
Abstrakt 

Tato práce je vystavěna jako komplexní analýza reklamního diskurzu v rámci jistých předem 

definovaných parametrů; konkrétně jde o americkou tištěnou reklamu po roce 1945. Reklama 

je zde chápána jako typ jazyka, jehož hlavní sémiotickou jednotkou je jistá forma 

Barthesovského mýtu, od reality odtržená superstruktura přesahující de Saussurovu teorii 

znaku. Jádrem této práce je diachronická analýza vývoje struktury těchto mýtů, jejich 

komunikační funkce a v neposlední řadě jejich role jednak jako odrazu, tak i strůjce celé škály 

strereotypů, přerodů, hodnotových žebříčků či axiomatických pravd zakořeněných v 

kolektivním vědomí americké společnosti. Primárním zdrojem pro tuto analýzu jsou pak 

jednotlivé reklamy, pečlivě vybrány buď jako primární reprezentativní vzorky, nebo jako 

vzorky mající vliv a význam na poli reklamního průmyslu. 

 Teoretická kostra práce spočívá především v Marxově chápání komodity jako jistého 

druhu fetiše, Barthsově popisu struktury a společenské funkce mýtu, Baudrillardových a 

Debordových teoriích týkajících se společnosti spektáklu, vlády simulaker či konceptu 

hyperreálna, Benjaminově rozboru jedinečnosti zobrazení a jeho aury, a konečně 

McLuhanově podrobném rozboru sémiotiky reklamy. Mimoto se práce dle potřeby opírá i o 

teorie nespadající striktně do oboru lingvistiky, literární teorie či kulturních studií, například o 

Maslowovu práci na poli motivace a behaviorální psychologie, moderní historii kapitalismu 

dle Naomi Klein či sociologické sondy Betty Friedan a Vance Packarda. 

 Závěrečná část této práce pak na základě získaných poznatků ukazuje vývoj 

reklamního diskurzu jako plynulý posun k vyšší míře abstrakce, odtržení od reality a 

vyprazdňování významu, které vrcholí tautologickým cyklem značky jako simulakra 

odkazujícího primárně samo na sebe. Na základě poznatků získaných výše zmíněnou 

analýzou jsou pak navrženy směry, kterými by se mohl ubírat další výzkum, především určitý 

kvazi novohistorický postup detailně mapující charakter této již zmiňované reciprocity vztahu 

mezi reklamním mýtem a celou škálou fenoménů, které jsou dnes běžně, a možná až příliš 

pohodlně vnímané jako neoddělitelné symptomy života v globalizovaném světě. 

 


