 

obsahem p�ibli�ují tiskové zpráv�.  
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Obrázek 4: Vzorek displejové reklamy Air Bank, dynamický banner (Air Bank, n. d. b) 

Jako vzorek reprezentující u zna�ky Air Bank displejovou reklamu jsme vyhledali a zvolili 

dynamický banner, skládající se z 5 m�nících se obraz�. Banner svým obsahem pat�í do 
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kampan�, která mimo internetové prost�edí probíhá nap�. v televizi. Ve zkratce je poka�dé 

hlavním p�íb�hem konverzace a spor dvou banké��. Obézního a arogantního banké�e 

z tradi�ní banky, je� je zasazen do typicky se tvá�ícího pracovního prost�edí bankovního 

ú�edníka (imitace staro�itného nábytku, prvorepubliková zelená lampi�ka, �tosy papír� na 

drahém pracovním stole) a mladého a sympatického banké�e nové a moderní banky, je� je ke 

svým zákazník�m ochotný a pomáhá jim �e�it jejich finan�ní po�adavky velice vst�ícn�. Na 

znalost celého p�íb�hu vysílaného v televizi tv�rci banneru zajisté sázejí, nebo� obsahuje d�j 

ve zkratce a zbytek si musí �tená� sám doplnit na základ� vlastních znalostí �i zku�eností. 

Sémiotická analýza: 

První �ty�i obrazy jsou kontrastní �erno-bílé obsahující textový komunikát, kterým se obracejí 

na poslucha�e. Samotný kontrast barev podporuje n�kolik dal�ích opozic � dobro a zlo, tradici 

a novost, hami�nost a vst�ícnost. Postava hami�ného banké�e ikonicky zobrazuje tradi�ní 

banky (sém tradice s negativními konotacemi), je� o peníze pe�ují netransparentním 

zp�sobem. Postava Air Bank banké�e v protikladu k p�edchozí postav� ikonicky p�edstavuje 

sv��í a novou banku (sém novosti), která se distancuje od praktik svých p�edch�dky� a nabízí 

svým zákazník�m pomocnou ruku, sna�í se být p�átelská, vst�ícná (sémy p�átelství), vzbuzuje 

dojem spolehlivosti a bezpe�í (sém domova). Poslední obraz je barevný � zelený. Barevnost 

je kontrérní k �erno-bílosti, navíc zelená barva má symbolický význam d�v�ry a nad�je, �ím� 

podporuje sémy pozitivní postavy nového banké�e. Jsou p�ítomné kontrérní sémy vlastností 

arogance a vst�ícnosti, p�átelství a nep�átelství, d�v�ry a ned�v�ry. 

Mýty:  

- Mýtus nenávid�né banky. 

- Mýtus vít�zství dobra nad zlem. 

- Mýtus spolehlivého p�ítele. 

- Mýtus mládí jako p�íslibu lep�ího zít�ku. 

Narativní analýza: 

P�íb�hem obsa�eným v rámci t�chto n�kolika obraz� je souboj tradi�ní zkostnat�lé banky, 

která ze svých klient� pouze vysává peníze s nov� p�icházející moderní a pokrokovou 

bankou, která krom� kvalitních slu�eb nabízí svým klient�m i jakousi podobu p�átelství. 

Tento narativ odpovídá spí�e modernímu typu, není zde ost�e odd�lené pásmo postav a 

vyprav��e. Textový komunikát pravd�podobn� proná�í postava nového banké�e, je� splývá 
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Obrázek 5: PPC inzerát ve vyhledávací síti Seznam.cz
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em, obrací se n�kolika apely na poslucha�e. Za implikovaného autora lze 

pova�ovat samu bankovní instituci, nicmén� jak bylo �e�eno, skrze ni promlouvá hlavní 

postava, ani� by byla z�eteln� ozna�ena jako vyprav��. Diskurzivní uchopení 

�ujeme v samotném vývoji od starého a tradi�ního k

Diskurzivní uchopení prostoru m��eme vnímat pouze p�i znalosti televizního spotu, kde jsou 

� �lená místa obou postav, nicmén� v tomto vzorku vidíme pouze 

chto dvou odli�ných hrdin�. Vepsaný �tená� je klient, který není spokojený se 

slu�bami své dosavadní banky a rád by ud�lal zm�nu. 
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PPC inzerát ve vyhledávací síti Seznam.cz (Air Bank, n. d. c) 

PPC inzerát ve vyhledávací síti Google.cz (Air Bank, n. d. a) 
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V t�chto dvou vzorcích nalézáme sém lásky, který se prolíná sloganem kampan� �Banka, 

kterou m��ete mít rádi�, a který se u p�edchozího vzorku displejové reklamy explicitn�

nenacházel, ale mohli jsme v n�m nalézt jeho kontrérní sém odpudivost, konotovanou 

tradi�ním banké�em. V inzerátech nalézáme i sém ��eskosti�, je� nám pomáhá tvo�it 

diskurzivní sepjetí s místem (spatialization). 

Mýty: 

- Mýtus nenávid�né banky.

Narativní analýza: 

P�íb�h obsa�ený v narativu není tak jasn� vykreslen, nicmén� p�i znalosti ostatních 

mediálních výstup� kampan� musí být poslucha�i ihned jasné, �e se jedná o tentý� p�íb�h 

souboje tradi�ních �nelidských� bank s hrozbou v podob� p�átelské a lidské nové banky, která 

je navíc �eská! V inzerátech nenalézáme explicitn� vystupující postavy, m��eme se tedy 

domnívat, �e hlavní postavou, vyprav��em, i implikovaným autorem je sama bankovní 

instituce. Vepsaný �tená� op�t odpovídá její cílové skupin�, tedy lidem nespokojeným se svou 

sou�asnou bankou a tou�ícím po zm�n�, po posunu vp�ed. Na �tená�e se také obrací textový 

komunikát obsa�ený ve vzorku apelem v druhé osob�.  
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Obrázek 7: Webová stránka, podstránka �Kdo jsme�
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Webová stránka, podstránka �Kdo jsme� (Air Bank, n. d. d) 
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Webová stránka tvo�í domovskou informa�ní základnu celé zna�ky. Informace na ní uvedené 

by m�ly p�esahovat realizované reklamní kampan�, nicmén� sémy v ní obsa�ené by m�ly být 

navenek komunikované reklamními sd�leními.  

Sémiotická analýza: 

Barevné schéma pou�ité na webových stránkách se shoduje s barvami na vý�e zmín�ném 

banneru, tedy zde nacházíme �erno-bílou kombinaci dopln�nou o zelenou barvu. Na stránce 

jsou na první pohled patrné symboly vyu�ívané na webových stránkách podle za�itých 

konvencí. Dome�ek jako symbol domovské (úvodní stránky). Tento symbol je snadno 

identifikovatelný, proto jej není nutné dopl�ovat o vysv�tlující popisek. V hloubkových 

strukturách m��e symbol dome�ku vyvolávat sémy domova. Platební karta je symbolem pro 

b��ný ú�et. Ú�et i karta podporují sémy modernosti ve smyslu ovládání abstraktní hodnoty 

v podob� �ísel. Naopak dal�í symbol, prasátko, je symbolem spo�icího ú�tu. V hloubkových 

sémech odkazuje na tradici i �eskou �et�ivost. Symboly mincí konotují tradi�ní zobrazení 

hodnoty v podob� materiálních pen��. Symbol mapy �eské republiky vyvolává sémy domova, 

��eskosti� i národní hrdosti. Figury jako symboly lidí zastupují na webové stránce samotnou 

banku. Zde je mo�né spat�it sém spole�nosti �i p�átelství. Symbol telefonního sluchátka slou�í 

pro ozna�ení kontaktních informací, v hloubkových strukturách kontakt podporuje sém 

p�átelství a spole�nosti, které také mohou konotovat symboly uvedených sociálních sítí.  

Mýty:  

- Mýtus lep�ího zít�ku.

- Mýtus spolehlivého p�ítele.

- Mýtus co je �eské, to je lep�í.

Narativní analýza: 

Hlavní obsah analyzovaného vzorku je textový komunikát obsa�ený na podstránce �Kdo 

jsme�, vypráv�jící p�íb�h banky. Implikovaným autorem, vyprav��em a zárove� hlavním 

hrdinou je banka sama. Vypráv�ní za�íná objektivn� v Er-form� a následn� p�echází do Ich-

formy mno�ného �ísla. P�ímá �e� je zde nezna�ená. Hlavním p�íb�hem je zde vymezení se Air 

Banky od ostatních tradi�ních zkostnat�lých bank, které jsou reprezentanty sou�asného trhu. 

Hovo�í o snaze být p�átelská ke svým klient�m a popisuje zp�soby, jakými se o to sna�í. Svou 

krátkou historii vymezuje d�le�itými okam�iky, kterými zp�íjemnila svým klient�m styk 

s bankou. Vepsaným �tená�em jsou zde evidentn� více, ne� je tomu v p�ípad� vý�e zmín�ných 
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Obrázek 8: Novinka na webové stránce Air Bank

Novinky na webu mají jako hlavní úlohu informovat k

zm�nách, ke kterým dochází na stran

duchu komunikace Air Bank

analyzovali v rámci vzorku webové stránky.

Sémiotická analýza: 

Hlavními znaky obsa�enými v

textového znakového kódu. 
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, také ji� stávající klienti banky. Dal�í skupinou vepsaných 

ní potenciální klienti, tedy ti, kdo nejsou spokojení se slu�bami své stávající 

banky a mají odvahu vyzkou�et n�co nového. 

Novinka na webové stránce Air Bank (Air Bank, 2013d) 

Novinky na webu mají jako hlavní úlohu informovat klienty o d�

nách, ke kterým dochází na stran� banky. I tato novinka je lad�ná v

duchu komunikace Air Bank. Novinku vytrhujeme z layoutu samotného webu, který jsme 

rámci vzorku webové stránky.  

Hlavními znaky obsa�enými v novince je vyjád�ení vst�ícnosti a p�

znakového kódu. Zárove� zde spat�ujeme sémy novosti a sémy rodiny.

, také ji� stávající klienti banky. Dal�í skupinou vepsaných �tená�� mohou 

ní potenciální klienti, tedy ti, kdo nejsou spokojení se slu�bami své stávající 

lienty o d�le�itých událostech �i 

�ná v typickém p�átelském 

layoutu samotného webu, který jsme 

�ícnosti a p�átelskosti za pomoci 

ujeme sémy novosti a sémy rodiny.



Mýty: 

- Mýtus spolehlivého p

- Mýtus strachu z nového a neznámého.

Narativní analýza: 

P�íb�hem zkoumaného vzorku je informace o tom, jak Air B

podmínky pro své klienty. Implikovaným autorem, vyprav

instituce sama, �asové ukotvení narativu je dáno uvedenými daty. Vyp

osob�, obrací se na poslucha

avizované zm�ny dotknou. 

"+���,
������	������������-���'		!

Obrázek 9: P�ísp�vek na sociální síti Facebook

Sémiotická analýza:  

Zkoumaný vzorek Facebookového p

obrazový kód a dopl�ující textový kód. Obraz zobrazuje p

v hloubkových strukurách tedy m

konotují sémy transparentnosti, na kterých si Air B

s pr�hledností jejich jednání se sv

jednání p�átelsky sv��ený do rukou klient

tradi�ních bank.  

Mýtus: 

- Mýtus otev�enosti informací
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Mýtus spolehlivého p�ítele. 

nového a neznámého.

hem zkoumaného vzorku je informace o tom, jak Air Banka chystá nové obchodní 

lienty. Implikovaným autorem, vyprav��em i hlavní postavou je zde op

�asové ukotvení narativu je dáno uvedenými daty. Vyp

, obrací se na poslucha�e. Vepsaným �tená�em jsou p�edev�ím klienti banky, kterých se 

ny dotknou. 

"+���,
������	������������-���'		!�

vek na sociální síti Facebook (Air Bank, 2013a) 

Zkoumaný vzorek Facebookového p�ísp�vku s p�ilo�enou fotografií obsahuje dominující 

�ující textový kód. Obraz zobrazuje p�ipravovanou novou pobo

hloubkových strukurách tedy m��eme vid�t sém nového za�átku. Skle

konotují sémy transparentnosti, na kterých si Air Bank ve své komunikaci zakládá ve vztahu 

hledností jejich jednání se sv��enými financemi. Zobrazený prostor konotuje prostor

��ený do rukou klient�, je� je v protikladu s

�enosti informací. 

hem zkoumaného vzorku je informace o tom, jak Air Banka chystá nové obchodní 

��em i hlavní postavou je zde op�t 

asové ukotvení narativu je dáno uvedenými daty. Vypráv�ní probíhá v první 

�edev�ím klienti banky, kterých se 

fotografií obsahuje dominující 

�ipravovanou novou pobo�ku, 

�átku. Skle�ená okna na obrázku 

nk ve své komunikaci zakládá ve vztahu 

enými financemi. Zobrazený prostor konotuje prostor pro 

obecn� za�itým vnímání 



Narativní analýza:  

P�íb�hem je poskytovaná informace o brzy otevírané nové 

pásmo vyprav��e, hlavní postavy i implikovaného autora v

�tená�i jsou fanou�ci Air Bank na Facebooku, p

newsfeedu, a potenciální noví klienti, kte

zde zobrazené i reálné �

také v komentá�ích odpovíd

"+���,
������	������������.)�����!

Obrázek 10: p�ísp�vek na sociální síti Twitter

Zkoumaný vzorek p�ísp�

svého zákazníka sm�rem k

Sémiotická analýza: 

Znaky obsa�ené v textovém komunikátu jsou uji�t

je� hloubkov� buduje sémy d

jen upev�uje typickou �

p�íslu�nosti k národu a tím i sémy domova. 

Mýtus: 

- Mýtus nespokojeného 

- Mýtus vst�ícné komunikace
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hem je poskytovaná informace o brzy otevírané nové pobo�

��e, hlavní postavy i implikovaného autora v instituci banky. Iplikovanými 

i jsou fanou�ci Air Bank na Facebooku, p�ihlá�eni k odebírání jejích p

newsfeedu, a potenciální noví klienti, kte�í by mohli na Facebook Page banky zavítat. Máme 

�tená�e, kte�í reagují na p�ísp�vek banky svými komentá

�ích odpovídá.  

"+���,
������	������������.)�����!�

vek na sociální síti Twitter (Air Bank, 2013b) 

�ísp�vku Air Bank na Twitteru vznikl jako reakce Air Ban

�rem k ní.  

textovém komunikátu jsou uji�t�ní o budoucím fungováním bez problém

 buduje sémy d�v�ry a p�átelství, pot�eba �eského klienta si ve

uje typickou �eskou vlastnost a hloubkov� podporuje sémy �

národu a tím i sémy domova. 

Mýtus nespokojeného �echa. 

�ícné komunikace. 

hem je poskytovaná informace o brzy otevírané nové pobo�ce banky. I zde splývá 

instituci banky. Iplikovanými 

odebírání jejích p�ísp�vk� ve svém 

í by mohli na Facebook Page banky zavítat. Máme 

vek banky svými komentá�i, banka jim 

vku Air Bank na Twitteru vznikl jako reakce Air Bank na tweet 

ní o budoucím fungováním bez problém�, 

eského klienta si ve�ejn� post��ovat 

 podporuje sémy ��eskosti� jako 
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Narativní analýza:  

P�íb�h je o klientovi, který si nedávno za�ídil ú�et u Air Bank a dozvídá se jakousi �patnou 

zprávu (která na první pohled není z�ejmá, ale je obsa�ena v odkazu  na p�ilo�enou fotografii). 

Hlavním hrdinou a autorem je klient banky, Jaroslav Hola�, díky kterému narativ vznikl. 

Druhou postavou je Air Bank. Narativy jsou textové, jedná se o nezna�enou p�ímou �e�. 

Vypráv�ní není p�ítomné. Vzájemn� jsou ob� postavy vepsanými poslucha�i té druhé, nebo�

se formou i obsahem k sob� v narativu obracejí.  

/���	�����	��������������������	
������*0',�1	*.*'�!� �

Obrázek 11: Obraz zkoumaného vzorku videa na YouTube, 8. vte�ina, ukázka obrazového i textového kódu (Air 

Bank, 2013c) 
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Obrázek 12: Obraz zkoumaného vzorku videa na YouTube, 21. vte�ina, ukázka vlo�eného p�íb�hu (d�je televizního 

spotu) (Air Bank, 2013c) 

Video ve�ejn� publikované na sociální síti YouTube je krátkým videoklipem mapujícím 

zákulisí natá�ení zmín�ného televizního reklamního spotu o rozporu tradi�ního a nového 

banké�e. Video odhaluje profesionální zákulisí natá�ecího aktu. Video má délku 38 vte�in a 

krom� vizuálního obrazového a zvukového kódu obsahuje také textový kód.  

Sémiotická analýza: 

Banké�i, p�ítomni ve vypráv�ném p�íb�hu tvo�í základní protiklad a konotují sémy tradice a 

novosti. Jejich vizuální podoba konotuje sympatie i antipatie. Nahlédnutí do profesionálního 

zákulisí natá�ení buduje u poslucha�� pocit pro vnímání sém� profesionality. Sd�lení 

�Splácejte mén� a krat�í dobu� konotuje lep�í podmínky a p�átelskost.  

Mýty: 

- Mýtus otev�enosti informací. 

- Mýtus zm�ny vedoucí ke zlep�ení. 

Narativní analýza: 

P�íb�h obsa�ený v analyzovaném vzorku internetového videa hovo�í o natá�ení reklamního 

spotu pro Air Bank. Dal�ím vlo�eným p�íb�hem je ten, který vypráví sama televizní reklama. 
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Ten zde není vypráv�n celý, ale �tená� si jej dopl�uje dle svých zku�eností a znalostí. 

P�ítomnost vyprav��e spat�uji v dynamickém popisování funkcí zachycených hlavních postav 

videa. Hlavní postavy videa jsou auto�i p�ipravovaného televizního spotu. Reálným autorem 

videa je kameraman zam�stnaný bankou, tedy implikovaným autorem je sama instituce, která 

pov��ila reálného autora tvorbou videa. Implikovanými �tená�i jsou lidé zajímající se o Air 

Bank. M��e se jednat o její stávající nebo potenciální klienty.  

/�-�� 4�
��#�� �

V p�ípad� T-mobilu máme k dispozici mén� ikonických obsah�, ale i p�esto se zde hned 

objevují sémy domova a jeho pohody. Je zde také p�ítomné téma budoucnosti ve spojení se 

studenty � nositeli inovací. Inzerent se sna�í v poslucha�i vyvolat pocit, �e je n��ím jedine�ný 

a zaslou�í si tudí� speciální zacházení. Snaha o personalizaci masmediálního sd�lení se sna�í 

p�iblí�it se poslucha�i blí�e a vybudovat s ním blízký p�átelský vztah. Ikonické obrazy 

ukazují spokojenost a radost, se kterou se poslucha� velice rád ztoto�ní. Zelená planeta 

ikonicky ukazuje �etrnost k p�írod�, která je odkazem p�edchozích generací. Srdce je 

symbolem lásky, v tomto p�ípad� op�t m��eme usuzovat, �e se jedná o p�átelskou starostlivou 

lásku vysílanou vysílatelem k p�íjemci. Jasné barvy a p�íroda evokují zobrazenou radost a 

spokojenost, která je zobrazena podobou �dobrého par�áka na spole�nou cestu,� o kterého se 

m��ete op�ít, který vám bude po cest� d�lat spole�nost a se kterým se na cest� za svým cílem 

neztratíte. P�íroda je protikladem a tedy únikem ke ka�dodennímu hektickému �ivotu m�sta. 

Svojí roli si inzerent nejen�e uv�domuje, ale v jednom ze vzork� dává také explicitn� najevo. 

P�átelský kruh je také dokreslován panující pohodou a dobrou náladou a optimismem. 

Pozitivní emoce vzbuzuje i ikonické karikaturní zobrazení typického �echa. Ten propojuje 

sémy domova, nasycení i dobré nálady. �erno�lutá kombinace barev (kombinace nejv�t�í 

výstrahy v p�írod�) má funkci upozorn�ní na n�co nového a malého, stejn� jako je na�e zem�. 

Nenasytnost a zárove� kontrérní p�íli�ná opatrnost a �et�ivost reprezentuje topické národní 

vlastnosti, tak�e op�t buduje vztah k domovu. Ikon �et�ivosti je objevuje v internetovém 

marketingovém mediálním diskurzu také �asto.  

Op�t i zde není u v�t�iny vzork� ostrá hranice mezi vyprav��em a hlavním hrdinou. Narativy 

�asto obsahují vepsaného �tená�e, na n�ho� se narativ obrací apelem. Objevuje se zde p�íb�h 

o vidin� dobré budoucnosti skrz investici do student� jako�to nositel� znalostí, kte�í lep�í 

budoucnost díky nim zajistí. Dále se zde objevuje p�íb�h starostlivého pe�ovatele, který 

ka�dému nabízí zcela individuální pé�i a r�zné benefity za to, �e si vybral jeho jako 

pe�ovatele. Z toho pramení v�eobecná spokojenost a p�átelská láska na obou stranách 



(vysílatel i poslucha�). Dal�ím p

p�ítel, který mu d�lá po celou jeho cestu spole

s ním neztratí. Objevuje se zde dvakrát i p

p�evzetí odpov�dnosti na �ivot druhého.

""#���$������
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������
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Obrázek 13: PPC inzerát ve vyhledávací síti Seznam.cz, zobrazen

mobile, n. d. a) 

Nalezený vzorek PPC inzerátu ve vyhledávací síti Se

nehovo�í o konkrétním cílovém publiku, ale cílí svým zobra

dominuje obrazový kód, který je dopln

Sémiotická analýza: 

P�eva�ujícím kódem zkoumaného komunikátu je kód texto

webové stránky, kterou budeme rozebírat následn

jeho pohodlí. Sém p�átelství se pojí s

za to, �e si �lov�k objedná tyto slu�by ani� by opustil sv

Mýty: 

- Mýtus pohodlí domova

- Mýtus spln�ného p�

Narativní analýza: 

Pokud vezmeme v potaz �ir�í kontext, tedy cílení na studenty, které

inzerátu na konkrétní vyhledávací frázi, hlavním p

podporuje studenty, kte�
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�). Dal�ím p�íb�hem je cesta ke svému cíli, na které 

�lá po celou jeho cestu spole�nost, �lov�k se o n�j m�

ním neztratí. Objevuje se zde dvakrát i p�íb�h nasycení ve smys

�dnosti na �ivot druhého.

""#���$������
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PPC inzerát ve vyhledávací síti Seznam.cz, zobrazený na vyhledávací dotaz �tarif pro studenty�

Nalezený vzorek PPC inzerátu ve vyhledávací síti Seznam.cz sice explicitn

í o konkrétním cílovém publiku, ale cílí svým zobrazením na studenty. Vzorku 

dominuje obrazový kód, který je dopln�n kódem textovým. 

eva�ujícím kódem zkoumaného komunikátu je kód textový, dopl�ující obrázek je náhledem 

webové stránky, kterou budeme rozebírat následn�. Textový obsah vyvolává sém domova a 

�átelství se pojí s nabídnutou p�idanou hodnotou, kterou je mo�né získat 

�k objedná tyto slu�by ani� by opustil sv�j domov.

Mýtus pohodlí domova. 

�ného p�ání. 

potaz �ir�í kontext, tedy cílení na studenty, které

nzerátu na konkrétní vyhledávací frázi, hlavním p�íb�hem m��e být o inzerentovi, který 

oruje studenty, kte�í trpí nedostatkem pen�z, ale jsou obecn

hem je cesta ke svému cíli, na které �lov�ka provází 

�j m��e op�ít a po cest� se 

h nasycení ve smyslu zaji�t�ní existence, 

ý na vyhledávací dotaz �tarif pro studenty� (T-

znam.cz sice explicitn� svým sd�lením 

í o konkrétním cílovém publiku, ale cílí svým zobrazením na studenty. Vzorku 

vý, dopl�ující obrázek je náhledem 

. Textový obsah vyvolává sém domova a 

notou, kterou je mo�né získat 

potaz �ir�í kontext, tedy cílení na studenty, které vyplývá z umíst�ní 

��e být o inzerentovi, který 

z, ale jsou obecn� na�í budoucností. 



Implikovaným autorem, vyprav

rolí. Komunikát se obrací na 

�tená�i jsou s ohledem na cílení inzerátu práv

Obrázek 14: PPC inzerát ve vyhledávací síti G

V p�ípad� tohoto zkoumaného vzorku PPC inzerátu ve vyhledává

reklamu zobrazenou na brandový dotaz. 

Sémiotická analýza: 

V tomto zkoumaném vzorku textový kód zcela dominuje. 

stránky souvisí s nutností odli�it reklamu od p

m��e mít v hloubkových strukturách ur

Slova �speciální� a �na míru� p

budují sémy jedine�nosti, unikátnosti, vlastní d

individuální pé�i p�átelského operátora v

�nové� buduje v hloubkových s

lep�í.  

Mýty: 

- Mýtus individuálního p

- Mýtus speciální nabídky

Narativní analýza: 

Hrdinou, implikovaným autorem i vyprav

ur�ené. P�íb�h hov�í o p�

speciální nabídku a postará se o ni. Text p
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Implikovaným autorem, vyprav��em i postavou je instituce inzerenta, není zde ostr

rolí. Komunikát se obrací na �tená�e, apel je umocn�n znaménkem interogace. Vepsanými 

ohledem na cílení inzerátu práv� studenti, kte�í cht�jí u�et�

PPC inzerát ve vyhledávací síti Google (T-mobile, n. d. c) 

 tohoto zkoumaného vzorku PPC inzerátu ve vyhledávání na Google.cz se jedná o 

reklamu zobrazenou na brandový dotaz. 

tomto zkoumaném vzorku textový kód zcela dominuje. Barevné odli�ení inzerátu od zbytku 

nutností odli�it reklamu od p�irozených výsledk�, nicmén

hloubkových strukturách ur�it� konotace s ohledem na symboliku barev.

Slova �speciální� a �na míru� p�sobí v hloubkových strukturách na idndividualitu 

�nosti, unikátnosti, vlastní d�le�itosti. Jejich funkcí je vzbuzení pocitu o 

� �átelského operátora v kontrastu s masov� nabízenými produkty. Slovo 

hloubkových strukturách sémy novostiv pozitivním slova smyslu 

Mýtus individuálního p�ístupu. 

Mýtus speciální nabídky. 

Hrdinou, implikovaným autorem i vyprav��em je sám operátor, a�koliv hranice nejsou p

�í o p�átelském operátorovi, který p�ipraví pro ka�dou jednotlivou osobu 

speciální nabídku a postará se o ni. Text p�sobí jako nezna�ená p�ímá 

em i postavou je instituce inzerenta, není zde ostré odd�lení 

n znaménkem interogace. Vepsanými 

u�et�it za volání.

 tohoto zkoumaného vzorku PPC inzerátu ve vyhledávání na Google.cz se jedná o 

arevné odli�ení inzerátu od zbytku 

�, nicmén� odli�ující barva 

ohledem na symboliku barev.

ých strukturách na idndividualitu �tená�e a 

le�itosti. Jejich funkcí je vzbuzení pocitu o 

� nabízenými produkty. Slovo 

trukturách sémy novostiv pozitivním slova smyslu � nové je 

�koliv hranice nejsou p�esn�

ipraví pro ka�dou jednotlivou osobu 

� �ímá �e�. Text se obrací na 



poslucha�e. Implikovaným 

personalizovaných slu�bách operátor

&�'	
��������!�

Obrázek 15: Webová stránka operátora T

Webová stránka operátora T

Sémiotická analýza: 

Barevnost webové stránky má z

zde kontrast bílého pozadí a barevných prvk

barv�, je� je barvou lásky, v

konven�ní symboly pro volání (symbol vysílaného signálu, s

promítá jako dosa�itelnost, dostupnost. Symbol tele

které slou�í ke komunikac

po�íta�ový ukazatel my�i, je� m

není bezpe�n� bez popisku identifikovatelný, symbolem podpory je

vyvolává sémy lidské práce. Symbolem internetového obchodu j

53 

e. Implikovaným �tená�em jsou lidé, kte�í tou�í po individuálním p

nalizovaných slu�bách operátor�. 

Webová stránka operátora T-Mobile, podstránka �O T-Mobile� (T-Mobile, n. d. b)

Webová stránka operátora T-Mobile je hlavní informa�í a i prodejní kanál.

Barevnost webové stránky má z�ejm� ryze praktickou funkci, spo�ívající v

zde kontrast bílého pozadí a barevných prvk�. Symboliku m��eme hledat v

, je� je barvou lásky, v hloubkových sémech tedy i té p�átelské. Na stránce se objevují 

ní symboly pro volání (symbol vysílaného signálu, sít�), je� se do hloubkových sém

promítá jako dosa�itelnost, dostupnost. Symbol telefonu se vztahuje k

omunikaci, a práv� sémy komunikace také podporuje. U internetu se obj

ový ukazatel my�i, je� m��e sám nabývat sému modernosti a novosti. 

 bez popisku identifikovatelný, symbolem podpory je

sémy lidské práce. Symbolem internetového obchodu je v�eobecn

í tou�í po individuálním p�ístupu a 

Mobile, n. d. b)

prodejní kanál.

�ívající v lep�í �itelnosti. Je 

��eme hledat v korporátní r��ové 

�átelské. Na stránce se objevují 

�), je� se do hloubkových sém�

fonu se vztahuje k samotným p�ístroj�m, 

 sémy komunikace také podporuje. U internetu se objevuje 

�e sám nabývat sému modernosti a novosti. Symbol slu�by

 bez popisku identifikovatelný, symbolem podpory je ozubené kole�ko, je 

sémy lidské práce. Symbolem internetového obchodu je v�eobecn� �asto pou�ívaný 
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nákupní ko�ík. Symbolem u�ivatelské sekce je symbol postavy, p�edstavující individualitu 

zákazníka. Za symboly následují t�i dominující obrazy. Obraz sm�jící se �eny je ikonickým 

zobrazením �t�stí a spokojenosti, v hloubkových strukturách se pojí se sémy pocit� jako 

radost a pohoda. Úsm�v konotuje sémy p�átelskosti a vst�ícnosti. Obraz zelené planety jednak 

ukotvuje diskurz místn� na planetu zemi. Vzhledem k charakteru zobrazení planety obrostlé 

zelenými rostlinami je konotována �etrnost k p�írod� a pé�e o ni, tedy sémy spojené obecn�

s p�írodou, ale i p�átelskou pé�í. Srdce je symbolem lásky, i v tomto p�ípad� konotuje sémy 

lásky, pé�e a p�átelství a buduje intimitu mezi inzerentem a poslucha�em. 

Mýty: 

- Mýtus ochránce (p�írody). 

- Mýtus výhodnosti �lenství ve skupin�. 

Narativní analýza: 

V obrazu se nachází p�íb�h o vlídné spole�nosti, která má spokojené zam�stnance, proto�e se 

dob�e stará. Spokojení zam�stnanci se pak dob�e chovají ke svým zákazník�m, �ím� je tak 

�iní spokojenými. Tato spole�nost se krom� svých zam�stnanc� chová �etrn� i k �ivotnímu 

prost�edí, o které pe�uje. Poslední shrnující �Kdo pat�í k nám, má se v�dycky líp. Pro na�e 

máme v�dy to nejlep�í.�  Jen utvrzuje tyto zmín�né v�ci a podtrhuje marketingový sém. 

Hlavním hrdinou, implikovaným autorem i vyprav��em je zde op�t instituce operátora. 

Vepsaným �tená�em jsou potenciální i stávající zákazníky. Potenciální zákazníky p�esv�d�uje 

operátor o svých kvalitách, stávající utvrzuje o správnosti jejich volby.  

&�'	
���	
���!�



Analyzovaný vzorek webové novinky má formu odvozeno

V první �ásti novinky je obsa�ena nová informace a detaily, 

spole�nosti, který se opaku

Dominujícím kódem novinky je textový kód p

vlo�eného obrázku. 

Sémiotická analýza: 

Ve zkoumaném vzorku jsou p

obraty up�ednost�ujícími objednávání po internetu (tedy z

se také objevují v hloubkových strukturách, posilované povrchov

výhoda je pouze pro sou�

souvislost se slevou �i lep�í cenou. 

zobrazuje lásky a utvrzuje sém p

Obrázek 16: Webová novinka T
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Analyzovaný vzorek webové novinky má formu odvozenou od klasické tiskové zprávy. 

ásti novinky je obsa�ena nová informace a detaily, v druhé 

nosti, který se opakuje ve v�ech podobných sd�leních, proto jej nebudeme

Dominujícím kódem novinky je textový kód p�irozeného jazyka, dopln

Ve zkoumaném vzorku jsou p�ítomné sémy domova, utvrzované v

�ujícími objednávání po internetu (tedy z pohodlí domova). Sémy p

hloubkových strukturách, posilované povrchov�

výhoda je pouze pro sou�asné dob�e známé klienty. Sémy �eskosti p

�i lep�í cenou. V�udyp�ítomná korporátní r�

zobrazuje lásky a utvrzuje sém p�átelství.

Webová novinka T-Mobile (T-Mobile, 2013a)

Analyzovaný vzorek webové novinky má formu odvozenou od klasické tiskové zprávy. 

druhé �ásti je napsán profil 

leních, proto jej nebudeme analyzovat. 

irozeného jazyka, dopln�ný o vizuální kód 

povrchových strukturách 

pohodlí domova). Sémy p�átelství 

hloubkových strukturách, posilované povrchov� faktem, �e nabízená 

�eskosti p�es �et�ivost buduje 

ítomná korporátní r��ová barva symbolicky 



Mýty: 

- Mýtus výhodnosti �

- Mýtus lep�í ceny.

Narativní analýza: 

P�íb�h je o hodném operát

nabízí benefit v podob�

implikovaným autorem, vyprav

zákazníci. 

"+���,
������	������������-���'		!

Obrázek 17: P�ísp�vek T-Mobilu na sociální síti Facebook

Facebookový p�ísp�vek T

vizuální obrazový kód. Obrázek nepat

Kotkem a Pavláskem, ale do n

Sémiotická analýza:

Obraz zobrazuje paní v

paní paní je i p�es aktuální zobrazení sepjetí s

mobilní telefon, který dr�í v

barevný �ál v korporátních barvách spole

spokojenost a radost,  její umíst

s m�stem utvrzuje sém dobrého p
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Mýtus výhodnosti �lenství ve skupin�. 

Mýtus lep�í ceny.

operátorovi, který si natolik vá�í svých zákazník�

podob� lep�í ceny na konkrétní zmín�ný produkt. Op

implikovaným autorem, vyprav��em i hrdinou. Implikovaným �

�����	������������-���'		!�

Mobilu na sociální síti Facebook (T-Mobile, 2013b)

� �vek T-Mobile se skládá pouze z vlo�eného obrázku, tedy v

ní obrazový kód. Obrázek nepat�í do série offline i online probíhajících kampaní s

Kotkem a Pavláskem, ale do n�jaké men�í díl�í produktové kampan�. 

lese, která je pravd�podobn� na výlet�. Na první dojem j

�es aktuální zobrazení sepjetí s p�írodou spí�e m�stský typ, co� podtrhuje i 

mobilní telefon, který dr�í v ruce, a který p�edstavuje ono spojení s

korporátních barvách spole�nosti T-Mobile.Výraz zobrazené �eny konotuje 

spokojenost a radost,  její umíst�ní v prostoru zase kontuje sémy p�írody. Mobil jako spojení 

stem utvrzuje sém dobrého p�ítele, s ním� se ani v lese neztratíte, který vám pomáhá se 

orovi, který si natolik vá�í svých zákazník�, �e speciáln� pouze jim 

ný produkt. Op�t je zde operátor 

plikovaným �tená�em jsou existující 

vlo�eného obrázku, tedy v n�m dominuje 

í do série offline i online probíhajících kampaní s herci 

í produktové kampan�. 

�. Na první dojem je jasné, �e 

�stský typ, co� podtrhuje i 

edstavuje ono spojení s m�stem, stejn� jako 

zobrazené �eny konotuje 

ní v prostoru zase kontuje sémy p�írody. Mobil jako spojení 

lese neztratíte, který vám pomáhá se 



udr�et v kontaktu. Sém lásky konotuje i zobra

barvy.  

Mýty: 

- Mýtus klidu p�írody

- Mýtus v�udyp�ítomné dostupnosti.

Narativní analýza: 

P�íb�h ukazuje hlavní hrdinku 

z m�sta. V p�írod� není ztracena dík

pocit spokojenosti a radosti. A

sama díky spojení s m�stem. Autorem obrazu je autor fotografie, implikova

ov�em spole�nost T-Mobil

autorem, má prostor v

volání a SMS jen za 749 K

symbol�.  

"+���,
������	������������.)�����!

Obrázek 18: P�ísp�vek T-Mobilu na sociální síti Twitter

Jako zkoumaný vzorek sociálních sítí jsme za sí

dominuje textový kód dopln

hypertextových odkaz� v

motiv lesa a p�írody, m�

kampa� na sociálních sítích. 
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kontaktu. Sém lásky konotuje i zobrazený symbol srdce v

�írody. 

�ítomné dostupnosti.

h ukazuje hlavní hrdinku � �enu � na výlet� v p�írod�. Hlavní hrdinka je evidentn

� není ztracena díky svému mobilnímu telefonu. Z

pocit spokojenosti a radosti. A�koliv je v obrazu zobrazena sama uprost

�stem. Autorem obrazu je autor fotografie, implikova

Mobile, vyprav�� textu, pravd�podobn� shodný s

podob� vlo�eného textu vysv�tlující smysl reklamy 

volání a SMS jen za 749 K� + 15 GB�. Autorství je podtr�eno vyu�itím korporát

�����������.)�����!�

Mobilu na sociální síti Twitter (T-Mobile, 2013c) 

Jako zkoumaný vzorek sociálních sítí jsme za sí� Twitter zvolili tzv. tweet, u kterého 

kód dopln�ný vizuálními kódy (pozadím celého kanálu a volbou 

� v barvách korporace). U Twitteru se stejn� jako u Facebooku opakuje 

�írody, m��eme z toho usuzovat, �e se pravd�podobn

sociálních sítích. 

zený symbol srdce v�. symbolické r��ové 

. Hlavní hrdinka je evidentn� paní 

y svému mobilnímu telefonu. Z toho také pramení její 

obrazu zobrazena sama uprost�ed lesa, necítí se 

stem. Autorem obrazu je autor fotografie, implikovaným autorem je 

� shodný s implikovaným 

tlující smysl reklamy � �neomezené 

 + 15 GB�. Autorství je podtr�eno vyu�itím korporátních barev a 

 Twitter zvolili tzv. tweet, u kterého 

ný vizuálními kódy (pozadím celého kanálu a volbou barevnosti 

� jako u Facebooku opakuje 

�podobn� jedná o spole�nou 



Sémiotická analýza:  

Text zkoumaného vzorku hovo

Mobilu v anket� o m��ení rychlosti internetu. Ope

P�esto v hloubkových strukturách p

vnímané samochvály.  

Mýty: 

- Mýtus klidu p�írody

- Mýtus vlastní dokonalosti

Narativní analýza: 

P�íb�h hovo�í o tom, �e jen ten nejlep�í se m

nejrychlej�í 3G DSL internet.

operátor samotný, vzhledm k

spí�e business partne�i a odborná ve

zákazníci pou�ívající Twitter.

"+���,
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Obrázek 19: P�ísp�vek spole�nosti T

U zkoumaného vzorku p�

obrazový vizuální kód, dopln
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Text zkoumaného vzorku hovo�í mírn� vychlouba�n� o ji� dva roky trvají

��ení rychlosti internetu. Operátor p�ipomíná, �e ví, �e se chlubit nemá. 

hloubkových strukturách p�ísp�vek vyvolává sémy vychlouba

�írody. 

Mýtus vlastní dokonalosti. 

í o tom, �e jen ten nejlep�í se m��e jednou ro�n�

3G DSL internet. Hrdinou, vyprav��em i hlavní postavou je v

operátor samotný, vzhledm k pou�itému komunika�nímu kanálu budou vepsanými 

�i a odborná ve�ejnost sledující spole�nost na Twitteru, p

jící Twitter.

"+���,
������	������������2		���3!�

�nosti T-Mobile na sociální síti Google+ (T-Mobile, 2013d)

U zkoumaného vzorku p�ísp�vku na sociální síti Google+ spole�n

obrazový vizuální kód, dopln�ný o textový kód. 

 o ji� dva roky trvajícím vít�zství T-

omíná, �e ví, �e se chlubit nemá. 

vek vyvolává sémy vychlouba�nosti a negativn�

�n� stát vít�zem ankety o 

i hlavní postavou je v tomto vzorku op�t 

nímu kanálu budou vepsanými �tená�i 

�nost na Twitteru, p�ípadn� i její 

Mobile, 2013d)

�nosti T-mobile dominuje 
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Sémiotická analýza: 

Obraz zachycuje n�kolik barevných puntík�, symbol jablka a claim v angli�tin�, informaci o 

zahájení prodeje dlouho o�ekávaného výrobku. Tento konkrétní symbol jablka je symbolem 

americké spole�nosti Apple prodávající elektroniku, jablko samotné v hloubkových 

strukturách konotuje jídlo, nasycení a hojnost. Barevné puntíky konotují pohodu, dobrou 

náladu a optimismus, co� potvrzuje i claim �This should brighten everyone�s day� (Tohle by 

m�lo ka�dému rozzá�it den).  

Mýty: 

- Mýtus touhy po nedostatkovém statku. 

- Mýtus materiálního uspokojení. 

Narativní analýza: 

P�íb�h zachycuje dlouhé �ekání na zahájení prodeje vytou�eného kousku elektroniky. 

Vyprav��em je T-mobile, hlavním hrdinou zmín�ný Iphone. Vyprav�� se obrací ke svým 

poslucha��m, vybízí je k interakci. Implikovanými �tená�i jsou zákazníci T-mobilu, sledující 

ho na této konkrétní sociální síti a netrp�liv� o�ekávající uvedení nového produktu na pulty.  



"�	�*�	
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Obrázek 20: Produktová microsite produktu Kaktus spole

Zkoumaná produktová microsite je vizuáln

obsah� spole�nosti T-Mobile, na první pohled neexistuje �ádná spojitost 

operátora a novým produktem pro studenty, co� je pr

Sémiotická analýza: 

Dominujícím kódem celé stránky je 

�luto�erná kombinace vyvolává v

v povrchových strukturách tedy byla vyu�ita proto, ab

celého obrazu je karikovaná postavi

V hloubkových strukturách postava 

vesm�s pozitivn�. Prase zde symbolizuje sociální sí

postavy. Ve spojení postavy 

nenasytnosti, lásky k jídlu, ale i ke v�emu, co je zdarma (sém �et

význam loga kaktusu se mi v

zde evidentní. Symbol ptáka ve spodní 

Mýty:  
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Produktová microsite produktu Kaktus spole�nosti T-Mobile (T-Mobile, n. d. d)

Zkoumaná produktová microsite je vizuáln� zcela odli�ná od p�edchozích internetových 

Mobile, na první pohled neexistuje �ádná spojitost 

operátora a novým produktem pro studenty, co� je pravd�podobn� zám�

Dominujícím kódem celé stránky je evidentn� vizuální kód, teprve sekundárn

kombinace vyvolává v hloubkových strukturách sémy výstrahy a nebezpe

povrchových strukturách tedy byla vyu�ita proto, aby upoutala pozornost. Hlavní postava 

celého obrazu je karikovaná postavi�ka dr�ící v náru�í prase a nabízející �fejsb

hloubkových strukturách postava konotuje �echa s v�emi jeho vlastnostmi. P

�. Prase zde symbolizuje sociální sí� Facebook, co� je vysv

postavy. Ve spojení postavy �echa a prasete se v hloubkových strukturách obje

jídlu, ale i ke v�emu, co je zdarma (sém �et�

význam loga kaktusu se mi v popsaných souvislostech nepoda�ilo, nicmén

zde evidentní. Symbol ptáka ve spodní �ásti obrazovky je ve vztahu s

Mobile, n. d. d)

 zcela odli�ná od p�edchozích internetových 

Mobile, na první pohled neexistuje �ádná spojitost mezi brandem 

� zám�r. 

vizuální kód, teprve sekundárn� textový. Sama 

hloubkových strukturách sémy výstrahy a nebezpe�í, 

y upoutala pozornost. Hlavní postava 

í prase a nabízející �fejsb��ek zdarma�.

v�emi jeho vlastnostmi. P�sobí vtipn�, 

 Facebook, co� je vysv�tleno i �e�í 

hloubkových strukturách objevují sémy 

jídlu, ale i ke v�emu, co je zdarma (sém �et�ivosti). Odhalit hlub�í 

�ilo, nicmén� sém p�írody je 

ásti obrazovky je ve vztahu se sémy volnosti.  
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- Mýtus �eské �et�ivosti. 

- Mýtus �eské nena�ranosti. 

- Mýtus touhy získat n�co navíc, zdarma. 

- Mýtus svobody. 

Narativní analýza: 

V p�íb�hu hlavní postava, karikatura �echa, dr�í v ruce prasátko, a dvojsmysln� nabízí 

fejsb��ek zdarma. Objevuje se zde zna�ená p�ímá �e� bublinou s textem vycházejícím od 

postavy. Implikovaným autorem, který se promítá i do hlavní postavy, je Kaktus, reálným 

autorem je ov�em T-Mobile. Vyprav�� se v narativu také objevuje, v podob� textu pod hlavní 

postavou, kterým vysv�tluje její jednání.  Vepsanými �tená�i je cílová skupina student�, kte�í 

cht�jí na pou�ívání telefonu u�et�it.  

/���	�+���,
�����������	
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Obrázek 21: zkoumaný vzorek videa spole�nosti T-Mobile na YouTube kanálu, 1. Vte�ina (T-Mobile, 2013e)
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Obrázek 22: zkoumaný vzorek videa spole�nosti T-Mobile na YouTube kanálu, 2. Vte�ina (T-Mobile, 2013e)

Obrázek 23: zkoumaný vzorek videa spole�nosti T-Mobile na YouTube kanálu, 13. Vte�ina (T-Mobile, 2013e)

Zkoumaný vzorek videa z kanálu T-Mobile na slu�b� YouTube obsahuje vizuální obrazový 

kód, zvukový kód, i textový kód. Délka videa je 18 vte�in.  
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Sémiotická analýza: 

Obsahem videa je pozvánka k sout��i po�ádané spole�ností T-Mobile. Nejprve se objevuje 

text sm��ovaný k poslucha�i, který je dopl�ován souvisejícími obrázky z offlinových 

reklamních kampaní (Zadar Volani�, masérka a kluci), jejich� apriorní znalost u poslucha��

video p�edpokládá. Samotné jméno zmín�né postavy Zadara Volani�e má konotovat slova 

volat a zadarmo, co� v hloubkových strukturách má vztah k sému �et�ivosti jako�to �eské 

povahové vlastnosti. Sout�� a ceny jsou nabízeny jako benefity pro oddané klienty, jsou jejich 

odm�nou a evokují p�átelství mezi nimi a jejich operátorem. Pod�kování v záv�ru videa 

pouzkazuje na p�átelské budování vztahu, tedy na sémy p�átelství v hloubkových strukturách.  

Mýty: 

- Mýtus touhy po výh�e.  

- Mýtus získání n��eho zadarmo. 

Narativní analýza: 

Celý narativ je vypráv�n ve druhé osob�, apeluje tedy na poslucha�e. P�íb�hem je 

p�evypráv�ní návodu, jak se zú�astnit sout��e o hodnotné ceny s T-Mobilem. P�ítomnost 

deixe je dána odkazováním k p�íb�hu postav reklamní kampan� se Zadarem Volani�em, její� 

znalost video p�epokládá. Implikovaným autorem je spole�nost T-Mobile, která je sou�asn� i 

vyprav��em p�íb�hu. Vepsanými �tená�i jsou fanou�ci reklam se Zadarem Volani�em a 

zákazníci T-Mobilu. 

/�-�- �D
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Sémy domova jsou z�ejmé i u Zootu. Zárove� se zde setkáváme s ur�itou rozmarností 

p�edstavovanou pestrou paletou barev, která ov�em krom� rozmarnosti symbolizuje veselost. 

Veselost �i dobrá nálada je u Zootu neustále propojována s rozmarností, tedy ve smyslu �e 

rozmarnost pomáhá budovat radost. Radost je v protikladu vymezena �patným po�asím, 

konotujícím �patnou náladu. V kontrastu k sém�m domova nalézáme sémy p�edstavující pro 

nás cizí kultury, ty jsou podtrhovány jak lexikáln� (��pan�lská�, cizí slova jako �Desigual�), 

tak práv� onou pestrobarevností a skladbou barev. I v u t�chto vzork� se setkáváme se sémy 

novosti, které jsou p�edstavovány jakýmsi alternativním proudem a dr�ení kroku s trendy. 

V tomto p�ípad� vnímám symbolické barevné �erno-bílé znázorn�ní protikladu jako vymezení 

se od hlavního proudu a hledání vlastní cesty. Barvy, které do protikladu vstupují, dopl�ují 

�ernobílou kombinaci a ukazují nový sm�r.  Velká barevnost mozaikovitost m��e odkazovat 



jak ke zmín�né cizí rozmarnosti (jako 

��eskosti�, kdy je zobrazeno tíhnutí k zemi a jejím l

nápady, kte�í jsou schopni vykro

P�átelství je zde vyjád�eno 

na�eho domova. Objevuje se zde i odpov

objevuje i srdce coby ikonické zobrazení lásky. Osv

z n�kolika r�zných úhl�

vzhlí�ení k nábo�enskému symbolu k

nové jiné cesty souvisí se zmín

setkáváme s existenciálními sémy v

ticha a hluk�, reprezentujících ticho hlavního proudu a hluk nov

sly�et), tmou posavadních v�edních dní a sv

P�íb�h, který nalézáme v

z tradi�ního mainstreamového vnímání sv

veselej�í, hlavnímu proudy navzdory. Cesta je zde v

prost�edí, které zde ov�em nevzbuzuje negativní konotace, ale spí�e 

Op�t se jedná o moderní typ narativu, v

hlavní postavy. Vepsaným 

cht�jí se od n�j odli�it prost

poslucha�e je tlak na to, aby neml

v hlavním proudu.  

������ 	
��������!�

Obrázek 24: Zkoumaný vzorek displejové reklamy, statický banner

Spole�nost Zoot ve své displejové reklamn

jsou svým stylem pro Zoot typické. Nám se poda

z v té dob� aktuální nabídky. Banner obsahuje na bílém pozadí 

pravd�podobn� levých bot a text lákající k
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né cizí rozmarnosti (jako opaku k nudné �eské �et�ivosti). Zárove

eskosti�, kdy je zobrazeno tíhnutí k zemi a jejím lidem, ov�em k �novým lidem�, s

í jsou schopni vykro�it mimo hlavní proud a posunout nás sm

�eno práv� podporou tohoto typu �eských lidí a tím pádem i na�í zem

na�eho domova. Objevuje se zde i odpov�dnost za sv��ený osud. Ve vzorcích 

objevuje i srdce coby ikonické zobrazení lásky. Osvobození od reality je zde pojato 

zných úhl� � a� u� se jedná o nízké pozemské odpoutání se za pomoc

nábo�enskému symbolu k�í�e. Práv� onen únik od reality, od zem

nové jiné cesty souvisí se zmín�ným odpoutáním se od hlavního proudu. U vzorku vide

istenciálními sémy v podob� linie �ivota jako analogie �ivotní cesty, kontrast

, reprezentujících ticho hlavního proudu a hluk nové cesty �ivotem (dát o sob

sly�et), tmou posavadních v�edních dní a sv�tlem na nové cest�.

me v narativu Zootu je p�íb�h o nové �ivotní cest

ního mainstreamového vnímání sv�ta a hledání vlastní cesty, mnohem barevn

veselej�í, hlavnímu proudy navzdory. Cesta je zde vnímána jako krok do neznámého cizího 

zde ov�em nevzbuzuje negativní konotace, ale spí�e 

t se jedná o moderní typ narativu, v n�m nalézáme neost�e odd�

hlavní postavy. Vepsaným �tená�em jsou lidé, kte�í odmítají tup� následovat hlavní proud a 

j odli�it prost�ednictvím vy�lapání si vlastní a neot�elé cesty. Apelem na osobu 

e je tlak na to, aby neml�el a dal o sob� v�d�t, a tím vy�el jako jednotlivec z

Zkoumaný vzorek displejové reklamy, statický banner (Zoot, n. d. a) 

nost Zoot ve své displejové reklamn� nej�ast�ji zobrazuje nabízené produkty, které 

jsou svým stylem pro Zoot typické. Nám se poda�ilo získat banner zachycující barevné boty 

aktuální nabídky. Banner obsahuje na bílém pozadí �

� levých bot a text lákající k prohlédnutí celé nabídky.

�ivosti). Zárove� je zde sém 

idem, ov�em k �novým lidem�, s novými 

it mimo hlavní proud a posunout nás sm�rem kup�edu. 

eských lidí a tím pádem i na�í zem� � 

��ený osud. Ve vzorcích Zootu se 

obození od reality je zde pojato 

 u� se jedná o nízké pozemské odpoutání se za pomoci vína, �i 

 onen únik od reality, od zem�, a hledání 

ným odpoutáním se od hlavního proudu. U vzorku videí se 

 linie �ivota jako analogie �ivotní cesty, kontrast�

, reprezentujících ticho hlavního proudu a hluk nové cesty �ivotem (dát o sob�

h o nové �ivotní cest�, vyman�ní se 

ta a hledání vlastní cesty, mnohem barevn�j�í a 

nímána jako krok do neznámého cizího 

zde ov�em nevzbuzuje negativní konotace, ale spí�e ukazuje nové obzory. 

�e odd�lená pásma vyprav��e a 

� následovat hlavní proud a 

�elé cesty. Apelem na osobu 

t, a tím vy�el jako jednotlivec z masy 

ji zobrazuje nabízené produkty, které 

ner zachycující barevné boty 

aktuální nabídky. Banner obsahuje na bílém pozadí �erné logo zna�ky, p�t 



Sémiotická analýza:  

V první chvíli nám �ty�i z

sém domova. Barevnost a vzory na v�ech botách jsou 

v p�ípad� poslední boty vpravo smutné. Veselé lad

v hloubkových strukturách m

radostn�ji chodit. Vzory na botách jsou kv

jsou lebky symbolizující smrt. V

v��ného opakování � hlavního p

Mýty: 

- Mýtus touhy odli�it se (být jiný)

- Mýtus �eny parádnice

Narativní analýza:  

Hlavní postavou, vepsaným autorem i vyprav

odli�ující veselé boti�ky, a nejen to (deixe k

Vepsanými �tená�i jsou lidé odli�ující se od hlavního proudu, zastá

tíhnoucí k p�írod�.  

""#���$������
��
������
��������!

Obrázek 25: PPC inzerát ve vyhledávací síti Seznam.cz, zobr

PPC inzerát na Seznamu obsahuje vizuální i textový 

Vizuáln� jsou si PPC inzeráty v

obrázek webové stránky, kterou si ov�em rozebereme 

oble�ení Desigual, která vyrábí pestrobarevnou módu pro 
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�ty�i z leva zobrazené boty evokovaly domácí ba�

sém domova. Barevnost a vzory na v�ech botách jsou netypické, alternativní, veselé i mo�ná 

 poslední boty vpravo smutné. Veselé lad�ní ov�em p

hloubkových strukturách m��e na povrchu budit dojem, �e ve veselých botách se nám bude 

ji chodit. Vzory na botách jsou kv�tinové i zví�ecí (sémy p�

jsou lebky symbolizující smrt. V samotném logu Zootu je obsa�en symbol nekone

hlavního p�írodního principu.  

Mýtus touhy odli�it se (být jiný). 

Mýtus �eny parádnice. 

Hlavní postavou, vepsaným autorem i vyprav��em p�íb�hu je Zoot, který nabízí lidem 

�ky, a nejen to (deixe k nav�tívení obchodu a prohlédn

�i jsou lidé odli�ující se od hlavního proudu, zastávající alternativní názory, 

""#���$������
��
������
��������!�

PPC inzerát ve vyhledávací síti Seznam.cz, zobrazující se na vyhledávací dotaz �desigual�

PPC inzerát na Seznamu obsahuje vizuální i textový kód, z nich� je ten textový podstatn

 jsou si PPC inzeráty v rámci vyhledávací sít� podobné, odli�uje j

obrázek webové stránky, kterou si ov�em rozebereme ní�e. Text hovo

ení Desigual, která vyrábí pestrobarevnou módu pro �eny, je�t� k

valy domácí ba�kovy a umoc�ovaly tak 

netypické, alternativní, veselé i mo�ná 

�ní ov�em p�evládá, veselost 

jem, �e ve veselých botách se nám bude 

ecí (sémy p�írody), na botách vpravo 

samotném logu Zootu je obsa�en symbol nekone�na, tedy 

�hu je Zoot, který nabízí lidem 

nav�tívení obchodu a prohlédnutí celé nabídky). 

i jsou lidé odli�ující se od hlavního proudu, zastávající alternativní názory, 

azující se na vyhledávací dotaz �desigual� (Zoot, n. d. b) 

nich� je ten textový podstatn�j�í. 

 podobné, odli�uje je náhledový 

ní�e. Text hovo�í o �pan�lské zna�ce 

�eny, je�t� k tomu za skv�lou cenu.  



Sémiotická analýza: 

Slovo �ena konotuje v hloubkových strukturá

�pan�lsko jako cizí zem�

Barevnost konotuje zábavu, skv

rysu národní povahy, co� je ve vztahu 

speciální nabídkou pro ur�

Mýty:  

- Mýtus �eny parádnice

- Mýtus lep�í ceny.

Narativní analýza: 

P�íb�hem je, �e Zoot nabízí �pan

je�t� za super ceny. Hrdinou, vepsaným autorem i vyprav

fanou�ek zna�ky Desigual, zákazník Zootu, nebo ten, kdo chce v

proudy.  

Obrázek 26: PPC inzerát ve vyhledávací síti Google, zobrazený n

Vizuální obsah PPC inzerátu je obdobný u v�ech inze

Dominujícím kódem je pro p

Sémiotická analýza:  

Slovo �Melissa� není �eského p

pojímáno v pozitivním smyslu slova. Op

p�sobící v hloubkových strukturách na sémy 

domova.  
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hloubkových strukturách matku, která je ve vztahu se sémem domova.

lsko jako cizí zem� buduje v holoubkových strukturách kontrérn

Barevnost konotuje zábavu, skv�lé ceny budují op�t pro �echy typické sémy �et

rysu národní povahy, co� je ve vztahu se sémy domova. Skv�lá cena se také m

speciální nabídkou pro ur�itý okruh lidí a tím budovat p�átelství mezi zákazníkem a zna

Mýtus �eny parádnice. 

lep�í ceny.

hem je, �e Zoot nabízí �pan�lské vzorované a pestrobarevné oble�

 za super ceny. Hrdinou, vepsaným autorem i vyprav��em je Zoot, vepsaným 

ky Desigual, zákazník Zootu, nebo ten, kdo chce v oblékání razit alternativní 

PPC inzerát ve vyhledávací síti Google, zobrazený na vyhledávací dotaz �melissa�

Vizuální obsah PPC inzerátu je obdobný u v�ech inzerát� a nemá smysl se jím zabývat. 

Dominujícím kódem je pro p�ípad na�í analýzy u tohoto vzorku kód textový. 

Slovo �Melissa� není �eského p�vodu, a tak p�sobí kontrérn� k sému domova. Nové je zde 

pozitivním smyslu slova. Op�t se zde objevuje explicitní zmín

oubkových strukturách na sémy �eské povahy, je� jsou ve vztahu se sémy 

ch matku, která je ve vztahu se sémem domova.

holoubkových strukturách kontrérn� sémy domova. 

echy typické sémy �et�ivosti jako 

�lá cena se také m��e pojit se 

átelství mezi zákazníkem a zna�kou.

a pestrobarevné oble�ení pro �eny, a k tomu 

��em je Zoot, vepsaným �tená�em 

oblékání razit alternativní 

a vyhledávací dotaz �melissa� (Zoot, n. d. c) 

� a nemá smysl se jím zabývat. 

pad na�í analýzy u tohoto vzorku kód textový. 

sému domova. Nové je zde 

t se zde objevuje explicitní zmín�ní super ceny, 

eské povahy, je� jsou ve vztahu se sémy 
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Mýty:  

- Mýtus touhy být v kurzu. 

- Mýtus �eny parádnice. 

- Mýtus lep�í ceny. 

Narativní analýza: 

Text se druhou osobou obrací p�ímo na �tená�e. V p�íb�hu je obsa�ena informace o tom, �e do 

obchodu Zoot p�i�la nová kolekce dámské obuvi, a je za skv�lou cenu. I v tomto p�ípad� je 

vyprav��em, hlavní postavou i hrdinou sám Zoot, vepsanými �tená�i jsou jeho zákazníci, a 

lidé vyhledávající alternativní proudy v oblékání, fanou�ci zna�ky Melissa.  



&�'	
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Obrázek 27: Webová stránka zna
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Webová stránka zna�ky Zoot, podstránka �O nás� (Zoot, n. d. d) 
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Webová stránka Zootu je jednoduchá, její layout je zalo�en na bílém pozadí, �erných 

naviga�ních prvcích. Tato kombinace je obohacena barevností zobrazených produkt�. Stránka 

ukazuje ikonické zobrazení jednotlivých produkt�, je zde p�ítomna symbolika barev, a 

konven�ní symboly pro jednotlivé oblasti �inností, jimi� se Zoot zabývá.  

Sémiotická analýza: 

�ernobílý kontrast s barevností a celková jednoduchost podporuje cestu, kterou si trhem razí 

Zoot, tedy cestu alternativní k mainstreamovým zna�kám oblékání. Barevnost produkt�

evokuje duhu jako produkt p�írody (sémy p�írody), nebo také evokuje mozaiku, zna�ící 

roz�len�nost slité masy v jednotlivé proudy. V rámci marketingového sému p�sobí zna�né 

mno�ství produkt� na mo�nost volby a velkého výb�ru a tedy podporuje sémy svobody a 

svobodného rozhodování. U symbol� není t�eba vysv�tlovat, co p�esn� zastupují, nebo� je 

v�dy vedle nich textové vysv�tlení. Objevují se zde základní sémy jako cesta/�ivot, dobrá 

nálada/radost a pozitivní nabití, novost/inovace, tým podporuje sémy p�átelství a spolupráce, 

kreativita je nutností pro vymezení se od hlavního proudu.  

Mýty: 

- Mýtus touhy odli�it se. 

- Mýtus �í�ení pozitivní energie a optimismu. 

Narativní analýza: 

Hlavní narace, která spojuje mno�ství prvk� obsa�ených na webové stránce, je snaha 

alternativního proudu o vymezení se od dominantních, za pomoci dobré nálady, p�átelské 

spolupráce. Op�t je hranice mezi autorem, vyprav��em i hlavní postavou neostrá, objevuje se 

zde nezna�ená p�ímá �e�.  Vepsaným �tená�em jsou lidé, kte�í odmítají jít ve svém stylu 

s hlavním proudem a cht�jí si razit jinou, vlastní a neot�elou cestu.  
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Obrázek 28: Blogový p�ísp�vek na webu Zootu

V blogovém p�ísp�vku se objevuje jak vizuální, tak textový kód. Vizu

tohoto zkoumaného vzorku funkci dopln

nabídky produkty �eských designér

Sémiotická analýza:  

V komunikátu odhalujeme sémy 

p�átelství se zde objevuje ve vztahu s

spojení s ekologickou �etrností a sém jedine

Zootu. Zobrazené ta�ky konotují sbalené uzlíky

kontrérn� i sémy domova.

Mýty:  

- Mýtus �eské kvality

- Mýtus originality.

Narativní analýza: 

Komunikát obsahuje subjektivní vypráv

Lucie, pravd�podobn� zam
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� �vek na webu Zootu (Lucka - kreativní du�e ZOOT Lokálu, 2013)

� �vku se objevuje jak vizuální, tak textový kód. Vizu

to zkoumaného vzorku funkci dopln�ní textu. Text hovo�í o tom, jak Zoot zavádí do své 

�eských designér�, na obrázku je p�íklad pravd�podobn

komunikátu odhalujeme sémy �eskosti, novosti, ale i osobní hrdosti. Sém spolupráce a 

átelství se zde objevuje ve vztahu s �eskými designéry, je zde p�ítomen i sém p

ekologickou �etrností a sém jedine�nosti/originality, je� se prolíná v�emi obsahy 

Zootu. Zobrazené ta�ky konotují sbalené uzlíky na cestu a tedy podporují sémy cesty, 

 i sémy domova.

�eské kvality. 

Mýtus originality.

Komunikát obsahuje subjektivní vypráv�ní v první osob�. Jako autorka je zde ozna

� zam�stnankyn� Zootu. P�íb�hem je její anga�ování se v

kreativní du�e ZOOT Lokálu, 2013)

vku se objevuje jak vizuální, tak textový kód. Vizuální kód má v p�ípad�

�í o tom, jak Zoot zavádí do své 

�podobn� jednoho z nich.  

hrdosti. Sém spolupráce a 

eskými designéry, je zde p�ítomen i sém p�írody ve 

nosti/originality, je� se prolíná v�emi obsahy 

na cestu a tedy podporují sémy cesty, 

�. Jako autorka je zde ozna�ená 

hem je její anga�ování se v obohacení 



sortimentu Zootu výrobky 

lidé obecn� alternativn� smý�lející a hledající vlastní cestu. 

"+���,
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Obrázek 29: P�ísp�vek na sociální síti Facebook

Dominujícím kódem zkoumaného vzorku Facebookového p

je zde dopln�n textovým kódem v

otevírání a uchovávání vína. Dvojsmyslný komentá

víkendu dopl�ují odkazy na sortiment obchodu. 

Sémiotická analýza: 

Vývrtka, uzáv�r a slovní spojení �vinné my�lenky� asociují vinné 

vinnou terapii, která �lov�

pohody a klidu. Druhý význam m

Sémy nebe a odpoutání se od zem

srdce na obou nástrojích navozují sémy lásky.

Mýty: 

- Mýtus alkoholu jako osvobození od reality

- Mýtus viny za zakázané chování. 
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sortimentu Zootu výrobky �eských designér�. Vepsaným �tená�em jsou zákazníci Zootu a 

� smý�lející a hledající vlastní cestu. 

"+���,
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vek na sociální síti Facebook (Zoot, 2013a) 

Dominujícím kódem zkoumaného vzorku Facebookového p�ísp�vku Zootu je vizuální. Obraz 

n textovým kódem v podob� komentá�e. Obrázek zachycuje stylovou 

otevírání a uchovávání vína. Dvojsmyslný komentá� o vinných my�lenkách p

ují odkazy na sortiment obchodu. 

�r a slovní spojení �vinné my�lenky� asociují vinné opojení, v

�lov�ku pomáhá se odpoutat od ka�dodenní reality a navaz

Druhý význam m��e vzbuzovat sémy viny ve spojení s

Sémy nebe a odpoutání se od zem� vyvolává i symbol k�í�e p�ítomný na vývrtce. Zobrazená 

rdce na obou nástrojích navozují sémy lásky.

Mýtus alkoholu jako osvobození od reality. 

Mýtus viny za zakázané chování. 

� �em jsou zákazníci Zootu a 

� �vku Zootu je vizuální. Obraz 

e. Obrázek zachycuje stylovou sadu pro 

 o vinných my�lenkách p�ed za�átkem 

r a slovní spojení �vinné my�lenky� asociují vinné opojení, v jistém smyslu 

ku pomáhá se odpoutat od ka�dodenní reality a navazuje pocity 

�e vzbuzovat sémy viny ve spojení s konzumací vína. 

�ítomný na vývrtce. Zobrazená 



Narativní analýza: 

P�íb�h vypráví o naakumulovaném stresu celého pracovního

na konzumaci vína. Autorem, postavou i vyprav

apelem, jeho� smyslem je vyvolání reakce. Vepsanými

Zootu, tedy pota�mo jejich zákazníci. 

"+���,
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Obrázek 30: P�ísp�vek na sociální síti Twitter

Vizuální jednoduchost Zoot kanálu na Twitteru je op

Dominujícím kódem je kód textový. Zkoumaný vzorek i

sociální síti o plánovaném otev

pocit radosti. 

Sémiotická analýza: 

Mizerné po�así je v protikladu k

otev�ení nové prodejny, je� má vzbuzovat

vztahu s teplem domova, které je p
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h vypráví o naakumulovaném stresu celého pracovního týdne, který vyvolává pomy�lení 

torem, postavou i vyprav��em je Zoot. Text se obrací na poslucha

apelem, jeho� smyslem je vyvolání reakce. Vepsanými �tená�i jsou fanou�ci Facebook Page 

Zootu, tedy pota�mo jejich zákazníci. 

"+���,
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vek na sociální síti Twitter (Zoot, 2013b) 

Vizuální jednoduchost Zoot kanálu na Twitteru je op�t tvo�ena �

Dominujícím kódem je kód textový. Zkoumaný vzorek informuje sledující ú

sociální síti o plánovaném otev�ení nové pobo�ky, �ím má za cíl vyvolat u svých p

protikladu k radosti, proto Zoot p�ichází s informací o plánovaném 

ení nové prodejny, je� má vzbuzovat pocity radosti. Mizerné po

teplem domova, které je p�i n�m kontrérn� dopl�ováno. 

h vypráví o naakumulovaném stresu celého pracovního týdne, který vyvolává pomy�lení 

em je Zoot. Text se obrací na poslucha�e 

�i jsou fanou�ci Facebook Page 

� �ena �ernobílou kombinací. 

Dominujícím kódem je kód textový. Zkoumaný vzorek informuje sledující ú�astníky na 

ím má za cíl vyvolat u svých p�íznivc�

informací o plánovaném 

pocity radosti. Mizerné po�así je v kontrérním 
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Mýty: 

- Mýtus nakupování jako univerzálního �e�ení v�ech nep�íjemností 

Narativní analýza: 

V p�íb�hu p�ichází Zoot pro zlep�ení nálady v mizerném po�así s informací, �e se chystá 

otev�ít novou Výdejnu radosti. Vyprav��em, vepsaným autorem i hlavním hrdinou je i 

v tomto p�ípad� sám Zoot, vepsanými �tená�i jsou jeho zákazníci a p�íznivci, u kterých má 

tato informace �anci vyvolat pocit radosti.  

/���	����������	
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Obrázek 31: zkoumaný vzorek videa spole�nosti Zoot na YouTube kanálu, 11. Vte�ina (ZOOT ZOOTer, 2013) 
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Obrázek 32: zkoumaný vzorek videa spole�nosti Zoot  na YouTube kanálu, 11. vte�ina (ZOOT ZOOTer, 2013) 

Video na streamovací slu�b� YouTube vzniklo v rámci spolupráce s �eským módním 

návrhá�em Pavlem Berkym v rámci projektu Dobro. Délka videa je 42 vte�in. 

Sémiotická analýza: 

Analyzovaný vzorek videa p�sobí svým provedením p�edev�ím na city a pocity, vzhledem 

k modernímu pojetí je celkem obtí�n� hledání hlub�ího d�je. Kamera nají�dí na probíhající 

�áru, po které se dostává k osob� p�ipoutané ke zdi. Logickými konotacemi zde jsou �ára 

�ivota, ztráta svobody a volnosti. Pak dochází k osvobození osoby, odlepení pásky z úst a 

prom�ny �ernobílého prost�edí ve více �ivé a barevné. Konotacemi jsou zde svoboda jak 

fyzická, tak slova, procitnutí a uv�dom�ní. Po osvobození následuje volnost tvorby a návrh 

nového tri�ka jako�to nové cesty. Celému videu dominují kontrasty sv�tla a tmy, �erné a bílé, 

co� obojí asociuje dobro a zlo. Hudba p�sobí mírn� chaoticky. 

Mýty: 

- Mýtus touhy odli�it se. 

- Mýtus vzdoru. 

Narativní analýza: 
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P�íb�h je o opu�t�ní mainstreamového proudu, který hlavní postavu spoutával, procitnutí a 

nalezení nového sm�ru a svobody a volnosti pro tvorbu. Hlavní postavou je postava 

p�edstavujícího um�ní návrhá�e Berkyho, která je postupn� ve videu osvobozena ze spoutání 

mainstreamem a jde vlastní cestou. Autorem narativu je kameraman, vepsaným autorem je 

firma Zoot. Vepsaným �tená�em jsou zastánci alternativních proud� a zákazníci Zootu.  

/�-�/ E	��� 
�����

Yves Rocher produkuje obsahy protknuté p�írodou. Tu symbolizuje tak�ka v�udyp�ítomná 

zelená barva. Od té se logicky dostáváme k jaru a cyklickému novému za�átku. Protiklad 

k p�írod� tvo�í �asto p�ítomné tuby, lahvi�ky a flakonky, evokující chemickou laborato�, tedy 

opak v�eho p�írodního. Své potenciální zákazníky a poslucha�e si Yves Rocher p�edchází 

slibem ur�itého benefitu, plynoucího s potenciálního vztahu. P�átelství se zde objevuje jako 

konotace ke slovu pé�e. U Yves Rocheru je zd�raz�ována tradice zcela opa�n�, ne� tomu 

bylo u p�edchozích inzerent�. Je zobrazována jako jistota, kvalita práce a znalost na�ich 

p�edk�. Je to návrat ke ko�en�m. N�co, co zaru�uje kvalitu, dobrou pé�i a lásku. Tradice je 

zde ukázána ve spojení se zelenou p�írodou a kv�ty. Zde je evidentní jasný odklon od v�eho 

um�lého a hledá se p�irozená krása. P�íroda zde pomáhá �lov�ku hledat ztracený klid, který 

navozují také h�ejivé barvy, teplo slunce a v�n� kv�tin. Kvetoucí louky �lov�k podv�dom�

logicky spojuje s h�ejivým sluncem a hojným létem a sklizní.  

V narativu je p�ítomný p�íb�h návratu dom�. Návratu zp�t ke zvyk�m a tradicím p�edk�. 

K jejich znalostem o p�írod� a jejímu vyu�ití. Kv�tiny zde ikonicky p�edstavují dary p�írody 

�lov�ku, jejich� vyu�itím v dne�ní dob� se vracíme zp�t v �ase. Kv�ty asociují teplé letní 

slunce a probíhající sklize� se v�í její hojností. Vepsaným �tená�em jsou lidé z usp�chané 

doby m�st, kte�í tou�í nalézt ztracený klid. Ten je jim zprost�edkován skrze v�n� kv�tin, 

ikonické zobrazení p�íjemných pocit�. Je zde jasn� p�ítomno spojení s místem (spatialization) 

� a� u� se subjektivní p�edstavou domova �i na�í zem�. 
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Obrázek 33: Displejová reklama Yves Rocher tvo

Nalezený vzorek displejové reklamy Yves Rocher je 

nalézáme kosmetické p�

uchovávání, logo zna�ky a text. Obrazový kód zde dominuje. Z

jedná o 3 nejprodávan�j�í výrobky, a �e je k

ta�ti�ky.  

Sémiotická analýza: 

Tubi�ky s kosmetickými p

k proklamovanému p�írodními p

v hloubkových strukturách p

komunikát se sémem domova. 

Mýty:  

- Mýtus �eny parádnice

- Mýtus lep�í ceny.

- Mýtus výhodné nabídky.

Narativní analýza:  

V p�íb�hu nabízí Yves Rocher (autor, postava i vyprav

slevou a dárkem navíc. Vepsaným 

cokoliv ve slevách nebo s
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Displejová reklama Yves Rocher tvo�ená statickým bannerem (Yves Rocher, n. d.)

Nalezený vzorek displejové reklamy Yves Rocher je tvo�en statickým bannerem, na kterém 

nalézáme kosmetické p�ípravky (dv� r�zné tuby a jeden kelímek), ta�ti

�ky a text. Obrazový kód zde dominuje. Z textu se dozvídáme, �e se 

jedná o 3 nejprodávan�j�í výrobky, a �e je k nim mo�né získat dárek v

kosmetickými p�ípravky konotují chemickou laborato�, je� je dopln

�írodními p�ístupu zna�ky. Zelená barva podtrhují sém p

ých strukturách p�sobí na �eskou povahu, její pov�stnou �et

komunikát se sémem domova. 

Mýtus �eny parádnice. 

Mýtus lep�í ceny.

Mýtus výhodné nabídky.

hu nabízí Yves Rocher (autor, postava i vyprav��) své t�i nejprodávan

slevou a dárkem navíc. Vepsaným �tená�em jsou �eny nakupující kosmetiku, nakupující 

cokoliv ve slevách nebo s dárky, zákazníci Yves Rocher.  

(Yves Rocher, n. d.)

en statickým bannerem, na kterém 

zné tuby a jeden kelímek), ta�ti�ku pro jejich 

textu se dozvídáme, �e se 

mo�né získat dárek v podob� kosmetické 

�, je� je dopln�nou opozicí 

ky. Zelená barva podtrhují sém p�írody. Dárek 

�stnou �et�ivost, propojuje 

�i nejprodávan�j�í výrobky se 

em jsou �eny nakupující kosmetiku, nakupující 
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Obrázek 34: PPC inzerát ve vyhledávací síti Seznam, zobrazený na dotaz �yves r

Obrázek 35: PPC inzerát zobrazený ve vyhledávací síti Google, z

Rocher, n. d. b) 

Oba nalezené vzorky PPC inzerát

k jejich shodnému obsahu. V

objedná produkty online, získá hodnot

Sémiotická analýza: 

Ve zkoumaných vzorcích dochází hloubkov

online, tzn. z pohodlí domova p

vztahu se sémem �eské �et�

Mýty: 

- Mýtus dárku navíc

- Mýtus výhodné nabíd

Narativní analýza: 

Narativ se obrací druhou osobou k

objednání z pohodlí domova získá zákazník hodnotný dárek. Vepsa
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vyhledávací síti Seznam, zobrazený na dotaz �yves rocher�

PPC inzerát zobrazený ve vyhledávací síti Google, zobrazený na vyhledávací dotaz �yves rocher�

Oba nalezené vzorky PPC inzerát� ve vyhledávací síti podrobíme jedné analýze vzhled

jejich shodnému obsahu. V inzerátech se objevuje upozorn�ní na to, �e pokud si zákazník 

objedná produkty online, získá hodnotné dárky.  

Ve zkoumaných vzorcích dochází hloubkov� k upev�ování sému domova, nebo

pohodlí domova p�es internet, je up�ednost�ováno. Slib hodnotných dárk

�eské �et�ivosti, který takté� posiluje sém domova. 

Mýtus dárku navíc. 

výhodné nabídky. 

Narativ se obrací druhou osobou k poslucha�i a apeluje na n�j. P� �

pohodlí domova získá zákazník hodnotný dárek. Vepsaným autorem je Yv

vyhledávací síti Seznam, zobrazený na dotaz �yves rocher� (Yves Rocher, n. d. a) 

obrazený na vyhledávací dotaz �yves rocher� (Yves 

 ve vyhledávací síti podrobíme jedné analýze vzhledem 

�ní na to, �e pokud si zákazník 

ování sému domova, nebo� objednání 

ováno. Slib hodnotných dárk� je ve 

siluje sém domova. 

�j. P�íb�h je o tom, jak díky 

pohodlí domova získá zákazník hodnotný dárek. Vepsaným autorem je Yves 



Rocher, vepsaným �tená�

kosmetiku a je�t� k tomu dostat dárek. 
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Obrázek 36: Webová stránka Yves Rocher, stránka �O spole

Layout celé prezentace je lad

bílém pozadí. Z obraz� stránce �O spole

kódu se dozvídáme o padesátileté histori

(�ivoucí, p�sobivá, respektující p

vývoj rostliny od semínka p

zalo�ení potvrzuje tradici. Zo
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�tená�em jejich zákazník, nebo kdokoliv, kdo tou�í nakoup

tomu dostat dárek. 

Webová stránka Yves Rocher, stránka �O spole�nosti� (Yves Rocher, n. d. c)

Layout celé prezentace je lad�n do p�írodních barev � zelené a p�írodní (sv

� stránce �O spole�nosti� dominuje obraz klí�

kódu se dozvídáme o padesátileté historii spole�nosti, o kvalitách p

sobivá, respektující p�írodu). Padesátiletý vývoj je symbolicky znázorn

vývoj rostliny od semínka p�es sazenici po zralou rostlinu. Historická fotograf

zalo�ení potvrzuje tradici. Zobrazenými produkty a bannery po levé stran

em jejich zákazník, nebo kdokoliv, kdo tou�í nakoupit výhodn�

(Yves Rocher, n. d. c)

zelené a p�írodní (sv�tle bé�ové) na 

nosti� dominuje obraz klí�ící rostliny. V textovém 

nosti, o kvalitách p�írodní kosmetiky 

írodu). Padesátiletý vývoj je symbolicky znázorn�n jako 

es sazenici po zralou rostlinu. Historická fotografie z roku 

brazenými produkty a bannery po levé stran� se nebudeme p�i 



na�í analýze zabývat vzhledem k

obrazovky podtrhuje proklamované poselství cel zna

Sémiotická analýza:  

P�írodní barvy zelená a bé�ová

se ovocyt jako základ �ivota, tudí� v

zde zmín�ná v pozitivním slova smyslu a konotuje zku�enosti a kva

vlo�enou do výrobk�. Pé�

pohody a p�átelství. Tradice je také návrat k

uklid�ující funkci.  

Mýty: 

- Mýtus návratu k

- Mýtus kvality vycházející z

Narativní analýza:  

P�íb�h obsa�ený v narativu je p

rostliny k výrob� p�írodních produkt

Rocher, který sou�asn� jako vyprav

takté�. Vepsanými �tená�

Rocher. 

(	
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Obrázek 37: Novinka na webu Yves Rocher, tvo

Nalezený výzkumný vzorek novinky na webu Yves Roche

banneru s dominujícím vizuálním kódem, textový kód ten vizuál

zobrazuje p�íjemn� se cítící �enu zabal
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na�í analýze zabývat vzhledem k jejich do�asnosti. Obraz bylinkového pole ve spodní 

obrazovky podtrhuje proklamované poselství cel zna�ky.

írodní barvy zelená a bé�ová konotují p�írodu a její sémy. Pu�ící rostlina konotuje rýhující 

se ovocyt jako základ �ivota, tudí� v hloubkových strukturách zna�

pozitivním slova smyslu a konotuje zku�enosti a kva

�. Pé�e, kvalita i zku�enosti p�edk� mají pevný vztah se sémy domova, 

átelství. Tradice je také návrat k p�írod�, k hodnotám lidské práce. P

p�írod�. 

Mýtus kvality vycházející z tradice. 

narativu je p�íb�h výrobce kosmetiky, který ji� padesát let pou�ívá 

� �írodních produkt� pro pé�i o lidské zdraví. Hrdinou je tedy sám Yves 

�asn� jako vyprav�� podává obsa�ený p�íb�h. Implikovaným autorem je 

�tená�i jsou lidé tou�ící po návratu k p�írod� a tradicím i zákazníci Yves 

Novinka na webu Yves Rocher, tvo�ená statickým grafickým bannerem (Yves Rocher, n. d. d)

Nalezený výzkumný vzorek novinky na webu Yves Rocher má formu statického grafického 

dominujícím vizuálním kódem, textový kód ten vizuál

� se cítící �enu zabalenou v �upanu, 4 kosmetické výrobky ozna

asnosti. Obraz bylinkového pole ve spodní �ásti 

�ící rostlina konotuje rýhující 

hloubkových strukturách zna�í sém �ivota. Tradice je 

pozitivním slova smyslu a konotuje zku�enosti a kvalitu, pé�i a starost 

 mají pevný vztah se sémy domova, 

hodnotám lidské práce. P�íroda má 

h výrobce kosmetiky, který ji� padesát let pou�ívá tradi�ní 

i o lidské zdraví. Hrdinou je tedy sám Yves 

� �h. Implikovaným autorem je 

� � a tradicím i zákazníci Yves 

(Yves Rocher, n. d. d)

Nalezený výzkumný vzorek novinky na webu Yves Rocher má formu statického grafického 

dominujícím vizuálním kódem, textový kód ten vizuální dopl�uje. Banner 

�upanu, 4 kosmetické výrobky ozna�ené textem 



jako �Podzimní nezbytnosti�, pomocí kterých se hý

vlo�ením do barevn� vy�

p�írodních podzimních barv

Sémiotická analýza: 

Zobrazená �ena v komunikátu konotuje pocity naprosté spokojenosti, p

kosmetiky, která hý�ká její poko�ku. Barvy lahvi

a pohody domova, tepla podzimního slunce, zelená 

kv�tiny na obalech budují vztah se sémy p

Mýty:  

- Mýtus tepla domova

Narativní analýza: 

V p�íb�hu pomáhají zobrazené výrobky navodit �en

b�hem podzimu, kdy za�

hrdinkou zobrazená �ena. Vepsanými 

zobrazené h�ejivé chvíle plné pohodlí díky kosmetice Yves Roche

"+���,
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Obrázek 38: P�ísp�vek s p�ilo�enou fotografií na Facebook Page Yves Rocher
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jako �Podzimní nezbytnosti�, pomocí kterých se hý�ká poko�ka. Uvedená cena je zvýrazn

� vy�nívajícího ost�e oran�ového puntíku, zbytek obrazu je v

írodních podzimních barvách.  

komunikátu konotuje pocity naprosté spokojenosti, p

�ká její poko�ku. Barvy lahvi�ek v teplých odstínech navozují sémy tepla 

a pohody domova, tepla podzimního slunce, zelená barva kelímku s

tiny na obalech budují vztah se sémy p�írody. 

Mýtus tepla domova. 

hu pomáhají zobrazené výrobky navodit �en� p�íjemné pocity teplého domova i 

hem podzimu, kdy za�íná p�icházet zima. Vepsaným autorem komunikátu je Yves Rocher, 

hrdinkou zobrazená �ena. Vepsanými �tená�kami jsou �eny, které i na podzim cht

ejivé chvíle plné pohodlí díky kosmetice Yves Rocher. 

"+���,
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�ilo�enou fotografií na Facebook Page Yves Rocher (Yves Rocher 

ká poko�ka. Uvedená cena je zvýrazn�ná 

e oran�ového puntíku, zbytek obrazu je v tlumených 

komunikátu konotuje pocity naprosté spokojenosti, pramenící z vyu�ívání 

teplých odstínech navozují sémy tepla 

krémem zase stejn� jako 

�íjemné pocity teplého domova i 

ima. Vepsaným autorem komunikátu je Yves Rocher, 

kami jsou �eny, které i na podzim cht�jí za�ívat 

(Yves Rocher �eská republika, 2013)
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Zkoumaný vzorek nalezeného facebookového p�ísp�vku na zdi Facebook Page spole�nosti 

Yves Rocher obsahuje dominující obrazový kód a dopl�ující textový. Na obrázku je 

bylinkové pole uprost�ed sklizn�, �ena se srpem sklízející rostliny a dal�í postavy v pozadí. 

Doprovodný text obsahuje informaci o tom, �e v�t�inu bylin pou�ívaných v produktech Yves 

Rocher si spole�nosti sama p�stuje na poli v Bretani.  

Sémiotická analýza: 

�ena sklízející rostliny na poli konotuje léto a sklize�, je� tvo�í v hloubkových rovinách sémy 

p�írody, jídla a hojnosti. Ru�ní zpracování má vazbu na sémy tradice v pozitivním vnímání a 

návratu k hodnot� lidské práce. Postavy v obraze podporují sémy spole�nosti a p�átelství. 

Tradice se úzce pojí se sémem domova.  

Mýty:  

- Mýtus návratu k hodnotám lidské práce. 

- Mýtus sklizn� dar� na�í práce. 

- Mýtus návratu k p�írod�. 

Narativní analýza: 

P�íb�h vypráví o tradi�ním postupu ru�ního sklízení rostlin, je� jsou následn� vyu�ity pro 

výrobu p�írodní kosmetiky. Hlavní postavou narativu je �ena v pop�edí sklízející srpem 

bylinky. Vyprav��em i vepsaným autorem je Yves Rocher. Vepsanými �tená�kami jsou bu	

zákaznice Yves Rocher, nebo �eny vyznávající p�írodní a tradi�ní postupy výroby 

pou�ívaných produkt�. 

/�-�1 :���'#�"��!�

Sémy internetových mediálních obraz� Aktuáln�.cz se mírn� li�í od zbytku vzork�, co� m��e 

být dáno charakterem inzerenta, který není zna�kou prodávající produkty (e-commerce), ale 

slu�bou nabízející informace. Pro odli�ení se od ostatních obyvatel� trhu vyu�ívá p�edev�ím 

sému rychlosti. Dal�ím sémem, který se u� ov�em objevuje i u ostatních vzork�, je nabídka 

vlastní kontroly/p�ehledu, která pro �tená�e znamená být pánem situace a ovládat ji tím, �e je 

o krok vp�ed. Sém domova je zde zd�razn�n umíst�ním p�ed svou opozicí � zahrani�ím. 

A�koliv to mo�ná není na první pohled z�ejmé, je jisté, �e p�íchozí nabídka musí nutn� od 

n�koho ke �tená�i vzejít. I na toto místo si tedy m��eme dosadit dobrého p�ítele, který má 

pot�ebu nám nezi�tn� pomoci. 



V mediálních obrazech aktuáln

narativy mají odd�lená pásma objektivního vypráv

bylo �e�eno vý�e, tento klasický narativní text je charakte

výstupy, kterými je ve v�

zp�sob tiskové zprávy. V

redakce Aktuáln�.cz nebo Centrum Holdings jako vy��í organiza
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Obrázek 39: PPC inzerát ve vyhledávací síti Google, zobrazený n

d.) 

V PPC inzerátu ve vyhledávací síti Google dominuje te

stránkách Aktuáln�.cz najdeme aktuální zpravodajství z

budeme v obraze. 

Sémiotická analýza:  

Slovo domov a jeho opozice sv

jinou formou cestování a dávají 

kontroly a vlády nad situací. Jsou nabízeny partner

Mýty:  

- Mýtus nepostradatelné informace

- Mýtus cestování po sv

Narativní analýza: 
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mediálních obrazech aktuáln� nacházíme jak moderní, tak klasické narativní text

�lená pásma objektivního vypráv�ní (vyprav��) a p�

eno vý�e, tento klasický narativní text je charakteristický pro konkrétní mediální 

výstupy, kterými je ve v�t�in� p�ípad� tisková zpráva nebo blogový p

sob tiskové zprávy. V t�chto p�ípadech je autorem narativu sama v

�.cz nebo Centrum Holdings jako vy��í organiza�

chto narativ� je hlavn� odborná ve�ejnost a obchodní partne

� �i tou�ící po informacích z domova i ze sv�ta). V

ktuáln�.cz posouvá do role vyprav��e a hlavní postavou p

�íb�h). P�ítomný je také apel sm�rem k poslucha�
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PPC inzerát ve vyhledávací síti Google, zobrazený na vyhledávací dotaz �zpravodajství�

PPC inzerátu ve vyhledávací síti Google dominuje textový kód. Informuje o tom, �e na 

�.cz najdeme aktuální zpravodajství z domova i ze sv

Slovo domov a jeho opozice sv�t budují v hloubce sémy domova a cesty. Informace jsou 

jinou formou cestování a dávají �lov�ku p�ehled o d�ní a dávají mu do rukou mo�nost 

kontroly a vlády nad situací. Jsou nabízeny partnerem, co� buduje sémy p

Mýtus nepostradatelné informace. 

Mýtus cestování po sv�t� z obýváku. 
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�ta). V dal�ích mediálních 

e a hlavní postavou p�íb�hu je sama 

poslucha�i. 

a vyhledávací dotaz �zpravodajství� (Aktuáln�.cz, n. 

xtový kód. Informuje o tom, �e na 

domova i ze sv�ta, díky �emu� 

hloubce sémy domova a cesty. Informace jsou 

í a dávají mu do rukou mo�nost 

em, co� buduje sémy p�átelství. 
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Hlavní postavou i vepsaným autorem je aktuáln�, které nabízí svému �tená�i informace 

z domova i ze sv�ta, díky nim� bude mít �tená� p�ehled o d�ní. Na poslucha�e se narativ 

obrací apelem v poslední v�t�. Vepsaným �tená�em je �lov�k tou�ící po p�ísunu �erstvých 

informací.  
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Obrázek 40: Novinka na webu Centrum Holdings, vlastníka Aktuáln�.cz, tvo�ená informa�ním sd�lením 

odpovídajícím tiskové zpráv� (Cetnrum Holdings, 2013) 

Aktuáln�.cz nemá p�ímo na svém webu prostor pro uve�ej�ování novinek. Ty jsou 

uve�ej�ovány na webových stránkách vlastnické spole�nosti Centrum Holdings. V novince je 

obsa�ená informace o p�estupu významného redaktora z MF Dnes do redakce Aktuáln�. 

Druhou �ástí novinky jsou pak informace o spole�nosti, které jsou typické pro formát tiskové 
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zprávy, k n�mu� má zkoumaný vzorek novinky blízko a jeho� funkci pravd�podobn� zastává. 

Novinka je umíst�na na webové stránce s duhov� barevnými prvky v barvách korporace. 

Sémiotická analýza:  

Barevnost webové stránky a jejího loga konotuje barvy duhy jako�to p�írodního jevu (sém 

p�írody), hravá barevnost navozuje sémy p�íjemných pocit� (radost, pohoda). Obsah zprávy 

konotuje profesionalitu zpravodajského serveru.  

Mýty: 

- Mýtus otev�ené informace. 

- Mýtus zlep�ování kvality. 

Narativní analýza:  

Zkoumaný komunikát má charakter tradi�ního narativu, obsahujícího objektivní vypráv�ní ve 

t�etí osob� a pasá�e zna�ené p�ímé �e�i. Implikovaným autorem je Centrum Holdings, 

reálným potava jejich tiskového mluv�ího. Hlavní postavou proná�ející p�ímou �e� je 

obsahový �editel Jakub Unger. P�íb�hem je p�echod �urnalisty Jana Gazdíka do Aktuáln�.cz 

z významného �eského deníku. Vepsanými �tená�i je odborná ve�ejnost a business partne�i 

Aktuáln�.cz. 
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Obrázek 41: Blogový p�ísp�vek blogující redakce Aktuáln
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� �vek blogující redakce Aktuáln�.cz (Redakce Aktuáln�.cz, 2013)�.cz, 2013)



Redakce serveru Aktuáln�

p�ísp�vku hovo�í redakce o získaném ocen

Aktuáln�.cz ocen�no spolu s

Dominuje textový kód, obrazový kód jej dopl

Sémiotická analýza:  

Získané ocen�ní konotuje úsp

Obraz ocen�ní tvo�í zhmotn

Mýty: 

- Mýtus �eské kvality

- Mýtus vlastního uspokojení

Narativní analýza:  

Op�t se jedná o tradi�ní narativní text, obsahující pasá� vyprav

postav. Hlavní postavou a p

Unger, implikovaným autorem je samotné Aktuáln

blogu redakce Aktuáln�.cz, tedy nejspí� odborná ve
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Obrázek 42: Facebookový p�ísp�
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Redakce serveru Aktuáln�.cz pí�e vlastní blog. Ve vybraném výzkumném vzorku

�í redakce o získaném ocen�ní z ankety Czech Best Brands 2013, kterou bylo 

�no spolu s dal�ími nejznám�j�ími �eskými zna�kami na podzim roku 2013. 

Dominuje textový kód, obrazový kód jej dopl�uje (fotografie ocen�ní).

ní konotuje úsp�ch �eské zna�ky a buduje sém ��eskosti� a pocity hrdosti. 

�í zhmotn�ní úsp�chu. 

�eské kvality. 

Mýtus vlastního uspokojení. 

�ní narativní text, obsahující pasá� vyprav��e ve t�

v. Hlavní postavou a p�vodcem p�ímé �e�i je obsahový �editel serveru Aktuáln
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�.cz, tedy nejspí� odborná ve�ejnost a business partne
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�ísp�vek Aktuáln�.cz (Aktuáln�.cz, 2013a) 

.cz pí�e vlastní blog. Ve vybraném výzkumném vzorku blogového 

Best Brands 2013, kterou bylo 

�kami na podzim roku 2013. 

�ní).

�eskosti� a pocity hrdosti. 

��e ve t�etí osob� a p�ímou �e�

�editel serveru Aktuáln� Jakub 

.cz, implikovaným �tená�em jsou �tená�i 

ejnost a business partne�i. 



Facebookovému p�ísp�vku serveru Aktuáln

kódem textovým obsahujícím bli��í informace o p

monopost sestrojený studenty 

Sémiotická analýza: 

I kdy� se nejedná p�ímo o monopost formule jedna, sém rychlosti je více

Informace o tom, �e její str

smyslu nové a lep�í budoucnosti díky student

Mýty: 

- Mýtus �eské kvality

- Mýtus nepostradatelné rychlosti

Narativní analýza: 

V zachyceném p�íb�hu figuruje monopost sestrojený 

zajímavé parametry. Implikovaným autorem komunikátu

vyprav��em. Hlavní postavou jsou studenti 

fanou�ci Aktuáln�.cz.  
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Obrázek 43: P�ísp�vek Aktuáln�
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� �vku serveru Aktuáln�.cz dominuje obrazový kód, který je dopln

obsahujícím bli��í informace o p�ilo�eném obrázku. Obrázek zachycuje 

ný studenty �VUT a popisuje jeho technické parametry.

�ímo o monopost formule jedna, sém rychlosti je více

e o tom, �e její str�jci jsou studenti �VUT, podporuje sémy 

smyslu nové a lep�í budoucnosti díky student�m. (Aktuáln�.cz, 2013b)

�eské kvality. 

Mýtus nepostradatelné rychlosti. 

� �hu figuruje monopost sestrojený �eskými studenty, který má více ne� 

zajímavé parametry. Implikovaným autorem komunikátu je Aktuáln

em. Hlavní postavou jsou studenti �VUT. Vepsanými �tená
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vek Aktuáln�.cz na sociální síti Twitter

.cz dominuje obrazový kód, který je dopln�ný 

ilo�eném obrázku. Obrázek zachycuje 

technické parametry.

ímo o monopost formule jedna, sém rychlosti je více ne� evidentní. 

VUT, podporuje sémy �eskosti a novosti ve 

�.cz, 2013b)

eskými studenty, který má více ne� 

zajímavé parametry. Implikovaným autorem komunikátu je Aktuáln�.cz, které je i jeho 

VUT. Vepsanými �tená�i jsou Facebookoví 
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V Twitterovém kanálu Aktuáln�.cz se setkáváme s modrým pozadím se vzorem sv�tových 

kontinent�, které vizuáln� zkoumaný vzorek dokresluje. Dominujícím kódem je text.  

Sémiotická analýza:  

Modrá barva pozadí m��e být symbolicky chápána jako voda a se zobrazenou kresbou 

kontinent� jako modrá planeta. Modrou barvu planety mají za následek sv�tová mo�e, co� 

konotuje mo�e nabízených informací. Livia Klausová stále konotuje symbol �eské první 

dámy, tedy buduje sémy �eskosti, k nim v opozici jsou sémy cizího prost�edí, prezentované 

Slovenskem.  

Mýty: 

- Mýtus nepostradatelné rychlosti.  

- Mýtus soupe�ení mezi �echy a Slováky. 

Narativní analýza:  

Obsa�eným p�íb�hem je potvrzení Livie Klausové na pozici �eské velvyslankyn� na 

Slovensku. Autorem je Aktuáln�.cz, hlavní postavou je Livie Klausová. Autor p�ísp�vku je 

zárove� i vyprav��em. Vepsaným �tená�em jsou followe�i Aktuáln�.cz na síti Twitter.  

�
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V diplomové práci jsme se pokusili o interpretaci zvoleného výzkumného vzorku 

marketingových internetových obsah�. Na základ� této interpretace jsme charakterizovali 

znaky typické pro internetový marketingový diskurz.

Vycházeli jsme z p�edpokladu, �e cílem marketingových internetových obsah� je dle metody 

AIDA (Burton a kol., 2001) upoutání pozornosti, vzbuzení zájmu, vytvo�ení touhy a kone�n�

také vyvolání akce (a� u� se jedná o nákup nebo jakýkoliv jiný zp�sob uspokojení vyvolaní 

touhy a pot�eby). Jedná se tedy o persvazivní formu komunikace, která se na své p�íjemce 

obrací na internetu r�znými výrazovými prost�edky � p�edev�ím vizuálními, ale i textovými.  

P�vodním zám�rem byla snaha o výb�r analyzovaného souboru vzork� za pomoci co 

nejobjektivn�j�ích kritérií (nap�. výsledk� nezávislého pr�zkumu nebo hodnocení). Bohu�el 

se p�i prvotní sond� ukázalo, �e ne v�echny zna�ky obsa�ené v t�chto typech hodnocení mají 

pot�ebu aktivn� tvo�it internetové marketingové obsahy. Proto bylo nutné p�istoupit k výb�ru 

takových zna�ek, o kterých víme, �e tento obsah aktivn� tvo�í, proto�e se s ním p�i b��ném 

pohybu v internetovém prost�edí setkáváme. Výb�r vzork� jsme pod�ídili zna�kám z obor�, o 

kterých z praxe víme, �e mají pot�ebu tvo�it marketingové obsahy k jejich propagaci. U ka�dé 

zvolené zna�ky jsme se pokusili získat vzorky reprezentující zmín�né sou�ásti internetového 

marketingu, ov�em ne u v�ech se to povedlo, a� u� z d�vodu, �e konkrétní typ obsahu prost�

netvo�í, nebo proto, �e v dob� shroma�	ování výzkumného vzorku kampan� neprobíhaly. 

Ú�elem interpretace obsahu zvolených vzork� m�lo být zji�t�ní, jaké významy se v nich 

v povrchových i hloubkových strukturách vyskytují. Na základ� nalezených spole�ných 

znak� v t�chto vzorcích jsme popsali mediální diskurz marketingových obsah�. Vzhledem 

k tomu, �e vzorky jsou interpretovány formou kvalitativní analýzy, jsme si v�domi toho, �e 

tato práce p�edkládá pouze jednu z mnoha interpretací mediálního diskurzu marketingových 

obsah�. Nicmén� vzhledem k tomu, �e reklamní texty jsou tvo�ené tak, aby byly co nejvíce 

uzav�ené, je po�et mo�ných interpretací zna�n� omezen. 

Text práce jsme roz�lenili tak, aby ve svém úvodu poskytla �tená��m základní informace o 

jednotlivých sou�ástech internetového marketingu. Zcela zám�rn� jsme nezacházeli do 

p�íli�ných technických detail� jednotlivých formát�, nebo� to pro ú�ely této práce není 

podstatné. P�ed samotnou analýzou vybraných vzork� jsme p�iblí�ili p�ístupy k sémiotické a 

narativní analýze, je� jsme následn� k interpretaci vyu�ili.  
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U vzork� Air Bank je d�j zachycené reklamní kampan� zalo�en na hlavním rozporu mezi 

dv�ma p�ístupy � starým a zkostnat�lým p�ístupem starých bank ikonicky znázorn�ných 

nesympatickým obtloustlým arogantním banké�em; a novým, sv��ím a p�átelským p�ístupem 

nové banky, která explicitn� nabízí svým klient�m p�átelství. V tomto hlavním rozporu 

spat�ujeme p�ítomnou binární opozici dobro-zlo. Tradici jsme v internetovém diskurzu 

zaznamenali spojenou se dv�ma konotacemi � v pozitivním slova smyslu jako dob�e známé 

postupy a p�íb�hy, které nám pomáhají v sou�asném sv�t� a rádi se k nim vracíme, nebo zcela 

opa�n� � co� je konkrétn� p�ípad i Air Bank � jako n�co negativn� konotovaného, co brzdí 

vývoj a je t�eba p�ekonat. Tato základní d�jová linie tvo�í i spole�nou naraci zkoumaných 

vzork� Air Bank. Konotace spojené s novou bankou budují v hloubkových strukturách sémy 

p�átelství, lásky a nále�itosti k ur�ité skupin�. Objevuje se zde p�íslib lep�ího zít�ku, co� je na 

symbolické úrovni podporováno zvolenou korporátní zelenou barvou (d�v�ra). Kontrérní 

sémy nenávisti se objevují ve zkoumaných vzorcích zobrazené implicitn� i explicitn�. 

Vzhledem k tomu, �e zkoumané formáty pat�í vesm�s do jedné reklamní kampan�, objevuje 

se zde deixe. Sémy p�átelství, domova �i hodnot jsou v jednotlivých vzorcích upev�ovány i 

na symbolické rovin�. Na symbolické úrovni se objevuje tradice naopak v pozitivním slova 

smyslu (dob�e známé tradi�ní hodnoty). Implicitn� i explicitn� p�ítomná transparentnost 

pomáhá budovat sémy p�átelství a d�v�ry a zárove� pomáhá poslucha��m p�ekonat strach 

z nového a neznámého, je� má v p�ípad� zkoumaných vzork� Air Bank pozitivní konotace.  

Internetové marketingové obsahy T-Mobilu nejsou spojené jednou viditelnou hlavní kampaní, 

tak jak tomu bylo u vzork� Air Bank, nenalézáme v nich tedy ani jediný propojující p�íb�h, 

ale hned n�kolik. Marketingovými technikami uji��ování a opakování je u poslucha�e 

budován pocit jedine�nosti a vlastní d�le�itosti. V hloubkových strukturách navíc jednotlivé 

prvky komunikát� budují sémy pohody, p�átelství a domova. Studenti jsou zde konotováni 

jako mladí nositelé inovací a na�e budoucnost. Povrchov� p�ítomná nazna�ená personalizace 

sd�lení poslucha��m buduje intimní p�átelský vztah mezi ním a inzerentem. Objevují se 

ikonická zobrazení radosti a pohody, která mají poslucha�e navést ke ztoto�n�ní se s tímto 

pocitem i v hloubkových strukturách. P�ítomná zelená barva a samotné symboly p�írody (listy 

rostlin, tráva) odkazuje k pé�i o ní, je� je spojená s tradi�ním p�ístupem p�edchozích generací, 

ke kterému se postupn� vracíme. Ve vzorcích se objevuje t�eba i symbol srdce, podporující 

hloubkové sémy lásky a p�átelství. Stejn� tak i zvolená korporátní r��ová barva. Kontrasty 

m�sta a p�írody jsou spojené osobou p�ítele, který krom� budování pozitivní atmosféry tvo�í i 

spolehlivého partnera na p�ekonání neznámé cesty. Odkaz k �eskému národu spat�ujeme 
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v karikovaném zobrazení postavi�ky na produktové microsite, je� konotuje typické zobrazení 

�echa v�etn� jeho povahových rys�, je� tvo�í mýtus �eské povahy. Mezi hlavní p�íb�hy, které 

jednotlivé vzorky spojují, pat�í narace o starostlivém p�íteli a opatrovníkovi, který lidem 

nále�ejícím do jeho skupiny poskytuje za jejich p�íze� ur�ité benefity. Spokojenost panuje 

pak na obou stranách.  

Zna�ka Zoot p�edstavuje alternativu k hlavnímu proudu, a tato odli�nost prostupuje v�emi 

jejími marketingovými obsahy na internetu. Na první pohled upoutá hlavn� barevnost a 

pestrost obrazového materiálu, je� v hloubkových strukturách buduje sémy rozmarnosti 

(kontrérní k �eské �et�ivosti), které jsou ov�em ve vztahu s �in�ním radosti. V jednom ze 

vzork� se objevuje radost vymezena �patným po�asím, které buduje kontradiktorické sémy. 

Sémy domova jsou budovány kontrérn� odkazováním k cizím kulturám jak lexikáln�, tak 

symbolicky p�edev�ím barevností. Sémy novosti jsou podporovány alternativním p�ístupem. 

Sémy p�átelství, domova a �eskosti vystupují v hloubkových strukturách v povrchovém 

spojení s podporou �eských lidí. Symbolický obraz srdce je ve vztahu se sémy lásky a takté� 

p�átelství. Odpoutání od ka�dodenní reality spat�ujeme v symbolu k�í�e, ale i zobrazených 

vývrtkách na víno, je� mohou být indexem propojujícím realitu s nadpozemskostí navozenou 

konzumací vína. Na vzorku videa jsou zachycené obrazy budující existenciální sémy �ivotní 

cesty. Hlavní narací propojující nasbírané obsahy je vystoupení jednotlivce na své �ivotní 

cest� z davem pro�lapané cesty a razení si vlastního nekonven�ního sm�ru. 

Marketingové obsahy zna�ky francouzské kosmetiky Yves Rocher jsou obecn� t�sn� spjaté 

s p�írodou. Na symbolické úrovni jsou obsahy lad�né do p�írodních barev � zelené, p�írodní 

bé�ové �i hn�dé. Ve vzorcích nalézáme i ikonické zobrazení jara, nového za�átku a sou�ásti 

cyklického p�írodního opakování. Protikladem k p�írod� jsou obrazy r�zných flakonk�, 

konotujících chemickou laborato�. Sémy p�átelství v nashromá�d�ných obsazích spat�ujeme 

ve vztahu s pé�í. Pé�e je spojená s tradicí, domovem a manuální prací ve spojení s p�írodou, 

tradice je zde konotována pozitivn� jako návrat ke ko�en�m a p�irozenosti. Tradi�ní kvalita 

konotuje dobrou pé�i a tedy i lásku. Hlavní spojující p�íb�h zkoumaných vzork� spat�ujeme 

v návratu m�stského �lov�ka k venkovské tradici vyznávající hodnoty p�írody a lidské práce a 

díky tomu i nalezení vnit�ního klidu.  

Hloubkové sémy budované Aktuáln�.cz jsou mírn� odli�né o zbytku ostatních vzork�, co� je 

pravd�podobn� dáno poskytovaným produktem, tedy informací. V sou�asné dob� jsou 

s informacemi v povrchových strukturách �asto konotovány sémy plynutí �asu, v tomto 
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p�ípad� tedy hlavn� rychlosti. Jako i u ostatních vzork� nacházíme sémy podporující u 

jednotlivce pocit vlády nad situací. Sém domova je kontrérn� budován povrchovými 

zmínkami o zahrani�í. Sémy p�átelství jsou obsa�eny díky p�ítomnosti p�ítele, který 

informace poslucha�i nabízí. P�íb�h obsa�ený ve zkoumaných narativech hovo�í o �lov�ku, 

který má díky aktuálnímu zpravodajství p�ehled o d�ní doma i ve sv�t� a díky tomu je 

v obraze, nad situací.  

Zám�r práce, tedy odhalit základní významy, které marketingové obsahy na internetu mohou 

vytvá�et v nejhlub�ích strukturách lidské mysli v �eském kulturním prost�edí, byl z na�eho 

pohledu napln�n. V p�ípad� reklamních text� se jedná o texty spí�e uzav�ené, tudí� se 

domníváme, �e k podobným význam�m by se m�ly dopracovat i p�ípadné dal�í realizované 

analýzy internetových marketingových sd�lení r�zných obor�. Jeliko� nás internetový 

marketing �pronásleduje� na ka�dém kroku, pova�ujeme analýzu t�chto obsah� za d�le�itou 

z hlediska p�sobení na lidskou individualitu a ur�it� by v budoucnosti nem�ly být podobné 

interpretace p�ehlí�eny, nebo� vliv internetového marketingu na procesy rozhodování m��e 

být vzhledem k záva�nosti význam�, je� buduje, zna�ný.  
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In this diploma thesis we tried to interpret the chosen sample of internet marketing content. 

Based on our interpretation, we described elements and sings typically used in the internet 

marketing discourse.  

We have assumed that the objective of the marketing internet content is, according to AIDA 

method, to call attention, to encourage the interest, to evoke desire and finally also to initiate 

an action (purchase or other manner of satisfaction of a desire).  Marketing communications 

are a form persuasive communication that uses various manners of expression � mainly visual 

and text � to address the recipient. 

The initial probe into the internet marketing content showed us that not all of the institutes 

present in the internet environment have a necessity of producing the marketing content. Due 

to this e had to choose a sample for the interpretation between those brands which produce 

actively this kind of content as we have the opportunity to encounter it while everyday use of 

the internet. We tried to find different branches of this kind of brand and tried to identify as 

many different types as possible of this content.  

The main aim of the interpretation of chosen samples was to reveal the basic significations 

present both in the deep and surface structures. We compared analyzed significations and we 

determined a media discourse characteristics on the common properties. We realize the limits 

of a qualitative analysis method, but owing to the fact that in the case of marketing content the 

texts are supposed to be closed, the number of possible interpretations is limited.  

We divided the text of the thesis in subparts in order to provide to the reader a very basic 

introduction to the internet marketing branch and its parts. We intentionally avoided too deep 

insight into technical or professional substances of these methods because this information is 

irrelevant for this thesis analysing the contents and its signification. Before the analysis itself 

we provided a brief insight into semiotic and narrative approaches we subsequently used for 

the analysis.  

The main goal of the thesis � to reveal and to describe the basic significations produced by 

marketing contents in the Czech internet environment was fulfilled. We interpreted the 

minimum units of significations supporting the semes as friendship, home, tradition, time 

passing, feelings and traits, and many others. In accordance to the supposed closeness of the 

marketing text we think that future analysis of this kind of contents in the Czech cultural 
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environment should bring comparable results. We consider the study of significations of the 

marketing content very important part of media studies, because the marketing content is in 

the current culture omnipresent and may have an effect on the decision making due to the 

significations it builds in human minds.  
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