
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

Katedra Elektronické kultury a sémiotiky

Bc. Daniela Kyselá

Hračka jako sociokulturní fenomén televizní reklamy

(mediální konstrukce produktu)

Diplomová práce

Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Kladný

Praha 2014



Prohlášení

Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny 

a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato práce byla zpřístupněna v příslušné 

knihovně UK a prostřednictvím elektronické databáze vysokoškolských kvalifikačních prací 

v repozitáři Univerzity Karlovy a používána ke studijním účelům v souladu s autorským 

právem. 

V Praze dne 3. 1. 2014         ……………………………

              Bc. Daniela Kyselá 



Poděkování 

Ráda bych poděkovala Mgr. Tomáši Kladnému za cenné rady a pomoc při vedení mé 

diplomové práce. Dále bych chtěla také poděkovat svým rodičům za podporu nejen při psaní 

této práce, ale během celého mého studia.



4

Obsah

Obsah .....................................................................................................................................4

Abstrakt..................................................................................................................................6

1. Úvod ..................................................................................................................................8

2. Pojem hračky ve společnosti.............................................................................................11

2.1 Hra a hračka v historickém kontextu a v současnosti...................................................12

2.2 Hračka a konstrukce ontologického bezpečí ................................................................20

2.3 Symbolická vs. realistická hračka................................................................................22

2.4 Roland Barthes a mýtus hračky...................................................................................25

2.5 Význam hračky v české společnosti a generační změna v oblibě tohoto společenského 

fenoménu..........................................................................................................................27

3. Kultura jako soustava sdílených významů.........................................................................34

3.1 Reklamní obsah jako výpověď kultury........................................................................36

4. Pojetí ideologie a hegemonie ............................................................................................38

4.1 Althusserova koncepce ideologie ................................................................................38

4.2 Koncepce hegemonie ..................................................................................................44

5. Reklama ...........................................................................................................................47

5.1 Reklama jako prostředek ideologie konzumerismu......................................................48

5.2 Základní principy reklamy ..........................................................................................54

5.3 Ideologický vliv reklamy ............................................................................................55

6. Procesy označování ..........................................................................................................62

6.1 Denotace.....................................................................................................................63

6.2 Konotace ....................................................................................................................64

6.3 Mýtus .........................................................................................................................65

6.4 Ideologie.....................................................................................................................66

7. Metodologická část...........................................................................................................68



5

7.1 Specifikace výzkumného cíle ......................................................................................68

7.2 Charakteristika vzorku ................................................................................................68

7.3 Základní výzkumná otázka..........................................................................................70

8. Analýza televizních reklamních spotů...............................................................................76

8.1 Charakteristika hračky jako produktu..........................................................................76

8.2 Hračka jako cesta za adrenalinem a dobrodružstvím....................................................87

8.3 Hračka jako projev image a integrační faktor v kolektivu............................................95

8.4 Hračka jako odměna či satisfakce..............................................................................106

8.5 Jiné ...........................................................................................................................116

9. Shrnutí výzkumu ............................................................................................................117

10. Závěr ............................................................................................................................127

Použité zdroje.....................................................................................................................130

Seznam použitých obrázků .................................................................................................135

Přílohy................................................................................................................................137



6

Abstrakt

Tato diplomová práce se zaměřuje na téma mediální konstrukce „hračky jako 

produktu“ v televizních reklamních spotech. Hlavním důvodem pro výběr tohoto tématu je 

zmapování způsobů mediální konstrukce hračky v televizní reklamě, definování 

významových struktur, do nichž je hračka zasazována, a nakonec také identifikace 

konkrétních významů, se kterými je hračka v reklamě běžně spojována. Naší snahou bylo 

vytyčit si v teoretické části oblast zájmu zkoumání a zasadit ho do užších souvislostí 

v kontextu s touto prací. Definujeme si tedy roli hračky ve společnosti a také její pojetí 

v rámci kultury, ideologie a reklamy. Z těchto poznatků následně vycházíme v praktické části, 

kde na základě kulturálně-sémiotické analýzy obsahů televizních reklamních spotů 

identifikujeme dominantní významové rámce, do nichž je hračka zasazena. Taktéž jsme se 

pokusili odhalit, zda je v televizních reklamách „hračka jako produkt“ vyobrazována jako 

sociálně integrující prostředek. A v neposlední řadě jsme zjišťovali, zda televizní reklama 

prezentuje „hračku jako produkt“ jako nástroj pro-rodinný a jakých komunikačních strategií 

k tomu reklama vesměs využívá. Všechna zjištění nám v závěru posloužila k rozkrytí této 

problematiky mediální konstrukce „hračky jako produktu“ a jejího sociokulturního rozměru.

Klíčová slova

Hračka, reklama, sociokulturní fenomén, ideologie, mediální konstrukce produktu,

kulturálně-sémiotická analýza.
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Abstract

The master thesis focuses on the topic of the media construction „toy as a product“ in 

the television commercials. The main reasons for choosing this topic is mapping of means of 

media construction of a toy in television commercials, defining semantic structures which the 

toy is situated in and identify concrete meanings that are usually linked to the toy in 

commercials. The field of investigation interest was defined in the theoretical part and was 

situated into a narrower connection in the context of this work. Both the role of a toy in 

society and its interpretation within culture, ideology and advertisement are defined. We work 

on the findings in the theoretical part where we identify dominant semantic frameworks which 

the toy is put into, based on the cultural-semiotic analysis of the contents of television 

commercials. We also try to discover whether the “toy as a product” in commercials is 

represented as a socially integrating means. Further we survey whether the television 

commercials represent “toy as a product” as a pro-family means and what communicative 

strategies the commercials mostly use for that. All these findings help us to reveal this 

problematic of media construction “toy as a product” and its socio-cultural dimension.

Keywords

Toy, Advertising, Sociocultural phenomenon, Ideology, Media construction of Product, 

Cultural-semiotic analysis.
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1. Úvod

Studium oboru Elektronická kultura a sémiotika předkládá mimo jiné teoretický rámec 

nauky o znacích a jejich dekódování. Nabízí se nám tedy otázka po možnostech jeho 

praktického využití. Reklama, jako jeden z nejdiskutovanějších znakových systémů, 

k praktické analýze přímo vybízí. Diplomová práce s názvem „Hračka jako sociokulturní 

fenomén televizní reklamy (mediální konstrukce produktu)“ se vztahuje ke specifickému 

vztahu dvou významných společenských fenoménů, k hračce a reklamě. 

Hračka zastává v kultuře poměrně význačnou funkci. Bohatá tradice její výroby nejen 

na našem území, ale i obliba dobových i moderních hraček u dětí i dospělých, posouvá 

význam hračky z roviny předmětu zábavy do roviny sociokulturního fenoménu. Právě pro své 

významné a stabilní postavení, jež v kultuře zaujímá, se pro nás hračka stává atraktivním a 

lákavým artefaktem, který nesporně stojí za povšimnutí. Jak píše ve svém textu Zdeněk 

Matějček (2000: 6): „Hra je vážná věc a hračky nejsou jenom hračky. Jsou tak důležité, že 

stojí za chvíli zamyšlení.“ 

Během našeho výzkumu tedy nahlížíme na hračku jako na sociokulturní fenomén. Pro 

naši analýzu jsme zvolili reklamní komunikáty, respektive televizní reklamní spoty, kde je 

propagována „hračka jako produkt“. Cílem této práce tedy bude v prvé řadě zmapovat, jakým 

způsobem je „hračka jako produkt“ v televizních reklamních spotech konstruována, do jakých 

významových struktur je hračka zasazována, popřípadě s jakými konkrétními významy je 

v reklamě běžně spojována. Výchozím souborem se pro náš výzkum stávají reklamní spoty, 

jež propagují hračky určené spotřebitelům do věku dvanácti roků a vznikly v posledních 

deseti letech. Jak je již zřejmé, jako výzkumný materiál nám poslouží televizní reklama 

s obsahem zaměřeným na inzerci hračky. Roli tohoto charakteristického masového 

komunikátu shledáváme z obecné stránky v tom, že reklamní texty mají mocnou hodnotovou 

funkci ve společnosti a společně se sdílenými významy a míněním se díky nim daří udržovat a 

utvářet současná fakta kulturního světa a taktéž naše poznávání světa jako něčeho 

smysluplného. Reklamní komunikáty v tomto ohledu fungují jako kulturní komodity a 

pomáhají nám nahlédnout do naší kultury jako komplexu.
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S definicí této problematiky nám pomůže právě kulturálně-sémiotická analýza obsahů 

reklamních sdělení, protože právě s její pomocí máme šanci na úspěšné rozkývání určitých 

typů znakových soustav, kterými reklamy (nejen) na hračky jsou, a demaskovat jejich skryté 

významy. Tato metoda pro nás představuje taktéž příležitost k odhalení a zhodnocení jejich 

vlivu na mysl adresáta sdělení.  Podle mého mínění však největší výhoda sémiotiky tkví v její 

schopnosti formulace kteréhokoliv znakového systému nezávisle na oboru.

Dle slov Umberta Eca se sémiotika zajímá o vše, co by mohlo sloužit ke lži, a to se tím 

pádem stává pro reklamní komunikaci velice žádoucím prostředkem, protože jak víme, tak 

reklama je sama o sobě mnohdy zavádějící a klamavá (Eco, 2004). Lipovetský zase definuje 

současného člověka jako svobodnou a dobře informovanou personu, která se navzdory všemu 

čím dál více dostává do „vleku zbožního systému“, jelikož má k dispozici téměř neomezenou 

nabídku všemožných produktů. Jako spotřebitel se tak ocitá uprostřed konkurenčního boje 

firem, jež se předhánějí, kdo lépe zákazníka zaujme (Lipovetsky, 2007).

Taktéž pro rozeznávání tendencí populární kultury mohou být teorie a metody 

sémiotiky výhodou. Díky nim lze lépe porozumět požadavkům ze strany zákazníka, a to skrze 

zdokonalení komunikace mezi reklamou a konzumentem. Možnosti této disciplíny (či nauky) 

se skrývají ve svědomitém a soustavném hromadění dat, jež vycházejí ze všech možných 

typů komunikace (odborné, umělecké, každodenní či z různorodých druhů médií) a jejich 

následné analýze. Svou roli sehrává sémiotika také při určování hodnoty značky 

(Oswald, 2001).

Tato práce se v podobném duchu snaží o využití aspektů reklamy a sémiotiky 

s uplatněním zvolených teoretických postupů převedených do praxe. První kapitola nám 

přináší krátký exkurz do historie hračky, seznámí nás s významnými postřehy, co se týče 

symbolického postavení a úlohy hračky v naší společnosti, klade si otázky, jak může být 

hračka nápomocna při konstrukci pocitu ontologického bezpečí a nakonec se pokouší v 

základu definovat vztah hračky a člověka. Ozřejmíme si také koncepci kultury, skrze kterou 

budeme zkoumat oba kulturní fenomény, tedy hračku a reklamu, jimiž se v této práci 

zabýváme. Představeny jsou pro naši práci dvě klíčová pojetí, tedy ideologie a hegemonie, 

díky kterým lze porovnávat status reklamních mediálních komodit vůči společenskému 

kontextu, ve kterém vznikají. Následující kapitola se zaměřuje na reklamu a její 
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nejdůležitějšími mechanismy, které aplikuje a o něž se opírá. Zjistíme, jakou roli reklama 

sehrává v souvislosti s nynější konzumní kulturou a jaký je její vliv v rámci ideologie. 

Vzhledem k tomu, že se naše práce zakládá zejména na analýze obsahů jednotlivých 

reklamních komunikátů, které vyplývají z kulturálně-sémiotického pojetí, poslední kapitola 

teoretické části se věnuje teoretickým konceptům z oblasti sémiotiky, z nichž práce vychází. 

Jedná se o procesy označování. Ty se, jakožto základní sémiotická pojetí, stávají pro naše 

zkoumání podstatnými. Na základě zjištěných poznatků, které nám vyjdou z analýzy 

jednotlivých reklamních spotů, je závěrečná část práce komplexním shrnutím výsledků 

výzkumu. Zde se také budeme snažit zdůraznit zejména ty prvky, které nejlépe povedou k 

nalezení odpovědí na předem stanovené výzkumné otázky a jejichž zodpovězení je pro nás 

prioritou.



11

2. Pojem hračky ve společnosti

Hračka se neodmyslitelně stala součástí dětského vývoje. Stejně jako řada jiných 

produktů lidské činnosti, tak i ona podléhá historickým změnám a trendům společnosti a 

odráží dobovou a územní kulturu. Přestože hračka za poslední léta diametrálně změnila svůj 

vzhled, její funkce zůstává stejná – potěšit a zabavit děti, vnést jim do života radost a smích, 

poskytnout jim možnost učit se a rozvíjet se.

„Hra je základní aktivitou dětské seberealizace. I když vychází z vnitřního popudu a 

odráží podmínky, ve kterých se dítě nachází, je navíc originálně nastavena podle dispozic 

každého jedince a její forma se v čase a společnosti proměňuje“ (Koťátková, 2005: 14). Toto 

tvrzení dokládá fakt, že hračka svou roli sehraje v životě každého člověka a její významné 

postavení a tradice výrazně přispěla k upevnění její pozice ve společnosti do té míry, kterou 

dnes můžeme vnímat nejen na poli obchodním, ale i v každé domácnosti. Tím lze hračce 

přisuzovat postavení hluboce zakořeněného elementu v kultuře, který si vydobyl status 

významného sociokulturního fenoménu. Tato kapitola se v určitém směru pokusí zasadit 

hračku do širšího společenského a kulturního kontextu. 

Začněme na první pohled banální, avšak v přístupu k předmětu zkoumání naší práce 

ne zcela zanedbatelnou otázkou, tedy definováním pojmu hračka. Hračku lze zcela 

jednoduchou formou definovat jako „předmět sloužící ke hře“. V tom případě za ni můžeme 

s použitím naší fantazie považovat cokoli od přírodních materiálů (listí, kámen, písek,…) až 

po obyčejné věci běžné spotřeby. Jedná se o takzvané „příležitostné hračky“, které znaly 

především děti v pravěku, ale nejsou cizí ani dětem 21. století. Hračka dává dětem (ač 

nevědomě) nahlédnout do světa dospělých a připravuje je tím nenásilnou formou na 

požadavky, které na ně budou později kladeny. Čáp a Mareš ve své knize tvrdí, že „hry se 

chápou jako činnosti velmi důležité pro přítomný okamžik a další vývoj dětí; hra je činnost 

silně motivovaná, uspokojuje potřebu činnosti (funkční libost, tedy radost z činnosti samé bez 

ohledu na užitečnost jejího produktu), zvídavost, potřebu sociálního styku, výkonovou 

motivaci aj.; hra rozvíjí nejrůznější aspekty osobnosti, a tím připravuje dítě pro učební, 

pracovní a jiné činnosti, pro celý další život“ (Čáp, Mareš, 2001: 284).
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Kdybychom však chtěli hovořit o hračce z hlediska jejího svébytného postavení 

v české společnosti a na českém trhu, respektive pokud bychom rádi zmapovali postavení 

tohoto významného kulturního a společenského produktu v naší zemi, je nutno hned na 

začátku zmínit, že většina hračkářských společností v zásadě navazuje na dlouholeté tradice 

českých řemesel. Tradiční české hračky jsou zhotovené ze snadno dostupných materiálů1 a 

výsledkem staleté zkušenosti řemeslníků jsou dokonale propracované výrobky. Pro tradiční 

česká řemesla je typická dokonalost v přístupu k materiálu, citlivé a precizní zpracování, 

trvanlivost, originální výtvarné pojetí a respekt k životnímu prostředí. Charakteristickým je 

sortiment českého loutkářství a divadelnictví, předkládající tvorbu od tradičních děl až po ta 

umělecká, dále také klasické dřevěné a látkové hračky a v neposlední řadě i mechanické 

dřevěné hračky či skládačky. 

Model hry a hračky je v zásadě velice úzce spjat i s domovem, rodinou a institucemi 

typu mateřských a základních škol. Tyto specifické sociální prostory dávají nejčastěji prostor 

k rozvoji dětské osobnosti a učení skrze hru. Je tedy zřejmé, že tyto dva od sebe vzájemně 

stěží odlučitelné sociokulturní fenomény (hra a hračka a instituce rodiny a školních zařízení) 

se budou prolínat i v našem výkladu. Je tak konáno z toho důvodu, abychom čtenáři 

představili v rámci našich vědeckých možností a schopností uspořádaný, přesto nelze říci 

kompletní, pohled na úlohu hračky ve společnosti.

2.1 Hra a hračka v historickém kontextu a v současnosti

„Nevíme, kdy vznikla hračka, ale všude tam, kde žil člověk s dětmi, vznikaly i hračky. První člověk měl primitivní 

nástroje a také jeho děti si hrály s primitivními hračkami.“ 

(Elmanová, 1964: 10) 

Ačkoli se práce obecně dějinami a vývojem hračky nezabývá, považuji za věcné uvést 

v kontextu s objektem našeho zkoumání alespoň základní historické souvislosti. 

                                               
1 Příkladem může být hlína, dřevo, sláma, proutí či len.
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Zkoumání hraček bylo předmětem zájmu etnografie, archeologie i kulturní 

antropologie. Máme tedy k dispozici mnoho informací o druzích, typech a materiální 

charakteristice hraček z minulosti i současnosti. Z toho plyne, že takřka do 19. století neprošly 

základní typy hraček žádnou zásadní změnou, vyjma použitých materiálů a výtvarného 

provedení. Dokladem toho jsou etnografické a muzejní sbírky (Duplinský, 1993).

Pravěk

První hračky nalezneme již v pravěku, kde pravěký člověk opracovával různé 

materiály, jako například dřevo. To se k výrobě hraček používá za pomoci moderní 

technologie v podstatě do dnes. Ačkoli je dřevo považováno za odolný materiál, jde stále o 

živou surovinu, která rychle odumírá. Díky tomu vznikají ve vývojové linii hraček mezery, v 

rozsahu někdy až celé historické epochy. Dochovány jsou tedy z tohoto období pouze hračky 

z pálené hlíny, které v průběhu času nepodlehly vnějším podmínkám s následkem zničení 

(Titěra, 1963).

Starověk

Podle Boreckého nelze s jistotou určit, jestli hračky objevené při vykopávkách starých 

civilizací skutečně sloužily jako hračky, nebo se jednalo spíše o obřadní náboženské 

předměty. Etnografické studie tyto spojení připouštějí. Vánoční figurky a zvířátka z jesliček 

se po vánočních svátcích běžně mění v obvyklou dětskou hračku (Borecký, 1982).

Ve starém Egyptě se hračky zachovávaly s mumiemi a ukládaly se společně s mrtvým 

do hrobu. Hračky demonstrovaly společenské poměry dané doby, za nichž vznikly. Příkladem 

šlo tedy o loutky představující pána, který bije pracujícího sluhu. Mimo to se zde objevovaly 

například figurky krokodýlů vyřezávané ze dřeva, mající pohyblivou čelist, také figurky 

kované z bronzu, rákosové a kožené míče, či míče z papyrusu a další (Titěra, 1963).

Antická kultura představila dětem velké množství různorodých hraček, námětově i 

formou. Mnohé z nich představují jakýsi předobraz pro hračky dnešní doby. Dokládají to 
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plastické, rukopisné i kresebné památky, ale i ztvárnění na keramických vázách. Opět šlo o 

hračky z pálené hlíny, dále také z bronzu nebo olova, zvířátka, loutky, řehtačky z kosti či 

bubínky z kůže. Typickými pak byly panenky ze dřeva, které se však dochovat nepodařilo a 

vojáčci (Titěra, 1963).

Středověk

Knápek říká, že co se týče hraček, je přelom středověku a novověku oproti obecně 

užívaným historickým časovým obdobím posunut na druhou polovinu 18. a první polovinu 

19. století (Knápek, Titěra, 2002).

Období středověku představilo tvůrce hraček jako mistry s velkým uměleckým cítěním 

a pochopením pro jejich význam. Autoři vytvářeli například panenky, nádobíčko z pálené 

hlíny, koníčky, figurky vyřezané z kosti sloužící jako píšťalky nebo pokladničky na mince. 

Románská doba přináší i první hračku ze skla. V pozdním středověku se pak tvořily již hračky 

keramické a zachovaly se nám například hrnečky, rytíři na koni, panenky, chrastítka, psi či 

trubky (Titěra, 1963).

Největší rozvoj ve výrobě hraček zaznamenal konec 16. století, kdy pozornost k 

hračce poutá všeobecný zájem o drobné věci. Dílem této barokní doby je v prvé řadě loutkové 

divadlo, ale také třeba houpací kůň (Titěra, 1963).

Děti z nižší společnosti a měšťanstva si hrály se skromnými hračkami, vyrobenými 

nejčastěji ze dřeva, pálené hlíny a hadříků. Potomci panstva a vysoké šlechty měly k dispozici 

nákladnější hračky. Rodiče svým ratolestem nechávali vyrábět brnění na míru, doplněné 

náležitými zbraněmi, pokoje nechávali honosně zdobit figurkami všeho druhu a k hraní dětem 

sloužily i miniaturní napodobeniny hradu (Knápek, Titěra, 2002).
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Obrázek 1: Hliněný koník, nejrozšířenější hračka středověku. 

Zdroj: http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/archeologove-objevili-hracky-ze-

stredoveku20080225.html

Novověk

Na počátku této éry je vytvořena nová přepychová hračka nazývaná „puppenhaus“2. Je 

evidentní, že majitelem této hračky se staly pouze děti z nejvyšších společenských tříd. Těmto 

v zásadě uměleckým dílům nelze upřít jejich kulturně historický význam, protože zachovávají 

povahu i úroveň životního stylu vyšších společenských vrstev. Příkladem německého 

loutkového domu je prostý měšťácký dům a možná díky tomu i nejvíce připomíná hračku. 

Francouzský dům je lehký a elegantní, anglický zase strohý a italský dům je miniaturní kopií 

šlechtického paláce. Celkově tyto domy představují vrchol hračkářské dovednosti. 

V Německu se rozmáhá výroba olověných vojáčků, jejichž původ můžeme hledat až v římské 

kultuře. „Případy loutkového domu a olověného vojáčka jasně dokazují, že hračka ztrácí svůj 

výchovný význam, jakmile dosáhla vrcholu své dokonalosti“ (Titěra, 1963: 15).

                                               
2 Jedná se o zcela zařízený loutkový dům, vybavený kompletním inventářem v miniaturním provedení, nabízející 

v průřezu pohledy do zařízených místností.
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Obrázek 2: Puppenhaus. Zdroj: http://www.dorotheum.com/cz/dorotheum/tiskove-

zpravy/pressearchiv/presse-detail/archive/-e5ee67f36f/von-puppenhaeusern-teddybaeren-

und-eisenbahnen-fast-300-positionen-bei-spielzeug-auktion-im-wiene.html

Russeau zastával názor, že loutkové domy a jim podobné nesmyslné hračky jsou 

zbytečností, nebo že jsou dokonce škodlivé. Dítě podle něj nedychtí po složitosti a 

dokonalosti hraček, jejichž princip nemůže pochopit. Takovými se staly například i 

mechanické hračky z konce 19. století, které přilákaly pozornost spíše dospělého než dítěte a 

které se staly do jisté míry učebními pomůckami než dětskými hračkami. Proti tomu se staví 

Mišurcová, která tvrdí, že při výrobě hraček s didaktickou funkcí byl kladen důraz na to, že 

mají především přinášet zábavu, nejen poučovat. Vyrábí se tedy nové typy hraček 

znázorňující technický pokrok a jsou to například parní stroje, vláčky, větrníky, dětské 

housličky a bubínky, loutková divadla, ručnice, šavle a další (Mišurcová, Fišer, Fixl, 1989).

Výroba hraček se přesouvá plynule od řemeslníků ke stále mocnějšímu hračkářskému 

průmyslu. V důsledku třídní diferenciace společnosti vzniká také lidová hračka, což je 

doloženo bohatými sbírkami v muzeích. Základní prvky a tvary hraček se stávají ve většině 

případů minulostí a technická revoluce v 19. století přináší pokrok a rozšiřování sortimentu 

hraček (Titěra, 1963).
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Lidové hračky

18. století dokládá nejvíce záznamů o lidových hračkách. Děti i dospělí všech 

evropských zemí tvořily hračky z hlíny, listů, hadříků a kukuřičného šustí buď určené 

k prodeji, nebo též sami pro sebe. Pro českou lidovou tradici jsou typické hračky ze dřeva, 

moravská tradice zase předkládá hliněné hračky z dílny hrnčířů. Sledovat jsme pak mohli 

kopii nádobí pro dospělé v dětském provedení. Hliněným hračkám se pak daly velice dobře 

připodobnit hračky z těsta, které si lidé doma v 19. století podomácku vyráběli.  Strukturu 

těsta tvořila mouka a řídký klihový roztok. Hračky z hlíny a těsta se pak zdobily pírky, 

kožešinou nebo provázky. Nejvíce hraček se vyrábělo jako doplněk pro jesličky.

Dřevěné hračky byly původně ručně vyřezávané, později se vyráběly pomocí 

soustruhu. Dodnes jsou v oblibě spotřebitelů pohyblivé hračky typu zvířátek na kolečkách 

nebo tahacích hraček, káča nebo jo-jo.

Lidové hračky oproti výše zmíněnému „puppenhausu“ naopak vystihovaly tématicky i 

formou život a potřeby spíše nižších vrstev společnosti, dělníků a rolníků 18. a 19. století. 

Původně užitkové předměty, sloužící k výchově dětí, nabyly postupem času i estetickou 

funkci. Pro svůj půvab a prostotu skloubenou s výrazností formy a čistotou barev je mají děti 

rády dodnes. Zároveň také slouží současným výrobcům hraček jako bohatý zdroj inspirace 

(Mišurcová, Fišer, Fixl, 1989).
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Obrázek 3: Ukázka tradičních lidových dřevěných hraček. Zdroj: 

http://www.portalchrudim.cz/kultura-a-vzdelani/

20. století

Během století nazvaného „století dítěte“ se v rámci celého kulturního světa zájem o 

hru a hračku stává stále intenzivnějším. Životní prostředí a nároky na člověka se mění a 

význam hračky stoupá ruku v ruce s utvářením osobnosti dítěte. Hračka má za úkol nejen 

všestranně podporovat dětskou aktivitu, ale také kompenzovat omezený styk s přírodou, jenž 

s sebou nese postupná civilizace. Hračka se stává součástí hmotného prostředí, ve kterém dítě 

žije, a působí tím na jeho osobnost. Výchova mladé generace je společností ovlivněna skrze 

hry a hračky a díky tomu se také stala hra častým předmětem studia různých věd (pedagogika, 

psychologie, sociologie…); (Mišurcová, Fišer, Fixl, 1989).

Že nejsou hračky zábavou jen pro děti dokazuje v poslední době i fakt, že se některé 

typy hraček stávají předmětem sběratelské vášně dospělých. Například krojované panenky, 

které reprezentují určité kulturní typy (Titěra, 1963).
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V padesátých a šedesátých letech vycházela odborná literatura zabývající se hračkami,

zejména ideového typu3. V pozdější době pak vznikaly také instituty, které zvládly výtvarníky 

přesvědčit k tomu, aby při výrobě hraček uznávali názory odborníků. Hračky sloužily 

k rozvoji fantazie, také ke správnému poznávání světa a pomáhaly sociálnímu cítění a 

v rodičovství. V současné době je díky levnému zboží z Asie trh s hračkami přesycen 

produkty, které nejen že s sebou nesou určitou kulturu, která je myšlení Evropanů 

nepochopitelná a cizí, ale především dětem nepřináší kýžené hodnoty a informace. Jsou však 

atraktivním (nejen televizním) hitem a rodiče je svým ratolestem kupují s tím nejlepším 

úmyslem udělat pro své dítě to nejlepší (Medková, 2003).

Obrázek 4: Ukázka současné moderní hračky. Zdroj: http://www.babyhit.cz/detska-kuchynka-

smoby-tefal-cheftronic-hello-kitty

                                               
3 Hračky, jež se zabývají tématikou života v pionýrských kroužcích, života v letních táborech, obytné domy 

panelákového typu atd.
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2.2 Hračka a konstrukce ontologického bezpečí

Všední život v pozdně moderní společnosti je prostoupen všeobecným napětím, které 

vychází z ambivalentní povahy každodennosti. V tomto dynamickém procesu pak dochází 

k neustálému střetu dvou principů: bezpečí vs. nebezpečí a důvěra vs. riziko. Každodenní 

život tedy představuje v podstatě proces celoživotního vyrovnávání a překonávání narušeného 

stavu bezpečí. Neustále se opakující každodennost přispívá k vnímání sebe sama jako něčeho 

samozřejmého a přináší tak bezpečí normality. Nehledě na to jsme ale přirozeně naplněni 

obavami, protože jsme nuceni myslet na nepředpovídatelné zásahy vnějšího světa, jež 

nemáme možnost ovlivnit. Tento strach vyvolávají jak ekonomické, politické a sociální 

zvraty, tak osobní změny a krize (Volek, 2007).

Pro Giddense představuje ontologické bezpečí především komplex vztahů. Součástí 

každodenního života jedince je jistota existence, pocit ontologického bezpečí, který lze 

vysvětlit jako nezlomný pocit vlastní reality, reality jiných a vědomí vlastní identity. Slovy 

Giddense ale dochází k narušení tohoto pocitu ontologického bezpečí a následně i otřesu 

pevné stránky osobnosti, která se díky tomu může změnit nebo úplně rozložit 

(Giddens, 2003). Rodina, domov či instituce typu mateřských a základních škol tak de facto 

mohou fungovat i jako posilující nástroj dětské (i jiné) komunity a tím působit jako protiváha 

abstraktních systémů vztahů, kterým musíme nutně tzv. na dálku věřit. Domov, rodina a tyto 

instituce tak mohou ve spojení s hrou pomáhat ke zmírnění napětí plynoucího z pocitu 

narušeného bezpečí, neustálého ohrožení a z toho pramenících pocitů úzkosti.

Tato úloha, zajišťující stabilizaci bazální důvěry v naši pozici ve světě a jeho 

poznávání jako srozumitelného (bezpečného), je nebo může být uskutečněna na několika 

stupních. Abychom tento pocit zachovali, pomáhají nám v tom především rutinní úkoly, 

rituály, tradice a mýty, které fungují jako spolutvůrci každodennosti a strukturují sociální řád 

(Volek, 2007).

Koncepce pocitu ontologického bezpečí vychází z Giddensovy teorie 

časoprostorového rozpojení, které je pro postmoderní společnost typické. Žijeme ve světě, 

kde není nic jisté a chráněné před zpochybněním (ani samotný rozum) a důsledkem toho je 

právě rozpojení. Člověk pak hledá nějaký pocit důvěry a bezpečí, který zahrnuje určitý řád. 

Tento řád se pak promítá v institucích rodiny, komunity či národa, které člověku napomáhají 
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neztrácet orientaci a udržovat kontinuitu, souvislost věcí a spolehlivost. Tyto instituce se tak 

podílejí na tvorbě našeho pocitu ontologického bezpečí. Obecným pohonem moderní 

společnosti je důvěra, která je i základem onoho pocitu ontologického bezpečí 

(Giddens, 2003).

V obecné rovině bychom měli shledat právě školy a školky jako instituce svázané 

určitými pravidly a řádem, které nabízí bezpečné místo zakládající se na plánovatelném 

jednání v rámci těchto institucí. Školy a školky jsou zároveň místem setkávání lidí, především 

dětí, tedy místem, ve kterém se proces interakce zakládá zejména na neformálních (více či 

méně) osobních interpersonálních vztazích. Zakoušené bezpečí pramení rovněž ze zaběhlé 

povahy naší každodennosti. Konstantní činnost „chození do školy/školky“ se může stát pro 

dítě nedílnou součástí poznání každodenní žité reality, která se pro něj stává důvěrnou. Nebo 

co víc, s nadsázkou lze tvrdit, že na něm může veškeré naše bytí stavět a udržovat víru ve svět 

právě proto, že ostatní skutečnosti můžeme shledat za nestabilní a nejisté. Nicméně 

pravidelný styk s přáteli a docházení do školy či školky se může stát jedinou spolehlivou 

jistotou (včetně rodiny a domova), která může být dočasně vnímána jako trvalá a stálá. 

Rutinní a ritualizované konání dodává jedinci jistotu, že je vše správně jak má být a 

zároveň utužuje pocit ontologického bezpečí. Pocit psychického bezpečí je pak hluboce spjat 

s predikovatelnými činnostmi každodenního života. Hodnota rutinních činností plyne ze 

všeobecného respektu k tradici a ze spojení rituálu a tradice. Tradice v upevňování pocitu 

ontologického bezpečí zde plní také jistou úlohu, a to udržování důvěry v kontinuitu 

minulosti, současnosti i budoucnosti a propojením této důvěry s rutinizovanými sociálními 

praktikami (Giddens, 2003).

I v samotném prostředí vlastního domova či škol a školek se činí mnoho úkonů 

rutinizovaným způsobem. Jako příklad lze uvést třeba jednoduchý rituál ceremoniálního 

charakteru, kdy jako pozdrav učiteli na začátku každé hodiny žáci povstanou. V rámci 

rodinného života se tak může dít při pravidelných společných večeřích nebo výletech. Tyto 

menší i větší životní rituály můžeme ve své repetitivní povaze považovat za prostředek 

lepšího prožitku „bytí spolu“, podporující atmosféru intimity a důvěry.

V kontextu s teorií ontologického bezpečí je i teorie přechodného objektu, definovaná 

Donaldem Winnicottem. Teorie se zabývá potřebou malých dětí vztahovat svůj subjekt 
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k nějakému objektu, u kterého nabývají pocitu, že si jej vytvořily.4 Skrze nějaký 

všudypřítomný a důkladně opečovávaný předmět můžeme celkově tuto teorii vztáhnout na 

obecnou obranu proti úzkosti. Na základě této teorie představuje přechodný objekt určitý 

předmět, který dítě samo objevilo a samo si ho vytvořilo. Pomocí vhodného předmětu dítě 

využívá svůj nárok na magické ovládání světa. Smysl přechodných objektů se projevuje 

v jejich symboličnosti a dlouholetém přetrvávání (Winnicott, 1998).

Díky přechodnému objektu dítě poprvé poznává stav bytí, odděleného od matky 

(jakési „oddělení na zkoušku“). Jako příklad pak můžeme uvést situaci, když večer usíná 

samo ve svém pokoji, svůj přechodný objekt si promítne do nějaké oblíbené hračky, kterou

má u sebe. Ta pro něj pak představuje určitý nástroj obrany proti úzkosti (Volek, 1998).

2.3 Symbolická vs. realistická hračka

2.3.1 Symbolická hračka

V průběhu hry se dítě uzavírá do jakéhosi svého fantazijního světa. Předměty kolem 

něj se v jeho očích mění, jak ho zrovna napadne. Obyčejná kniha se pro něj může stát 

autíčkem, domkem nebo čímkoliv dalším, na co si ji dokáže přetvořit. Není důležitý tvar ani 

velikost. Dítě pohlcené hrou promítne do předmětu své představy a tím přetvoří barvu, hmotu 

a nenuceně pracuje s tím, co kolem sebe zrovna má.

Tyto tzv. náhražkové hračky byly typické především pro sociálně slabší a níže 

postavené společenské vrstvy, nicméně není pochyb o tom, že i tyto typy hraček naplňovaly 

děti stejnou mírou potěšení, jako drahé panny nebo domky ty z honosnějších rodin. 

V souvislosti s tímto fenoménem nedochází po staletí k žádným dramatickým změnám. Svou 

povahou dnes náhražkové hračky připomínají spíše ty prehistorické a primitivní, ty co 

zastupovaly jistou představu za použití dosažitelných materiálů. Typově se k těmto 

                                               
4 Winnicott zmiňuje přímo příklad novorozence, který si pro své potřeby vytvořil matčin prs.
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symbolickým hračkám nejvíce blíží hračky lidové, které podněcují fantazii a do jisté míry jim 

lze tedy připsat i kulturně historický obsah (Přibíková, 1976).

Typickým znakem lidových hraček je jejich jednoduchost. Tato prostota nebrání dítěti 

v rozvoji jeho fantazie (jak by se mohlo na první pohled zdát), ale naopak přináší nové 

možnosti pro její rozvoj a uplatnění. Dítě si pak během hry neustále svoji fantazii obohacuje. 

Lidová hračka představuje tedy zjednodušenou formu nápodoby skutečného světa. Přesné 

kopie ani dosáhnout nelze, vezmeme-li v potaz materiály, ze kterých se vyrábí. Představuje 

pouze jakýsi symbol, odkazující ke skutečné věci. Lidové hračky jsou pro nás dokladem o 

šikovnosti lidových hračkářů a jejich smyslu pro detail, jak jednoduchou formou napodobit 

realitu kolem sebe (Vídenská, 1978).

Originalita je u lidové hračky to jedinečné. Každý jednotlivý produkt, ačkoli je 

neustále kopírovaný, zůstává originální díky jeho výrobci, který si hračku pokaždé upraví 

trochu podle svého a vloží do ní něco ze sebe. Nikdy proto nejsou identické. Podle slov 

Waltera Benjamina je jedinečnost jakéhokoliv díla identická s jeho zasazením v tradici 

(Benjamin, 1979).

Devatenácté století ale přináší technický pokrok a na jeho základě se začínají 

objevovat názory, které lidovou (v našem případě symbolickou) hračku zavrhují pro její 

přílišnou jednoduchost a abstraktnost. Problém spočíval v tom, že prakticky z ničeho nabádá 

symbolická hračka k tvoření a doplňování reality herního světa. Možno v tom spatřit právě to 

umění lidové hračky, nicméně spíše bylo poukazováno na to, že se neberou v potaz nové 

prostředky a technické vymoženosti, které jsou k dispozici a dítě je jimi obklopeno 

(Duplinský, 1993).

Celkově tak rozvoj technologií, stěhování za prací do měst a celková změna kulturních 

hodnot a zvyklostí doslova převálcovaly původní hračku a způsobily její úpadek. Postupem 

času neměla tradiční symbolická hračka šanci obstát v konkurenčním boji a byla vytlačena 

levnou sériovou výrobou. Hračka se stává masovou záležitostí, kde pro individuální přístup 

není místo a nahrazuje jí průmyslová výroba a hračka realistická.
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2.3.2 Realistická hračka

Předchozí podkapitola nám nabídla pohled na symbolickou hračku, která představuje 

skutečnost jen základními elementy funkce a tvaru. Současná moderní hračka, nazvaná pro 

naše potřeby hračkou realistickou, přináší již mnohem propracovanější vzhled i funkce. 

Představuje se nám jako věc hotová a nenabízí dítěti už mnoho prostoru k dotvoření celku 

jeho fantazií. Díky svému detailnímu a pravdivému provedení reprezentuje v podstatě 

skutečný předmět. Ve své mimetické funkci je zcela jistě dokonalejší než hračka symbolická.

Již od renesance můžeme sledovat postup výroby hraček, které se nápadně podobaly 

skutečným předmětům, že bychom je dnes mohly předkládat jako artefakty, mapující 

architekturu či módu dané doby. Co se týče produkce hraček, dosahuje tento obor prakticky 

svého vrcholu. Hračka se stává převážně masovou záležitostí a soustředí se hlavně na 

estetické, realistické a hygienické požadavky, výchovný a rozvojový charakter a až naposled 

na citové uspokojení dítěte. To vše následně pokračuje pedagogickými, psychologickými a 

komerčními požadavky, na kterých pak stojí celkový prodej hraček a výrobky se velice často 

dostávají do přímého kontrastu s těmito uvedenými nároky (Markalous, 1989).

S příchodem všech těchto vyhlášek, nároků a požadavků na hračku není divu, že 

symbolická hračka neměla šanci v konkurenčním boji obstát a dochází k jejímu úpadku. 

Vzápětí se ale začínají objevovat první negativní reakce na tyto komercionalizované hračky 

a opět začíná stoupat zájem o hračky individuální a ručně dělané. Konkurenční boj je však 

nemilosrdný a příliš prostoru symbolické hračce nepřipravil.

Dokonalost napodobení je jedním z nejdůležitějších prvků dnešní průmyslové výroby, 

kterou moderní technologie ve spojení s novými materiály vytváří. Navíc hračka 

nenapodobuje pouze skutečný svět, ale stává se v rámci masové výroby i kopií sebe sama. Jak 

píše Walter Benjamin, tak z díla, které vzešlo z tvorby jednou a následně bylo průmyslově 

zkopírováno, odpadá při vysoce dokonalé reprodukci tzv. „zde a nyní“5 (Benjamin, 1979). 

Jeho slovy se tedy vytrácí aura předmětu a tento proces popisuje Benjamin takto: „Co se zde 

ztrácí, můžeme shrnout pojmem aura a říci: co ve věku technické reprodukovatelnosti díla 

hyne, je jeho aura. Proces je symptomatický; jeho význam přesahuje oblast umění. 

                                               
5 Odpadá tedy jeho jedinečná existence na místě, na němž se nachází.
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Reprodukční technika, jak bychom to mohli obecně formulovat, vyděluje reprodukované dílo 

z dosahu tradice. Zmnožováním reprodukce klade na místo jedinečného výskytu tohoto díla 

výskyt masový.“ (Benjamin, 1979: 88)

2.4 Roland Barthes a mýtus hračky

O mýtu jako takovém budeme hovořit později v kapitole šesté. Nyní bychom rádi 

pouze nastínili aplikaci mýtu a jeho funkci v populární kultuře. Barthes neužívá termínu mýtu 

tradičně na velká tradovaná vyprávění, uplatnění pro něj hledá spíše na poli populární kultury. 

Na takto strukturovaný koncept může být nahlíženo poněkud kontroverzně. Mýtus, jakožto 

běžně diskutovaný fenomén populární kultury, představuje na jednu stranu relativně 

homogenní teoretický pojem ve sféře antropologie. Na druhé straně se pak může zdát, že 

Barthes svůj koncept tímto termínem poněkud znehodnocuje, jelikož termín „mýtus“ už 

představuje jaksi zprofanovaný pojem, navíc užívaný nekorektně (Fiske, 1990). Sám Barthes 

si ale stále stojí za svým užíváním mýtu v tradičním slova smyslu, které nijak nevybočuje 

z klasického antropologického diskurzu. Maximálně je užíván v odlišných dějinných 

souvislostech. Tedy vezmeme-li v potaz, že klasické mýty dělají z přirozenosti dějiny, Barthes 

vykládá mýty jako transformaci dějin na přirozenost. Barthes říká: „Od začátku se mi zdálo, 

že pojem mýtu tyto falešné evidence náležitě vystihuje; tehdy jsem tomuto výrazu rozuměl v 

tradičním slova smyslu. Byl jsem však již přesvědčen o jedné věci, z níž jsem se poté pokusil 

vyvodit všechny důsledky: mýtus je určitou řečí“ (Barthes, 2004: 8).

Právě Roland Barthes se jako jeden z prvních pokusil prakticky aplikovat sémiotiku na 

kulturní jevy společnosti. V roce 1957 byla vydána jeho kniha s názvem Mytologie (2004), 

která zahrnuje praktické eseje, doplněné o teoretický rámec. Barthes nám v knize předkládá 

osmadvacet esejí, které rozebírají dobové fenomény konzumní společnosti. Svým specifickým 

způsobem líčí jevy populární kultury a odhaluje novou cestu, jak o věcech uvažovat jinak, a 

tím demaskuje specifické mechanismy myšlení. Barthes bere tedy mýtus jako mýtus 

novodobý, jehož stanoviska (respektive jeho skrytý koncept) jsou v souladu s běžnou 

zkušeností člověka jakožto jedince, který je neustále ve spojení s ekonomikou (reklama, 

marketing), politikou a mocí, vědou, technikou, genderem, rodinou a dalšími.



26

Samotný mýtus dle Barthese tvoří soubor znaků, který dohromady tvoří příběh. 

Prostřednictvím něj se pak kultura snaží o interpretaci či porozumění běžné reality nebo

přírodních jevů. Mýtus není dán svým obsahem, ačkoli představuje určitý způsob sdělení. 

Může představovat v podstatě cokoliv, nicméně ne napořád, protože v případě mytologie se 

jedná o promluvu dějin. Mýtem lze podle Barthese vysvětlit myšlenkové cesty dané kultury 

(Volek, 2002). Mýtus tedy může zastupovat cokoliv, jakoukoliv věc, kterou mluvený projev 

přinese. Můžeme ho tedy brát jako sekundární sémiologický systém, metajazyk, tedy jazyk o 

jazyce. „Každý předmět na světě může přejít z uzavřené, němé existence do orálního stavu, 

otevřeného ze strany společnosti, protože žádný zákon, ať už přirozený či jiný, nezakazuje 

mluvit o věcech“ (Barthes, 2004: 107).

Díky definici Barthesova „vyprázdněného označujícího“, kterému chybí pevné a 

jednoznačné označující, lze rozeznávat právě popkulturní mýty. Smysl celého sdělení je 

v podstatě ve prospěch formy znehodnocen díky znaku, který podrobí část své funkční role 

formě. Příkladem tohoto mýtu jsou i hračky, kterým se Barthes věnuje v jedné ze svých esejí. 

Smyslem je odkrýt zburžoaznění hraček. Současné hračky staví dítě do pozice uživatele, na 

místo toho, aby byly v podstatě tím, čím mají být. Tedy předmětem podporujícím dětskou 

fantazii, tvořivost a bohatou imaginaci. Od útlého věku je tak dítě tlačeno k údělu sociální 

konvence.

Jak jsem již výše zmínila, současná hračka je produktem masové výroby. Vytržením 

z kultu tak ztrácí svou „auru“ jedinečnosti. Co se ale vzhledu týče, nelze jí odepřít, že se 

nejvíce ze všech podobá předmětům denní spotřeby, které děti obklopují, ale ještě jim zdaleka 

nejsou určené. Produkt už se zde stává opravdovým prototypem svého originálu a mimesis už 

v tomto případě nepředstavuje pouze symbol. Barthes ve svém díle popisuje běžné hračky 

jako mikrokosmos světa dospělých. Jeho pojetí představuje dítě celkově vzato v očích 

veřejnosti jen jako zmenšeninu dospělého člověka, kterému je nutno logicky poskytnout věci 

úměrné jeho velikosti. Ty pak považuje za zmenšené reprodukce lidských předmětů 

(Barthes, 2004).

„Existují například panenky, které močí, mají jícen, dává se jim pít z láhve pro 

kojence, čůrají do plínek; záhy nepochybně nastane doba, kdy se jim mléko v bříšku bude 

měnit na vodu. Holčičku je tak možné připravit na kauzalitu domácnosti, „upravit ji“ pro 
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budoucí mateřskou roli. Jenomže tváří v tvář tomuto univerzu věrně napodobených 

komplikovaných předmětů se z dítěte může stát pouze vlastník a uživatel, ale ne tvůrce: 

nevynalézá svět, používá ho; připravují se pro něj gesta bez dobrodružství, bez údivu a bez 

radosti. Je z něj učiněn malý pohodlný majitel, který dokonce ani nemusí vynalézat podněty 

dospělácké kauzality, jsou mu poskytnuty v hotové podobě: stačí pouze využívat, nikdy mu 

nepředkládá nic, k čemu by se musel sám dopracovat“ (Barthes, 1993: 50-51).

2.5 Význam hračky v české společnosti a generační změna v oblibě tohoto 

společenského fenoménu 

Na základě našich vlastních zkušeností by se dal postoj a vztah Čechů k hračce 

z určitých obecných znaků odvodit. Využít bychom k tomu mohli jistou reflexi všeobecného 

náhledu do naší společnosti, ve které žijeme a jsme její součástí. Naše hypotézy však můžeme 

podložit i statistickými výsledky a tím přispět v rámci naší práce ke zlepšení náhledu do 

zkoumané problematiky, což je pro nás praktické. Postoj člověka k hračce není tak úplně 

zřejmý, jak by se mohlo původně jevit. K tomu nám ostatně jako podklad poslouží výstupní 

data výzkumných šetření společnosti STEM/MARK a.s. uskutečněných pro potřeby 

společnosti SIMAR6 v rámci projektu „Generační proměna nejoblíbenějších hraček“7. 

Četné náznaky ze společenského života nám předkládají hračku jako stabilní a 

vytrvalý fenomén naší společnosti a my ho v tomto světle můžeme sledovat už po staletí. 

Nepochybně tomu napomáhá i fakt, že hračka je jednou z věcí, která nás doprovází poměrně 

dlouhou etapou našeho života, a ke které si lze během toho vytvořit silný citový vztah. 

Neméně tak je tomu pro člověka i v dospělosti v rámci určité sběratelské vášně. Tyto 

idealistické představy z hlediska hračky lze nepochybně stavit také na dlouhé a neochvějné 
                                               
6 SIMAR je výběrové neziskové sdružení předních agentur výzkumu trhu a veřejného mínění působících v České

republice. SIMAR věnuje hlavní pozornost zvyšování kvality služeb, poskytovaných členskými agenturami 

(SIMAR – Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění, 2012).

7 Projektu se zúčastnilo přesně 365 dotazovaných –  rodičů dětí do 15 let, z toho 210 žen a 155 mužů. Výzkum 

probíhal formou internetového dotazování respondentů ve věku od 25 do 49 let. Výzkum probíhal v průběhu 

listopadu 2012 a výsledky projektu byly široké veřejnosti zveřejněny v prosinci 2012 (SIMAR – Sdružení 

agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění, 2012).
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tradici její výroby v této zemi. Hračka má tedy své místo i na pozadí kulturních a historických 

souvislostí.

S věkem dětí se mění i struktura oblíbených hraček. Nekompromisně se zvyšuje zájem 

o televizi a počítače, čehož jsou si výrobci hraček dostatečně vědomi a reklamní komunikaci 

tomu takticky přizpůsobují. Srovnání oblíbenosti hraček dětských respondentů je 

odstupňováno věkem. Zatím co u nejmladších předškolních a mladších školních dětí vedou 

panenky, autíčka či stavebnice (zhruba 35%) v těsném závěsu s plyšovými hračkami a 

zvířátky (zhruba 25%), televize a počítač se v odpovědích u této skupiny objevuje pouze 

v řádech 9-25%. Drtivý nástup elektronických her, televize, počítačů a herních konzolí 

nastává až u dětí od 10 roku a s 65% zcela zastiňuje ostatní typy hraček.

Obrázek 5: Projekt „Generační proměna nejoblíbenějších hraček“. Zdroj: 

http://simar.cz/clanky/generacni-promena-nejoblibenejsich-hracek.html
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Pokud se podíváme v čase zpět, z výzkumu společnosti SIMAR vyplývá, že rodiče 

rozhodně neměli možnost takového výběru, jako mají právě dnešní děti. U mužů v dětství 

jednoznačně dominovala autíčka a další modely dopravních prostředků (76%), nicméně celá 

další třetina z nich byla vlastníky stavebnic (34%) a pětina z nich vzpomíná na míče a jiné

sportovní pomůcky (21%). Ženy v tehdejším věku zase jednoznačně preferovaly jako 

nejoblíbenější hračku panenky všeho druhu (79%). Na rozdíl od mužů pak zhruba třetina 

z nich vzpomíná na oblíbená zvířátka (42%) a plyšáky (33%) a charakteristickými jsou pro ně 

i stavebnice (23%). 

Obrázek 6: Projekt „Generační proměna nejoblíbenějších hraček“. Zdroj: 

http://simar.cz/clanky/generacni-promena-nejoblibenejsich-hracek.html

Svou tradici si u dnešních dětí nesou stále panenky a autíčka, které se i dnes těší 

největší oblibě. Podle odpovědí rodičů je tomu tak v téměř 38%. Musíme však konstatovat, že 

rozvoj moderních technologií se projevil i v oblasti hraček a u více jak třetiny dětí vnímají 

jejich rodiče jako nejoblíbenější hračku televizi, počítač a herní konzole (35%). V porovnání 
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se starší generací se jedná o výrazný rozdíl, jelikož tam podíl oblíbenosti činil pouhá 4%. Co 

se však stalo oblíbenějšími, to jsou stavebnice a plyšové hračky (31%), které v současné době 

předčily oblibu minulé generace a u dětí jsou dnes prosazovány více, než u jejich rodičů. 

Naopak méně populární se stala zvířátka, která oproti předchozímu mají jen 28%. Výrazný 

postup kupředu zaznamenaly i společenské a deskové hry (25%), které se v odpovědích 

rodičů objevily pouze z poloviny (12%). K posunu v preferencích došlo taktéž u hraček 

výtvarných, logických her a skládaček či figurek. 

Obrázek 7: Projekt „Generační proměna nejoblíbenějších hraček“. Zdroj: 

http://simar.cz/clanky/generacni-promena-nejoblibenejsich-hracek.html

Zajímavým poznatkem tohoto výzkumu byly taktéž výsledky průzkumu oblíbenosti 

různých typů hraček v generaci rodičů, u nichž výběr hračky patrně souvisí s jejich 

současným/budoucím dosaženým vzděláním. Můžeme tedy sledovat, že s vyšším vzděláním 

klesá obliba autíček. Celých 59% dotazovaných jsou lidé bez maturity, jež považují za 
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nejoblíbenější hračku z dětství právě autíčko. U těch s maturitou se pak jedná o 37% a pouze 

21% respondentů jsou lidé z vysokých škol. Na druhou stranu rodiče bez maturity v dětství 

raději sportovali, sledovat můžeme téměř dvojnásobnou oblibu ve sportovním náčiní a kolech 

či tříkolkách v porovnání s maturanty a vysokoškoláky (19% ku 11%). Za nejoblíbenější 

hračky z dětství rodičů z vysokých škol můžeme podle tohoto průzkumu považovat zvířátka 

(46%) a stavebnice (41%); (SIMAR – Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného 

mínění, 2012).

Obrázek 8: Projekt „Generační proměna nejoblíbenějších hraček“. Zdroj: 

http://simar.cz/clanky/generacni-promena-nejoblibenejsich-hracek.html

Hračka v životě člověka (především dítěte) zastupuje průběžně několik významů. 

V lidském životě má nepochybně svoje místo, pro člověka je důležitá z mnoha různých 

důvodů a její význam se během života mění. Co se týče věkové kategorie do 12 let, na níž se 

tato práce zaměřuje, jedná se o období v životě dítěte, kdy je dětská hra v podstatě 
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převládajícím zaměstnáním dítěte. Současný trh nám v oblasti hračky nabízí nepřeberné 

množství všech možných typů hraček, které pomáhají dítěti v jeho rozvoji. Nabídka hraček je 

široká, a proto je spotřebitel často pod vlivem reklamy sváděn k nákupu velkého množství 

hraček naprosto bez rozmyslu. Přeci jen i hračka, jak jsme již zmínili, má svůj význam a 

funkci, tudíž působí také na rozvoj dítěte. Nákupem a výběrem hračky může dospělý jedinec 

zcela ovlivnit dětskou hru. Dobrá hračka se tak může stát dítěti i dobrým partnerem ve hře a 

v důsledku toho si k ní velmi často najde dítě i citovou vazbu. Význam hračky pak spočívá 

v její vhodné a účelné volbě, jelikož díky tomu pak dochází u dítěte ke správnému rozvoji 

několika různých oblastí.

S hračkou rozvíjející poznání se dítě setkává nejčastěji v prvních rocích svého života. 

Jejich prostřednictvím poznává svět, osvojuje si jazyk či jiné podněty zvenčí a učí se 

komunikovat s okolím. Později se pak jedná o hračky nahrazující určitou nedosažitelnou 

skutečnost. Skrze ně získává dítě nové znalosti, objevuje dosud nepoznané a rozšiřuje 

spektrum svým dosavadních vědomostí.

Důležitý význam má hračka i v rámci myšlení, paměti a řeči. Prostřednictvím hračky 

se dítě snaží komunikovat, v rámci hry řeší různé konflikty, ať už se jedná o fantazijní 

záležitost, či skutečný problém mezi vrstevníky. Stejně tak sem patří i typy hraček, díky 

kterým dítě rozvíjí svou představivost a technické schopnosti (př. stavebnice). Zde je dítě 

nuceno přemýšlet, využívat již dříve osvojené poznatky a tvorbou se následně učí i hodnotit. 

Do takových typů her dítě vkládá své sny a očekávání a mimo jiné zde vyjadřuje i své 

aktuální pocity. 

Neméně důležitý je i rozvoj sociálních vztahů a hra je bezpochyby prostředkem ke 

komunikaci s okolím. V rámci hry má dítě možnost vstupovat do nových vztahů se svými 

vrstevníky a během toho je stimulováno a motivováno ke komunikaci s nimi, ale také se učí 

celkovým pravidlům chování mezi lidmi.

Hračka slouží taktéž k rozvoji citů a emocí. Úloha hračky zde spočívá ve vyvolání 

libých pocitů, ať už jde o barvu, zvuk, tvar nebo materiál. Zde se pak jedná především o 

námětové hry. Hračka pak dítěti imituje živého tvora, kterého má rádo, může se o něj starat, 

povídá si s ním a svěřuje se mu a tím se učí citlivým vztahům vůči svým vrstevníkům. 
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Pomocí hry si dítě taktéž trénuje svoji motoriku, kdy by hračka měla umět navnadit 

dítě k pohybovým činnostem, jistotě pohybu a ladnosti. Zároveň by měla zvyšovat úroveň 

jemné i hrubé motoriky a v závislosti na věku dítěte je pak ono vedeno k tomu, aby postupně 

ovládalo svou pohybovou aktivitu.

Hračka dále rozvíjí i smyslové vnímání, a to jak zrak, hmat, tak i sluch. Hračka rozvíjí i 

dětskou povahu, jelikož se dokážou v rámci hry soustředit na určitou činnost a mimo to nově 

poznávají určitý řád a pravidla (v rámci hry), kterým se musí podřídit. V momentě, kdy dítě 

pečuje o svou hračku, chrání ji a vyžaduje její přítomnost, rozvíjí tak i svou vůli

(Regenermelová, 2010).

Tato kapitola měla za úkol v rámci společensko-kulturní sféry objasnit a zmapovat 

určité vlastnosti a významy běžně spojované s předmětem hračky, ale také se částečně dotkla 

míst jejího nejčastějšího užívání, kterými rozumíme domov a rodinu společně se školkou a 

školou. V interakci s těmito místy a jejich „uživateli“ nabývá hračka svých významů, které by 

v jistých případech sama o sobě neměla. Čerpajíce s průzkumu společnosti SIMAR –

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění jsme si mohli alespoň částečně 

načrtnout společenský význam fenoménu hračky z hlediska postoje české společnosti 

k tomuto předmětu. V praktické části této práce se budeme zabývat významy „hračky jako 

produktu“ a jejich konstrukce v televizní reklamě. Budeme tak moci také sledovat, jak 

reklamní sdělení odráží některá z výše uvedených zjištění. Tedy v závislosti na tom, zda se 

nám je v rámci analýzy podaří identifikovat.
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3. Kultura jako soustava sdílených významů

Hračka jako kulturní produkt, taková jak je zobrazována v televizní reklamě- tedy 

fenomén, kterým se v našem zkoumání zabýváme, můžeme využít jako prostředek, pomocí 

kterého se nám podaří odhalit přinejmenším nějaké kulturně sdílené významy, ale také ideje 

spjaté nejen s hračkou, ale v obecné rovině i s dalšími elementy (situacemi, motivy, postavami 

atd.), vyskytujícími se v reklamním sdělení. V určitém směru máme možnost díky reklamě, 

jakožto specifickému typu kulturního produktu, nahlédnout blíže do kultury, jíž jsme součástí. 

Kultura se reprezentuje jako velice členitý, rozmanitý a mnohotvárný pojem, který nám 

odborná literatura předkládá v bezpočtu variací a definic, a tím pádem je pro ni možné získat i 

velké množství rozdílných významů. Naším cílem určitě nebude rozpracovat takto obsáhlé 

téma, pokusíme se pouze uvést naše chápání kultury do vztahu s touto prací.

Kulturu můžeme v nejširším slova smyslu popsat jako „různorodý a členitý souhrn 

materiálních a duchovních činností, výtvorů a hodnot vytvořených člověkem“ (Pavelka, 

Pospíšil, 1993: 97). Při studiu kultury můžeme zastávat dle Soukupa (2000) tři různé postoje. 

Pokud se zcela oprostíme od humanisticko-osvícenecké tradice vycházející axiologické 

koncepce kultury, která se zabývá pouze oblastí pozitivních hodnot, přispívajících ke kultivaci 

a humanizaci člověka, ale také k progresivnímu rozvoji lidské společnosti, zůstávají nám dva 

hlavní směry, určující rozsah a obsah pojmu kultura (Soukup, 2000).

Ta první linie, tedy antropologický koncept kultury, se na rozdíl od prvního pojetí 

neredukuje jen na pozitivní hodnoty. Do kultury řadí také všechny „nadbiologické prostředky 

a mechanismy, jejichž prostřednictvím se člověk jako člen společnosti adaptuje na vnější 

prostředí“ (Soukup, 2000: 15). Podle teorie E. Taylora8, o které píše ve svém díle Budil, 

představuje kultura „komplexní celek, který zahrnuje všechny náboženské a etické hodnoty a 

systémy, právní předpisy, poznání, umění a zvyky a schopnosti, které si jedinec jako 

příslušník společnosti osvojil učením“ (Budil, 1995: 15). Kultuře rozumíme jako určitému 

systému, který tvoří kulturní vzory (mravy, zákony, obyčeje i tabu dané společnosti), 

sociokulturní regulativy (pravidla chování, hodnoty a normy), artefakty (výrobky lidské 
                                               
8 Edward Taylor (1832-1917) byl anglický antropolog. Je považován za předního představitele kulturního 

evolucionismu, který byl u vzniku kulturní antropologie jako samostatné vědní disciplíny. Vymezuje její 

vědecké studium a jeho práce má na antropologii dodnes zásadní vliv. 
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kultury) a nakonec i systémem idejí, který souvisí se symbolickými a kognitivními systémy, 

sdílenými a předávanými příslušníky určité společnosti (Budil, 1995).

Z našeho pohledu se pak nejvhodnější pro náš výzkum zdá být linie vědomě 

redukcionalistická. Ta nahlíží na kulturu pouze optikou sociokulturní reality. Z pohledu 

symbolické antropologie, v souvislosti se sémiotickými přístupy vycházejícími z lingvistiky, 

tvoří kulturu v první řadě ideový řád společnosti. Kulturou tak rozumíme soustavu znaků, 

symbolů a významů, kterou sdílí všichni její příslušníci (Soukup, 2000).

Soukup ve své práci zmiňuje i teorii Clifforda Geertze, jednoho z nejvýznamnějších 

symbolických antropologů dvacátého století. Podle něj představuje každá kultura relativně 

autonomní, svobodně „uspořádaný systém symbolů a významů, podle něhož dochází k 

sociální interakci“ (Soukup, 2000: 180). Greertz se snažil uplatnit výklad kultury jako soubor 

textů. Ve svém zkoumání se zaměřil zejména na prostředky sdílení těchto symbolů a významů 

v procesu sociální interakce, skrze které lidé vnímají, prožívají a interpretují realitu (Soukup, 

2000). Každá kultura představuje samostatný sémiotický systém. Murphy (1998) se vyjadřuje 

ke kultuře jako k celistvému systému významů, hodnot a společenských norem, podle kterých 

se členové dané společnosti chovají, a které skrze socializaci předávají z generace na generaci 

(Murphy, 1998). 

„Kultura jako symbolická soustava je systémem sdílených významů, v jejichž 

produkci a předávání má hlavní postavení sdílený přístup k jazyku9. Z toho, že patříme do 

stejné kultury tedy plyne, že všeobecně sdílíme porovnatelné konceptuální mapy10 a tím 

pádem si vysvětlujeme okolní svět srovnatelným způsobem a na této bázi budujeme sdílenou 

kulturu významů a komplex sociálního světa, který společně obýváme“ (Hall, 1997: 18).

                                               
9 Z hlediska sociálního učení přisuzuje M. Argyle kultuře tyto vlastnosti: „Společná řeč, která kategorizuje a 

symbolizuje věci a události a která umožňuje komunikaci informací; společné způsoby (jedná se o varianty), jak 

je nahlížen a myšlen svět; sjednocené formy nonverbální komunikace a sociální interakce umožňující kooperaci; 

pravidla a konvence týkající se chování v rozličných situacích (vzorce rolí); sjednocené morální a ostatní 

hodnoty, náboženský a jiný systém víry; technologie a civilizace“ (Nakonečný, 1999: 85).

10 Dokonale utříděný systém mentálních reprezentací - konceptů klasifikujících svět (objekty, události, lidi) do 

smysluplných kategorií na základě jejich vzájemného vztahu.
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Náš obraz kultury ovlivní i teorie Jamese Careyho, z jehož poznatků budeme taktéž 

částečně vycházet. Carey se nám představuje jako tvůrce tzv. rituálového (kulturálního) 

modelu komunikace. Jedná se o přístup, preferovaný kulturálními studiemi, který je 

v kontrastu s modelem lineárním, který vyzdvihuje přenos informace od komunikátora 

k adresátovi. Tento koncept nevyužijeme jako komplexní celek, nebudeme se tedy snažit o 

zdůrazňování funkce rituálu v masově mediovaných sděleních oproti přenosu informací. 

Careyho výzkum pro nás bude přínosným jako alternativní paradigma pro vnímání kultury 

jako celku, nejen z pohledu masové komunikace. Výchozí pro nás bude premisa, že 

společnost může existovat nejen na základě přenosu informací (tedy díky komunikaci), nýbrž 

také v přenosu samotném (tedy v komunikaci). Společnost je strukturována kulturou. Podle 

Careyho předpokladů se komunikace jako rituál zaměřuje spíše na udržení společnosti v čase, 

nežli na šíření informací v prostoru (Reifová a kol., 2004).

Nejsme přímo ztotožněni s Careyho presumpcí o nejdůležitějším významu 

komunikace a jeho základu v reprezentování sdílených přesvědčení (spíše než ve sdělování 

informací). Přikláníme se spíše ke stanovisku, že tyto charakteristiky lze v kulturních 

komunikátech identifikovat a shledáváme je obě jako zásadně důležité. Oba dva „přístupy“ se 

vzájemně nevylučují. Takto budeme také přistupovat i ke zkoumání reklamy jako 

charakteristického kulturního sdělení.

3.1 Reklamní obsah jako výpověď kultury

Můžeme tvrdit, že reklama11 určitým způsobem podává výpověď o kultuře a taktéž 

představuje charakteristický druh kulturních produktů. V podstatě vytváří určitý typ vědění. 

Na jedné straně shrnují informace, co se týče reklamy, jedná se o informace platné pro 

nabízený produkt či službu. Na straně druhé, ve značně podrobnější sféře, lze v obsahu 

reklamních textů (v zastoupení s Careyho kulturálním modelem komunikace) rozpoznat, 

                                               
11 Reklama představuje jednu z podob marketingové komunikace, která se zakládá na placeném užívání různých 

ploch či prostoru k publikaci komerčního sdělení. Jde o veškerou komunikaci nemaskovaně zaměřenou na 

informování, kladoucí si za cíl změnu postojů či ovlivnění spotřebitelského chování, vzbuzení zájmu o produkt 

nebo službu (Bystrov, Růžička, 2006: 75).
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jakým způsobem na člověka přenáší a zastupují obecně sdílená přesvědčení, která jsou naším 

pomocníkem při konstrukci a zachování kulturního světa smysluplným a uspořádaným.

Díky enkulturaci jsme prostřednictvím jazyka od narození vedeni k osvojování 

sdílených významů (normy, hodnoty, přesvědčení, ideje). Tyto kulturně sdílené postoje pak 

jakožto socializovaní jedinci přejímáme za vlastní. Jinak řečeno si tvoříme kulturně 

determinované konceptuální mapy (o nichž jsme mluvili již výše), za pomoci kterých si 

členíme svět a ona sdílená přesvědčení se pro nás stávají samozřejmostí. Masová média 

obecně, a to i včetně reklamy jako takové, se účastní na formování významových struktur tak, 

že se stávají nositeli především dominantní kulturní normy, hodnoty a ideje společnosti a 

fungují tak jako nástroj socializace. Televizní reklama (a taktéž i reklama všeobecně) 

představuje typický příklad přenášení sdílených významů a hodnot napříč společností. 

Charakteristickou a důležitou vlastností, která zapůsobí kladně na přístup diváka a pomůže 

k vyššímu prodeji určitých produktů a služeb, je její srozumitelnost. O tom, že reklama 

bezpochyby vytváří vědění (vědomosti a znalosti) jsme hovořili už výše. Tato znalost pracuje 

jako jistá záruka pravdy a je tvořena vždy sdílenými významy (Williamson, 2002). Není tedy 

pochyb o tom, že reklamní komunikace, usilující o srozumitelnost, staví právě na základech 

dominantních (sociokulturně) sdílených významů.

Naše práce si klade za cíl prozkoumat způsoby, jakými je v televizní reklamě 

konstruována „hračka jako produkt“. Respektive se budeme zaobírat nejprve dominantními 

sdílenými významy, které jsou s „hračkou jako produktem“ v reklamních textech spojovány. 

Pokusíme se tedy nejprve vytvořit doménu pro dominantní významové struktury, do kterých 

„hračka jako produkt“ v rámci televizní reklamy spadá.

Nahlížíme-li tedy na reklamu čistě jako na kulturní postup, jež přenáší sdílené 

významy, je zapotřebí vzít v potaz, prostřednictvím čeho tyto reklamou převáděné sdílené 

významy směřují k dominantnímu společenskému řádu, a tím tedy participují na reprodukci 

ideologie a hegemonie (infiltrující sféru kulturního i sociálního života). 
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4. Pojetí ideologie a hegemonie

Ideologii je možné pozorovat na rozdílných rovinách obecnosti. Pojetí ideologie podle 

Hartleyho a Fiskeho lze interpretovat na základě sémiotického principu (ideologie jakožto

třetí rovina označování, viz. Kapitola 6). Porozumět ideologii tak můžeme díky procesu 

produkce významů, kdy daná kultura používá mýty a konotace, které působí jako ukazatel 

dominantní ideologie, neboli souhrn idejí a neviditelného organizujícího mechanismu (Volek, 

2002.) Ideologie dále vedle reality představuje zásadní pojem, díky němuž jsme schopni 

vysvětlit postavení mediálních produktů (v našem případě reklamních komunikátů) ke 

společenskému kontextu, kde vznikají (Jirák, Köpplová, 2003).

Koncepce ideologie a hegemonie jsou pro náš výzkum klíčové z toho důvodu, že oba 

pojmy jsou základním pilířem fungování reklamy, které se budeme věnovat v následující 

kapitole. Spekulovat můžeme ve spojitosti s reklamou i nad tím, jak ovlivňuje reklama 

v rámci (ideologické) produkce významů koloběh neustálé spotřeby. Ta je dozajista součástí 

našeho života, reklama funguje jako její specifický nástroj a my ji můžeme v podstatě nazvat 

ideologií konzumerismu. Projevy této ideologie se pokusíme v rámci analýzy obsahu 

reklamních textů rozlišit.

Abychom porozuměli obecným zásadám, podle kterých se ideologie řídí a postupu, 

který ideologie v rámci každodenních praktik používá (a to právě skrze reklamu a média), 

považuji za užitečné představit si ideologii i v širším kontextu.

4.1 Althusserova koncepce ideologie

Dle tradičního marxistického názoru reprezentuje ideologie soubor idejí vládnoucí 

třídy, která své dílčí zájmy předkládá jako celospolečenské, a tím je udává v platnost. 

Marxistické pojetí se taktéž omezuje hlavně na ekonomické uspořádání vztahů (především 

výrobních), kde je to právě ekonomická základna, která určuje vztahy nadřazenosti a 

podřazenosti ve společnosti. Skrze ideologii prosazuje vládnoucí třída svou převahu nad 

podrobenou třídou a uchovává v ní pocit „falešného vědomí“. Jednotlivci pak vnímají svůj 

status ve společnosti jako přirozenou věc a přijímají jak svoji podřízenost 
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v socioekonomickém systému, který je vykořisťuje, tak i ony ideologické myšlenky. 

Ideologie se tak stává neodmyslitelným prvkem společnosti (Reifová a kol., 2004).

Naším východiskem bude teorie Louise Althussera a jeho obecné pojetí ideologie. Ten 

přistupuje k ideologii (sám mluví o ideologiích obecně) jako k systému masových 

reprezentací, který je nezbytný pro všechny společnosti a kde se zúčastňují všechny sociální 

třídy. Každý jedinec v této společnosti musí být transformován, utvářen a vybaven tak, aby 

dokázal reagovat na požadavky, které plynou z jeho existenčních podmínek. Prostřednictvím 

Althusserova pojetí neshledáváme ideologii jako „falešné vědomí“, protože neexistuje žádné 

myšlení, které by v praxi stálo mimo ideologii. Ta je totiž všudypřítomná (Gillespie, Toynbee, 

2006). O ideologii lze smýšlet taktéž jako o relativně „koherentním systému představ či 

přesvědčení, který nám slouží k vyjádření našeho vztahu ke společnosti“ (Volek, 2002: 

VII.2.). Základ všech ideologií přitom vychází z jejich vztahu k mocenským strukturám 

(Tamtéž.).

Althusser zakládá svou koncepci na dvou zásadních tezích. V prvé řadě tedy 

„ideologie představuje imaginární vztah jednotlivců ke skutečným podmínkám jejich 

existence a za druhé je toto imaginární spojení samo obdařeno materiální existencí“ (Tudor, 

1999: 95). Člověk pak prostřednictvím praktik prožívá ideologii, uvnitř které je uvězněn a ony 

praktiky jí dávají materiální podobu. Althusser tvrdí, že na základě principální funkce (kterou 

plní ve společnosti) je možné formulovat veškerou ideologii. Jedinci jsou pak konstituováni 

ideologií do podoby subjektů. „Lidské bytosti jsou v rámci ideologie začleněny zaprvé skrze 

praktiky, které artikulují imaginární vazby na přirozené podmínky jejich existence a zadruhé 

právě skrze tuto fundamentální kategorii - „subjekt“ (Tudor, 1999: 95).

Subjektem rozumíme „vědomé já“, tedy jednotlivce, který se cítí být a v podstatě i je 

skutečným jednatelem koherentního ega (Williamson, 2002). Fiske tvrdí, že člověk je dílem 

přírody a subjekt je dílem kultury, tedy se jedná o sociální konstrukci. Názory a postoje, jež 

řeší mezilidské rozdíly, shledávají tyto rozdíly jako přirozené. Teoretické úsudky o subjektu 

se opačně zase zaměřují na společenskou lidskou zkušenost a skrze ni pak interpretují „kým 

jsme“, neboli „kým si myslíme, že jsme“ (Chandler, 1995).

Vnímat sám sebe jako individuum nadané určitým druhem identity nám může připadat 

samozřejmé. Nicméně vnímat sám sebe jako subjekt není přirozeným stavem bytí, ale spíše 
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výrazem ideologie. Ta zakládá svoji působnost na takovéto transparentnosti a směřuje 

subjekty k chápání sebe samých jako sebeurčujících „jednatelů“, mezitím co jsou ve 

skutečnosti tvořeny ideologickými procesy. Jedinec je zasazen do pozice subjektů 

vybavených přirozeností, která je ale pouze zdánlivá. Samotná ideologie se ukrývá za zdáním 

přirozenosti a svůj konstruovaný původ tak schovává (Tudor, 1999).

Ideologie je sama o sobě odolná vůči jakékoliv dekonstrukci, protože jazyk, jakožto 

prvek strukturující naše vnímání reality, je výsledkem dominantní ideologie. Ideologie se nám 

tedy představuje jako prostředník mezi tím jak se cítíme, co víme a mezi způsobem, jakým 

žijeme. V podstatě utváří naše vnímání světa. Pro naši práci je důležité, že ideologie obsažená 

v reklamních textech v prvé řadě zprostředkovává, jakým způsobem nejlépe naložit s určitými 

náhledy reality, a to prostřednictvím struktur významů, které přenáší. A v druhé řadě tato 

ideologie upevňuje postavení konceptů a způsobů předkládání reality pevně spojené 

s významovými rámci v symbolickém univerzu (ovládaném ideologií) tím, že je legitimizuje 

(Volek, 2002).

Althusser nepřijímá smýšlení o jedinci jako o nezávislé sebeurčující bytosti, jejíž 

chování by se dalo ilustrovat na jejích osobních cílech, plánech, preferencích a přesvědčení. 

Podle jeho názoru tak jednotlivce, respektive subjekt, utváří text (Chandler, 1995). Dle 

Althussera nemá subjekt na tvorbě významů v podstatě žádný aktivní podíl. Je však pravdou, 

že současní teoretici médií oproti Althusserovi subjektu onu schopnost přenesení významu na 

mediální texty přisuzují. 

Althusser dále rozebírá základní proces jím nazvaný jako „apelace“, „interpelace“ 

nebo taktéž „oslovování“12, který slouží k transformaci jedince na subjekt. Jedinec je 

oslovován jakožto sociálně konstruovaný subjekt, kterému bylo v rámci existující sociální 

struktury přiděleno místo a tím pádem mu odpadá možnost rozhodovat o manipulovatelnosti 

reality (Volek, 2002). Tato interpelace postupuje hlavně skrze tzv. ideologické nástroje státu, 

kterými může být kultura, rodina, taktéž vzdělávací systém a nakonec samozřejmě masová 

média a reklama. Pravidla oslovování subjektu reklamou si blíže přiblížíme v podkapitole 5.3.

                                               
12 V překladu bychom tento proces nazvali jako „hailing“ neboli „hey you“.
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Kupříkladu Hall hovoří o masových médiích jako o zásadní ideologické instituci 

současného kapitalismu. Můžeme tedy prohlásit, že komunikační systém reprezentuje 

symbolický rámec, skrze který se ve společnosti vytváří dominantní konsenzus (Stevenson, 

1995). Prostřednictvím „oslovování“, ale také díky způsobům těchto ideologických nástrojů 

státu, si lidé vytvářejí svoji identitu a taktéž se učí chápat realitu. Dle Althussera však 

neexistuje možnost, díky níž by byli jedinci schopni tomuto procesu jakkoli vzdorovat 

(Chandler, 1995).

Koncepce Althusserovy ideologie se stala východiskem a opěrným bodem pro 

směřování tzv. textuální analýzy, která zastávala od počátku osmdesátých let výsadní post 

v oboru kulturálních studií13. „Textuální analýza, jak je již patrné z jejího označení, akcentuje 

text a jeho prevalenci nad čtenářem. Ten je textem determinován k přijetí preferovaného 

významu a tak v podstatě vždy podléhá ideologii do textu zakomponované“ (Reifová a kol., 

2004: 243). Tento názor byl striktně zastáván a prosazován autory, sdružující se okolo 

časopisu Screen a jejich přístup si později vysloužil označení tzv. „screen theory“. Vzorem ve 

snaze o teoretizování a odhalování procesů konstituování subjektu bylo pro zástupce tohoto 

spolku vědění, francouzského psychoanalytika Jacquese Lacana.

Zásadním se pak stalo pojetí „zrcadlové fáze“, jež si následně přiblížíme z určitého 

důvodu, neboť odkrytím kořenů procesu probíhajícího i v reklamní komunikaci zjistíme, že 

skrze tento proces jsme ideologicky stavěni do podoby subjektů a posléze je i s námi jako se 

subjekty nakládáno. K tomuto procesu dochází právě na základě již zmíněného oslovování. 

Lacanova teorie prvotní fáze konstituování subjektu objasňuje iniciační „setkání“ s naší 

odloučenou identitou. V podstatě se jedná o nevratný proces, během kterého se oddělujeme od 

našeho původního jednotného „Já“. Právě toto „Já“ je nám ve své neporušitelnosti a integritě 

poměrně často nabízeno prostřednictvím reklamních textů, kam máme možnost vstoupit. 

Celistvost našeho „Já“ ale stále zůstává nedosažitelným cílem (Reifová a kol., 2004).

                                               
13 CCCS (Centre for Contemporary Cultural studies), založeno roku 1964 v Biminghamu.
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4.1.1 Struktura subjektu

Jakožto výchozí kategorie, skrze kterou jsme oslovováni dominantní ideologií, a která 

pro nás bude základem této problematiky, je proces konstrukce subjektu. Zásadní náhled do 

celé záležitosti získáme pomocí přínosného díla francouzského psychoanalytika Jacquese 

Lacana, v tomto směru pak konkrétně jeho pojetí zrcadlové fáze. V procesu formování lidské 

subjektivity je tato etapa dětského vývoje absolutně prvním a základním krokem. Zmíněním 

této koncepce v podstatě naplňujeme záměr vyzdvihnout jeden z principů, na kterém je 

založeno i velké množství reklamních sdělení.

Úmyslem Lacana není pochopit zrcadlovou fázi v konkrétních jednotlivých pojmech, 

nýbrž jako určitou „vzorovou funkci“. Jinak řečeno také zastupující znak pro způsob, jímž se 

naše ego utváří kolem iluzí a obrazů, které se posléze stávají bází pro imaginární (viz. níže) 

(Blacková, Mitchell, 1999). Zrcadlový obraz představuje podle Lacana prvotní faktor, díky 

kterému jsme si uvědomili, že jsme separátní jedinci, tedy že jsme od ostatních odlišní. Pro 

Judith Williamsovou nepředstavuje samotný zrcadlový obraz nic příliš zásadního. Lacanova 

zrcadlová fáze pro ni funguje spíše jako metafora, nebo chceme-li nástroj pro jakékoli externí 

a sociální odrazy našeho „Já“ (Williamson, 2002). Jednou z hlavních myšlenek reklamní 

komunikace je právě odraz našeho „Já“ a povzbuzení k touze po jeho znovusjednocení, 

respektive jeho dosažení. Je to přesně ten hlavní úmysl reklamy vytvořit nám ideu něčeho 

nedosažitelného, přestože to v nás vyvolá touhu po tom usilovat. Nyní se pokusíme tuto 

Lacanovu koncepci stručně nastínit.

Předpokladem Lacanovy teorie je vědomí vlastní existence. Subjekt se nerodí, naopak 

je tvořen společně s procesem osvojování vědomí sebe sama (Williamson, 2002). Podle 

Lacanových slov se „dítě rodí do jazyka“ (Blacková, Mitchell, 1999: 226). Konstrukce jazyka 

samotného je shodná s konstrukcí myšlení. Určující dimenzí lidské zkušenosti není „Já“ jako 

takové, ani jím nejsou vztahy s druhými. Reprezentuje ji především jazyk, do kterého jsme 

ponořeni a nemůžeme z něj vystoupit (Tamtéž.). Ústředními pojmy, které v Lacanově teorii 

zaznívají, jsou pojetí „imaginárního“ a „symbolického“. Hranici mezi těmito okruhy 

vykresluje právě zrcadlová fáze.

Imaginární nás směřuje k typu pre-verbálního rejstříku, jehož logika je podstatně 

vizuální. Hovoříme o oblasti stejnosti, jednotvárnosti (realm of sameness) – druh neomezené 
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internality (a kind of total internality), (Williamson, 2002). „Předchází tak oblasti 

symbolického, oblasti diference (= signifikace), ve které dochází k osvojování jazyka a 

rozvoji psýché. Zrcadlová fáze označuje etapu, kdy v životě dítěte (obvykle mezi šestým a 

osmnáctým měsícem věku) dochází k formování „Já“ (self)“ (Sarup, 1990: 29).

V teorii zrcadlového stádia se opírá Lacan o své poznatky, které získal během 

sledování těch nejmenších dětí před zrcadlem. Zde tyto děti nabývají základních 

transformativních zkušeností. Nicméně takto malé děti nejsou zatím schopny chápat vlastní 

existenci. V době od půl roku až roku a půl života ještě není dítě způsobilé, aby jasně vytyčilo 

hranice mezi světem, jenž ho obklopuje a svým „Já“, které se rozpíná všemi směry. Toto 

období života přináší dítěti spíše útržkovité zkušenosti (Blacková, Mitchell, 1999). Zrcadlová 

fáze je první stupeň v linii konstituování subjektu, svého „jáství“ neboli „self“ ve své osobní 

sféře, ve sféře imaginárního (Tudor, 1999). Tohoto stupně dosahujeme ještě před osvojením 

jazyka a z toho důvodu bývá označován jako pre-symbolický.

Pro dítě před zrcadlem plyne celá situace v postupný proces seberozpoznávání, což pro 

něj skýtá dva protichůdné významy. Dochází ke střetu dítěte a jeho obrazu v zrcadle, přičemž 

obraz je dítětem považován za jeho skutečné „Já“, respektive se dítě považuje za součást 

vnějšího obrazu. Obraz i dítě jsou jeden a ten samý. „V rovině imaginárního se identita dítěte 

pohybuje mezi jím a jeho reprezentací, obrazem v zrcadle, který dítě zvládá svými pohyby a 

gesty ovládat. „V tomto prostoru existuje imaginární jednota, dítě vnímá obraz jako 

idealizovanou verzi sebe sama. Dítě a jeho obraz, tedy „subjekt“ a „objekt“, nejsou 

diferencovány. Tuto fiktivní jednotu, Lacanem nazývanou jako „Ideal-Ego“, utváří zdánlivé 

pohlcení ega jeho odrazem“ (Blacková, Mitchell, 1999: 223).

Aby ale obraz dokázal zastupovat jednotné jáství, musí paradoxně dojít k jeho 

odloučení od „Já“. Obraz má zde funkci znaku, tudíž pokud má znak označovat „Já“, pak to 

ale zákonitě nemůže být toto „Já“. „Zároveň je tento obraz celistvý v porovnání s dětským 

dosud nediferenciovaným jástvím postrádajícím jednotu, což směřuje k tomu, že je tento 

chápán jako „někdo druhý“. Tváří v tvář obrazu tělesné jednoty je dítě nuceno odštěpit svou 

identitu. Jakmile je zobrazované „Já“ prostorově odděleno od dítěte, pak i spojení mezi těmito 

dvěma musí být nevyhnutelně pomyslné“ (Williamson, 2002: 62). Tím nám vznikají dva 
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okruhy, kdy jeden nezýváme imaginární (zde existuje „shodnost“ (sameness) – „stejnost“) a 

druhý potom symbolický (diference).

Pokud se jednou povede onu hranici mezi imaginárním a symbolickým překlenout, už 

není možný návrat. Ačkoli je fiktivní jednota „Ideal-Ega“ narušena, subjekt je neustále stíhán 

svým přízrakem. Tento stav je podle Lacana nazýván „Ego-Ideal“. Do něho spadá i 

(znovu)objevení předchozí celistvosti, nicméně se zdánlivě nemožným cílem udržet si obojí –  

jak původní jednotu, tak i novou sociální identitu. Z tohoto záměru se stává nakonec touha. 

Pokud subjekt pronikne do oblasti jazyka, už nikdy nelze naplnit jeho touhu po 

znovusjednocení se svým zrcadlovým obrazem, protože „zrcadlový obraz je nyní 

symbolickou reprezentací a jako takový je neslučitelný se svým referentem“ (Williamson, 

2002: 63). Čistě metaforicky zakládá na tomto principu svoji práci mnoho reklamních 

komunikátů. Prostřednictvím reklamy se v nás snaží vzbudit zájem o sjednocení s odrazem 

našeho „Já“, jež je v reklamě projeveno, ačkoli je zřejmé, že s touhou je zde spjata i její 

nesplnitelnost.

Teorie struktury subjektu jakožto významné kategorie, na které lze postavit působení 

ideologie, je pro tuto práci podstatná. V tomto směru bychom ale neměli zapomenout na 

koncepci hegemonie, která je s ideologií úzce spjata. Ta nám předkládá další významné 

náhledy, které v sobě nesou přínosné poznatky vzhledem k reklamním textům a jejich účinku.

4.2 Koncepce hegemonie

Pojetí hegemonie vychází od Antonia Gramsciho a společně s Althusserovou koncepcí 

ideologie tvoří dvě ústřední koncepce, které zaujímají zásadní postavení vzhledem 

k mediálním studiím a jejich přístupu k otázkám formování převládajících významových 

rámců ve společnosti. Koncepce hegemonie se nám jeví jako vhodnější a hodnotnější oblast, 

skrze jejíž pohled můžeme odkrýt charakteristiku působení reklamy ve společnosti.

Hegemonie je projevem kulturního, společenského a politického vůdcovství, které je 

vykonáváno skrze elitní sociální skupiny. Toto vůdcovství však není realizováno pomocí 

násilných represivních prostředků, nýbrž prostřednictvím kulturní, ekonomické a politické 
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manipulace. Nedílnou součást tohoto dynamického principu (hegemonie) tvoří rezistence

minoritních skupin proti idejím dominantních sociálních skupin. Zároveň představuje 

neopomenutelnou součást i vyjednávání souhlasu usilující o dosažení všeobecné shody a tím 

pádem i akceptace nerovných podmínek z pohledu podřazených skupin. Tyto střety 

různorodých zkušeností krajních sociálních skupin a nepřetržitý proces vyjednávání jsou 

neustálé (Krsek, 2005).

Tyto dvě pojetí podstatně odlišují hegemonii od ideologie jakožto rigidního systému 

(dle Althusserova konceptu), který rezistenci vylučuje. Hegemonie hledá pro rezistentní 

formy postupně uplatnění a začleňuje je do sféry stávajícího společenského řádu. Jedná se o 

princip inkorporace. Výsledným efektem tohoto postupu by se měl stát soulad, navozující 

dojem legitimity a přirozenosti (Tamtéž.). „Moc hegemonie jako takové je permanentně 

uskutečňována skrze kulturní hodnoty, normy, názory, přesvědčení, mýty a tradice. Ty 

zdánlivě „patří lidem“ a existují mimo partikulární vládní a třídní systém, nicméně slouží k 

ochraně stávajícího mocenského pořádku. Proto je v mediálních studiích hegemonie 

považována za mocnější a přesvědčivější mocenský nástroj než ideologie, neboť hegemonie 

je skrytá, plíživá a diskurzivní, její síla je ve znakové podstatě mediovaných obsahů. Tyto 

znaky šířící hegemonii nemusí být recipienty mediovaných obsahů nutně a jednoduše 

ztotožňovány s mocenským bojem nebo uskutečňováním nadvlády tříd či sociálních skupin a 

obecně s politikou vůbec“ (Krsek, 2005). Funkce masových médií v působení hegemonie je 

klíčová a má dialektickou povahu. Média z velké části formují společenský konsensus, ale 

současně by ho měla taktéž odrážet, a role reklamních komunikátů zde spočívá právě v tom, 

že ve svých obsazích přenášejí dominantní normy, hodnoty a mýty (Tamtéž.).

Důležitými činiteli, jež se spolupodílí na uskutečňování stálého působení hegemonie, 

jsou v prvé řadě instituce (především masová média a vzdělávací systém), následně sociální 

formace a nakonec tradice, které nám národní státy představují jako pevné, neměnné a 

neutrální (Volek, 2002).

Stuart Hall považuje za jednu z hlavních hegemonických praktik konstituování tzv. 

common sense, neboli „zdravý rozum“. Definujeme-li určitou skutečnost jako přirozenou a 

obecnou, stane se pak v důsledku neutralizace reálnou – potlačením své třídní i historické 

podmíněnosti (ve smyslu Barthese, viz. Kapitola 6). Díky neutralizaci považujeme ideologii 
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(ať už třídní nebo historickou) za společenskou zkušenost. Tohoto průběhu se buď přímo 

(šířením zábavních, informačních, ale také reklamních obsahů), nebo nepřímo (určováním 

mocenských elit) účastní masová média (Reifová a kol., 2004). „Stuart Hall jako autor statě 

Rediscovery of Ideology: Return of the Repressed (1982) se významně spolupodílel na

oslabení názoru na text jakožto determinující entitu ve vztahu ke čtenáři, přestože zůstal text 

stále brán ve vztahu k příjemci jako dominantní. V tomto ohledu dochází k posunu v textuální 

analýze směrem od koncepce ideologie Louise Althussera právě k pojetí Gramsciho 

hegemonie“ (Reifová a kol., 2004: 243). 

Koncepci hegemonie od Gramsciho zdůrazňujeme v této práci především v toho 

důvodu, že ve srovnání s Althusserem přisuzuje konzumentům jistou aktivitu, tudíž i 

příležitost určitého vzdoru vůči dominantní ideologii. Jistým prvkem, který dle našeho mínění 

lépe odráží propojenost reklamy jakožto prostředku jejího působení a ideologie, jsou 

Gramsciho tvrzení ohledně dynamiky hegemonie, která svůj vliv staví zejména na kulturních 

normách a hodnotách, přesvědčení, tradicích a mýtech. Důležitým je pro nás obzvláště 

předpoklad, že hegemonie v rámci úsilí o udržení statutu quo funguje prostřednictvím výše 

zmíněného a to nanejvýš plíživě a skrytě. Její silou je znaková podstata mediovaných obsahů.

„Reklamu v tomto ohledu chápeme jako určitou podobu hegemonního vztahu, skrze 

který se realizuje úsilí dominantních skupin ve společnosti „opanovat situaci“, respektive 

předkládat nám například prostřednictvím reklamních obsahů takové verze situace, které pak 

chápeme jako samozřejmé a platné“ (Reifová a kol., 2004: 282). Toto zjištění se pro účel naší 

práce stává klíčovým, protože nám umožňuje přistupovat k reklamním textům jakožto 

nástrojům hegemonie a my se tím pádem můžeme pokusit tyto principy pomocí analýzy 

reklamních textů alespoň zčásti demaskovat.
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5. Reklama

Pro reklamu je charakteristická především její persuasivní povaha. Jejím záměrem je 

v prvé řadě změnit postoje člověka žádaným směrem (záleží na záměrech komunikátora), 

snaží se vzbudit zájem o konkrétní jednotlivé produkty či služby a tím ovlivnit chování 

spotřebitelů. Naše práce se tímto výzkumem přesvědčovací techniky reklamní komunikace 

přímo nezabývá. Zásadní jsou pro nás jiné funkce, jež reklama ve společnosti zastává. 

Reklama představuje jeden z mnoha prostředků socializace, který nám reprezentuje hlavně 

kulturní text a kulturní produkt a ty si žádají naše dekódování.

Reklama nefunguje pouze jako zdroj informací, které potencionálním spotřebitelům 

přináší. Taktéž ji můžeme vnímat jako nástroj zábavy a rozptýlení a prostředek k posilování a 

přenosu (převládajících) kulturních hodnot a norem. Dle slov Williamsonové představuje 

reklama jeden z nejvýznamnějších kulturních prvků, jež utváří a reflektuje naše životy, ve 

kterých tvoří nedílnou a všudypřítomnou součást. Primární funkcí reklamy je hlavně prodej. 

Nicméně Williamsonová doplňuje, že reklama zastává i další úkoly, které v mnoha směrech 

nahrazují funkci dříve zastoupenou náboženstvím či uměním, tedy vytváří struktury významů. 

Současné poslání reklamy v nynějším světě tkví především v připisování významů produktům 

a v utváření totožnosti pro zboží (taktéž i poskytovatele služeb), které nabízí. V podstatě tedy 

slouží jako podpora jejich prodeje a spotřeby (Williamson, 2002).

Barthes spojil ve svém díle Mytologie svůj sémiotický výzkum společně s kritikou 

kapitalistických společenských vztahů. Reklamu tak pojímá jako mýtus, skrze který se nám 

dominance vládnoucí třídy zdá přirozenou (Barthes, 2004). Williamsová tvrdí, že reklama 

svou hlavní úlohu plní tak, že obdařuje komodity významy, jež produkt sám o sobě nemá 

(Williamson, 2002). „Při samotném procesu čtení reklamy pak dojde k tomu, že jsou diváci 

zapojeni do systému vztahů, který simultánně redukuje význam lidského života tím, že ho 

objektifikuje a zároveň posiluje a oživuje komodity“ (Botterill, Jhally, Kline, 

Leiss, 2005: 164). 
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5.1 Reklama jako prostředek ideologie konzumerismu

Pozdně moderní kapitalistická společnost a život v ní mění spotřebu zboží a způsob 

života, jež je v podstatě se spotřebou spjat, na jistý druh ideologie. Charakter současné 

společnosti k tomu přímo vybízí, jelikož je vnímán jako nezpochybnitelný a samozřejmý. My, 

jakožto průměrní zástupci populace západní civilizace, máme v zásadě vše, co k životu 

potřebujeme. Reklama má za úkol informovat spotřebitele určitým způsobem o tom, co jim 

v životě chybí a co k životu potřebují. Nehledě na to, že až doposud se v životě bez vlastnictví 

onoho konkrétního zboží obešli. Volba mezi konkrétními produkty nám dává určitou svobodu 

a ta tvoří podstatu této ideologie (Williamson, 2002; viz. Podkapitola 5.3).

Díky domnělému pocitu případné méněcennosti a vyřazování sebe sama ze společnosti 

se dostáváme pod nepřetržitý společenský tlak, co se týče nákupu a „konzumace“ produktů, 

které možná tak docela nepotřebujeme, nicméně si nemůžeme ani dovolit je nemít.

Tento tlak ze strany reklamního průmyslu na spotřebitele (z hlediska nákupu zboží, 

které de facto vůbec nepotřebují) je enormní a hlavně nepřetržitý. Ideologie konzumerismu 

staví na předpokladu, že spotřeba je motorem hospodářského růstu, který míří 

ke všeobecnému blahobytu. Ideologie konzumerismu má tím pádem zásadní vliv na naše 

životy. Spotřeba zboží představuje rozhodující způsob, jímž lze měřit hodnotu našeho života 

v moderní společnosti, v současném světě. Často se setkáme také s tím, že naše primární 

identita se mnohdy odráží od toho, jací jsme konzumenti. Systematicky utváříme všeobecný 

dojem z toho, co všechno jsme s to si koupit a tím určujeme naši pozici a pohyb na 

společenském žebříčku, ať už nahoře nebo dole (Williamson, 2002). Pomyslně poměřujeme 

sebe s ostatními na základě toho, co nakupujeme.

Z hlediska Kritické teorie14 v nás kulturní průmysl15 vyvolává touhu po produktech, 

jež pro nás a naši existenci nejsou vyloženě nezbytné. Do značné míry se právě reklama stará 

                                               
14 Označení představuje souhrnný pojem pro různé emancipační proudy filosofie, literární vědy a další 

společenské vědy ve 20. století. Pro všechny je společná kritika moderní společnosti i kultury, zpravidla stavící 

na nějaké formě marxismu, dále pak pozornost, která se klade na psychoanalýzu, a nakonec tendence ke 

společenské praxi. Jejím záměrem je především emancipace člověka od společenských tlaků, odhalování a 
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o to, aby byla produkce zboží v pevném spojení s produkcí touhy po něm, a tím podněcuje 

naši falešnou potřebu16, kterou dál v závislosti na jejím permanentním nenaplňování neustále 

udržujeme.  Termínem kulturní průmysl tak kritici z okruhu Frankfurtské školy vyzdvihují 

zejména vysoce racionalizovaný, standardizovaný a industrializovaný charakter (kulturní) 

výroby stimulovaný především ziskem. Obzvlášť v době kdy je kultura silně spjata právě 

s masovou spotřebou zboží, tedy v době pozdního kapitalismu, nám mohou některé z názorů 

Frankfurtské školy připadat více než aktuální. Myslíme tím především ty, co zaměřují svou 

kritiku směrem na konzumní společnost (Williamson, 2002). 

Nyní se stručně podívejme na dva17 poměrně podstatné a úzce propojené procesy, 

které představují dílčí pilíře spotřební kultury18 (respektive ideologie konzumerismu), a 

jejichž vedlejší jevy můžeme sledovat právě i v reklamní komunikaci. Mluvit budeme o dvou 

provázaných fenoménech zvaných reifikace a komodifikace.

5.1.1 Faktory konzumní kultury

Reifikaci lze popsat jako zvěcnění, nebo také zpředmětnění. Rozumíme tím proces, při 

němž dochází k depersonalizaci lidských vztahů a jednání a jejich proměně na cosi 

neživotného. „Lidská společnost se tak ke svým členům začíná chovat jako k objektům, které 

                                                                                                                                                  

demystifikace ideologických argumentů konservativních obhájců kapitalismu a liberalismu a příprava 

radikálních společenských změn.

15
Tímto termínem označují teoretikové Frankfurtské školy v popředí s Adornem a Horkheimerem běžnou 

kulturu.

16
Z pohledu neomarxismu reklama, stejně jako masová média obecně, slouží jako prostředek tvorby a posléze 

uspokojení falešných potřeb. Reklama tak funguje jako nástroj legitimizace moci vládnoucí třídy (Reifová a 

kol., 2004).
17 Členové Frankfurtské školy mimo jiné hovoří o principu racionalizace (byrokratizace) moderních 

kapitalistických společností, který je platný pro široký rámec oblastí života lidské společnosti. „Každá sociální 

instituce je pojímána jako racionální proto, že je strukturována na základě pravidel, jež umožňují co 

nejefektivnější dosahování vytyčených cílů“ (Volek, 2008: V.).

18 Teoretici Frankfurtské školy sociálně-vědné používají (souhrnné) pojmenování kulturní průmysl, popřípadě 

industriální kultura.
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disponují pouze vnějšími, objektivními či objektifikovatelnými 

vlastnostmi“ (Volek, 2008: V.).

V oblasti mediálních studií a taktéž z pohledu naší práce podává přínosnější definici 

reifikace Georg Lukász, který se vedle odcizování v mezilidských vztazích zaměřuje taktéž na 

kulturní obsahy. V oblasti kulturních obsahů je pro reklamu charakteristický výjev procesu 

reifikace, kde jsou abstraktní hodnoty zastoupeny materiálními náhražkami. Reklama nabízí 

materiální hodnoty a ideály v podstatě pouze na oko, avšak cestu k jejich dosažení reifikuje, 

tedy přenáší na konkrétní obchodovatelné výrobky a služby (Reifová a kol., 2004).

Komodifikace „odkazuje k mechanismu, kdy v okamžiku směny dochází k proměně 

objektů, služeb a událostí na obchodovatelné komodity, jejichž význam je určován výhradně 

směnnou hodnotou na trhu namísto hodnoty užitné. Každá komodita tak reprezentuje sebe 

sama a zároveň svou směnnou hodnotu, motiv zisku je přenášen přímo do vlastního artefaktu. 

Cena (zboží či služby), jako peněžní vyjádření hodnoty, se jeví jako cosi inherentního, 

přirozeného a objektivního, hovoříme o tzv. zbožním fetišismu“ (Reifová a kol., 2004: 63). 

Tento princip předpokládá taktéž mechanismus, kdy jsou individua konstruována „jako 

konzumenti, tzn. jednotlivci, pro něž je určující životní zkušeností spotřeba zboží“ (Volek, 

2008: V.). V procesu komodifikace zastává reklama důležitou roli tím, že „podporuje tento 

nepokrytý průmysl symbolické výroby fetišů“ (Reifová a kol., 2004: 64).

5.1.2 Reklama jako původce „spotřební“ identity

Příznačná úloha reklamy v oblasti spotřební kultury se zakládá na tom, že nás v prvé 

řadě (jak jsme již výše zmínili) přetváří jakožto jednotlivce do podoby konzumentů, taktéž 

naši spotřebu podporuje a mimo jiné nám současně prostřednictvím spotřeby konkrétních 

druhů zboží (jež propaguje) dává pocit výjimečnosti a odlišnosti. V průběhu tohoto procesu se 

s produktem ztotožňujeme a on nás zase diferencuje (Reifová a kol., 2004). Identita, kterou 

nákupem a spotřebou konkrétního zboží bereme za svou, je tak v určitém rozsahu tvořena a 

posilována reklamou. Reklama, respektive tedy spotřeba konkrétních komodit, nám dává 

pocit jedinečnosti a současně podněcuje a přiživuje naši touhu po trvalé spotřebě zboží, po 

(materiálních) statcích, které převyšují maximálním způsobem naše primární potřeby.
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McCracken tvrdí, že hnacím strojem spotřeby jsou právě tyto vzdálené jedinci 

vyhledávané významy, jež vychází z reklamy a ta je dál reprodukuje. Bezpochyby je pojí 

určité subjektivní emoce a také touha člověka patřit do určité sociální skupiny. Mnohdy se ale 

jedná o jinou skupinu, než do které skutečně patří (Reifová a kol., 2004). Naproti tomu 

Williamsonová je toho názoru, že reklama nás jako konzumenty oslovuje. Tudíž my právě 

proto, že jsme již členy určité sociální skupiny, kterou nám reklama předkládá, nakupujeme 

konkrétní komodity. Díky tomu jsme totiž schopni rozpoznat kód, na jehož základě reklama 

pracuje (Williamson, 2002).

Lidé prostřednictvím nákupu a spotřeby zboží určují svoje relativní postavení 

k ostatním spotřebitelům. Zboží tak dostává funkci jakéhosi „značkovače“ sociálního 

postavení svých konzumentů. Konzumenti mají taktéž snahu o prosazení vlastní individuality, 

chtějí se odlišovat a uchovat si pozitivní sebehodnocení. Rovněž také životní styl může sloužit 

jako určitý ukazatel „pozičních znaků“, které díky efektivní spotřebě nejen kulturních statků 

(oblečení, film, umění, jídlo atd.) určují sociální skupinu a stanovují hranice od jiných skupin 

(Tamtéž.).

Během našeho každodenního konzumního chování lze sledovat provázání i 

s obecnějšími mechanismy formování identity19. Jde o propojenost mezi abstraktní identitou a 

konkrétní volbou (Paterson, 2006). Který z široké nabídky propagovaných výrobků si 

vybereme, záleží pouze na nás a na naší volbě. Správnou volbu pro nás představuje takový 

produkt, který se nám jeví od jiných dostatečně odlišný, a tím pro nás nejzajímavější. Snahou 

o rozlišení mezi lidmi i produkty podněcujeme naši touhu po začleňování, smysluplném 

uspořádání a porozumění světu, který nás obklopuje, a taktéž porozumění vlastní identitě 

(Williamson, 2002).

Skrze náš vkus vyjadřujeme vědomí naší identity a využíváme ho při výběru 

konkrétních produktů. Vkus každého člověka však vychází z rodinného zázemí a způsobů 

socializace. Životní styl jako známka vkusu funguje jako mechanismus, na základě kterého 

prostřednictvím volby mezi určitými produkty a jejich spotřebou alespoň částečně formujeme 

                                               
19 Na identitu nahlížíme z psychologického hlediska jako na vnitřní harmonii s vnějšími projevy individua 

(především autenticita), souznění jeho osobnosti (vnitřního uspořádání) a jeho osoby (veřejného vystupování, 

rolí) a také jako vnímání vlastní individuální kontinuity v čase (Nakonečný, 1999).
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svoji identitu. Naši minulost i budoucnost v podstatě tvoříme nákupem produktů s jistou 

image, která utváří naši osobnost, ale také ovlivňuje naše vlastnosti, chování a další. Zásadní 

existencionalistické pojetí nepřetržitého sebeutváření je typickým odcizujícím případem 

konzumerismu a vliv reklamy obzvlášť. Představujeme se jako výrobky i spotřebitelé. 

Kupujeme komodity, konzumujeme, zároveň jsme sami produktem a naše životy reprezentují 

naše výtvory skrze nakupování. Sami si tak tvoříme vlastní „identikit“ z různých obrazů o nás 

samotných, představ a idejí, které jsou sestaveny z různorodých produktů. Tímto si vytváříme 

náš životní styl (Tamtéž.).

Obrázek 9: Již od dětství si skrze produkty utváříme náš životní styl. Zdroj: 

http://www.novebohatstvi.cz/2011/11/deti-jako-zajatci-sveta-10.html

Nabízí se otázka, do jaké míry je naše (nejen) spotřební chování původní a opravdové. 

Sociální okolí má vliv bezpochyby na každého člověka, míří na něj svá očekávání, v podstatě 

po jedinci požaduje určitý způsob jednání v jistých situacích dle jeho základní charakteristiky. 

Na základě těchto podstatných znaků jako jsou například pohlaví, věk či sociální status pak 

díky procesu socializace vzniká systém individuálních rolí (Nekonečný, 1999). Role aktivně 

vystihuje sociální postavení jedince, který ho může vyjádřit určitými symboly, jež vycházejí 



53

buď z konvence, nebo přímo slouží jako ukazatel sociálního statusu. V souvislosti 

s autentičností našeho chování (v kontextu s kapitolou myslíme spotřební chování) je zde 

vhodné použít prohlášení Ervinga Goffmana (1959): „všichni hrajeme divadlo“. Obecně platí, 

že se chceme každý předvést vždy v tom lepším světle, prezentovat svoji ne zcela 

autentickou, ale spíše zidealizovanou verzi svého já. Goffman nás směřuje k termínu fasáda

(orig. Front). Nazýváme tím „běžné výrazové prostředky, které používá člověk úmyslně či 

mimovolně během vystupování (performance). Ty jsou platné nejen pro chování, ale i 

scénické dekorace: nábytek, fyzický vzhled, tedy nepochybně včetně spotřebního zboží, jímž 

se člověk obklopuje“ (Goffman, 1959: 22).

Paterson hovoří o indikátoru konkrétního životního stylu, který se nám představuje ve 

formě vlastnictví materiálních statků. Náš status v určité sociální skupině a jeho definování 

vůči ostatním sociálním skupinám a jedincům je vyjadřováno prostřednictvím „okázalého 

konzumu“, respektive konzumu určitých zásadních produktů se symbolickou hodnotou danou 

na odiv (Paterson, 2006). Dle Williamsonové vytváří spotřeba konkrétního zboží mezi lidmi 

falešné rozdíly. Optikou marxismu jsou faktické rozdíly mezi lidmi ve společnosti předurčeny 

jejich funkcí v produkčním procesu. Reklama se na tomto procesu taktéž výrazně podílí. 

Obohacuje produkty jistou identitou, vytváří pro ně falešné kategorie a participuje na tom, že 

zboží jakožto práce individua zastírá základní diference ve společnosti. Konzum specifických 

komodit tak kompenzuje a současně utváří novou třídní příslušnost (Williamson, 2002).

Spotřeba určitých produktů a služeb představuje klíčový způsob, jímž stanovujeme a 

současně se tak staráme o vlastní zakoušenou identitu (sebepojetí), a taktéž o identitu sociální. 

De facto tedy to, jak vypadáme v očích ostatních. Lebow se k tomuto tématu vyjádřil takto: 

„Naše enormně produktivní ekonomika vyžaduje, abychom ze spotřeby udělali způsob našeho 

života tak, že změníme nákup a spotřebu zboží na rituály, budeme hledat naše duchovní 

uspokojení a osobní uspokojení právě ve spotřebě. (…) Potřebujeme, aby věci byly 

konzumovány, spalovány, opotřebovávány a vyřazovány s neustále se zvyšujícím tempem“ 

(Literáková, 2008). 
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5.2 Základní principy reklamy

Dešifrování a objasnění, která jsou obsažena v reklamním textu, můžeme využít jako 

nástroj pro porozumění širšímu systému kultury, což můžeme považovat za klíčové. 

Kulturálně-sémiotický náhled totiž vyzdvihuje aktivní účast příjemců reklamního sdělení na 

tvorbě jeho významu. Do popředí tak staví předpoklad, že v procesu reklamního působení 

nezastáváme pouze roli diváka, ale naopak se podílíme také na utváření kódu spojujícího 

tvůrce sdělení a jeho recipienta. Reklama nám dává možnost vstoupit do jejího imaginárního 

prostoru a spolupodílet se na tvorbě významu. Touto aktivní činností však současně 

potvrzujeme členství v rámci dominantní ideologie, protože přijímáme naši úlohu subjektu.

Reklamní text a jeho sdělení (jak jsme definovali již výše) nám může posloužit jako 

pomocný nástroj pro dostatečný náhled do kultury tím, že odkrývá její ideje, hodnoty a 

normy. Jestliže ale nebudeme do jisté míry seznámeni s konkrétním referenčním systémem, 

nebudeme ani způsobilí dekódovat ono sdělení. Reklamní texty představují soubory znaků, 

které jsou dané kulturou. V důsledku toho potřebujeme ovládat určité významové struktury, 

abychom tyto soubory znaků mohli správně dešifrovat (Williamson, 2002).

Přestože to tak na první pohled nevypadá, reklama neprodukuje jednoduchý jazyk ve 

smyslu rozeznatelných částí, jež dohromady tvoří celek. Spíše než z jednotlivých komponent 

tvořených jedním sociálním diskurzem nebo „jazykem“ se reklama snaží o strukturu 

transformující jazyk předmětů do jazyka lidí a naopak. Díky reklamě nepochybně dochází ke 

spojení mezi určitými produkty a konkrétními typy spotřebitelů. Williamsová dále tvrdí, že 

nám skrze reklamní komunikáty není nabízeno pouze spotřební zboží, ale také cosi navíc. My 

samotní a spotřební zboží se ve struktuře, která je nám předkládána, stáváme vzájemně 

zaměnitelnými. Prodávají nám tedy de facto nás samotné (Tamtéž.). 

Podstatným znakem reklamního textu a jeho sdělení by se měla stát dostatečná 

diferenciace jednotlivých výrobků či služeb, které jsou reklamou nabízeny, od jiných 

produktů či služeb, jež patří do té samé kategorie. Tento primární záměr se tím spíše týká i 

segmentu rychloobrátkového zboží. Tím máme na mysli zboží, kde jsou často reálné rozdíly 

jen minimální. Reklamy se na tento druh zboží velmi často zaměřují a právě sem spadá i 

hračka jako produkt, co se konkrétních typů hraček týká (např. panenky, skládačky, stolní hry 

a další). Žádaná odlišnost je reklamou pak tvořena tak, že reklama obdaruje konkrétní 
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komodity vlastním image a tím vymezuje jejich identitu. Identita výrobku se však odvíjí 

především od odlišností mezi jednotlivými produkty a tyto rozdíly pak mezi nimi udávají 

hranice. Mezi většinou komodit však přirozená diference neexistuje (Tamtéž.).

5.3 Ideologický vliv reklamy

„Klíčovým Althusserovým východiskem je předpoklad, že v okamžiku, kdy někoho oslovujeme, vnucujeme mu 

jistý sociální vztah. Tím, že přijmeme roli adresáta a reagujeme na dané „oslovení“, podílíme se na procesu 

vlastní ideologické konstrukce. Veškerá komunikace disponuje touto permanentně přítomnou vlastností, která je 

svým způsobem zákeřná, a to zvláště, když jde o takové formy „oslovení“, jaké realizují masová média, 

respektive reklama.“ 

(Volek, 2002: VII. 2.1) 

Z ideologického pohledu z nás reklama tvoří subjekty právě tím, že nás jako subjekty 

pojímá. Prostřednictvím televize s námi hovoří, denně jsme „oslovováni“ a „zdraveni“, 

slýcháme hesla typu: „A co vy? Už také máte…“ či „Vidíte…“. Málokdy je oslovování 

v reklamním textu vyjádřeno přímo. Mnohem častěji se setkáme s nenápadnou strategií, kdy 

je ve struktuře reklamy sice obsaženo, avšak není vyjádřeno přímo a tím pádem není zjevné. I 

přesto lze uvést příklad reklamního sloganu, jež se může v rámci explicitního oslovení 

v reklamě objevit. Uvést můžeme například „I vy nyní můžete mít…“

Samotné oslovování z pozice reklamy v sobě skýtá určitou záměnu. Jedná se o záměnu 

mezi konkrétním člověkem a imaginárním subjektem poslaným skrze reklamní sdělení („Haló 

vy!“). Nelze totiž zdůvodnit premisu, že by při oslovování konkrétní osoby reklamou 

(myšleno „Vás“) měla od začátku reklama na mysli právě tuto osobu („Vás“). Během střetu 

s reklamou tak musíme provést záměnu mezi námi a osobou, kterou reklama „oslovuje“. Sami 

ze sebe tak činíme příjemce reklamního sdělení (Williamson, 2002). Současná společnost je 

reklamou doslova přehlcena. Život v takovém světě, kdy nás reklama přímo oslovuje („Vy“), 

nás naučil vztahovat automaticky toto oslovení na sebe a považovat ho za běžný jev.
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Jsme určeni jako individua, jež jsou už nějakým způsobem s produktem, nabízeným 

reklamou, ve spojení. Reklama vždy směřuje k okruhu lidí za účelem jeho ztotožnění 

s nabízeným zbožím. Přesto však toho lze dosáhnout pouze jediným možným způsobem, a to 

oslovováním lidí postupně jednoho po druhém, jako individuality. Reklama tedy oslovuje 

imaginárního jedince, který se posléze stává námi, a klade důraz na jeho (naši) jedinečnost. Ta 

je ale v jádru univerzální. Zaměřuje se tak na sféru možných konzumentů jako na jednotlivce 

(Tamtéž.).

Tady se odhaluje funkce ideologie. Reklama nás ubezpečuje v tom, že jsme samostatní 

jedinci, umíme se sami rozhodovat v našem jednání a celkově jsme sami sebou. Mýtus, podle 

kterého se chováme v souladu s naším přesvědčením a svobodně činíme tuto volbu, je pro 

reklamu zásadní udržet naživu. Tyto „předpřipravené“ údaje o nás samotných jsou v reklamě 

již obsaženy a reklama nás dále pouze informuje o tom, že jakožto svobodní lidé s vytříbeným 

vkusem a stylem jednáme ve shodě s našimi vlastními preferencemi. My tyto preference 

bereme výhradně jako naše vlastní, přestože jsou ideologické a tudíž sdílené (Tamtéž.). 

Současně se díky reklamě ocitáme před situací, že jakožto zákazníci budeme volně nakupovat 

a užívat zboží právě v souvislosti s hodnotami a postoji, jež zastáváme.

Svoboda před ideologií ustupuje. Argument svobodného jednání je mimo pole 

reklamního sdělení využíván k obhajobě reklamy jako takové. Ta pak funguje jako projev 

svobodné volby výrobců v konkurenčním boji o přízeň spotřebitelů na trhu, zrovna tak jako 

projev naší svobody při volbě mezi výrobky, které jsou tohoto boje součástí. Jsme tak chyceni 

do iluze volby (Williamsová, 2002). 

V tomto ohledu se představuje ideologie jako velice nenápadná a stavící na falešných 

domněnkách. Podle názoru Judith Williamsonové je velmi odlišné pokud tvrdíme, že je něco 

pravdou (dává možnost opaku), nebo že o pravdivosti nelze vůbec pochybovat. Domněnky o 

nás samotných jsou pak vytvářeny ideologicky, protože jejich pravdivostní hodnota je pro nás 

jednoznačně zřejmá a my ji nijak nezpochybňujeme (Tamtéž.).

Strategie reklamy není vůbec jednotvárná. Již výše (viz. Podkapitola 5.1.2) jsme 

hovořili o tom, že reklama nás v konkrétních příkladech zrcadlí a my o tento obraz nás 

samotných musíme projevit snahu a toužit po něm, ale fakticky toho nikdy nedocílit. Tento 

případ lze přirovnat k Lacanově zrcadlovému stádiu. Myšlence, v níž nám zrcadlící se obraz 
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vykresluje (prostřednictvím jeho prostorové oddělenosti) prostorovou jednotu našeho „Já“. 

Reklama jako nástroj ideologie a zároveň i signifikační systém uvnitř symbolického může 

reprezentovat pro subjekt jeho pozici ve sféře imaginárního. Reklamní texty, které se 

zakládají na našem aktivním přístupu k nim, zahajují utváření fiktivního jednotného „Já“ 

(„Ego-Ideal“), přičemž docílit ho je nemožné (viz. Podkapitola 5.1.1). Reklamy nám 

vykreslují obraz nás samých a dodávají nám pocit, že můžeme být takovým člověkem, 

kterého nám předkládají, a tím pobízí naši zvědavost a přitahují náš zájem.

Už jen samotná podoba reklamních sdělení je prvkem ideologie obsahující v sobě 

falešnou domněnku (která se nachází v jádru všech ideologií) a to především proto, že se 

různé předměty v reklamě vyskytují pohromadě, jsou propojeny a tak dále, a takováto 

konstrukce věcí se nám skrze reklamu jeví jako přirozená, dávající smysl (Williamson, 2002).

Nemáme potřebu hledat smysl umístění předmětů v reklamě, jelikož ta tak může 

předměty situovat společně do koexistentního vztahu. V oblasti reklamy se tak nelogické 

souvislosti stanou neviditelnými. V díle Williamsonové pak narazíme na příklad tištěné 

reklamy, kde je bez patrných souvislostí v juxtapozici umístěn portrét francouzské herečky 

Catherine Daneuve a flakon parfému značky Chanel No. 5. Mezi těmito dvěma motivy 

v podstatě neexistuje žádná racionální souvislost, avšak portrét herečky už je tak s parfémem 

spojován. 
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Obrázek 10: Reklama na parfém Chanel No. 5 s Catherine Daneuve. Zdroj: 

http://www.ecrater.com/p/3259683/vintage-1975-catherine-deneuve-chanel-no-5

Tudíž my jako spotřebitelé převádíme dojmy, představy a emoce ze znaků jiného 

systému (osobnost s určitou image či jiné předměty) do nabízených komodit, jež tyto znaky 

ve skutečnosti nevlastní. Tato korelace výrobku a jistého motivu s ním zobrazeným se děje 

podvědomě a to, že tyto dva motivy spolu vnitřně de facto vůbec nesouvisí a jsou pouze 

zobrazeny společně, si uvědomujeme jen výjimečně. Produkt tak získává díky sousednímu 

motivu (ať už se jedná o určitou tvář známé osobnosti či nějaký jiný předmět) lepší image, 

dojem a v očích zákazníka stojí v lepším světle. Tato spojitost produktu a „image“ motivu se 

odehrává ale pouze v naší hlavě (Tamtéž.).

V podstatě se zde snažíme o definici procesu, jež jako obecný probíhá v různých 

variantách jako prvek spousty reklamních textů. Výrobku, který původně neobsahoval žádný 

„význam“, musíme prostřednictvím vedlejšího objektu přiřknout určitou hodnotu, protože 

tento objekt už pro nás svůj význam nese. Co je tedy pro tento obecný proces důležité? Aby 

byla reklama schopna vytvořit význam jistého produktu, musí nezbytně aplikovat do svého 

sdělení prvky pro nás již známé. My se tím pádem aktivně účastníme tvorby významu 
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reklamy a skrze přenos zásadních představ, významů a mýtů ze zkušenosti participujeme na 

jejím ideologickém působení (Tamtéž.).

Produkt (v našem případě hračka) nenabývá nezbytně významu díky korelaci 

zobrazené osobnosti nebo předmětu, jež v nás už sami o sobě podněcují nějaké významy. 

Přihlédnout bychom měli taktéž k situačnímu kontextu, ve kterém jsou tyto komodity 

vyobrazeny, a kterému rovněž připisujeme určité konkrétní významy.

Produkt, kterému zprvu není přisouzen „význam“ (myšlena zejména druhá rovina 

signifikace), představuje označované, které díky objektu či situačnímu kontextu získává svůj 

význam. Tyto dva typy pak představují označující (Williamson, 2002). Podívejme se znovu 

na příklad portrétu Catherine Daneuve a parfému Chanel. Portrét sám o sobě slouží jako 

zprostředkovatel mezi samotným produktem a abstraktní kvalitou (ženskost, přitažlivost, 

elegance, půvab, krása).

Následně nabývá produkt významu sám o sobě, pokud již pomocí jiného objektu či 

předmětu obsažen významem byl.  Zpočátku působí jen jako odraz určité vlastnosti, kvality a 

abstraktní hodnoty, nicméně sám se brzy stává jejím nositelem a představuje se nám jako 

označující. V reklamním sdělení je zboží zasazeno do iluze „skutečného“ života, protože ho 

jako součást určitého způsobu života chápeme. Doposud byl produkt závislý na realitě (od ní 

odvozoval svůj význam), ale následně nad ní přebírá vládu. Prvotně představoval znak určitou 

spojku mezi produktem a jeho korelátem, ale postupně dochází k pohlcení znaku produktem a 

produkt se tímto stává samotným znakem (Tamtéž.).

Aby byla reklama v průběhu transformace produktu z označovaného na označující 

úspěšná, je zapotřebí, aby vnikla do prostoru příjemce (subjektu). Nejedná se pouze o 

příjemce sdělení, nýbrž také o spolutvůrce při jeho vytváření (jak jsme již výše zmínili). 

Současně s tím, jak k nám hovoří reklamní text, my utváříme tuto promluvu a simultánně 

k tomu jsme tvořeni jako její původci. To je proces, kterým se transformujeme do role 

aktivních příjemců reklamního sdělení (Tamtéž.).

Konkrétní typy reklamy mnohdy tvoří vnitřní nedostatek (absence).Ten lze vysvětlit 

(tak jako pojetí znaku od Saussura) hlavně nahodilostí předmětů, které tuto absenci obestupují 

(jinak řečeno ho lze definovat tím, čím není). Reklama nás vybízí, abychom do těchto 
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„mezer“ v reklamě dodali sami sebe.  My jsme tak vsazeni dovnitř do reklamy, abychom 

vyplnili ona prázdná místa, a zároveň se účastníme jejího dešifrování. Tak lze spatřit 

ideologický dojem svobody v reklamě, jelikož tak můžeme „vědomě“ participovat na tvorbě 

jejího významu. Konec konců jde o obdobný proces jako v příkladu parfému Chanel a 

fotografie Catherine Daneuve. Vytváříme záměnu mezi označujícím a označovaným, tedy 

mezi tím co je přítomno a tím co chybí. Nejedná se tak o tvorbu přímého významu, ale spíše o 

předurčené „řešení“, protože celý tento mechanismus je spoután samotnou reklamou 

(Tamtéž.).

Příjemce, který je vtažen do průběhu reklamy, musí být nadán určitým vědomím. 

Pokud chce korektně doplnit chybějící nedostatky, které reklama nabízí, musí vědět čím. 

K rozkrytí významu je zapotřebí znát „pravidla“. Reklama nesporně produkuje vědění 

(znalosti, vědomosti), avšak toto vědění je výtvorem už známého elementu, který ručí za 

pravdivost v samotné reklamě (Tamtéž.).

„Na konstantní reprodukce představ, kterým je upřen historický počátek i konec, je 

odkazováno právě proto, že jsou již ve společnosti přítomny a jejich trvání ve společnosti je 

zachováváno právě proto, že je na tyto představy odkazováno“ (Williamson, 2002: 99). Tento 

princip pak představuje klíčovou součást ideologie, která pak dostává charakter ahistorické 

nadčasové struktury, jež je do historie zapojena jako komplex (Williamson, 2002).  

Podstatou chodu reklamy je výměna významů, k níž v reklamním sdělení s naší pomocí 

dochází, a tak zboží získává svůj celkový dojem. V závěru této kapitoly si pojďme celý tento 

proces stručně shrnout. „Objekty (předměty, lidé) reprezentují nějakou představu (image) či 

pocit. Poté produkt střídá původní objekt v této roli a přivlastňuje si smysl tohoto pocitu či 

ideje. Význam přitom stojí na naší kooperaci. Vytváříme význam produktu, jsme utvářeni 

reklamou jako její příjemci a zároveň v ní utváříme sami sebe“ (Williamson, 2002: 40-41). 

Praktická část této práce se bude snažit některé z již komentovaných principů, na 

kterých reklama staví své ideologické působení, zkonkretizovat. Jako reklamou interpelovaní 

příjemci jsme takto pozváni do prostoru reklamy a zároveň s naší participací na dešifrování 

reklamy a tvorbě jejího významu jsme reklamou jakožto subjekty utvářeni. Analytická část 

využívá základní sémiotické koncepce a jejich znalost je nezbytnou podmínkou toho, 

abychom chápali strukturu a prostředky, jaké aplikujeme při analýze televizních reklamních 
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textů. Další kapitola nám tedy ve stručnosti vysvětlí základy mechanismu označování, který 

bude důležitý pro naši další práci.
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6. Procesy označování

Jak jsme hovořili již výše, pro naši práci bude výchozí zejména analýza obsahů 

konkrétních reklamních textů. S těmi budeme pracovat pomocí metody, jež využívá 

sémiotickou analýzu, a proto je zapotřebí objasnit si základní sémiotickou koncepci a zasadit 

ji do širšího teoretického rámce, jelikož z ní poté v praktické části budeme vycházet.

Ferdinand de Saussure jakožto lingvista spojuje znak především s jazykem. Stanovil, 

že na jazyk je nutno nahlížet jako na lingvistický systém (langue), nebo jako na konkrétně 

použitou řeč (parole), přičemž tento systém je pojen vztahem označujícího (akustický obraz) a 

označovaného (pojem). Tedy můžeme říci, že v Saussurově koncepci jsou přítomny celkem 

dva komponenty a jeden vztah, tedy označování (Palek, 1997). Saussure definuje princip 

označování jako vztah znaku (nebo také znakového systému) a jeho referenční reality. Příliš 

pozornosti už ale nevěnuje tomu, jaký vliv na princip konstrukce významu mají zkušenosti 

uživatele textu, stejně tak jakým způsobem je ovlivňován tento princip sociokulturním 

postavením, ale též vztahem autora, uživatele a samotného textu (Volek, 2002).

Louis Hjelmslev vychází ze Saussurova pojetí znaku, na jehož základě vytváří koncept 

dvou rovin označování. Na tento koncept později navazuje Roland Barthes, který nejen že 

toto pojetí rozsáhle aplikuje na sféru kultury, ale taktéž ho dále rozšiřuje o mýtus. Ten 

představuje proces, kterým lze (vedle konotace) znak multiplikovat do druhé roviny 

označování (Barthes, 2004).

V naší práci nelze opomenout ani dva příbuzné fenomény, mající spojitost s povahou 

znaku, které jsou s mechanismem označování rovněž úzce spjaty. Tou první vlastností je 

multiakcentualita znaku, což znamená, že znaky nemají pevně fixovaný význam. Ruský 

lingvista Vološinov tvrdí, že u znaku nacházíme pouze jeho vnitřní významový potenciál, 

který se aktualizuje během jeho konkrétního užívání v určitém historickém a sociálním 

kontextu (Chandler, 1998). „Žádný text proto není kompletní, je to okamžik v permanentním 

generativním procesu jazyka“ (Volek, 2002: III.)

Další ze zmíněných vlastností, která je možná právě díky multiakcentuální povaze 

znaku a zmiňuje se o ní například Barthes (2004), je mnohoznačnost neboli polysémie znaku. 

Tento pojem označuje to, že znak (v interakci s jinými dimenzemi komunikace) může nabývat 
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nesčetně mnoho různých významů současně. Činitelem, jenž určuje významy spjaté 

s konkrétními znaky, je tzv. „kulturní repertoár“. V podstatě tedy systém sdílených významů 

(v rámci kultury), bez něhož by neexistovaly jak mýty, tak konotace, o nichž jsme se výše 

zmiňovali.

V souvislosti s naší prací musíme podotknout, že na reklamu, jejíž analýze věnujeme 

druhou část naší práce, nahlížíme jako na kulturní produkt hrající zásadní roli právě v tom, že 

přenášením sdílených významů v určitém směru modeluje, reflektuje a současně i posiluje 

stanovenou podobu reality. Sdílené významy a přesvědčení (kulturní repertoáry) zastávají 

v obecné rovině podstatnou úlohu ve tvorbě konotací a mýtů. A právě tyto sociokulturně 

determinované a intersubjektivně sdílené struktury významů v podstatě reklama využívá 

(Paterson, 2006). 

6.1 Denotace

První rovinu označování představuje denotace, která „ […] se realizuje jako vztah 

mezi označujícím a označovaným v rámci jednoho znaku, který má svůj referent ve vnější 

realitě. […] Denotace tak v podstatě odráží běžně chápaný význam znaku postavený na 

jednoduchém vztahu znaku ke svému referentu […]. Tento vztah je objektivní a hodnotově 

neutrální“ (Volek, 2002: V.)

Denotaci tedy chápeme jako situaci, kdy je znak prezentován svým původním 

významem, tedy ve skutečnosti jako primární, doslovný význam nesený znakem. V podstatě ji 

tedy lze vyložit jako prostý slovníkový popis. Denotace jsou v podstatě předmětem 

společenské dohody, bez níž by nebylo možné realizovat většinu promluv. Denotaci bychom 

mohli považovat za „objektivní“, ale přesnější by asi bylo nazvat ji objektivizovanou 

zvyklostí, protože v praxi v podstatě objektivní a hodnotově neutrální proces označování 

téměř nenajdeme (Vybíral, 2000). 
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6.2 Konotace

Význam a promluva znaku se nám vyjeví až prostřednictvím druhého stupně 

označování, kam bychom mohli zařadit běžný rys znaku, kterým je možnost multiplikace 

(zmnožení) do jiného řádu. K té dochází díky dvěma principům. Znak lze multiplikovat do 

druhé roviny označování skrze dva mechanismy: konotace a mýtu (Barthes, 2004).

Barthes dále označuje konotací přístup k mnohoznačnosti textu, „jenž má schopnost 

vztahovat se k předchozím, pozdějším nebo vnějším zmínkám, k jiným místům textu (nebo k 

místům v jiném textu)“ (Barthes, 2007: 17) a následně objasňuje, že konotace není možné 

ztotožňovat a asociacemi jednotlivých čtenářů, jelikož se vztahují k textu (Barthes, 2007). 

Primárním významem znaku je denotace, nicméně člověk hledá za vším ještě skrytý význam 

neboli konotace a v důsledku toho se vytváří konotace prvního stupně. Konotace se na sebe 

následně vrství, tudíž symbol může nabývat dalších významů. Na základě toho může 

konotace postoupit zase o stupeň výše (Barthes, 2004).

Často jsou však konotace považovány se sociokulturní, emocionální, ideologické 

(resp. osobní) asociace, které si uživatel může vztáhnout na znak. Znaky se dostávají do styku 

s již vytvořenými kulturními diskurzy a hodnotami, a tím pádem se stávají subjektivními 

(Volek, 2002). Fiske v jednom ze svých textů jednoduše interpretuje princip denotace a 

konotace. V podstatě představuje denotace „to“, co je fotografováno a konotace na rozdíl od 

toho „to“, jak je něco fotografováno. Forma označujícího je pak spjata právě s konotací. Ta 

pojí znaky v širším záběru sémantického pole naší kultury a z ní pak plynou významy, které 

nejsou ihned zcela patrné. V tomto okamžiku se posouváme k výkladu znaků v širším okruhu, 

jež v sobě nesou všeobecná přesvědčení a hodnotový systém společnosti. Jedná se v podstatě 

o dílčí část ideologie v širším slova smyslu (Hall, 1997).

Toto kulturně specifické označované je velmi těsně spjato s historií a věděním, a ty 

pak jeho prostřednictvím vypovídají o světě. Barthes naopak tvrdí, že konotace nelze 

považovat za individuální, subjektivní asociace. Měli bychom na ně nahlížet jako na sdílené 

významy, respektive kulturně akceptovatelné „vzbuzovatele“ našich představ a myšlenek. 

Některé kódy jsou do určité míry intersubjektivně sdíleny jedinci v kultuře. Dle Silvermanova 

názoru jsou kulturní kódy sestavovány okolo ústředních ekvivalentů a protikladů, a proto 

předkládají jakýsi konotativní rámec, kde je každý pojem integrován současně se skupinou 
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symbolických atributů (Chandler, 1998). 

6.3 Mýtus

Podle sémiotické koncepce Rolanda Barthese (2004) chápeme mýtus jako „určitou 

promluvu“. Mýtus jako takový je tvořen několika znaky a způsob multiplikace významů ve 

druhém stupni označování je linií pojmů, které vytvářejí příběh. Tímto příběhem se pak 

kultura snaží o vysvětlení či pochopení běžné reality a přírodních jevů. Jde o způsob 

konceptualizace stavu věcí, jež vzniká řetězením jednotlivých pojmů (Volek, 2002). Barthes 

podotýká, že tato druhá rovina označování je více komplexní, obecná a neohraničená (Hall, 

1997). Dále Barthes komentuje strukturu mýtu, který se stává z mocenských pozic a 

v současné moderní společnosti je vytvářen kapitalistickou společností jako způsob obhájení 

sebe sama. Legitimizace, které vycházejí z mýtu, chápeme jako přirozené a nastává proces, 

který Barthes nazývá jako neutralizace (Reifová a kol., 2004).

Mnohdy se stává, že je mýtus díky Barthesově interpretaci chápán jako synonymum 

ideologie (systému idejí a praktik). Z tohoto pohledu v sobě mýtus nese hodnoty a zájmy 

dominantních společenských skupin a jim taktéž napomáhá obnovovat mocenskou strukturu a 

uchovávat status quo (Reifová a kol., 2004).

Na stupni denotace, tedy v primárním systému, tvoří znak spojení označujícího a 

označovaného. Mýtus je sekundárním sémiologickým systémem a znak se na úrovni 

sekundárního systému stává pouhým označujícím. Označující mýtu jako takové se rovná jeho 

smyslu, který je úplný. Smysl „postuluje jisté vědění, jistou minulost, paměť, komparativní 

řád faktů, idejí, rozhodnutí. Smysl přináší určitou četbu a vědění, má jako souhrn jazykových 

znaků hodnotu a tvoří součást příběhu. Klíčovým bodem toho všeho je ovšem skutečnost, že 

forma nepotlačuje smysl, pouze jej ochuzuje, oddaluje, nakládá s ním podle potřeby. […] 

Smysl ztrácí svou hodnotu, ale uchovává si život, z nějž se bude vyživovat forma mýtu“ 

(Barthes, 2004: 116). Přítomnost formy je pokaždé zcela evidentní. Označované mýtu (taktéž 

koncept) je jasně a pevně stanoveno, obdařeno určitou situací a v mýtu může mít mnoho 

označujících. Prostřednictvím konceptu je do mýtu vložen nový příběh zahrnující vědění, 

které se skládá z neomezených a neurčitých asociací – v podstatě jde o takové mlhavé nestálé 

zhuštění. Označované mýtu je určováno dějinami (mohou jej vytvářet či nechat úplně zmizet, 
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střídat ho atd.) a proto je takový nestálý. Jde o konstitutivní součást mýtu, který deformuje 

mysl. Dle Barthese mýtus ve své podstatě nic neukazuje ani neskrývá, pouze deformuje. 

Základní myšlenka mýtu tedy spočívá v tom, že neutralizuje (mění) dějiny na přirozenost 

(Barthes, 2004).

Oporu pro mýtus můžeme najít například v psaném jazyce, ale stejně tak právě i 

v reklamním sdělení, jež je předmětem zkoumání naší práce.

6.4 Ideologie

Jako třetí stupeň označování představují Fiske a Hartley právě ideologii. Tu tedy 

z hlediska tohoto sémiotického postoje pojímáme jako proces produkce významů, kde 

konotace a mýty využívané danou kulturou pracují jako ukazatelé dominantní ideologie, 

neboli neviditelného organizujícího mechanismu (Volek, 2002). Ideologie představuje vedle 

reality další zásadní pojem, který nám umožňuje s jeho pomocí odhalit status mediálních 

produktů vzhledem ke společenskému kontextu, kde vznikají. Dále také můžeme díky 

některým autorům pochopit, z jakého důvodu mají konkrétní produkty svou danou podobu 

(Jirák, Köpplová, 2003). Althusserova koncepce nám říká, že v okamžiku, kdy se prvně 

setkáváme s denotovanými významy a učíme se je, tak si zároveň do paměti ukládáme i 

dominantní konotace, což nás začleňuje do ideologického rámce (Chandler, 1998). Ideologie 

jakožto proces produkce významů na třetím stupni označování do sebe pohlcuje konotace a 

mýty (jako kulturní ukazatele) a užívá je pro své působení a potřeby. Obrázek 11 nám 

znázorňuje schéma tří rovin signifikace.
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Obrázek 11: Schéma znázorňující tři stupně signifikace – proces označování. Zdroj: Volek, J. 

Úvod do komunikačních studií. (Skripta k předmětu ZUR104). Brno: FSS MU, 2002.
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7. Metodologická část

7.1 Specifikace výzkumného cíle

Cílem výzkumné části bude na základě sémiotické analýzy obsahů televizních 

reklamních klipů, jež propagují „hračku jako produkt“, zjistit, jakým způsobem je 

konstruována v těchto mediálních textech idea hračky jako produktu a zároveň jaké významy 

se s hračkou v reklamě pojí. To vše v rámci latentního i manifestního obsahu komunikace. 

Naším úmyslem je tedy v prvé řadě demaskovat dominantní významové rámce, do kterých je 

„hračka jako produkt“ zasazována, respektive kategorizovat subdiskurzivní významy 

(výpovědi) o hračce ve vzorku reklamy nabízející „hračku jako produkt“. Dále se pokusíme 

identifikovat konotativní významy a mýtické struktury, spjaté s hračkou jako produktem, jež 

televizní reklama využívá. Na základě sémiotické analýzy se tak pokusíme odhalit, zda 

televizní reklama připisuje hračce jako produktu opakovaně identické (obdobné či shodné) 

významy, jinak řečeno zda ji spojuje se stále opakujícími se situačními kontexty.

7.2 Charakteristika vzorku

7.2.1 Populace

Základem se pro nás stávají televizní reklamní spoty inzerující „hračku jako produkt“ 

a výchozím souborem jsou pro nás reklamy takové, jež propagují hračky určené pouze do 

věku dvanácti let a vznikly za posledních deset let.

Z pochopitelných důvodů se nám nepodařilo sestavit vyčerpávající seznam všech 

zástupců, jenž patří do této populace. Nicméně předpokládáme, že i přesto se nám podařilo 

nashromáždit poměrně obsáhlý a pestrý vzorek, který nám v našem průzkumu dobře poslouží. 

Onen vzorek dle našeho názoru představuje reprezentativní soubor televizních reklamních 

spotů, které vytvořili výrobci hračky v posledních deseti letech.
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7.2.2 Charakteristika výzkumného souboru a jeho konstrukce

Výzkumný vzorek zkoumaných televizních spotů byl sestaven z několika různých 

zdrojů. Jako první bychom mohli zmínit archiv reklamních spotů, dostupný na webovém 

portálu Databáze televizních reklam na internetové adrese http://www.televiznireklamy.cz/. 

Výzkumný vzorek byl dán taktéž z velké části samosběrem, který jsme sestavovali pomocí 

televizního vysílání v „dětském“ vysílacím čase, respektive v ranních hodinách během 

vysílání pořadů pro děti. Jednalo se o televizní stanice TV Nova, Prima FTV a TV Barrandov. 

Dalším cenným zdrojem nám byly také internetové stránky konkrétních značek samotných 

výrobců, zejména pak www.epline.cz, jež nabízí uživatelům k nahlédnutí nepřeberné 

množství televizních reklam na hračky současné i dřívější. Jako jistý doplňkový zdroj jsme 

využili celosvětový videoportál YouTube, pomocí kterého jsme náš výzkumný vzorek 

rozšířili ještě o nějaký počet televizních reklam, které jsme v žádném z jiných použitých 

zdrojů neobjevili. Celkově jsme tak sestavili soubor o celkovém počtu 138 televizních spotů.

7.2.3 Metoda selekce

V rámci utváření zkoumaného vzorku reklamních televizních spotů jsme použili 

metodu vícestupňového náhodného výběru, jinak zvaného taktéž cluster sampling. Na základě 

dostupnosti z kompletní populace všech televizních reklamních spotů nabízejících „hračku 

jako produkt“ v kategorii od narození do dvanácti let nakonec vzešel z prvního kroku 

výzkumného procesu výzkumný vzorek obsahující 138 exemplářů. Následně jsme skrze 

metodu významové selekce utřídili tento soubor pomocí určité typologie do jistých skupin 

tak, aby reklamní spoty vždy reprezentovaly dominantní významové struktury, respektive 

subdiskurzivní výpovědi o hračce, které se nám podařilo identifikovat na základě pilotáže.

Tento soubor jsme dále na druhém stupni výzkumu roztřídili celkově do pěti 

významových clusterů (podskupin) reklamních spotů, kde každý z nich zastupuje právě jeden 

určitý subdiskurz.

Ve třetím kroku tohoto procesu jsme ze zmíněných čtyř souborů, významových 

clusterů, jež reprezentují převládající subdiskurzivní výpovědi o hračce, náhodně vybrali dle 
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vlastního uvážení z každého jednotlivého clusteru jednoho zástupce reklamního spotu, který 

jsme podrobili detailní analýze. Analýzu jsme neaplikovali pouze na jediného zástupce 

posledního clusteru (označeného jako „Jiné“), jelikož tento cluster představuje soubor 

reklamních spotů, které se nám nepodařilo zařadit do žádné z vytvořených skupin a tím 

pádem tento cluster zahrnuje různorodé reklamní texty bez zřejmého společného tématu nebo 

motivu.

7.2.4 Sampling unit (výběrová jednotka)

Výběrovou jednotku, kterou podrobíme analýze, představuje jeden televizní reklamní 

spot. Naše analýza se bude zabývat celkem čtyřmi televizními reklamními spoty, jež 

propagují hračku jako produkt. 

7.3 Základní výzkumná otázka

Jakým způsobem je „hračka jako produkt“ konstruována v televizní reklamě, 

která ji inzeruje?

7.3.1 Odvozené výzkumné otázky

O1: Prostřednictvím kterých nejvýznamnějších subdiskurzů je v televizní reklamě 

zobrazována „hračka jako produkt“?

Konceptualizace O1:

Jako základní prvek naší práce, ze kterého budeme následně vycházet při dalším 

zkoumání, jsme určili systematické rozřazení výzkumného vzorku do poměrně koherentních 

skupin (významových clusterů). Myslíme tím tedy reklamní spoty spojující „hračku jako 



71

produkt“ s podobnými motivy, které ji zasazují do analogických kontextů, a tím jí přiznávají 

obdobné významy. Odhalili jsme několik nejčastějších (hlavních) souborů subdiskurzivních 

výpovědí o hračce.

Diskurzem v širším slova smyslu označujeme množinu kódů a jejich pravidel, které 

využíváme při produkci významů, jež se vztahují k určitému námětu. Ganther Kress obecně 

definuje diskurz jako „systematicky organizované způsoby výpovědí spojené s určitým 

tématem nebo oblastí“ (Reifová a kol., 2004: 47). Foucault popisuje diskurz jako „systém 

reprezentace – způsob uvažování, tvorby a reprezentace vědění o určitém tématu (v 

konkrétním historickém momentu)“ (Hall, 1997: 44)

Závorka obsahuje vždy konkrétní počet reklamních spotů, jenž byl do jednotlivých 

významových clusterů zařazen:

 Charakteristika hračky jako produktu (48)

Hračka se nám v rámci tohoto významového clusteru představuje v reklamním 

televizním spotu jako produkt sám o sobě. Nalezneme zde popis konkrétní značky výrobku, 

ale i popis vlastností a dovedností, jimiž hračka disponuje. De facto lze pod toto označení 

shrnout reklamní spoty, které se snaží o specifikaci a zdůraznění vizuálních vlastností hračky, 

tím myslíme nové barvy a modely odlišné od stávajících typů či doplňky. Dále pak 

upozornění na substanční kvality, tedy nový materiál a zdokonalení funkcí a nakonec i vnější 

vlastnosti hračky, kdy reklama prezentuje nový vzhled loga nebo předvádí ocenění a 

certifikáty bezpečnosti. Hlavním motivem se tedy stávají jedna či více charakteristik hračky.

 Hračka jako cesta za adrenalinem a dobrodružstvím (39)

Reklamní spoty zařazené do tohoto významového souboru se vyznačují především 

tím, že s sebou přináší napětí a dobrodružství. Vlastnictví podobné hračky láká jeho majitele 

k poznávání nepoznaného, záchraně světa před padouchy či souboji s nejrůznějšími příšerami 

a monstry. Podobné produkty taktéž slouží ke strašení okolí a dalo by se říci, že čím ošklivější 

a nechutnější hračka, tím spíše dětské spotřebitele zaujme. Reklamní sdělení doprovází ve 
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většině případů akční nebo děsivý hudební podklad, jenž dodává produktu jeho osobitý 

charakter.

 Hračka jako projev image a integrační faktor v kolektivu (27)

V rámci tohoto souboru je hračka zobrazována jako předmět výjimečnosti, respektive 

výjimečnosti jejího vlastníka. Tato reklamní sdělení nám představují „hračku jako produkt“ 

spíše z individuálního pohledu, jako symbol osobité image, díky které bude majitel výrobku 

vyčnívat v davu a bude se cítit „in“. S tím souvisí obraz hračky jako zprostředkovatele či 

účastníka sociální interakce. Rozumíme tím určitý konstitutivní předmět, který vlastní všichni 

členové sociální skupiny. Náš zájem soustředíme pouze na interakci členů mimo primární 

sociální skupinu, tedy rodinu. „Hračka jako produkt“ zde reprezentuje objekt, díky němuž 

aktéři reklamního spotu tráví čas společně. Mnohdy je nám zobrazen také jako součást a 

forma komunikace skupiny, kde zastává roli komunikátu, který dané skupině přísluší.

 Hračka jako odměna či satisfakce (15)

Hračka je v tomto clusteru prezentována jako nástroj gratifikace, tedy proces 

odměňování za určitou činnost, kterou může být nejen specifická manipulace s hračkou, která 

je pak odměněna překvapením (například uvnitř hračky), ale také obchodní manipulace 

potravinových řetězců, které skrze sbírání různých bodů či nálepek lákají na odměnu ve formě 

hraček pro děti. Taktéž sem patří i zobrazení hračky jako produktu, respektive její užívání 

(hraní si), kterým rozumíme dosažení jisté satisfakce spojené s potěšením a radostí z ní. Tady 

chápeme satisfakci spíše jako uspokojení, vycházející ze splnění určitých nároků ze strany 

hračky (tvořící hračky, dotykové hračky atd.). 

 Jiné (9)

Do tohoto souboru byly zařazeny ty reklamní televizní spoty, jež dle našeho názoru 

nespadají do žádného z výše zmíněných clusterů. Prvky tohoto typu jsou námětově velice 

rozličné a obsahově nejednotné.
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V rámci rozdělení tohoto reklamního vzorku podle dané typologie, jež shromažďuje 

jednotlivé reklamní spoty do relativně souvisejících významových clusterů, je nutno 

podotknout jednu věc. Tyto významové soubory, jež zahrnují podstatné subdiskurzivní 

možnosti reklamního sdělení o hračce (tím rozumíme motiv, téma a další), nelze chápat jako 

striktně ohraničenou a uzavřenou kategorii. Zcela jistě bychom mohli ve výzkumném vzorku 

najít množství reklamních spotů, jež lze zařadit současně do vícera významových clusterů. 

Dle našeho úsudku jsme však řadili reklamní spoty vždy podle nejvýraznějšího motivu, který 

v samotné reklamě dominoval. Podle toho byl poté zařazen do svého clusteru.

Není pochyb o tom, že tato typologie, která zrcadlí hlavní významové struktury spjaté 

v reklamě s „hračkou jako produktem“, je zaměřena především na dětské konzumenty. 

Reklama sama o sobě je regulována zákonem a obzvlášť v případě těchto reklam mířících na 

děti se řídí přesným dodržováním etických norem. Co se týče reklamních spotů propagující 

hračky a jiné produkty pro děti, dochází zde z pochopitelných důvodů k jistým omezením a 

některé náměty je zakázáno interpretovat (viz. Příloha).

O2: Je v televizních reklamách „hračka jako produkt“ vyobrazována jako sociálně 

integrující prostředek?

O3: Je „hračka jako produkt“ v televizní reklamě prezentována jako pro-rodinný 

nástroj?

Konceptualizace O2 a O3:

Pozorováním zjistíme, zda celkově přítomnost hračky v televizní reklamě či konkrétně 

její užívání je nějak zásadně spojováno s kolektivem lidí, nebo jde naopak o 

individualizované jednání probíhající samostatně o jedné osobě. S tím je bezpochyby spjato i 

prostředí, v němž tento akt probíhá. Zajímat se budeme tedy především o hlavní postavy 

vystupující v reklamě a jejich identifikaci a dále také o postavy vedlejší, jež jsou s hlavní 

postavou (či postavami) v interakci. Kromě toho se taktéž zaměříme na to, zda a jakým 

způsobem případně pracují reklamní spoty s primární sociální skupinou, tedy rodinou. Je-li 
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rodina v reklamních spotech vůbec zastoupena, tak se dále budeme zabývat otázkami, zda 

„hračka jako produkt“ působí v televizní reklamě jako prvek integrující do rodiny, jestli 

v rámci rodiny pomáhá nebo posiluje komunikaci/interakci či naopak a nakonec se také 

podíváme na způsoby, jimiž je rodina v naraci reklamních textů prezentována.

Rodinou lze rozumět primární skupinu lidí. V televizní reklamě očekáváme zobrazení 

rodiny jakožto nukleární jednotky. Tu lze popsat jako společný život muže a ženy (rodiče) a 

jejich přímých pokrevních potomků (děti).

Naraci chápeme jako „řetězec událostí odehrávající se v čase a prostoru, které jsou ve 

vzájemném vztahu příčina – důsledek“ (Gillespie, Toynbee., 2006: 81). Naraci lze 

zjednodušeně popsat jako příběh, jež pro nás označuje v rámci televizní reklamy způsob, 

jakým je děj technicky, audiovizuálně, ale hlavně tematicky zpracován. Pro naše potřeby 

budeme zjišťovat, jak je narace dílčích reklamních spotů strukturována a s jakým prostředím, 

situacemi a významy je hračka spojována.

O4: Jaké komunikační (ideologické/hegemonní) strategie lze v televizních reklamních 

spotech rozlišovat?

Konceptualizace O4:

Výchozí zde pro nás budou principy ideologie a hegemonie, jež jsme si vysvětlili už 

v teoretické části (viz. Kapitola 4). V analýze reklamních obsahů se zaměříme na to, jaké 

ideologické struktury významů jednotlivé reklamní spoty prezentují, a jestli je možné 

prostřednictvím kulturálně – sémiotické analýzy obsahu reklamních textů identifikovat u 

takovýchto ideologických představ, jež jsou ukryty ve znakové podstatě přenášených obsahů, 

určitou společnou podstatu, která by se dala souhrnně označit například jako „ideologie 

hračky“ nebo „ideologie konzumerismu“.
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7.3.2 Výzkumná metoda

Z hlediska typu výzkumného materiálu a cílů, které si klademe, bude naše práce 

založena zejména na kvalitativním výzkumu za pomoci kulturálně-sémiotické analýzy. Na 

televizní reklamu nahlížíme jako na kulturní text, který pro nás ve vtahu k hračce, pojímané 

jako propagovaný produkt, může fungovat jako specifická výpověď jak o hračce samotné, tak 

všeobecně o širším rámci kultury, do které tento fenomén patří. V této práci se tedy budeme 

snažit identifikovat a dešifrovat významy, které v sobě jednotlivé reklamní texty nesou. 

Výchozími pro náš výzkum budou v prvé řadě principy sémiotické strukturální analýzy 

obsahů mediálního textu, kterou se budeme snažit aplikovat na reklamní texty. Nebudeme 

sledovat všechny aspekty, na které se celková sémiotická analýza obsahu mediálního textu 

zaměřuje, a nebudeme tuto metodu aplikovat zcela důsledně. V našem snažení však budeme 

směřovat k obdobnému cíli, kterým je „učinit vědomými nevědomé mechanismy čtení [v 

našem případě reklamního textu], respektive zdůraznit nereflektované mechanismy 

dekódování sociální reality jako celku a zahrnujícího naše kulturní, sociální, politické i 

ekonomické životní podmínky“ (Volek, 2002: VII). 

Pomocí této metody bychom tedy měli nakonec odkrýt latentní rozměr komunikace, 

což nám žádná jiná kvantitativní metoda není schopna nabídnout. Metodu sémiotické analýzy 

lze využít při zkoumání textů, jež zahrnují více než jeden znakový systém (McQuail, 2002).
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8. Analýza televizních reklamních spotů 

V této fázi diplomové práce přecházíme od teoretické části k praktické analýze celkem 

čtyř televizních reklamních videospotů, které v rámci svého sdělení inzerují „hračku jako 

produkt“. Výchozí se pro nás stává předešlý předvýzkum, z něhož nám vzešla typologie 

reklamních spotů. Ta je pro nás v podstatě odpovědí na naši první odvozenou výzkumnou 

otázku, označenou jako O1. 

Nutno ještě podotknout, že pro všechny analyzované vzorky, vybrané vždy 

z jednotlivých významových souborů platí, že se zcela jistě nejedná o striktně ohraničenou a 

uzavřenou kategorii. Není pochyb o tom, že jisté funkce, ať už se jedná o integrativní, 

gratifikační nebo popisné, nalezneme zároveň ve více reklamních spotech. Významové 

clustery jsme řadili vždy podle nesilnějšího motivu, jenž v daném spotu převládal. Je tedy 

možné, že analyzované vzorky se nám budou významově zcela jistě prolínat.

8.1 Charakteristika hračky jako produktu

Do prvního a nejobsáhlejšího významového clusteru, který pojí tematicky příbuzné 

reklamní spoty s ústředním námětem jedné či více charakteristik hračky, řadíme reklamní 

spoty popisující konkrétní značku výrobku, ale i popis vlastností a dovedností, jimiž hračka 

disponuje. De facto lze pod toto označení shrnout reklamní spoty, které se snaží o specifikaci 

a zdůraznění vizuálních vlastností hračky, tím myslíme nové barvy a modely odlišné od 

stávajících typů či doplňky. Dále pak upozornění na substanční kvality, tedy nový materiál a 

zdokonalení funkcí a nakonec i vnější vlastnosti hračky, kdy reklama prezentuje nový vzhled 

loga nebo předvádí ocenění a certifikáty bezpečnosti.

Reklamní spoty tohoto typu se opakovaně opírají o prezentaci charakteristik hračky 

buď samotným dítětem (skupinou dětí), nebo nějakým dospělým (rodiče, učitel), přičemž jde 

o kombinaci mluveného slova popisujícího současně předváděné funkce a vlastnosti hračky. 

Základem jsou zcela prosté narace, kde je v jednotlivých scénách hlavním motivem vždy 

jedna z charakteristik (případně jedna hlavní charakteristika zobrazená různými způsoby a 

využitím). V rámci tohoto clusteru se často setkáváme se představením „hračky jako 
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produktu“, který může nabývat různých podob a lze ji využít mnoha způsoby (postavička do 

sbírky – sněžítko – prsten – razítko atd.)

K analýze jsme zvolili reklamní spot na hračku Happy Nappers (30s.) od společnosti 

EPline, která taktéž zastává několik funkcí. V prvé řadě slouží jako zvuková plyšová hračka, 

která je vyráběna v mnoha zvířecích podobách (pejsek, beruška, jednorožec, opička, dráček), 

stejně tak může posloužit jako polštář či batůžek. Reklamní spot je k vidění na internetové 

adrese http://www.epline.cz/tv/index.php/happy-nappers.html.

1. stupeň označování – Denotace 

Zvolený vzorový spot začíná kreslenou animací, kdy nad šesti různými domečky svítí 

hvězdy a měsíc (1). Ke každému domečku vede cesta a v pozadí za domky je zobrazena 

kopcovitá krajina. Ozývají se tóny klavíru, přejetí všech kláves od nejhlubších tónů po ty 

nejvyšší, připomínající začátek pohádky. Za zvuku těchto tónů přechází obloha z noci na den, 

což nám značí rychlá změna pozadí obrazu – zmizení měsíce a hvězd, kde na jejich místo 

vystoupá zpoza kopců slunce (2). Animace se mění a přechází v barevný záběr na čtyři 

domečky, ze kterých naráz vychází pejsek, dráček, beruška a tučňák (3). Každý domeček má 

stylovou podobu, aby ladil se svým majitelem, tudíž první domeček (bráno zleva) nám 

označuje psí boudu (typické místo pro psího mazlíčka), druhý hrad (s nímž jsou draci 

v pohádkách spojováni), třetí růžový holčičí domeček (beruška je typickým dívčím 

symbolem) a nakonec čtvrtý domeček znázorňující iglú (tučňák je živočich spojovaný se 

severním pólem, stejně jako eskymáci, kteří žijí v těchto obydlích). Každý domeček taktéž 

vlastní ve svém štítě nápis „home sweet home“ (v překladu „domov, sladký domov“), 

označující nám vztah zvířátka ke svému obydlí a fungující jako hlavní znak reklamního spotu. 

Zároveň vlastní každý domeček vedle dveří zvonek, jež je jedním z vedlejších znaků zde i 

v dalším průběhu reklamy.
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1.       2.

3.       4.

Se změnou scény začíná hrát i veselá píseň, zpívaná sborem dětí, během které se 

zvířátka ocitají na dětském hřišti, což poznáváme podle jeho vybavení (4). Beruška se houpe 

na kačeně, dráček zase na řetízkové houpačce, stejně tak pejsek sedí na kládové houpačce a 

tučňák se klouže na klouzačce. Animace předvádí, jak dráček ze své houpačky vylétne a 

dopadá přímo na houpačku pejska, kterého houpačka založená na funkci páky vystřeluje do 

vzduchu. Vedle letícího pejska vzlétne do vzduchu i beruška, která zabírá místo přímo ve 

středu obrazu. V tomto momentě se obraz zastavuje a kreslená beruška splyne v reálný obraz 

dětského pokoje s ústředním motivem plyšového domečku, odpovídající tomu předchozímu, 

jehož vlastníkem byla beruška (5).

Text písně kopíruje v podstatě scény, jež se v reklamním spotu odehrávají. Představuje 

nám kreslené postavičky, které se na začátku reklamy stávají hlavními hrdiny, a posléze 

komentuje jejich oblíbenou činnost, kterou je hra. Se změnou animovaného obrazu na reálný 

pak znělka reklamy dokresluje šťastnou atmosféru, která v celém průběhu reklamního spotu 

panuje. Text písně zní:
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„Jsou to Happy, Happy Nappers

a tak rádi si hrají.

(rap) Zazvoň, rozepni a vyndej plyš,

hraj si s ní a uvidíš. (konec rapu)

Ty můžeš mít Happy Nappers též.

Jsou to Happy, Happy Nappers,

co si chtějí s Tebou hrát…“

Jak jsme již zmínili, scéna se přesouvá do dětského pokoje, jež nám označují v prvé 

řadě dvě hlavní postavy (chlapec a dívka), sedící každý ve své posteli se svým Happy 

Nappers (6). Jako vedlejší znaky pro identifikaci prostoru nám slouží barevné stěny, dětské 

postele a barevné dětské povlečení. Dívka vlastní domeček s beruškou, symbolicky 

v růžovém provedení patřící dívkám a chlapec zase hnědý domeček s pejskem, typický spíše 

pro chlapce. Oba jej nadšeně a nedočkavě rozbalují, přičemž se u toho šťastně usmívají. 

5. 6.

7.   8.
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Následují rychlé záběry, které za pomoci chlapce imitují, jak s hračkou nakládat a co 

všechno v sobě ukrývá. Stejně tak se mění i v rámci jednoho rýmu styl písně, kdy jsou záběry 

doplněny o slovní popis, který by mohl být taktéž označen jako „rapující“ vsuvka: „Zazvoň, 

rozepni a vyndej plyš, hraj si s ní a uvidíš“, během níž chlapec zazvoní na zvonek, ozvou se 

psí zvuky, jeho ruka rozepíná polštář (dveře do domečku) a vyndává plyšového psa. Scénu 

současně doplňují ještě červeně psaná hesla jako „Zazvoň!“ či „Z polštáře plyšové zvířátko“, 

které nám společně se zrychlenou automatickou manipulací na opičce znovu znázorňují, jak 

správně zacházet s hračkou (7). 

Píseň dále pokračuje ve svém veselém dětském duchu, na scéně se objevuje děvčátko, 

které opět rozepíná polštář, z něhož vyndává plyšovou opičku, kterou láskyplně obejme. Ani 

tento záběr se neobešel bez červeně psaného hesla: „Vydávají zvuky“. Následuje série rychle 

se měnících záběrů na tytéž děti z dětského pokoje s plyšovými zvířátky v náručí, běžící 

parkem či zahradou, což nám značí upravené přírodní okolí s chodníkem a sestříhaným živým 

plotem v pozadí. Záběry se střídavě mění ze samotných hraček na plyšáky v náručí dětí, jenž 

se s nimi mazlí, nebo je líbají (8), což nám evokuje silnou citovou vazbu, kterou si během 

jejich vlastnictví stihli k hračce vytvořit (ačkoliv doba vlastnictví nám zůstává neznámá). 

Výraz všech zobrazených dětí je v podstatě totožný, všechny se šťastně usmívají a jsou 

z hračky naprosto nadšené a unešené. Druhy zvířátek se každou scénou mění, tudíž je nám 

představen de facto celý sortiment Happy Nappers. Na jednom z těchto obrazů děvčete, 

tisknoucí si berušku k tváři, se objevuje poslední červené heslo: „Jsou heboučcí!“. Poslední 

z těchto rychlých záběrů je věnován skupince čtyř malých dětí tvořené dvěma dívkami a 

dvěma chlapci. Kamera je snímá shora a děti, stojící uprostřed záběru na trávníku, zvedají 

vzhůru ke kameře naráz svoje zvířátka, jakoby se jimi chtěla pochlubit (9).
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  9.    10.

11.   12.

V tomto momentě končí veselý text písně, vyzývající děti ke hře s Happy Nappers, 

nicméně znělka beze slov dohrává až do konce celého reklamního spotu. Zpěv nyní střídá 

dětský holčičí hlas, který znovu nadšeně popisuje kvality a funkce produktu: „Tvoji plyšoví 

kamarádi se promění v měkoučký polštář, který můžeš mít vždy s sebou. Happy Nappers jsou 

Tví kamarádi doma i na cestách.“ Během této věty reklamní spot ukazuje ještě záběry na 

usmívající se dívku, která symbolicky na závěr hry uklízí plyšové zvířátko zpět do jeho 

domečku, respektive uvádí hračku zpátky do její původní funkce polštáře (10). Ocitáme se 

opět v dětském pokoji, podle rozsvícených lampiček soudíme, že je již večer a sledujeme obě 

děti, které se chystají spát, jelikož si lehají pod peřiny (11). Mladší žena, identifikovatelná 

podle gesta ukládání dětí ke spánku jako jejich maminka, jim dává dobrou noc a přikládá 

dívce pod hlavu polštářek Happy Nappers. V detailu ještě sledujeme spící holčičku, jak si 

tiskne hračku pod hlavu. Závěrečný obraz (12) je věnován přehledu všech produktů ve formě 

polštáře i zvířátka, doplněný v pozadí o noční scenérii (měsíc a hvězdy). Tento záběr 

zakončuje dětský hlas slovním spojením, typickým pro všechny hračky od tohoto výrobce: 

„Přináší EPline, hračky pro tebe!“

Celý reklamní spot dává prostor jak logu hračky Happy Nappers v levém horním 

rohu, tak logu výrobce EPline v pravém horním rohu.
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2. stupeň označování – Konotace 

Počáteční kreslená scéna doplněná o klavírní tóny jako při začínající pohádce nás 

uvádí do děje. Tento krátký, zdánlivě bezvýznamný okamžik poutá hned v počátku 

reklamního spotu pozornost dětského respondenta. Konotuje totiž začátek té nejtypičtější 

dětské zábavy, což je koukání na pohádky. Tudíž dítě tomuto zvuku ve spojitosti s kresleným 

obrazem neodolá a reklama si ho tím pádem získává již ve svém začátku. Taktéž veselá 

zvířátka pohybující se na dětském hřišti, evokující nám něco roztomilého, hravého a 

zábavného, nám znázorňují situaci, které bychom se taktéž rádi hned zúčastnili (1-4). 

Rozlišujeme několik druhů produkčních technik, jež lze v reklamě využít. Autor 

reklamy může založit reklamu pouze na vystoupení živých herců, taktéž pouze využít 

animace a v neposlední řadě použít obojího smíšeného typu, kdy jsou živí herci kombinováni 

s animací, jako je tomu i v tomto analyzovaném reklamním spotu. Samotný produkt se pak 

stává metaforou pro animované postavy, z nichž na sebe přenáší jejich vlastnosti a charakter a 

ve fantazijním světě dítěte je pak výrobek pojen se spokojenou hrou a zábavou, jako tomu je 

v úvodní animované scéně se zvířátky.

Za zmínku stojí i aplikování existenčních vzorců dětského chování (cílové skupiny), 

což se projevilo v tomto reklamním spotu vysokým tempem veškerých scén. Tvůrci této 

reklamy záměrně napodobují rychlost pohybu dětí při hře a to dokonce i ve scénách 

zakládajících si na rodinné atmosféře, které bývají obvykle klidnějšího rázu. U dětí od tří let 

je známo, že je jejich hra založena na interakci s jejich vrstevníky. Proto i zde byla použita 

technika tzv. „sjednocení davu“, která v rámci reklamního spotu představuje produkt nejprve 

skrze sourozence a posléze skrze celou skupinku čtyř šťastných dětí, které průběh celého 

spotu tráví ve společnosti plyšové hračky – jejich nového kamaráda, jak je dětem zároveň 

prostřednictvím závěrečného sloganu vnucováno.

Neměli bychom opomenout ani prostředí, kde se příběh reklamního sdělení odehrává. 

Důraz je kladen především na prostředí vlastního domova, respektive dětského pokoje (6, 11), 

který jako dětský identifikujeme nejen díky jeho vybavení, ale především proto, že je obýván 

dvěma dětmi, které na základě indexálních znaků vnímáme jako sourozence. Nejen, že sdílí 

společný pokoj, ale každý zde vlastní svou postel a pro reklamní spot i důležitou hračku 

Happy Nappers. Prostředí domova nám konotuje pohodu, útulno, bezpečí, radost a 
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spokojenost, jež doma v rámci rodiny zažíváme. Podobné pocity a emoce v nás vzbuzují i 

četné situace, v nichž jsou děti jakožto postavy příběhu zobrazovány. Velice často hračku 

objímají a mazlí se s ní (8), což nám konotuje lásku, péči a starostlivost, která je jim ze strany 

rodičů poskytována. Svoji hračku chrání a velmi zřetelně dávají najevo svůj vřelý vztah k ní, 

de facto jako by imitovaly chování vlastních rodičů k nim. Hračka se stává jejich součástí 

skrze pouto, které si dítě k předmětu vytvořilo, stejně jako je tomu po porodu mezi matkou a 

jejím dítětem. 

Tento faktor je klíčový například pro děti z dysfunkčních rodin, kterým se nedostává 

mnoho pozitivní interakce s rodiči. V reklamě pak hledají to, co jim v reálném životě schází, 

tedy jako například kompletní rodinu či hravé a laskavé rodiče. Tato analyzovaná reklama je 

doplněna navíc o scény plné smíchu, nadšení, prostoupené všeobecnou pohodou. Všechny 

tyto znaky manipulují dětmi prostřednictvím nereálných představ a nereálných obrazů 

současného světa. Tento reklamní spot pro nás nemusí představovat až tak nereálný svět, 

nicméně disponuje až přemírou štěstí a radosti ve tvářích hlavních postav.

Důležitou funkci zde zastává hudební podkres, ale také zpívaný a mluvený komentář. 

Hudební podklad zde slouží jako prostředek k navození veselé a hravé atmosféry. Jedná se o 

živou hru na klavír, konotující nám jistý druh hravosti v kreslených pohádkách, takřka by se 

dalo říci až cirkusového představení. Tento dojem nám potvrzuje i text písně, jež se line skoro 

celým reklamním spotem. Informuje nás o tom, že plyšová zvířátka Happy Nappers si rády 

hrají a chtějí si hrát právě s námi. Vsuvka ve stylu „rapu“ nás krátce poučuje o manipulaci 

s produktem, jak ho z polštáře proměnit na plyšové zvířátko. Hlavním cílem není ani tak zpěv, 

nýbrž pouze přednes textu formou rytmických hesel, jak s hračkou zacházet. Dětskému 

divákovi jsou tak prezentovány ty nejzákladnější informace o propagovaném produktu. 

Zjišťuje, že stačí pouze zazvonit, rozepnout a vyndat plyš a hračka dosáhla své proměny na 

plyšové zvířátko. Aby text v rámci přednesu informací respondenta nenudil, použil zde tvůrce 

reklamy formu dialogu (střídání přednesu textu) mezi dětský zpívající soubor a sólistu. 

Zatímco veselá píseň je věnována sboru, rapová vsuvka a závěrečný slogan recituje samotný 

dívčí hlas.
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Co se týče lingvistického sdělení, to je velmi často v našich analyzovaných reklamních 

textech oproštěno od jakýchkoliv forem souvětí. Reklamní sdělení v tomto případě 

komunikuje prostřednictvím jednoduchých vět ať už v textu písně („Zazvoň, rozepni, vyndej 

plyš…“), nebo skrze červeně psaná hesla („Z polštáře plyšové zvířátko!“). Můžeme tedy 

tvrdit, že je zde autory dodržována zásada tzv. KISS20. Výjimku tvoří pouze závěrečné 

souvětí „Tvoji plyšoví kamarádi se promění v měkoučký polštář, který můžeš mít vždy 

s sebou.“ Tvůrce reklamy tady však spoléhal na opakování jedné a té samé informace 

(viz. níže) o proměně plyšové hračky na polštář a naopak, tudíž jeho záměrem bylo pouze 

oživit předchozí sdělení.

Jak jsme již výše definovali, představování hračky, ať už samostatně, nebo v náručí 

dítěte, je doplňováno červeně psanými hesly (7-8). Tyto hesla mají funkci jakýchsi indexů 

výroby a vlastností samotné hračky, jež podporují tytéž funkce předváděné hlavními hrdiny 

v naraci reklamního sdělení, a stejně tak komentované v textu písně. Jedná se v podstatě o 

trojí opakování té samé informace, které slouží ke zdůraznění neobyčejných vlastností tohoto 

předmětu. Toto opakování má za úkol zvyšovat přesvědčovací funkci reklamy a sdělení 

reklamy pak tím spíše na dětského diváka působí a upoutává jeho pozornost. Proto častokrát 

dochází v této reklamě nejen k neustálému vizuálnímu i verbálnímu zobrazování kvalit a 

funkcí hračky, ale také k opakování názvu produktu v textu písně (Happy Nappers). Vedle 

toho sledujeme po celých 30 sekund spotu v obou horních rozích jak název produktu, tak i 

název firmy a v dolní části pak odkaz na internetové stránky výrobce. V reklamní komunikaci 

hračky jako produktu s důrazem kladeným na toto opakování jejích charakteristik i názvu 

výrobce lze označit takovéto představení vlastností a funkcí hračky (opakované) s jistými 

diferencemi jako stereotypní.

Typickým zakončením v podstatě všech reklamních spotů v rámci všech 

významových clusterů je reakce na současný trend už takto malých dětí, kterým je 

„surfování“ na internetu. V důsledku toho je pak závěrečný záběr těchto reklamních spotů 

(této reklamy nevyjímaje) obohacen o odkaz na webové stránky výrobce (12), případně také o 

facebookový profil (což se tohoto konkrétního případu zrovna netýká).

                                               
20 Z anglického spojení „Keep it short and simple“ (v překladu „Řekni to krátce a jednoduše“).
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Mýtus hračky jako nástroje k vytvoření ontologického bezpečí

Tento mýtus, jež jsme v reklamním textu demaskovali, vyplývá ze sdělení poměrně 

snadno. Na základě vizuálního, ale také verbálního zpracování, ve kterém jsou hlavními 

motivy právě produkty Happy Nappers, jsme mýtus odkrývali postupně, jelikož byl 

prezentován zdánlivě skrytě skrze vlastnosti produktu. Důležitou roli zde sehrává znělka 

celého reklamního spotu, jejíž text v podstatě zrcadlí osobnost dítěte. Dítě pak v hračce 

identifikuje sebe sama, tedy individuum, které si velice rádo hraje a vždy na hraní bude mít 

čas. Neobyčejná vlastnost tohoto produktu, kdy se polštář lehkou manipulací může změnit na 

plyšové zvířátko a naopak, představuje pro dítě výjimečnost tohoto předmětu, která produkt 

vyzdvihuje v rámci oblíbenosti nad ostatní hračky. Na základě toho si dítě k produktu utváří 

jistý vztah, zvířátko se pro něj opravdu stává kamarádem. 

V průběhu celého spotu tráví děti čas ve společnosti plyšové hračky, kterou šťastně 

objímají, líbají, mazlí se s ní. Všechny tyto scény nám konotují radost a spokojenost z 

nalezení nového kamaráda, jak je dětem zároveň prostřednictvím závěrečného sloganu 

vnucováno. To vše podporuje i fakt, že produkt je současně představován jako předmět 

funkční pro den (plyšové zvířátko – kamarád) i noc (polštář). Reklamní spot se tedy opírá o 

instituci přátelství a manipuluje děti ke koupi skrze nového kamaráda, který bude vždy 

schopný s nimi trávit čas, nikdy je neopustí, pokud sami nebudou chtít, můžou se mu svěřit, 

důvěřovat mu, hrát si sním a promítnout si do něj všechny snové představy a iluze fiktivního 

světa.

Zobrazené pojetí domácího prostředí a rodinné pohody rozvíjí zároveň mýtus rodiny 

a domova jako místa k vytvoření ontologického bezpečí, ve kterém se setkávají pojmy jako 

štěstí, radost, láska a bezpečí, respektive vyobrazení šťastných dětí z funkčních rodin, jež 

v podstatě nemají na práci nic jiného, než si hrát. Tento mýtus, který v reklamním sdělení 

identifikujeme jakoby na pozadí, slouží k posílení pocitu štěstí a radosti v reklamním textu, 

které vyplývají z objevení nového kamaráda. Prostředí domova nám navíc konotuje pohodu, 

útulno, bezpečí a spokojenost, jež doma v rámci rodiny zažíváme. Podobné pocity a emoce 

v nás vzbuzují i mnohé situace, do nichž jsou děti v rámci příběhu zasazovány. Velmi často je 

sledujeme, jak hračku objímají a mazlí se s ní, což nám konotuje lásku, péči a starostlivost, 

která se jim ze strany rodičů poskytována. Svoji hračku chrání a velmi zřetelně dávají najevo 
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svůj vřelý vztah k ní, de facto jako by imitovaly chování vlastních rodičů k nim. Hračka se 

stává jejich součástí skrze pouto, které si dítě k předmětu vytvořilo. 

Veselý hudební doprovod a idylické scény, provázené dětským smíchem a radostí 

konotují představu domova jako místa, z něhož dýchá pohoda a spokojenost a taktéž konotují 

představu rodiny jakožto instituce poskytující zázemí, bezpečí a lásku. Vzhledem k tomu, že 

nám tato reklama poskytuje taktéž náhled na setkávání vrstevníků, ať už sourozenců nebo 

přátel, za účelem hraní, mohou spolu děti sdílet skrze hračku svoje názory, emoce, mohou 

společně komunikovat a tím se začlenit do širší sociální skupiny. Díky tomuto „bytí 

s ostatními“ pak instituce rodiny zastává roli pomocníka při posilování individuálního 

zakoušení světa, ve kterém dítě žije, jako místa důvěrně známého. Napomáhá v posílení 

individuální identity dětského spotřebitele a prostřednictvím sdílení sebe sama s okolím, 

komunikací a vzájemnou výměnou vědomostí a zkušeností taktéž eliminovat pochybnosti a 

strach, který vychází z charakteru naší každodennosti. 

Funkce rodiny a domova jako institucí tedy tkví zejména v posilování bazální důvěry 

v naše postavení ve světě a jeho poznávání jako jasnějšího, respektive jako bezpečného místa, 

tedy konstruujícího ontologické bezpečí. K tomu dochází hlavně skrze poskytované zázemí, 

lásku a pohodu v rodinném kruhu (viz. Kapitola 2.2).

Ideologie

Jádro ideologického smýšlení tohoto reklamního sdělení můžeme pozorovat už výše 

v definování mýtu. Rodina je zde konstruována jako instituce posilující ontologické bezpečí a 

hračka jako prostředník k jeho dosažení. Socializační charakter rodiny a domova (můžeme 

nejspíš říci, že i hračky), který je reklamním spotem prezentován, představuje taktéž její 

primární funkci, nicméně zcela opomíná její výchovnou a didaktickou funkci, jež jsou pro 

vývoj dítěte neméně důležité. Reklamní text však přináší idealizované představení domácího 

prostředí, kam zasazuje hračku, která se s ním v očích dítěte neoddělitelně pojí. Ideologickou 

rovinu sdělení však shledáváme v přisvojení výše zmíněných znaků instituce rodiny a domova 

produktem, který je využívá ve svůj prospěch tím, že nám podsouvá jistou představu. Ta je 

založena na mechanismu „zdůvěrňování“ našeho každodenního života a poskytování pocitu 
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bazální důvěry, potažmo bezpečí ve světě, ve kterém žijeme. Nabýváme pak dojmu, že tento 

proces plyne pouze z vlastnictví konkrétního produktu, jímž jsou plyšové hračky Happy 

Nappers a neexistují žádné další způsoby, jak onoho pocitu ontologického bezpečí dosáhnout.

Celkově tak lze tvrdit, že naše důvěra v zakoušení každodenního života je 

podporována díky spotřebě, věčné konzumaci zboží, bez které bychom se ve většině případů 

obešli, ale díky reklamě nabýváme dojmu, že je pro nás nepostradatelná. V rámci tohoto 

reklamního sdělení tak můžeme tuto ideologii nazvat ideologií konzumerismu.

8.2 Hračka jako cesta za adrenalinem a dobrodružstvím

Reklamní spoty tohoto typu se vyznačují především tím, že s sebou přináší napětí a 

dobrodružství. Vlastnictví podobné hračky láká jeho majitele k poznávání nepoznaného, 

záchraně světa před padouchy či souboji s nejrůznějšími příšerami a monstry. Reklamní 

sdělení doprovází ve většině případů akční hudební podklad, jenž dodává produktu jeho 

osobitý charakter. A to je taktéž případ námi vybraného vzorku pro tento typ souboru. Jedná 

se o reklamu na hračku Kor (50s.), magnetickou stavebnici od švýcarské firmy Geomag. 

Zakladatel firmy Claudio Vincentelli vynalezl první stavebnici Geomag již roku 1998, 

samotná firma pak vznikla až v roce 2003. Její pobočky bychom nalezli po celém světě a i 

přes relativně krátkou dobu své existence dokázala společnost získat řadu prestižních ocenění. 

Stejně tak se pyšní mnoha atesty a bezpečnostními zkouškami, které prokázaly její naprostou 

zdravotní nezávadnost (Geomagworld.cz). Reklamní spot lze zhlédnout na internetové adrese 

http://www.youtube.com/watch?v=7PwTrW27P1c

1. stupeň označování – Denotace 

Reklamní spot začíná záběrem na letící meteority, mířící přímo na planetu, podle 

barev identifikovatelnou jako Zemi (1). Meteority a potažmo celý vesmír jsou prvním hlavním 

znakem reklamního spotu. Krátký prostřih nám tuto situaci doplňuje o záběr na jakousi 

budovu, označující podle otevřené střechy otáčející se k hvězdné obloze a robotických zvuků 
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vesmírnou stanici. Prostředí se mění a kamera se dostává do pokoje, kde malý chlapec potmě 

sleduje v televizi kreslený pořad. Astronaut nastupující do rakety nám opět evokuje 

„vesmírno“ (2). Chlapec má vedle pohovky psa a jeho kňučení nám značí, že se něco děje. 

Chlapec hnán zvědavostí a tajemnem, což je druhý hlavní znak linoucí se příběhem, se jde 

podívat ven z okna, sledujíce padající meteority (3). Celý tento sled událostí je podkreslen 

tajemnou a dramatickou hudbou. Hudba zde celkově zastává významnou roli označujícího 

divákových emocí. V tomto momentě označuje napětí a očekávání.

1.     2.

3.     4.

5.     6.

Následují tři rychle po sobě jdoucí záběry, doprovodná hudba sílí a nabírá na 

energičnosti a meteority dopadají na zem. Zde identifikujeme hlavní postavy příběhu. První 

meteorit padá k chlapcovu domu do bazénu (4), druhý přímo před skupinu dle vnějších znaků 
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symbolizující rodinu (5) a třetí pak padá do lesa taktéž přímo před skupinu chlapců, 

projíždějících tudy na kole (6). Jiný pohled z vesmíru ještě dokazuje prostřednictvím výbuchů 

na jednotlivých místech Země dopady oněch meteoritů. 

V dalších záběrech jdou všichni aktéři televizní reklamy zjistit, o co se jedná. První 

záběr nám reklamní spot nabízí od chlapcova domu s doprovodnou fanfárou. „Cosi“ se vynoří 

z vody a jeho pohledem (tento pohled simuluje oko kamery) sleduje chlapce v doprovodu 

svého psa, jak si na „něj“ zvědavě svítí baterkou (7). Taktéž tomu je i v dalším záběru na 

rodinu, která povzbuzena zvědavostí běží k místu dopadu (8). Až doposud divák netuší, o co 

se vůbec jedná, „cosi“ zatím zůstává ukryto jak divákovi, tak aktérům reklamy. Až nyní se 

rodině naskýtá pohled na skládající se žlutou hračku v písku, označující podle všech 

předchozích okolních znaků mimozemskou bytost (9). Stejně je tomu tak i v lese, kdy chlapci 

nad lesním porostem sledují vznášející se zelenou postavičku (10). 

7.    8.

9.

Od tohoto momentu se hudební podkres zcela mění z dramatického za klidnější, 

evokující úžas a překvapení. V několika dalších průstřizích se skladba hračky dokončuje a 

mimozemšťan se postupně přibližuje a přistává dívce (z rodiny) a jednomu z chlapců v lese 
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do dlaní. Že nejde o tvora nebezpečného a hrozného nám značí dívčin úsměv (11). Nakonec 

v dalším záběru přilétá i poslední, tentokrát svítící, modrý mimozemšťan k chlapci u domu 

(12). 

10.   11.

12.   13.

14.   15.

Hudba se opět mění na dynamickou a energickou a jak příběh začal, tak také končí u 

chlapce, jež sedí ve svém pokoji na posteli. Ten si už s hračkou (mající zde už pouhou funkci 

neživé hračky) hraje a mění různě její tvar. Neví však o tom, že je oknem sledován stejně 

vypadající bytostí, která díky své velikosti, zvukům a pohybu představuje opravdové živé 

stvoření (13). Poslední obraz je věnován tomu samému zelenému tvorovi z reklamy na 

vesmírném pozadí se všemi typy této stavebnice, poletující ve stavu beztíže okolo (14). Bytost 
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se otočkou změní na nápis „Kor“, jež značí název produktu, přičemž je záběr doplněn také o 

název firmy a odkaz na internetové stránky (15).

2. stupeň označování – Konotace

Jelikož je tento reklamní televizní spot prostý všech lingvistických sdělení a soustředí 

se tedy pouze na narační obsah, velice důležitou funkci zde sehrává hudební podkres. Ten zde 

zastává významnou roli označujícího divákových emocí, jež je stimuluje a posiluje. Hudba je 

odezvou vůči podnětům ve vyprávění příběhu, který nám reklamní spot přináší a nenápadně 

ovlivňuje i jejich podání. V našem případě zastává hudba v reklamě určitý způsob zakotvení21

a je nápomocná při upevňování významů ve sdělení (Larsen, 2002).

Jak jsme již výše popsali, první záběr (1) nám vykresluje vesmír a letící meteority 

mířící na Zemi. Hudba je od začátku (1-3) dramatická a napínavá, což také odpovídá situaci 

v příběhu. Nikdo v podstatě zatím neví, co se děje. Z podkresu zaznívá basa, která společně 

s nervózní a tajemnou melodií může obecně konotovat tajemno, očekávání, napětí a drama. 

S dopadem meteoritů a změnou scény se částečně mění i hudba (4-6). Její intenzita sílí a 

hudba začíná přecházet z tajemné na akční, energickou, až dramatickou, k čemuž napomáhají 

i vířivé tympány, které se přidaly k base. Hudba nám v tomto momentě konotuje, že se blíží 

vyvrcholení a čas odhalení. 

Společně s obrazem (7), kdy se hračka poprvé odkryje hlavnímu hrdinovi (ne však 

divákovi), zaznívá fanfára žesťových nástrojů, která znamená jediné – odhalení skrytého 

tajemství a moment překvapení. Charakter hudby se zásadně mění, příběhem (9-11) se line 

táhlá melodie smyčců a ve spojitosti s příběhem konotuje úžas, překvapení, očekávání a 

zájem. Eufonická melodie nás doprovází téměř až do konce a zcela odpovídá příběhu 

v reklamě. Hračka (stavebnice) se s obratností a lehkostí poskládá do finálové postavičky a za 

                                               
21 V Barthesově pojetí se jedná o dva znakové systémy a jejich vzájemný vztah uvnitř jednoho reklamního 

sdělení (specifická spojitost mezi obrazem a textem). Podle něj existují pak dvě možnosti tohoto vzájemného 

vztahu: převod a zakotvení. Reklama nám obvykle předkládá právě funkci zakotvení. Oba principy se však 

v reklamě mohou vyskytovat společně a fungovat tak jako usměrnění série označovaných v obsaženém 

polysémickém textu (Schröder, 2002).
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příjemného napětí se opatrně položí do dětských dlaní. Tím nám vzniká vazba nově vzniklého 

přátelství.

Od záběru (13) až do konce reklamního spotu zní obdobný hudební podkres, jako jsme 

slyšeli už na začátku, nicméně poznáváme zde jisté rozdíly. Ačkoli zde zaznívají stejně 

energické smyčce, hudba už nemá takovou razanci jako zpočátku. Toto zmírnění i tak 

energického podbarvení s finálovou gradací je jistým příslibem dobrodružství, které si s 

vlastnictvím této stavebnice může respondent užít. Vzbuzuje zájem o takové zážitky, jež 

zakusili i hlavní hrdinové v reklamním spotu – vidina pro dítě více než lákavá.

Vraťme se ale k samotné narativní struktuře. Prezentován nám je fantazijní, až sci-fi 

příběh, zahrnující tři typy účastníků cesty za tajemstvím, kteří jsou ovšem ve většině případů 

součástí skutečného života dítěte. Tvůrce reklamy zde využívá možností imaginárního světa, 

který si dítě ve své mysli utváří. V prvé řadě nám představuje reklamní spot jedince, 

samotného chlapce, kterého doprovází pouze jeho pes. Z chlapce se uprostřed noci v podstatě 

stává neohrožený hrdina, který ačkoli doposud netuší co se děje, tak se i navzdory tomu 

vydává ven, aby prozkoumal tajemství zahrady. Zadruhé pracuje reklamní spot se symbolem 

rodiny. Divák může shledat sám sebe jako účastníka rodinného výletu do přírody, kde 

společně s rodiči a sourozenci poznává nová místa a věci mimo domov. Společně pak při 

setkání s postavičkou Kor získává nového člena rodiny. A nakonec reklamní text přináší ideu 

společně tráveného času s kamarády, kdy je v podstatě každá výprava kamkoliv 

dobrodružstvím a nezapomenutelným zážitkem. Využití těchto tří hlavních hrdinů, potažmo 

znaků, jako prostředku k vlastnímu ztotožnění se s jedním z nich pomáhá konotovat 

představu, že i my můžeme díky tomuto produktu zažít podobné dobrodružství, ať už sám, 

s rodinou či s přáteli.

Vesmír sám o sobě představuje vidinu nekonečna opředeného tajemstvím a padající 

hvězdy zase imitují člověku splněná přání.
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Mýtus touhy po dobrodružství

Mýtus tohoto typu se v rámci významového clusteru reklamních spotů, založených na 

dobrodružství a napětí odměněnými skvělými zážitky, vyskytuje zhruba ve třech čtvrtinách 

daného souboru. Všechny tři prezentované situace vstupují s určitými obměnami do 

fantazijního světa dítěte a tvarují jeho myšlení tak, aby i ono zatoužilo stát se součástí něčeho 

neobyčejného. Protože mýtus dobrodružství v očích dítěte znamená vždy příslib 

nezapomenutelných zážitků. Zde před námi jasně vyvstává charakter takovýchto 

dobrodružných cest, obzvláště pak ve spojení s rodinou či přáteli. Kolektivní síla v nás 

vyvolává pocit neohroženosti a pomáhá k odstraňování pocitu nejistoty a nepředvídatelnosti 

okolní reality, kterou jsme obklopeni. Sdílení výjimečných prožitků s rodinou či kamarády je 

faktor upevňující bazální důvěru v naše místo ve světě. Každodenní individuální zakoušení 

světa, ať už sám či společně se svými blízkými prostřednictvím nových poznatků a 

dobrodružství (včetně toho, že podporuje integritu skupiny), působí bezpečněji a 

srozumitelněji. Skrze cestu za neznámem, která v tomto mýtu představuje záruku 

neobyčejných zážitků a překvapení, sledujeme vzájemnou interakci známých lidí 

napomáhající ke zdůvěrňování světa a řadí tak dobrodružství do našich životů. 

Podle slov Martinové jsou projevy této touhy po dobrodružství založeny na dvou 

různých principech. V prvé řadě jde o princip směřující k prožitku. Jedinec vnímá své vlastní 

hranice, ale pociťuje touhu je stále překračovat. Chce vnímat život všemi smysly, zažívat 

nové věci, účastnit se něčeho, co přesahuje hranice a smysly vnímatelného, chce žasnout a 

stále přesahovat každodennost čímkoliv neobyčejným, tajemným a napínavým. Život sám o 

sobě představuje určitou hodnotu. Původcem těchto zmíněných prožitků může být svět sám, 

ve spojitosti s konzumním životem (zážitkové firmy atd.). Druhý typ prožitků má svůj původ 

někde „jinde“, rozumíme tím prožitky z paranormálních jevů, meditací či drog. A nakonec se 

nám představují prožitky z krásna, působící jako esence života (Martinová, 2005). Zde 

bychom mohli použít výrok o vrozené lidské touze od Jana Ámose Komenského: „Nechť 

člověk využívá všeho co má, a to bezpečně“ (Komenský, 1992: 57).

Druhý princip, na kterém touha po dobrodružství staví, je princip směřující 

k sebepojetí. Tento princip spočívá ve vystižení touhy být sám sebou, nějakým způsobem se 

realizovat a rozvíjet, uskutečňovat své vlastní duševní i tělesné potřeby a vyhranit si svůj 
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osobní statut. V tomto případě představuje hodnotu člověk sám o sobě. Tato touha prochází 

de facto třemi fázemi. První je fáze sebepřijetí, a to jak fyzické, tak smyslové. „Nejde jen o 

dobrý spánek a jídlo, i když patří k dobrému životu. Tělo a duše tvoří jednotu a srdce a duch 

také nechtějí přijít zkrátka“ (Martinová, 2005: 48). Následuje fáze seberealizace ve smyslu 

překonávání doposud nepřekonaného, touha po něčem vzdálenějším a mimořádnějším. 

A nakonec sebepoznání a uskutečňování sebe sama, respektive svých tužeb 

(Martinová, 2005).

Ideologie

Pro většinu reklamních sdělení mířících na dětského diváka je typickým prvkem 

vyprávění. Ať už se jedná o reklamní spoty na hračky, cukrovinky nebo určité zážitky. Stejně 

tak je tomu i v tomto reklamním textu, ačkoli zcela eliminoval jakékoliv lingvistické sdělení. 

Příběh jako takový představuje ten nejmocnější startovací princip pro nakupování, 

zabudovaný hluboko v dětském podvědomí. Tím ze strany tvůrců reklamy dochází de facto 

k systematickému zániku dětské schopnosti racionálního uvažování. Napětí a tajemství 

v příběhu sehrává svou roli už po staletí a ne jinak je tomu i v analyzovaném spotu. 

V reklamním textu se malý chlapec, děti se svými rodiči a parta kamarádů vydává za 

poznáním tajemných padajících meteoritů, které se později promění na neznámé tvory a 

s hlavními hrdiny se spřátelí. Dobrodružství v tomto případě, láká dětskou pozornost, příběh 

obsahuje zápletku a má své hlavní hrdiny, se kterými se dítě ve své hlavě ztotožňuje. 

Abstraktní podněty jsou zkonkretizovány a složité myšlenky okolo produktu jsou 

zjednodušeny. 

Vyprávění je výborným nástrojem k vyvolání emocí, což pro reklamu na hračky platí 

dvojnásob, vzhledem k tomu, že obecná fakta o produktu dětského respondenta pochopitelně 

nezaujmou. A v neposlední řadě jde především o to, aby si dítě reklamu co nejlépe a nejdéle 

zapamatovalo. Tedy by se dalo říci, že čím živější a zajímavější příběh je, tím delší je pak i 
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působení tzv. sleeper effectu22, což se v tomto případě, dle našeho názoru, skrze vesmírný 

námět podařilo. 

Televizní reklamní spot na produkt Kor Geomag pracuje taktéž s příběhem, který 

diváka strhává do děje. Vytváří napětí a konzument se na základě toho identifikuje s dětmi 

v reklamě a tím podléhá její manipulaci. Primární touhou však není tak úplně hračka jako 

taková, nýbrž samotné dobrodružství a zážitky, které jsou nám ve spojitosti s hračkou 

předkládány. Reklama nám nabízí možnost, jak uskutečnit podobné cesty za dobrodružstvím, 

a to skrze nákup propagovaného produktu a jeho vlastnictví. Ideologie konzumerismu

přesvědčuje diváka, že díky konzumu daných komodit může zažít neobyčejné zážitky a 

tajemná dobrodružství, přičemž ve skutečnosti funkce hračky závisí na individuálním použití 

jejím majitelem. 

8.3 Hračka jako projev image a integrační faktor v kolektivu

Dalším z významových clusterů, který souhrnně nazýváme „Hračka jako projev image 

a integrační faktor v kolektivu“, ve svém názvu zahrnuje jasně vymezenou úlohu „hračky jako 

produktu“. Nejen, že dotváří moderní osobnost jedince, ale zároveň se ukazuje jako 

prostředník či pouhý doprovodný účastník interakce lidí, setkávajících se mimo primární 

sociální skupinu (rodinu). „Hračka jako produkt“ v rámci tohoto významového souboru 

sehrává v naraci některých reklamních spotů hlavní roli, avšak mnohem častěji (převážně) je 

prezentována v podobě jistého přirozeného aktéra. Představuje určitý konstitutivní předmět, 

díky kterému se samotná interakce skupiny dětí vůbec děje. Hračka zde reprezentuje objekt, 

díky němuž aktéři reklamního spotu tráví čas společně a mnohdy se stává i nedílnou součástí 

komunikace ve skupině, kde zastává roli komunikátu, který dané skupině přísluší. Společně 

s tím je hračka symbolem osobité image, ukázka modernosti, díky které majitel výrobku 

vyčnívá z davu a nejen, že se cítí být „in“, ale také díky tomu zapadá do kolektivu a je jím 

uznáván.

                                               
22 Tento efekt vzbuzuje v zákazníkovi během návštěvy konkrétního obchodu touhu po nákupu určitého zboží 

ještě poměrně dlouhou dobu, co respondent shlédl tento typ reklamy.
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Ze skupiny jsme vybrali zajímavý reklamní klip na produkt, který vznikl na základě 

filmového zpracování příběhu pro děti My Little Pony: Equestria Girls (2013). Tvůrcem 

tohoto animovaného filmu je výrobce hraček Hasbro, který dětem již v minulosti představil 

několik příběhů kreslených pony ze země Equestria. V našem příběhu tito pony ožívají, 

stávají se živými bytostmi a díky Hasbro se tyto panenky dostávají do obchodů.  Reklama 

jako taková tedy propaguje panenky Equestria Girls (30s.), které se stejně jako ve filmovém 

zpracování ocitají ve školním prostředí. Reklamní spot je ke zhlédnutí na internetové adrese 

http://www.youtube.com/watch?v=15DSbL1UY4Y

1. stupeň označování – Denotace

Počáteční záběr tohoto reklamního spotu je věnován názvu animovaného filmu, 

známého z televizních obrazovek, zároveň ale označující taktéž logo hračky (1). Reklama 

přechází k dalšímu záběru, kde z pódia po schodech, za doprovodu libé ženské znělky 

„Equestria Girls“ a blikajících světel za zády, schází skupina šesti mladých dívek (2). Znělka 

nám hned zpočátku ozřejmuje, o koho jde, jelikož se pravděpodobně nejedná o obyčejné 

dívky, nýbrž o hlavní postavy celého spotu. V hudebním podkresu rozeznáváme i slabý jásot 

a aplaus. Vedlejší postavy se vyskytují hned záhy, když dívky scházejí do prostoru 

označujícího podle stolů a lavic školní prostory (pravděpodobně nějaký hudební společenský 

sál, typický pro americké školy, stejně tak se může jednat o zařízení školní jídelny), drží se 

vzájemně za ruce, usmívají se a mávají na všechny kolem, přičemž okolí jim tyto srdečné 

pozdravy vrací. Jsou krásné, nalíčené, vlasy mají vyčesané do moderních účesů a oblečeny 

jsou do stylového a módního oblečení. To vše nám symbolizuje jejich vůdčí postavení 

v kolektivu i to, že k nim okolí vzhlíží jako ke svému vzoru image.
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1.     2.

Záběr se mění na další v podstatě úplně stejného charakteru, pouze živá děvčata jsou 

zaměněna za jejich propagované „já“, tedy panenky, což poznáváme z jejich zřetelné podoby 

(3). Před námi tedy stojí šest různých typů panenek, jež na pódium podstrčily dětské ruce. 

Následuje série obrazů jednotlivých skutečných dívek, které vždy zapózují v rámci svého 

osobitého stylu do kamery (4) a vzápětí nám dětské ruce na dalším záběru představují model

děvčete jakožto panenky, doplněného v pozadí ještě o kreslenou postavu z filmového 

zpracování (5). 

3.     4.

5.     6.
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Představování jednotlivých dívek a panenek probíhá stále na místě školního sálu a 

neobejde se opět bez potlesku a obdivu sedících dětí okolo. Doposud hrály v pozadí pouze 

nevýrazné tóny, ale s první dívkou v záběru se začíná rozjíždět i hudební podkres ve stylu 

moderního mladistvého žánru hip-hop. Mužský hlas v hudebním podkresu tak zvaným 

„rapem“ představuje jména jednotlivých dívek a panenek s dovětkem jejich charakterizující 

vlastnosti. Každá dvojice má svoji typickou barvu a ve chvíli, kdy se v záběru objeví panenka, 

rozběhne se kolem ní v pozadí barevná záře.

„Twilight Sparkle, princezna co září,

Fluttershy se sladkým úsměvem tváří,

Applejack se stylem kovbojským,

Rarity vždy ví, co je in,

Rainbow Dash statečné srdce má,

nikdo není veselejší než Pinkie Pie.“

Scéna se mění a kamera nyní zabírá partu dívek a v podstatě celý prostor hudebního 

sálu jakýmsi horním záběrem. K dívkám se přidává i zbytek osazenstva sálu a společně tančí 

za zvuků znělky reklamního spotu společně synchronizovanou taneční sestavu, přičemž 

hlavní hrdinky tančí samozřejmě v první řadě (6). Zároveň se na všechny tanečníky svrchu 

snáší blýskavé konfety. Text písně (znělky), zpívaný milým ženským hlasem, nás oslovuje a 

říká: 

„Equestria Girls, přišly jsme Ti říct,

že přátelství je magické, braň ho ze všech sil.

Eguestria Girls.“
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7.     8.

9.

Společně s větou o přátelství se mění záběr na ruce všech hlavních hrdinek, kamera je 

zabírá přímo shora a ruce tvoří jakousi hvězdu (7). Následně se scéna mění opět na téměř 

identickou, spojené ruce ve stejném útvaru ale nyní patří kresleným hrdinkám z filmu. Ty pak 

naráz zvedají ruce nahoru (8), což nám označuje určitý typ kolektivního pokřiku a 

soudržnosti. Na závěr následují dva po sobě jdoucí záběry, snímající nejprve panenky 

Equestria Girls zblízka v řadě a poté i s jejich příslušenstvím a obalem, odkazující nás na 

facebookový profil a doplněný o název výrobce Hasbro (9). V úplném závěru zaznívá ještě 

výzva dívky: „Přidej se k nám!“

2. stupeň označování – Konotace

Školní prostory nabízí hned zpočátku konotaci místa, kde je neustále plno lidí (dětí), 

dochází zde k prvním setkání vrstevníků, vznikají nová přátelství někdy i na celý život, jde o 

místo, ze kterého si odnášíme spoustu vzpomínek a zážitků, místo zábavy i prvních lásek. 

Zkrátka se jedná o místo, které je zcela naplněno emocemi.
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Hlavní znak – skupina mladých dívek (2) zde slouží jako označující pro symbol 

přátelství, což je současně i hlavním námětem celé znělky, jež na přátelství klade důraz. 

V návaznosti na to nám vedlejší znaky konotují taktéž osobnosti vyčnívající svým vzhledem i 

chováním z kolektivu, neméně také vzor pro ostatní dívky ve smyslu oblékání a celkového 

módního stylu a jednotlivé povahy, které musí být v kolektivu zákonitě oblíbené. Úmysl 

autora reklamního spotu tedy spočívá ve stvoření jistého vzoru image pro divačky podobného 

věku, jako dívek v reklamě a následné využití nenásilného útoku na jejich vzájemné přátelské 

vztahy skrze vlastnictví panenky Equestria Girls. Doslova bychom mohli tento reklamní spot 

shrnout slovy, že pokud se děvčata tohoto věku nestanou majitelkami propagované panenky a 

nepřidají se k nim, nikdy si tak silné přátelské pouto mezi sebou nevytvoří.

Důležitou úlohu v reklamě pro děti sehrává mluvený či zpívaný komentář 

k předváděným scénám, který funguje jako významný auditivní prvek a zároveň tak slouží i 

k lepšímu zapamatování reklamy. V tomto reklamním spotu je přesvědčovací způsob reklamy 

posílen moderní hudbou, na které je narace vystavěna. Hudební podklad zde, podobně jako 

ostatně ve všech těchto reklamních spotech, zastává funkci označujícího emocí. Respektive 

naznačuje respondentovi, jaké emoce vnitřně propojit s předkládanými obrazy. 

V prvé řadě reklamní spot využívá dnes mezi mladou generací oblíbený žánr hip-hop, 

skrze který nám představuje jednotlivé postavy a zároveň typy panenek. Hlavním cílem však 

není tak docela zpěv, nýbrž pouze přednes textu formou rytmického skandování. Slova v textu 

jsou oddělena a zakončována polokadencí. Na každé slovo je kladen důraz a to se pak stává 

de facto samostatným významovým celkem děleným pauzou od zbylých jednotek. Divákovi 

jsou tak prezentovány základní informace o inzerovaném produktu, zjišťuje, že má na výběr 

ze šesti druhů panenek. Vzhledem k tomu, že text je přednášen mužským hlasem, můžeme 

konstatovat, že tvůrci reklamy zde využívají (možná lze tvrdit, že až zneužívají) mužské 

autority, která v jejich životě funguje více (4-5).

Následně píseň přechází v běžný populární styl, zpívaný již měkkým ženským hlasem 

konotující nám milou a přátelskou povahu (6-9). Je to hlas, který nám prostřednictvím textu 

písně přináší určité poselství, respektive radu, že přátelství je magické, chraň ho ze všech sil! 

Vzhledem k tomu, že hlas je tak milý, plný kladných emocí, jeho rady rozhodně přijmeme. 
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Ženský hlas zpívá jménem hlavních postav a tím dotváří příjemnou a veselou atmosféru 

reklamního spotu.

Pro reklamy mířené na dětského diváka bývá typická její výzvová funkce společně 

s imperativní výpovědní formou. I tato reklama byla v samém závěru obdařena aktuální 

komunikační funkcí, což je výzva (9). Zvolací věta „Přidej se k nám!“ je navíc zdůrazněna 

stoupavě klesavou kadencí a vyvolává v nás pocit, že tato skupina mladých dívek skutečně 

touží po naší přítomnosti v jejich kolektivu. Společně pak s jejich postavením mezi vrstevníky 

a také vzhledem a osobitostí se nabízí pouze otázka, proč bychom se nepřidali.

Zásadní se v tomto spotu zdá být i spojitost s filmovým zpracováním, na něž tvůrce 

reklamy vsází. Existuje několik druhů produkčních technik, jež lze v reklamě využít. Autor 

reklamy může založit reklamu pouze na vystoupení živých herců, taktéž pouze využít 

animace a v neposlední řadě použít obojího smíšeného typu, kdy jsou živí herci kombinováni 

s animací, jako je tomu i v tomto analyzovaném reklamním spotu. Vzhledem k tomu, že 

hračky jsou doslova fantazijním a symbolickým světem, spojení obou technik se zdá být na 

základě našeho průzkumu nejvyužívanější technikou pro zpracování reklamy na „hračku jako 

produkt“. 

Autor reklamy prokládá reklamu několika málo záběry ze samotného filmového 

zpracování My Little Pony: Equestria Girls (1, 5, 8). Samotný produkt se pak stává metaforou 

pro animované filmové postavy a živé herečky z této televizní reklamy se posléze stávají zase 

metaforou pro panenky Equestria Girls (2+3, 4+5, 7+8). Už v samotném počátku reklamy, jak 

jsme popsali již výše, sledujeme skupinu dívek, které scházejí ruku v ruce z pódia. Celá scéna 

nám podle okolních znaků konotuje, že sestupují známé hvězdy (2). Ať už se jedná o blikající 

reflektory, používané běžně při filmových kamerových záběrech, či všeobecné nadšení a 

aplaus spolužáků ze školy, jakožto publika. Scéna je taktéž záměrně vystavěna tak, aby 

skupina dívek procházela jakousi „uličkou slávy“, kterou divák obyčejně vídává při předávání 

nejrůznějších ocenění atd.

Jak si můžeme všimnout, tak v průběhu televizního spotu se samotný produkt 

vyskytuje v reklamě jen minimálně. Celkově ho spatříme pouze na začátku, kde nám scéna 

nabízí srovnání hlavních hrdinek s produktem (3), ačkoli jde o velmi krátký střih, že role 

živých dívek tento úmysl jednoduše přehluší. A pak jej vidíme až v úplném závěru reklamy 
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v posledních dvou sestřizích (9). Jako by výrobek do narace spotu ani nepatřil. Důležitý je pro 

diváka tedy finálový záběr doplněný o výzvu „Přidej se k nám!“, kde v podstatě dochází 

k výzvě ztotožnit se s jednou z představených osobností a nákupem jejího neživého modelu se 

tak stát členkou party.

Přeměna označujícího na označované

Výrobek, v tomto konkrétním případě panenka Equestria Girls, která mimo svůj 

denotativní význam, jenž je ale charakteristický a téměř totožný pro celou kategorii produktů 

„hračka“, nemá zpočátku žádný význam. Významu pak nabývá až prostřednictvím objektu (v 

našem případě skupiny dívek), který pro nás již nějaký význam má, případně nám ho přináší 

reklamní sdělení, jež je obohaceno narací a sám o sobě představuje určitou hodnotu. V této 

fázi zaujímá informace o produktu roli „označovaného“ a skupina dívek pak roli 

„označujícího“. Reklama se tak opírá o postup recipročního propojení dvou objektů. Vzniká 

mezi nimi souvztažná kontinuita, kdy zastává jeden z objektů funkci prostředníka jak pro 

produkt, tak pro jeho abstraktní vlastnost (Williamson, 2002).

Propagované zboží pak spojujeme s iluzí, pocity a dojmy, které jsou přenášeny ze 

znaků jiného systému (znázornění daných osob). Produktu pak přikládáme významy, které 

mají svůj původ někde jinde. Předměty či postavy, jež zastávají roli zprostředkovatele –

v našem případě se jedná zejména o skupinu dívek, u nichž jejich přátelství a celkový styl 

dotváří jejich image a tím také vyzdvihuje hodnoty, které si s nimi konotujeme – je naším 

vnímáním opomíjen. I tak je to ale v tomto reklamním analyzovaném spotu skupina oněch 

dívek se svými vlastnostmi a stylem, jež poskytuje panenkám Equestria Girls jejich význam. 

Nicméně divák obvykle tak jako tak nabývá dojmu, že výrobek tento význam již sám o sobě 

obsahuje. Často se také stává, že související objekt spolu s produktem nemá ani žádnou 

vnitřní spojitost, že je tvůrci zobrazují pouze pospolu. To ale v našem případě tvrdit nelze, 

vzhledem k tomu, že panenka jako taková byla vyrobena na základě filmové předlohy, kde 

hlavní postavy filmu svůj charakter již mají. Na základě toho pak sehrávají svou roli i herečky 

v televizní reklamě. Tento postup se v naší hlavě děje nevědomě a díky němu nabývá 

inzerovaný výrobek jisté image, hodnot a emocí (Williamson, 2002).
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Autor této reklamy tedy nestaví své sdělení pouze na vizuálních charakteristikách (jak 

je tomu opakovaně u ostatních výrobců hračky), s nimiž si spojujeme konotace založené na 

vnějších charakteristikách panenky a jejích substanciálních kvalitách, ale taktéž na duševní 

povaze a charakteru dívek (přátelství, vzájemná podpora, soudržnost), které my sami 

přenášíme z objektu (skupiny dívek) na hračku jako produkt.

Skupina dívek je výjimečná, moderní a oblíbená parta, kolektiv jejích vrstevníků se 

jimi nechává vést a jako skupina jsou nerozlučné a přátelské. Všechny tyto atributy lze 

přiřknout taktéž panenkám Equestria Girls. Williamsonová píše o tom, jak se díky reklamě 

mění označované velmi rychle na označující. Hračka jako produkt v reklamním spotu 

představuje v prvé řadě označované, jíž skupina dívek (označující) domněle propůjčuje svůj 

charakter a povahu, chování a individuálně pak také osobitý styl. Stejně tak se ale panenka 

Equestria Girls stává označujícím, což je alespoň záměr reklamy produkt tímto stylem 

konstruovat, a tímto označujícím rozumíme označující pro výše popsané vlastnosti a dojmy, 

které v nás tyto vlastnosti a hodnoty vyvolávají.

Subjekt jako označované

V reklamě nacházíme dvě linie, podle kterých si výrobek vytváří svůj význam. Skrze 

první osu sledujeme proces, skrze který nabývá produkt svého významu. Tento proces se 

zakládá na převodu mezi označujícími (skupina dívek a panenka). Současně se domníváme, 

že je majitelem dalšího, substitučního významu, jež nahrazuje produkt a tím pádem označuje 

nás. Zboží, jež zakládá jediný svůj význam na přenášení mytologických prvků ze samotné 

společnosti, otevírá takové spektrum jejich významu, že v podstatě poskytují výpověď o 

svých konzumentech a současně v postoji k nim (někdy) působí jako jejich adjektivum 

(Williamson, 2002).

Výrobky, které zrcadlí naši osobnost, nás následně utvářejí. Reálné objekty jsou 

z hmotné reality našich životů vyzdviženy a vystřebány semknutou soustavou symbolů, které 

nám nahrazují skutečnost a opravdové zážitky a emoce. Naše prožívání se tak upíná na 

produkty. Z toho v určité míře vyplývá, že nám výrobek propůjčuje jistý pocit, který si 

v podstatě pořizujeme dohromady s ním. Reklama ale funguje ještě na jakési druhé ose jisté 
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vnitřní „připravenosti“. Tato koncepce nám vysvětluje, že produkty nenakupujeme pouze 

proto, abychom patřili do určité skupiny, jíž (i její hodnoty) jednotlivé komodity zobrazují. 

V momentě, kdy si výrobek pořizujeme, bychom měli vnímat, že již součástí dané skupiny 

jsme a tím pádem si produkt volíme naprosto „přirozeně“. Pro reklamní text je stěžejní, aby se 

usadil v našem nitru (nitru konzumenta) a uvnitř nás i takto existoval. Tak lze v podstatě 

docílit toho, aby náš vlastní obraz utvářel (Williamson, 2002).

Mýtus

V tomto reklamním sdělení se nám jeví poměrně obtížné oddělit od sebe jasně oblast 

mýtu a ideologie. Zaměříme se tedy spíše na ideologickou rovinu, která staví na mýtu 

přátelství. Ten s sebou přináší pojmy jako soudržnost, podpora, zábava, společně trávený čas 

atd. Soubor konotativních spojitostí běžně spjatých s přátelstvím v nás v kontextu s ukázkou 

přátelství mezi dívkami v reklamním spotu vyvolává dojem výjimečnosti, odlišnosti, 

výstřednosti a sílu osobnosti. Zobrazovaná skupina si de facto přivlastňuje i některé 

z mýtických „aspektů vůdčí osobnosti“, rozumíme tím zejména vůdčí schopnosti a 

rozhodování, ve smyslu určování módních trendů (což je divákovi podsouváno skrze dívčí 

outfity) nebo způsob zábavy (všichni tančí podle dívčí sestavy). Tato osobitost, která je nám 

v reklamě zobrazena, se pak v rámci ideologické roviny slučuje s produktem a vzniká tak 

v podstatě osobitost v masovosti. Tato výjimečnost a individualita je tedy nabízena na základě 

idey, že nákupem inzerovaného produktu získáme prefabrikovanou image osobnosti. Ta je 

nám prezentována prostřednictvím reklamního sdělení v samotném masově vyráběném 

produktu, tudíž se tato image stává taktéž masovou a v závislosti na tom tedy zcela určitě ne 

jedinečnou a výjimečnou.

Prostředí televizní reklamy by taktéž mohlo rozvíjet mýtus umělecké hvězdy, 

všeobecně známé a obdivované, ve smyslu transformace kreslených filmových postav na živé 

bytosti. Tento dojem nám konotuje zejména prostředí, kde se scéna odehrává. Vidíme zde 

pódium, ze kterého skupina dívek schází mezi své „fanoušky“. V zádech hlavním hrdinkách 

blikají barevné reflektory, lidé okolo jim mávají a tleskají a vše dokresluje mocný aplaus 

publika a padající blýskavé konfety. 
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Ideologie

„Hračka jako produkt“ zastává v rámci ideologie tohoto reklamního textu na první 

pohled nevýraznou funkci. Její role je však i přes její okrajovou přítomnost poměrně klíčová a 

symbolická. Reklamní sdělení nám představuje partu mladých dívek, kterým na základě 

různých atributů, jako je například jejich chování, oblečení, ale také informovanost o jejich 

filmovém původu, přiznáváme určité vlastnosti a jednotlivé postavy (ale i skupinu jako 

komplex) si pojíme s konkrétními významy a image. Jak jsme již zmínili, tak je tato image 

přenášena skrze strukturu reklamního sdělení na vyráběné komodity, v našem případě na 

panenky Equestria Girls.

Ideologie tohoto reklamního textu staví v podstatě na tom, že nám ukazuje produkt, 

který by se měl stát objektem, po kterém toužíme. Klíčovým impulsem pro vzbuzení naší 

touhy není samotný produkt (hračka), nýbrž osobitá, výjimečná a moderní image, která se 

s daným produktem pojí a které se snažíme dosáhnout. Reklama nás nabádá a radí, jak 

uspokojit tuto touhu po prezentované image, a to prostřednictvím nákupu konkrétní panenky. 

Ideologické zatížení konzumerismu nám tak sděluje, že vlastností spjatých s propagovanou 

image (potažmo hodnoty mající čistě imateriální duševní povahu) lze dosáhnout díky spotřebě 

materiálního zboží, jež ve skutečnosti žádnou z propagovaných „hodnot“ nevlastní. 

Závěrečný komentář analyzovaného spotu vyzývá diváka: „Přidej se k nám!“ Tím 

rozumíme, aby se respondent taktéž stal součástí tohoto výjimečného kolektivu. Zásadní a 

důležitou otázkou je pro nás způsob, jakým dosáhneme tohoto členství. Odpovědí je koupě 

panenky Equestria Girls, která se skrze svou oživlou dvojnici stává pro dítě vzorem. Do 

panenky pak následně promítá své vlastnosti a ztotožňuje se s ní. Důvodem je také lidská 

(dětská) touha po všeobecném obdivu a uznání vrstevníků, touha po tom být jedinečný a 

zároveň patřit do oblíbené party, obzvláště v dospívajícím věku. Pokud se však zcela 

oprostíme od všeobecné touhy stát se výjimečnější a oblíbenější v kolektivu, důvod přidání se 

k nim je opět založen na uměle vyvolané touze po spotřebě. Ať už se tedy rozhodneme pro 

kteroukoliv variantu změny svého „já“, tato změna vždy spočívá v samotném konzumu. Jedná 

se tedy opět o spotřebu, která nás dělá výjimečnějšími a šťastnějšími a chuť přidat se motivuje 

pouhá ideologie spotřeby.
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8.4 Hračka jako odměna či satisfakce

Soubor reklamních spotů „Hračka jako odměna či satisfakce“ v sobě sdružuje 

subdiskurzivní vyprávění o hračce, ve kterém je zobrazována jako nástroj, sloužící 

k odměňování za určitou činnost, kterou může být nejen specifická manipulace s hračkou 

(odměna uvnitř hračky), ale také typická obchodní manipulace ze strany potravinových 

řetězců, jež láká prostřednictvím sbírání bodů či nálepek na odměnu ve formě hraček pro děti. 

Reklamní spoty sdružené do tohoto clusteru prezentují užívání hračky rovněž jako satisfakci 

po určité činnosti (po domácích pracích, po vyučovací hodině), v našem případě rozumíme 

satisfakcí spíše uspokojení doprovázené potěšením a radostí z hračky. 

Jako vzorový spot jsme k rozboru zvolili reklamu na hračku Chameleon Kameleon 

(30s.), která představuje produkt jako odměnu po vyučovací hodině a zároveň zábavu na 

přestávku mezi vyučovacími hodinami. Jedná se o létající talíř reagující na teplo, přičemž 

v důsledku zahřátí mění barvu. Výrobek přináší opět společnost EPline a k vidění je na 

internetové adrese http://www.epline.cz/tv/index.php/chameleon.html.

1. stupeň označování – Denotace 

Analyzovaný reklamní spot hned ve svém počátku přináší pohled do místnosti 

označující podle vybavení a osazenstva školní třídu (1). Vidíme klasické školní zařízení, tedy 

tabuli, nástěnky a školní lavice plně obsazené dětmi, které nyní sedí zády ke kameře. 

V popředí před nimi je na zdi umístěna tabule, vedle které stojí žena, oproti dětem staršího 

věku. V této ženě podle jejích gest i vzhledu poznáváme paní učitelku, jednu z hlavních 

postav reklamního spotu. 

Počáteční záběry vykreslují scénu zachycující končící hodinu matematiky, kdy se 

učitelka pokynutím ukazovátka k tabuli ptá na početní úlohu napsanou na tabuli. V pozadí 

slyšíme tikot hodin, označující nedočkavost, nervozitu, ale také napětí. Děti se začínají hlásit 

a v tomto momentě se ozývá symbolické zvonění, završující onen tikot na pozadí a ukončující 

tuto vyučovací hodinu. Důraz na konec hodiny a zvonění je podpořen navíc krátkým záběrem 

na klasický školní zvonek (2), doplněný o kreslené vibrace zvuku a hesla „crrrr“, „bzzíí“, 
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„cink“, „ringgg“. Nenápadně je nám zde podsunuto i logo hračky Chameleon Kameleon, 

nakreslené na samotném zvonku.

1.     2.

V tomto momentě začíná chlapecký hlas odříkávat rytmický slogan reklamní znělky, 

který by se dal přirovnat k modernímu stylu „rap“, odrážející stylovost a modernost hračky. 

„Konečně už zvoní a naše úča mizí,

svačinu už zahoď, teď je tu sranda ryzí.

Chameleon z tašky vyndej, něco na něj obtiskni,

kdo udělá lepší úlet, lepší ksichty vymysli.“

Scéna v podstatě kopíruje text sloganu. Paní učitelka odchází ze třídy, přičemž si 

odnáší své školní pomůcky. Kamera ji sleduje pohledem některého z dětí, sedícího v lavici 

mezi ostatními. Záběr se mění na brýlatého chlapce, který ze svého školního batohu vyndává 

chleba zabalený v ubrousku (3), označující jeho svačinu, kterou si na přestávku přinesl 

z domova. Pohled na chlapce ukusujícího chléb se zastavuje a samotný záběr se transformuje 

z reálného obrazu na tentýž, ale vykreslený ručně (4). Současně je záběr doplněn ještě o psané 

heslo „Dáš si pauzu??“, symbolizujícího nám, že je opravdu čas na zábavu a odpočinek. 



108

3.      4.

5.      6.

Záběr na svačícího chlapce se oddaluje a nabízí nám pohled do celé třídy. Děti se 

zabývají tradiční činností o přestávkách, povídají si, dopisují resty. Naše pozornost se 

zaměřuje na chlapce sedícího vedle původního svačícího hrdiny. Ten ze své aktovky vyndává 

zelený létající talíř a stejně jako předchozí záběr, tak i tento se zastavuje a postupně se mění 

na zpola kreslený obraz, doplněný o psaný komentář „cool novinka“(5). Přesuny z jednoho 

záběru na další probíhají zrychleně a roztřeseně, značící nám jakousi nedočkavost, pohled 

zvědavého dítěte. 

7.      8.
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Scéna se opět mění a nám se nabízí pohled na chlapcovu školní lavici, kde má položen 

onen létající talíř. Kamera snímá pohled přes jeho rameno, takže vidíme, že chlapec na talíř 

pokládá svoji ruku (6). Následují další dva rychlé záběry té samé situace, sledujeme jednou 

chlapce s rukou na talíři zepředu a poté opět zezadu. Nakonec ruku z talíře sundává a na talíři 

zůstává žlutý obtisk jeho dlaně (7). Následuje krátký detailní záběr na samostatně ležící talíř, 

který následně chlapec hází přes celou třídu jednomu ze svých spolužáků. Ostatní děti okolo 

celou situaci se zaujetím sledují. Chlapec, co nyní chytil talíř, se podívá na obtisk ruky a na 

znamení toho, že se mu obtisk líbí, ukazuje svému spolužákovi zdvižený palec nahoru jako 

gesto, že ho shledává „cool“ (8). Vedle jeho ruky se zdviženým palcem se objevují všechna 

barevná provedení tohoto produktu. Tudíž se můžeme pouze domnívat, zda zdvižený palec 

označuje kladně přehlídku produktů nebo činnost spolužáka. V následujícím momentě vidíme 

krátce v pozadí i jednu z dívek, která vlastní podobnou hračku, tentýž létající talíř. Důležitý je 

však nyní třetí chlapec, který tomu druhému vytrhává talíř z ruky, živě odbíhá opodál, do 

talíře vtiskává svůj obličej a svůj výtvor (žlutý obtisk obličeje na zeleném talíři) následně 

ukazuje do kamery (9).

  9.   10.

11.   12.
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Do této chvíle byly všechny záběry stylizovány do kombinovaných obrazů složených 

z části z hraných reálných scén a z části ze scén kreslených či kresleného pozadí nebo detailů. 

Všechny tyto obrazy jsou doplněny taktéž o psaná hesla typu „Vyzkoušej nový trik“ či „Chyť 

a hoď a pošli dál“. Zvednutím palce druhého chlapce končí i slogan namluvený (zarapovaný) 

chlapcem, který střídá mužský hlas, který nám nadšeně a energicky představuje výhody 

hračky.

„Chameleon – zábava, sport a proměna,

působením tepla změní barvu, stačí se ho jen dotknout!

Odhal tajemství svých teplých rukou.

Létající disky a míče Chameleon! Jedinečná technologie.“

Současně s tímto mluveným slovem stále probíhá ve třídě zábava s létajícím diskem. 

Tentokrát přistává talíř u usměvavé dívky (10), která za doprovodu psaného komentáře „pošli 

vlastní obrázek“ na talíř kreslí prstem srdíčko a následně talíř hází svému spolužákovi, který 

původně do talíře obtiskl svůj obličej. Ten však létající talíř nechytl a vzhledem k tomu, že je 

jeho lavice umístěna přímo před stolem označující katedru (učitelský stůl), přistává talíř na 

této katedře (11). Do třídy už ale vchází učitelka, kterou poznáváme z úvodní scény, tudíž děti 

běží na svá místa do lavic a talíř zůstává tam, kde přistál. Učitelka bere talíř do rukou, detail 

jejího obličeje ukazuje přísný výraz, jemuž výrazně napomáhají i brýle, stejně tak jako její 

zachmuřený obličej (12). Avšak jakmile spatří na disku namalované srdíčko, tak v domnění, 

že je určeno pro ni, se na své žáky mile usměje (13). Scéna je opět doplněna barevnými 

kreslenými květinami, označující radost a dojetí z onoho gesta od jejích žáků.
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13.   14.

Poslední záběry tohoto reklamního spotu jsou věnovány novince od stejného výrobce, 

tedy zvířátkům založených na stejné technologii, která vlivem tepla mění barvu. Závěrečný 

obraz přináší přehled všech typů produktů od stejného výrobce, tedy létající disky, zvířátka a 

míče, doplněné o logo Chameleon Kameleon, taktéž logo společnosti EPline a odkaz na 

internetové stránky (14). Avšak všechny tyto komponenty nás provází v malém provedení 

v horní a dolní části obrazu v průběhu celého reklamního spotu.

2. stupeň označování – Konotace 

Reklamní spot využívá dva typy hlavních postav. Jedná se o učitelku, která nám 

evokuje svým vzhledem klasického pedagoga. Je oblečena do nevýrazného oděvu 

s nezbytnou bílou košilí, má uhlazený decentní účes a její postavu doplňují brýle (12). 

Postava reprezentována právě těmito znaky konotuje přísnost, vzdělanost, nepřístupnost a 

ráznost. Nejen díky ukazovátku se nám zde představuje jako autorita pro svoji třídu dětí, jež 

se individuálně představují jako další hlavní postavy. Reklamní spot nám předkládá jakýsi 

výběr typických zástupců klasické třídy základní školy. V prvé řadě chlapec s brýlemi jako 

tak zvaný „šprt“ (3), dále pak dva další chlapci představující dvě vůdčí osobnosti třídy (5, 8), 

podle nichž se řídí zábava. Následně vidíme třídního vtipálka (9) a nakonec pak třídní krásku, 

oblíbenou dívku mezi všemi chlapci (10). Jako komplex pak všechny tyto postavy působí 

dojmem, který lze divákem vztáhnout na vlastní sociální skupinu spolužáků.

Již od samého počátku reklamního spotu jsme zasazeni do školního prostředí, 

konotujícího nám místo setkávání s našimi vrstevníky, ať už se jedná o setkání první a 
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navazování nových přátelství, nebo dlouhodobé střetávání se s vrstevníky v rámci povinné 

školní docházky. Jedná se o místo, které navštěvoval každý z nás a tím spíše působí na 

cílovou skupinu, která ještě stále spadá do skupiny školáků. Školní prostory v nás vzbuzují 

emoce, jde o místo plné zážitků a vzpomínek, prvních lásek i zábavy. Důležitým faktem však 

zůstává, že zasazením reklamy do prostředí, které je respondentovi blízké, stále je součástí 

jeho života a může se s ním ztotožnit, napomáhá tvůrci reklamy divákem lépe manipulovat a 

vnutit mu nový způsob trávení volného času ve školní pauze skrze vlastnictví této hračky.

První scéna, jež se odehrává ještě během vyučování, zobrazuje děti v lavicích, učitelku 

s ukazovátkem, která po žácích žádá výsledek příkladu na tabuli (1). Společně s tikotem 

v pozadí nám vnucuje představu o nezáživnosti celé hodiny a očekávání konce, respektive 

přestávky. Celá scéna reprezentována právě těmito znaky v nás vzbuzuje nudu z hodiny 

matematiky, otravu z požadavků ze strany učitelky, nedočkavost a těšení se na přestávku. 

Zvonění zvonku (2) pak představuje jistý symbol vysvobození a celý děj od této chvíle nabírá 

na energičnosti. Přestávka mezi vyučovacími hodinami nám totiž konotuje uvolnění, zábavu, 

odměnu za naši pozornost v hodině a zvláště pak volný čas, který lze využít různými způsoby.

Zbytek reklamního spotu se pak věnuje vykreslení rádoby klasické školní přestávky 

mezi vyučovacími hodinami, která už sama o sobě konotuje zábavu, oddych a odreagování a 

přináší možnost integrace v sociální skupině dětí. Reklamní spot přináší variantu trávení 

volného času o přestávce právě skrze chlapce, který z domova přinesl tento výjimečný létající 

disk, se kterým se dá pobavit celá skupina dětí a každý člen se může individuálně 

prostřednictvím obtisků či kreseb na talíř prezentovat. Ocenění jeho majitele jako „jedničky“ 

je reprezentováno prostřednictvím zdviženého palce jeho kamaráda (8). Respondent pak může 

nabýt dojmu, že pokud i on sám přinese podobnou hračku do svého kolektivu, dostane se mu 

podobného uznání od svých vrstevníků. Kolektiv spolužáků a kamarádů zde sehrává jednu 

z klíčových rolí, jelikož tato skupina zastává nejen normativní, ale také informativní funkci, a 

tím napomáhá k posílení účinku reklamy. Pokud se dítě chce cítit jako součást kolektivu a 

docílit odměny ve formě obdivu vrstevníků, odolá koupi této „cool novinky“? 

Důležitou funkci, jako ostatně ve většině reklamních spotů nejen tohoto clusteru, zde 

sehrává hudební podkres a zpívaný (recitovaný) komentář. Reklamní spot opět využívá 

moderního žánru hip-hop, který s sebou nese znaky stylovosti, modernity a vůdčího slova. 
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Ani zde se nejedná o klasický zpívaný přednes, nýbrž o rytmické skandování, a v důsledku 

toho jsou slova dělena a ukončována taktéž polokadencí. Na každé slovo je však kladen 

důraz, jelikož nás uvádí do situace, kdy přichází „sranda ryzí“, která je jistou gratifikací za 

nudnou vyučovací hodinu. Zároveň obsahuje taktéž naléhavost a výzvu zkusit něco nového, 

originálního a současně zábavného. V pozadí tohoto dominantního textu pak slyšíme dětský 

sbor, slabě zpívající veselou a zábavnou melodii – hudební doplněk zdánlivě nenápadný, 

avšak podporující celkový dojem reklamy. Konotuje nám totiž uvolnění, zábavu, rozptýlení a 

právě těchto znaků by měl nabývat i propagovaný produkt. Na stejném podkresu pak zaznívá i 

namluvený komentář mužským energickým hlasem, využívající přirozené mužské autority. 

Intenzita tohoto hlasu se průběžně mění, avšak nepřestává oplývat nadšením a úžasem 

z inovativní hračky, jež se snaží přenést i na diváka.

Veškerá lingvistická sdělení jsou prosta všech souvětí a jsou založena na zásadě KISS 

(viz. Kapitola 8.1). Vedle předchozích dvou je spot doplněn ještě o psaná hesla v průběhu 

narativního sdělení reklamy („vyzkoušej nový trik“, „chyť a hoď a pošli dál“), která mají 

funkci podtržení výjimečnosti a originality výrobku (4-10), nehledě na to, že opakováním 

mimořádných vlastností dochází k opětovnému ovlivňování a manipulaci myšlení dítěte.

Co se reklamních textů mířených na děti týká, a tohoto spotu obzvlášť, registrujeme 

zde určité množství nespisovných výrazů. Jedná se převážně o klasické obecně české výrazy, 

kterými jsou v tomto spotu například „naše úča mizí“ či „kdo udělá lepší úlet, lepší ksichty 

vymysli“. Užitím běžné mluvy, ve které se dítě pohybuje a kterou používá, zvyšují tvůrci 

reklamy účinek a působnost na respondenta. Nejen že použitím substandartních výrazů 

zaujmou pozornost diváka, ale také zpravidla fungují jako prostředek k lepšímu zapamatování 

reklamního spotu a samotného výrobku. 

Vedle této expresivity textu pak v závěrečném komentáři sledujeme také určitou formu 

hyperbolizace, jež je taktéž nástrojem ke zvýšení přesvědčivosti („Jedinečná technologie!“). 

Tato manipulace s dětmi se nevyhýbá ani cizím výrazům jako například „cool novinka“, 

ačkoli je zřejmé, že děti význam těchto cizích slov ještě neznají. Tvůrci reklamy spoléhají na 

fakt, že tato slova se dítěti usídlí kdesi hluboko do podvědomí a současně s jejich prezentací v 

reklamě vyvolají kladnou emocionální reakci. Co se týče věcných významů slov jako „ring“, 

„technologie“ či „originální“, to v rámci reklamy v podstatě nehraje roli, případně jsou tato 
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slova směřována spíše na rodiče diváka. Význam těchto slov se mnohdy dešifruje sám i na 

základě vizuálních složek a akce v reklamě, jako v tomto analyzovaném spotu. Výrazem 

„ringgg“ je ve společnosti školního zvonku označován jeho zvuk, nebo spojení „buď 

originální“ v souvislosti s obtiskem obličeje vyzývá k osobitosti, nezávislosti a oproštění se 

od vůdčích vzorů.

Zvláštním prvkem je i zvolená produkční technika. V mnohých reklamních spotech, 

objevujících se napříč všemi clustery, sledujeme kombinovanou formu střídavě hraného a 

animovaného ztvárnění, nikoli však naráz, jako v tomto klipu. Zde se prolínají obě techniky a 

v jednom obraze můžeme pak spatřit například jak reálnou postavu s kresleným pozadím (5), 

tak třeba hraný obraz s kreslenými doplňky (13). Jedná se opět o reklamní strategii, jak co 

nejlépe zaujmout diváka novým neobvyklým stylem a zvýšit tak vliv reklamy skrze 

působivost a hravost reality s kreslenými obrázky. 

Neměli bychom opomenout ani využití existenčních vzorců dětského chování, jež se 

vztahuje k cílové skupině, na níž je reklamní spot zaměřen. Všechny obrazy se průběžně 

rychle mění, záběry jsou mírně roztřesené a rychle se přibližují a oddalují, celkově sledujeme 

rychlý průběh a tempo celého reklamního spotu, odrážející rychlost pohybu dětí při hře. 

Reklamní spot pak působí aktivním a živým dojmem, jež se promítá současně i do produktu.

Mýtus školní přestávky jako chvíle zábavy

Znaky, které zahrnuje tento reklamní spot, participují na tvorbě mýtu školy jako místa 

pro zábavu, vzdělání, ale také místa bezpečí a útočiště.  Jedná se o prostředí, které s sebou 

přináší pojmy jako učení a povinnosti, ale také zábavu, rozptýlení a setkávání se s přáteli. 

Škola je v tomto případě koncipována jako mikrosvět, kde se můžeme oprostit od všedních 

starostí a problémů, které nám realita vnějšího světa přináší. Škola je zde reprezentována 

prostředím, které na sebe váže víru v odklad definitivnosti (viz. Kapitola 2.2) a dokud trávíme 

čas ve škole, můžeme se cítit bezpečně a spokojeně, tudíž odložit nevyhnutelné na dobu 

neurčitou a mezitím si užívat zábavy a rozptýlení s přáteli ve společných volných chvílích 

během školní přestávky.
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Nejdůležitějším je zde aktuální prožitek, který přesahuje „venkovní“ svět, stejně tak 

jako jeho nástrahy, obavy, problémy a každodenní úkoly. Narace reklamního sdělení je 

vložena do školní přestávky s hračkou, ve společnosti spolužáků a veselé zábavné atmosféry. 

Pocit gratifikace vyplývá v prvé řadě z vyučovací hodiny, kterou děti museli absolvovat, 

ačkoli se pro ně zdá být nudnou a nezáživnou. Následně pak přichází dosažení jistého 

uspokojení (satisfakce), odreagování a rozptýlení, které v sobě hračka nese. Reklamní spot 

tedy přináší inovativní variantu trávení volné chvíle mezi vyučovacími hodinami a snaží se 

vrýt tento pozitivní prožitek do mysli diváka. Tím rozumíme, že pocity jako zábava, 

gratifikace, rozptýlení a uspokojení bychom si měli promítnout do hračky jako produktu.

Je nám zde prezentován příběh klasického školního dne, jednoho okamžiku během 

školní přestávky, kdy je oddych po dlouhé vyučovací hodině oživen hračkou Chameleon 

Kameleon. Důležitou funkci zde zastávají právě sdílené konotace spjaté s institucí školy, ať 

už se jedná o ty záporné a následně i ty kladné. Děti, coby žáci povinné školní docházky, jsou 

v podstatě vysvobozeni přestávkou a zábavou s létajícím diskem z nudné vyučovací hodiny. 

Přestávka je zde vyobrazena jako prostor pro zábavu a hru a hračka jako zhmotnění odměny a 

potěšení, symbolu rozptýlení a pobavení. Škola, potažmo školní přestávka představuje 

prostředí, jež s sebou nese uvolnění napětí z uplynulé vyučovací hodiny, radost a potěšení 

z volné chvíle, jež lze trávit s přáteli, v tomto případě doplněnou ještě o zábavu skrze užívání 

hračky. Z této situace tak plyne jak gratifikace, tak zábava a radost – jak tvrdí i mluvený 

komentář reklamního spotu „Chameleon, zábava, sport a proměna.“

Ideologie

Třetí rovina označování nám přináší typický reklamní výjev reifikace, který lze 

v reklamních textech podle Lukácse identifikovat. Tato reklama se zakládá na imateriálních 

hodnotách, ale také emocích ve smyslu zábavy, odreagování, uspokojení a radosti. Tím 

rozumíme implicitně přítomný libý pocit, který proudí ze společně trávených chvil o 

přestávce s kamarády. Tyto pocity a ideály jsou nám však dostupné podle reklamy pouze ve 

spojitosti s konkrétním produktem, kterým je hračka Chameleon Kameleon. Dosažení 

předkládaných emocí je reifikováno tak, že jsou tyto emoce transferovány na „hračku jako 
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produkt“. Zdroj těchto emocí, které jsou reklamním spotem reprezentovány, nacházíme však 

v přátelském vztahu spolužáků.

V rámci třetí roviny označování můžeme zaregistrovat, jak nám reklamní sdělení

plíživě a skrytě v souvislosti s ideologií konzumerismu podstrkává jednoduché řešení na 

uchopení volného času především o školní přestávce v závislosti na konci a novém začátku 

vyučovací hodiny, avšak vztáhnout tuto činnost můžeme i na volný čas doma nebo jinde. 

V reklamním spotu jsou nám žáci představeni během nudné, avšak povinné vyučovací 

hodiny, svázáni požadavky a zásadami, které musí dodržovat. Z tohoto zakoušeného osobního 

„nepohodlí“ jsou však vysvobozeni zvoněním zvonku, oznamujícího přestávku. Tímto však 

toto vysvobození nekončí, definitivní zadostiučinění a náprava onoho „nepohodlí“ jejich bytí 

nastává symbolicky až v okamžiku, kdy jeden z hlavních hrdinů vyndá z batohu neobvyklý 

létající talíř. 

„Hračka jako produkt“ tak v reklamním sdělení přináší kýžené uspokojení, zábavu, 

rozptýlení a odreagování. Prostřednictvím této reklamy jsme v podstatě podněcováni k řešení 

jakékoliv nepříjemné, nudné či nevyhovující situace, a to skrze spotřebu. Reklama má snahu 

činit tak nenápadně a nepozorovaně, nicméně toto doporučení je de facto zřejmé. V tomto 

konkrétním případě se jedná o spotřebu – nákup a užívání hračky, avšak tuto charakteristiku 

bychom mohli lehce vztáhnout na kterýkoliv jiný výrobek či službu. Je nám tedy vnucována 

představa, že odměnou za naši píli a úsilí a uspokojení našich tužeb, dosáhneme jednoduše 

konzumací konkrétního zboží.

8.5 Jiné

Do posledního významového clusteru byly zařazeny všechny ostatní reklamní 

televizní spoty, jež dle našeho názoru nespadají do žádného z výše zmíněných 

subdiskurzivních souborů, které vyprávějí o hračce. Prvky tohoto typu jsou námětově velice 

rozličné a obsahově nejednotné, jedná se tedy o skupinu devíti charakterově odlišných 

reklamních textů, na něž jsme záměrně neaplikovali sémiotickou analýzu a svůj zájem jsme 

tak soustředili na předešlé čtyři významově dominantní clustery.
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9. Shrnutí výzkumu

V této části práce se pokusíme souhrnně zrekapitulovat ta nejdůležitější zjištění, ke 

kterým jsme na základě kulturálně-sémiotické analýzy jednotlivých televizních reklamních 

spotů dospěli. Obzvláště se pak zaměříme na ty, které jsou platné pro konkrétní výzkumné 

otázky, jež jsme si v úvodu našeho výzkumu vytyčili a pokusili jsme se na ně skrze analýzu 

obsahů jednotlivých reklamních sdělení v rámci možností dostatečně odpovědět. Cílem této 

práce tedy bylo v prvé řadě zmapovat, jakým způsobem je „hračka jako produkt“ v 

televizních reklamních spotech konstruována a do jakých významových struktur je hračka 

zasazována, popřípadě s jakými významy je v reklamě běžně spojována. Souhrnně lze tento 

cíl formulovat do základní výzkumné otázky, která zní: Jakým způsobem je „hračka jako 

produkt“ konstruována v televizní reklamě, která ji inzeruje?

V teoretické části jsme hovořili o tom, že televizní reklamní spoty (reklamní 

komunikáty) pro nás nabývají významu kulturních produktů. Ve smyslu této práce tak fungují 

zejména jako charakteristická výpověď o kultuře, ačkoli v rámci svého širokého záběru spíše 

výpověď o jejím nepatrném, avšak rozhodně ne o nic méně významném zlomku z ní, jež 

„hračka jako produkt“ představuje. Základní presumpce spojená s reklamním sdělením 

(jakožto kulturním produktem) je ta, že onen reklamní text přenáší převládající sdílené 

významy a postoje a současně taktéž uvnitř kultury v určitém rozsahu sdílené konotace a 

mýty.

Výchozím se pro nás stává výzkumný soubor o 138 televizních reklamních spotech 

propagující „hračku jako produkt“, které jsou určeny spotřebitelům do věku dvanácti let a 

vznikly za posledních deset let. Soubor jsme následně rozřadili do jednotlivých významových 

clusterů, z nichž jsme vždy na jednoho zástupce z každého clusteru využili metodu 

kvalitativní kulturálně-sémiotické analýzy.

Základní výzkumná otázka v podstatě rámcuje naše bádání a utváří z něj koherentní 

celek. Z podstaty této otázky jsme vycházeli a definovali si ještě další čtyři odvozené 

výzkumné otázky. Následující postup této práce se bude odvíjet od souboru relevantních 

zjištění, která plynou z rozboru jednotlivých reklamních spotů. K odvozeným výzkumným 

otázkám, jež jsme si v počátku této analýzy formulovali, budeme přistupovat následovně. 
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Cílem první odvozené výzkumné otázky O1 bylo systematické rozřazení výzkumného vzorku 

do významových clusterů (subdiskurzů), jež bylo třeba následně vhodně pojmenovat. 

Z hlediska shrnutí poznatků a výkladu týkající se této první odvozené výzkumné otázky se 

dále budeme věnovat i zodpovězení zbylých tří odvozených otázek, jež jsme si před tímto 

výzkumem stanovili. Pokusíme se zdůraznit právě ty poznatky, které lze zevšeobecnit a 

uplatnit tak na všechny zkoumané reklamní spoty, respektive je aplikovat obecně na „hračku 

jako produkt“ nebo na reklamní komunikaci, která „hračku jako produkt“ nabízí. Připomeňme 

si výše zmíněné odvozené výzkumné otázky:

O1: Prostřednictvím kterých nejvýznamnějších subdiskurzů je v televizní reklamě 

zobrazována „hračka jako produkt“?

O2: Je v televizních reklamách „hračka jako produkt“ vyobrazována jako sociálně 

integrující prostředek?

O3: Je „hračka jako produkt“ v televizní reklamě prezentována jako pro-rodinný 

nástroj?

O4: Jaké komunikační (ideologické/hegemonní) strategie lze v televizních reklamních 

spotech rozlišovat?

Pomocí odpovědi na O1: Prostřednictvím kterých nejvýznamnějších subdiskurzů je 

v televizní reklamě zobrazována „hračka jako produkt?“ jsme docílili poměrně komplexní 

typizované skupiny odhalující klíčové významové rámce, se kterými se „hračka jako produkt“ 

v televizní reklamě pojí, a proto pro nás tato odvozená výzkumná otázka nabývá mimořádné 

důležitosti. Jako subdiskurz pojímáme systematicky uspořádanou kategorii sdělení o 

konkrétním tématu nebo oboru. Směřuje nás tím k určitému způsobu uvažování, produkce a 

interpretace znalostí o konkrétním tématu. Domníváme se, že v našem případě se tato 

interpretace opírá o dominantní významové rámce a sociokulturně sdílené názory.
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V rámci bližšího rozboru konkrétních reklamních spotů, zařazených do zkoumaného 

vzorku všech 138 videoklipů, jsme definovali čtyři ústřední subdiskurzy, a na jejich základě 

jsme zkoumaný vzorek reklam klasifikovali celkem do pěti významových clusterů. Každý 

z nich tudíž reflektoval vždy jednu z hlavních subdiskurzivních možností vyprávění o hračce. 

Pátý cluster zahrnoval taková reklamní sdělení, jež více méně nebylo možné typově přiřadit 

k žádnému ze čtyř námi identifikovaných souborů. Následně jsme náhodně vybrali dle 

vlastního uvážení z každého jednotlivého clusteru jednoho zástupce reklamního spotu, jehož 

obsah jsme podrobili detailní kulturálně-sémiotické analýze. Analýzu jsme neaplikovali pouze 

na jediného zástupce posledního souboru. 

Významová uskupení reklamních spotů pojící se s hračkou nebylo možné klasifikovat 

tak, aby se jednalo o jasně ohraničené a nepropustné skupiny. V každé najdeme reklamní 

spoty, jež je možné začlenit do dvou i více clusterů naráz. Reklamní spoty jsme vždy řadili 

podle nejvýraznějšího motivu, který v samotné reklamě dominoval.

Do prvního a nejpočetnějšího významového souboru pojmenovaného 

Charakteristika hračky jako produktu jsme v rámci předvýzkumu zahrnuli celkem 

osmačtyřicet reklamních textů a k samotné analýze jsme pak zvolili televizní reklamní spot na 

plyšové hračky Happy Nappers od společnosti EPline. Společně s tímto pak obsahoval 

významový cluster reklamní texty, jak sám název napovídá, založené na námětu jedné či více 

charakteristik samotného produktu, popisující konkrétní značku výrobku, ale i popis vlastností 

a dovedností, jimiž hračka disponuje. De facto lze pod toto označení shrnout reklamní spoty, 

které se snaží o specifikaci a zdůraznění vizuálních vlastností hračky, tím myslíme barvy a 

modely odlišné od stávajících typů či doplňky. Dále pak upozornění na substanční kvality, 

tedy nový materiál a zdokonalení funkcí a nakonec i vnější vlastnosti hračky, kdy reklama 

prezentuje nový vzhled loga nebo předvádí ocenění a certifikáty bezpečnosti. 

Co se týká hlavních postav reklamních spotů propagující „hračku jako produkt“, 

sledujeme v souvislosti s cílovou skupinou, na níž se reklamy tohoto typu zaměřují, pevnou 

ustálenost. Napříč všemi významovými clustery se hlavními hrdiny stávají děti, což se 

všeobecně jeví jako typický znak. V určitých případech je pak scéna doplněna navíc jistou 

autoritou ve smyslu rodičů, nebo učitele. Děti zhruba od tří let věku se potřebují setkávat se 

svými vrstevníky, tudíž vizuální reprezentace hračky je v rámci narace velice často dána její 
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manipulací hlavními hrdiny, které jsou v zastoupení minimálně dvojicí sourozenců či 

kamarádů, ale mnohdy spíše skupinou šťastných dětí. Tato analyzovaná reklama není 

výjimkou a navíc je doplněna navíc o scény plné smíchu, nadšení, prostoupené všeobecnou 

pohodou, které opět shledáváme vesměs ve všech reklamních spotech propagující „hračku 

jako produkt“. Všechny tyto znaky podsouvají divákovi skrze vlastnictví hračky stav 

„nejspokojenějšího dítěte na světě“ a manipulují dětmi prostřednictvím nereálných představ a 

nereálných obrazů současného světa.

Nejen tento, ale i většina ostatních reklamních spotů z této skupiny, přičemž příklady 

nacházíme i v několika jiných významových clusterech, je založena na smíšené produkční 

technice. Analyzovaný spot uvádí svou prezentaci animovaným vyobrazením hrajících si 

kreslených zvířátek, která se posléze mění na zvířátka plyšová. Samotný produkt se tak stává 

metaforou pro animované postavy, z nichž na sebe přenáší jejich vlastnosti a charakter, tudíž 

ve fantazijním světě dítěte je pak výrobek pojen se spokojenou hrou a zábavou, jako tomu je 

v úvodní animované scéně se zvířátky. Podobně jsou uváděny i další reklamní spoty na jiné 

produkty a scény jsou vesměs doplněny o znělky či slogany, oslovující děti jménem hračky, 

což tuto metamorfózu završuje. Často se jedná také o případy antropomorfní proměny, kdy 

jsou produktu přisuzovány lidské vlastnosti jako například ve znělce analyzovaného spotu: 

„Jsou to Happy, Happy Nappers, co si chtějí s Tebou hrát...“ či v reklamě na panenky 

Yogurtinis: „Tvá Yogurtini je tak hladová, že vyplivne i svůj dudlík a pak legračně žvatlá…“. 

Nejčastěji je kladen důraz na opravdové přátelství ze strany hračky a na její oblibu ve hře.

Jako druhý z analyzovaných významových clusterů, reprezentovaných reklamou na 

produkt Kor od švýcarské firmy Geomag, se nám představuje Hračka jako cesta za 

adrenalinem a dobrodružstvím. Tento počtem taktéž relativně obsáhlý subdiskurz čítá 

celkem devětatřicet reklamních textů. „Hračka jako produkt“ je nám v rámci tohoto 

významového souboru vykreslována skrze dvě linie. V té první se nám hračka představuje 

prostřednictvím určité dobrodružné mise směřující za poznáním, naproti tomu ta druhá linie 

zobrazuje hračku jako strašidelnou až nechutnou věc odhalující temné stránky světa 

nejrůznějších monster a příšer. Hračka v tomto subdiskurzivním souboru zastává roli 

prostředníka či samotného účastníka neobyčejných situací a zážitků. Na základě našeho 

detailně analyzovaného spotu sledujeme hračku, jako objekt zájmu chlapce jako jednotlivce, 

rodiny s dětmi a skupiny chlapců, kde všichni hnáni zvědavostí podnikají dobrodružnou cestu 
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za objektem doposud opředeným tajemstvím, který hraje v reklamním spotu hlavní roli. 

Napínavý příběh nakonec vyústí v odhalení objektu jakožto hračky, která reprezentuje tyto 

zážitky, dobrodružství, napětí a neodhalená tajemství. 

Prezentované situace vesměs u všech reklamních spotů tohoto shluku vstupují 

s určitými obměnami do fantazijního světa dítěte a tvarují jeho myšlení tak, aby i ono 

zatoužilo stát se součástí něčeho neobyčejného a vstoupit do světa nadpřirozeného, což tyto 

reklamy opakovaně nabízí. Sdílení výjimečných prožitků s rodinou či kamarády je faktor 

upevňující bazální důvěru v naše místo ve světě. Každodenní individuální zakoušení světa, ať 

už sám či společně se svými blízkými prostřednictvím nových poznatků a dobrodružství 

(včetně toho, že podporuje integritu skupiny), působí bezpečněji a srozumitelněji.

Zaměříme-li se na audiovizuální prezentaci „hračky jako produktu“, bez výjimek jdou 

předchozí znaky reklamních spotů ruku v ruce s hlasitou akční, dramatickou až strašidelnou 

hudbou. Obzvláště pak v našem analyzovaném reklamním spotu, který je prostý jakýchkoli 

lingvistických sdělení. Hudba je odezvou vůči podnětům ve vyprávění příběhu, který nám 

reklamní spot přináší a nápadně ovlivňuje i jejich podání, jelikož vnímání těchto podnětů se 

pak stává intenzivnějším (jednoduše řečeno napětí je pak napínavější a tajemství tajemnější). 

S tím souvisí i mluvené komentáře, které se vztahují na ostatní reklamní spoty tohoto clusteru. 

Ty jsou založeny na vysoké intenzitě hlasu, zřetelných změnách intonace a rychlosti 

přednesu, jež se pro tento typ reklam stává stereotypním a významným pravidlem pro správné 

navození atmosféry.

Důležitým faktorem pro analyzovaný vzorek (ve vztahu k O2 a O3) se nám jeví také 

zobrazení všech variant, do kterých má divák možnost se začlenit. Sám sebe může promítnout 

do neohroženého hrdiny, jenž v noci vyráží za tajemstvím. Taktéž může vidět sám sebe jako 

účastníka rodinného výletu do přírody, kde se společně s rodiči a sourozenci setkává 

s doposud neznámým objektem. A nakonec přináší reklamní text ideu, v rámci které může 

respondent začlenit sám sebe mezi partu kamarádů a zažít s nimi výjimečné dobrodružství.

Přecházíme k významovému clusteru reklamních spotů, jež jsme nazvali Hračka jako 

projev image a integrační faktor v kolektivu. Tento soubor je tvořen celkem sedmadvaceti 

exempláři, které částečně vybočují z řady. Napříč kategorií „reklama na hračky“ je tento 

soubor typickým zástupcem projevů integrační funkce „hračky jako produktu“. V rámci 
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narativní struktury reklamních spotů této významové skupiny se hračka obvykle neobjevuje 

v hlavní roli. Funguje však zejména jako integrální součást, ale i pouhý prostředník sociální 

interakce, ke které mezi příslušníky dané skupiny dochází. Hračka je pak konstruována jako 

důvod společného trávení volného času kamarádů, v našem případě myšleno vrstevníků 

cílové skupiny. Současně je hračka reprezentována jako forma a součást komunikace této 

skupiny, kde v podstatě udržuje její integritu a vystupuje z ní jako prvek demonstrující 

členskou příslušnost k této skupině. Samotný analyzovaný reklamní spot tohoto clusteru klade 

důraz především na přátelství, ať už je to představením soudržné skupiny mladých dívek, 

nebo skrze slogan „...přátelství je magické, braň ho ze všech sil“, který v reklamě zaznívá.

Reklamní spoty tohoto typu taktéž velice často manifestují důležitost jedinečnosti a 

osobité image, která spočívá v moderním vzhledu, stylu oblékání, sebevědomém jednání a 

především vyčnívání z davu. Analyzovaný spot předkládá jistý vzor této image pro divačky 

podobného věku, jako jsou hlavní hrdinky této reklamy. Ačkoli se předkládaná image stává až 

druhým klíčovým motivem tohoto reklamního textu (hned za námětem přátelství), sehrává 

zde neméně důležitou roli, co se týče výsledné manipulace s dětským divákem. Jak jsme 

zmínili již v kapitole 5.1.2, reklama propůjčuje produktu význam, který produkt sám o sobě 

nevlastní. Prostřednictvím nákupu, vlastnictví a užívání těchto komodit obdařujeme sami sebe 

touto novou kýženou image (identitou), díky které nabýváme pocitu výjimečnosti, a to i 

navzdory tomu, že tato výjimečnost je skrze reklamu inzerována celému masovému spektru 

diváků, budoucích spotřebitelů.

Posledním rozebíraným významovým clusterem byl soubor Hračka jako odměna či 

satisfakce. Tento soubor čítá dohromady patnáct reklamních textů a jako analyzovaný vzorek 

jsme si zvolili reklamní spot na produkt Chameleon Kameleon od společnosti EPline. Hračka 

je v rámci tohoto významového clusteru prezentována jako nástroj gratifikace, tedy proces 

odměňování za určitou činnost, kterou může být nejen specifická manipulace s hračkou, která 

je pak odměněna překvapením (například uvnitř hračky), ale také obchodní manipulace 

potravinových řetězců, které skrze sbírání různých bodů či nálepek lákají na odměnu ve formě 

hraček pro děti. Následně tento typ reklamních komunikátů prezentuje užívání hračky rovněž 

jako satisfakci po určité činnosti (po domácích pracích, po vyučovací hodině), v našem 

případě rozumíme satisfakcí spíše uspokojení doprovázené potěšením a radostí z hračky. 



123

Obecně lze tvrdit, že reklamní texty sdružené v tomto shluku pojí stejně motivovaná 

struktura. Hračka je v rámci narace těchto reklamních textů prezentována jako odměna za 

vykonanou snahu, píli, soustředění, ale i zakoušené „nepohodlí“ a nudu a díky ní lze pak 

dosáhnout pocitu radosti, zábavy a uspokojení. Z ideologického hlediska pak registrujeme 

nenápadnou snahu o vyvolání pocitu, že skrze spotřebu lze všech těchto emocí dosáhnout a 

najít východisko z těchto negativních vlivů okolí.

V našem konkrétním případě se jednalo o analyzovaný reklamní spot na produkt 

Chameleon Kameleon, který je založen na bázi gratifikace za uplynulou vyučovací hodinu a 

v rámci volného času o přestávce nabízí neobvyklou zábavu s tímto létajícím talířem. Stejně 

tak bychom mohli zmínit obdobný princip reklamních spotů potravinového řetězce Billa. Ten 

nám v rámci svého reklamního sdělení představuje hudební skupinu Plyšband, složenou ze 

šesti plyšových zvířátek, jimiž budeme odměněni, ale pouze pokud projevíme snahu a úsilí 

sbírat nálepky, které však dostaneme výhradně za nákup v tomto supermarketu (tedy opět za 

spotřebu).

Užívání hračky (hraní si) je z pohledu všech významových shluků velice často spjato 

se školním prostředím nebo prostředím rodinným (domovem), o jejichž propojenosti 

s hračkou jsme hovořili již v teoretické části (viz. Kapitola 2.2). Především v rámci školního 

prostředí tato propojenost nabývá na síle, zvláště pokud probíhá tento druh zábavy ve 

společnosti vrstevníků, avšak v tomto smyslu k tomu nemá ani prostředí domova daleko. 

Vesměs tedy domov a škola v rámci konstrukce reklamního textu jasně vévodí nad ostatními 

místy, které jsme v reklamních sděleních ještě zaregistrovali (příroda, pohádkové prostředí, 

ateliér). Tak jako se zakládá trávení volného času s přáteli na vlastním svobodném rozhodnutí, 

tak i vlastnictví hračky a její užívání, které člověka začleňuje do skupiny, je svobodné a 

dobrovolné. Nicméně v souvislosti s obsahy reklamních sdělení se tento fakt zdá být naprosto 

samozřejmý a nutný, navíc podpořený pocitem, že pokud jedinec hračku nevlastní, společnost 

jeho vrstevníků ho ze skupiny vyčlení. Reklama na hračky tak napomáhá k vytváření iluze 

nutnosti vlastnit produkt, jinak nás kolektiv našich vrstevníků nepřijme/vyloučí ze svého 

kruhu.

Na základě všech předchozích významových clusterů lze podat de facto odpověď na 

druhou odvozenou výzkumnou otázku O2: „Je v televizních reklamách „hračka jako 
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produkt“ vyobrazována jako sociálně integrující prostředek?“. Jak je jistě evidentní, tak 

„hračka jako produkt“ zcela jistě v televizní reklamě jako společensky integrující prostředek 

vyobrazována je. Opakovaně jsme hovořili o tom, že hračka zastává roli účastníka 

komunikace mezi vrstevníky a přáteli (v rámci hry), taktéž posiluje integritu skupiny a 

vystupuje z ní jako prvek demonstrující členskou příslušnost k této skupině. Hračka tak může 

sloužit jako prostředek k navázání společenské interakce, nástroj pro její ukotvení, ale také 

jednoduše její bezprostřední součást.

Jako vzorový příklad bychom mohli uvést reklamní spot na kolekci Mighty Beanz, 

který přímo dětské diváky vybízí ke koupi jednotlivých typů fazolí, které lze pak s vrstevníky 

v rámci sbírky směňovat a hrát s nimi různé druhy her. Reklamní spot symbolicky zobrazuje 

dva chlapce, kteří si živou fazoli posílají přes hřbety spojených rukou a následně společně 

s dalšími kamarády hrají doporučenou hru. V souvislosti s tím pak propaguje reklama jako 

novinku Mighty Beanz autíčka, kde taktéž vybízí majitele k uspořádání hromadných závodů, 

demonstrovaných scénou, kde chlapci na postavené imitaci závodní tratě se svými hračkami 

závodí. Taktéž reklamní spot na stolní deskovou hru Word – slovní labyrint zobrazuje rodinu 

uprostřed této rozehrané hry. Už jen informace o tom, že hra je určena pro dva a více hráčů 

nás utvrzuje v tom, že se jedná o interaktivní zábavu ať už pro rodinu (jako zde), nebo pro 

skupinu přátel. Podobných příkladů tohoto typu najdeme v rámci našeho výzkumného 

souboru ještě mnoho.

V tomto okamžiku bychom zde mohli zmínit prostředí školy, časté místo vybrané pro 

propagaci hračky plynoucí z rozboru reklamních obsahů, které s sebou skrze reklamní texty 

přináší mýtus školy jako místa k setkávání se s vrstevníky a jejich společné zábavy ve 

volných chvílích. Nicméně i škola může fungovat jako instituce, která nabízí bezpečné místo 

a zároveň může sloužit jako posilující nástroj dětské komunity. Škola se tedy stává místem, ve 

kterém se proces interakce zakládá zejména na (více či méně) osobních interpersonálních 

vztazích. Ve spojení s hrou pak může napomáhat ke zmírnění napětí plynoucího z pocitu 

narušeného bezpečí, neustálého ohrožení a z toho pramenících pocitů úzkosti.

Pro tuto práci a odvozenou výzkumnou otázku O3: „Je „hračka jako produkt“ 

v televizní reklamě prezentována jako pro-rodinný nástroj?“ je však důležitější zjištění, které 

nám tyto analýzy opakovaně přináší. Jedná se o mýtus rodiny a domova, který nám vyplynul 
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ze zkoumání jako místo nejčastějšího vyobrazení „hračky jako produktu“. To funguje de facto 

jako pozadí, sloužící k posílení pocitu štěstí a radosti plynoucí z vlastnictví hračky. Prostředí 

domova navozuje atmosféru pohody, útulna, bezpečí a spokojenosti, jež doma v kruhu rodiny 

zažíváme. Podobné pocity a emoce v nás vzbuzují i mnohé situace, do nichž jsou děti v rámci 

příběhu zasazovány. Skrze takovouto iluzi rodiny jakožto instituce poskytující zázemí, 

bezpečí a lásku, zejména pak pro dítě, slouží tato jako nástroj ke zmírnění stresu plynoucího 

z každodenního života a tudíž pak zastává funkci prostředníka ke zdůvěrňování námi 

zakoušené reality. Rodina a domov se tak díky součásti našeho každodenního bytí, ritualizací 

určitých činností a setkávání blízkých členů rodiny stává místem, které konstruuje 

ontologické bezpečí. Navíc společné zážitky skrze interakci při hře v rámci členů rodiny (ať 

už při hře společenské či během fantazijní dětské hry, do které se například zapojí některý ze 

členů rodiny) napomáhá v posilování bazální důvěry v naše postavení ve světě a jeho 

poznávání jako jasnějšího a bezpečného místa.

Odpověď na otázku ohledně znázornění nukleární rodiny, nebo alespoň její části 

v televizní reklamě, a prezentace produktu (hračky) sloužícího jako nástroj pro-rodinný, 

můžeme na základě předchozí analýzy shrnout do závěrečného soudu, že hračka je 

v souvislosti s rodinou či rodinným prostředím vyobrazena prakticky ve většině televizních 

reklamních spotech. Jedná se o vyobrazení dvojího typu. V prvé řadě jsou to reklamní spoty, 

kdy tvůrce reklamy představuje hračku skrze instituci rodiny. Hračka se pak stává součástí 

rodiny a začleňuje se do ní jako jeden její člen, případně jde o interaktivní hry a hračky, 

kterých se účastní celá rodina, nebo alespoň někteří její členové. V druhém případě nám 

tvůrci rodinu a rodinné prostředí podsouvají relativně nenápadně na pozadí narativní struktury 

textu. Zde funguje na principu posílení pocitu spokojenosti a radosti a celkově se tak snaží o 

navození té nejpříjemnější atmosféry, které nám rodinné prostředí konotuje. Tyto emoce se 

nám tudíž propojí i s užíváním produktu a motivují nás ke koupi dané hračky.

Jak jsme se dozvěděli již v Kapitole 2.5, televize se vedle počítače a pc her pro 

dětského diváka v současnosti stává nejoblíbenější formou trávení volného času. Dětský divák 

je ještě naivním respondentem, tudíž zneužít jeho myšlení a postoj ke komerčním účelům je 

pro tvůrce reklamy poměrně snadné. Hovořili jsme také o tom, že dítě si do reklamního 

příběhu promítá sebe sama a vidí v nich to, co jim v reálném životě často schází. Pro autory 

reklamních sdělení se tedy šťastná fungující rodina jeví jako nejvhodnější prostředek 
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k manipulaci s dítětem, a to skrze jeho snové představy a iluzi soudobého světa, který ale 

reklama zobrazuje v porovnání se skutečností abnormálně nereálný. 

V rámci výzkumné otázky O4: „Jaké komunikační (ideologické/hegemonní) strategie 

lze v televizních reklamních spotech rozlišovat?“ jsme se cíleně zaměřili na ideologické 

zásady, které reklama využívá k šíření, stabilizování a obraně ideologických či hegemonních 

idejí. V analyzovaných reklamních spotech, ale i v dalších, jež analýze podrobeny nebyly, 

jsme opakovaně identifikovali na úrovni třetího stupně označování takové významové rámce, 

které fungují jako výchozí nástroj konzumní povahy vyplývající ze života současné 

společnosti. Obsahy rozebíraných reklamních spotů opakovaně prezentují ideologii 

konzumerismu, jež jsme na základě analýzy těchto spotů odkryli. Konzumní chování je však 

celkově stimulováno reklamou, která je považována sama o sobě za prostředek živící 

spotřebu. Hegemonní představy se pak v obecné rovině prosazují skrze jednotlivé prostředky 

interpretace reality, která díky naší manipulaci s ní následně získává určitou formu. Takto 

reflektuje ideologie/hegemonie svůj obraz, jakým vidíme způsoby, kterými nahlížíme na 

smýšlení o poměrně malé součásti sociokulturní reality, kterou představuje „hračka jako 

produkt“.
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10. Závěr

Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jakým způsobem je „hračka jako produkt“ v 

televizních reklamních spotech konstruována, do jakých významových struktur je hračka 

zasazována, popřípadě s jakými významy se v reklamě běžně pojí. Výzkum jsme vystavěli na 

zkoumaném vzorku zahrnující televizní reklamní spoty omezené věkem respondentů do 

dvanácti let, a jejichž vznik je datován od roku 2003 po současnost. Analýzu jsme se pokusili 

pojmout z takového hlediska, abychom v prvé řadě dokázali odpovědět na otázku, do jakých 

klíčových významových subdiskurzů je „hračka jako produkt“ v televizní reklamě zasazována 

a do jaké míry reflektují reklamní texty sociokulturní rozsah hračky ve společnosti. S tímto 

souvisí i odpovědi na odvozené výzkumné otázky, jež jsme si v počátku analýzy reklamních 

obsahů vytyčili. Zjišťovali jsme úlohu hračky jako sociálně-integračního faktoru v reklamním 

sdělení, rozsah působnosti hračky jako pro-rodinného prostředku a nakonec jsme se zabývali 

otázkou týkající se role „hračky jako produktu“ ve smyslu propagace ideologických 

významových struktur, zejména pak v souvislosti se „spotřební kulturou“.

V prvním kroku jsme na základě první odvozené výzkumné otázky O1 kategorizovali 

výzkumný soubor televizních reklamních spotů metodou významové selekce do 

subdiskurzivních významových rámců. Jednotlivé soubory tak představují stěžejní 

významové struktury, ve kterých je „hračka jako produkt“ v posledních deseti letech 

reprezentována. V dalším kroku jsme z těchto významových clusterů zvolili vždy jeden 

vzorek, na nějž jsme aplikovali metodu kulturálně-sémiotické analýzy obsahů reklamních 

textů za účelem získání odpovědí na stanovené výzkumné otázky. 

Na základě zjištěných výsledků lze tvrdit, že hračka je podle předpokladů 

reprezentována jako prostředek napomáhající k integraci sociální skupiny a její užívání (hraní 

si) je velice často konáno ve společnosti rodinných příslušníků či kamarádů (obvykle 

v minimálním počtu dvou osob). 

Užívání hračky (hraní si) je napříč všemi významovými clustery velice často spjato se 

školním prostředím nebo prostředím rodinným (domovem), o jejichž propojenosti s hračkou 

jsme hovořili již v teoretické části (viz. Kapitola 2.2). Vesměs tedy domov a škola v rámci 

konstrukce reklamního textu jasně vévodí nad ostatními místy, které jsme v reklamních 
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sděleních zaregistrovali. Hračka v rámci jejího sdílení s ostatními vrstevníky, ale taktéž 

s rodiči nebo sourozenci, působí jako prostředek interakce podporující skupinovou identitu. V 

poměru reklamních spotů na hračky pro dívky a pro chlapce jsme nezaznamenali žádné 

zásadní výkyvy a jejich propagace byla v obou směrech vyvážená.

Co se týče prezentace hračky v televizní reklamě jako nástroje pro-rodinného, můžeme 

říci, že hračka je v souvislosti s rodinou či rodinným prostředím vyobrazena v nadpoloviční 

většině televizních reklamních spotů zkoumaného souboru. V prvé řadě se jednalo o reklamní 

spoty, kde se hračka začleňuje do rodiny jako součást našich životů, popřípadě šlo o 

interaktivní hry a hračky, při kterých tráví celá rodina, nebo alespoň někteří její členové, svůj 

volný čas. V druhém případě je nám rodina a rodinné prostředí podsouváno relativně 

nenápadně na pozadí narativní struktury textu. 

Během detailní analýzy se nám podařilo odhalit i konkrétní příklady možností, jak 

v nás podpořit a upevnit ideu, kde spotřeba zboží jakožto permanentní součást našeho života 

nabývá podoby definující naše životní zkušenosti. Obsahy rozebíraných reklamních spotů 

opakovaně odhalují znaky ideologie konzumerismu, která je vnitřně obsažena také v námi 

zakoušené realitě, a je nám skrze reklamu podsouvána. Ačkoli má člověk snahu se této 

tradiční „reklamní masáži“ bránit, nemění se nic na tom, že jsme stále obklopeni konzumní 

společností, která je účelně směřována ke spotřebě a mnohdy i nevědomě tlačena k využívání 

služeb firem a jejich zboží.

Zaměříme-li se krátce na použitou metodu výzkumu, je tento postup kvalitativní 

kulturálně-sémiotické analýzy reklamních sdělení určitým způsobem ohraničen. Aplikování 

sémiotické analýzy při rozboru reklamních obsahů a zejména pak struktury významů, které 

jsou obsaženy v konkrétních reklamních sděleních, je ve svém výsledku vystaveno mnohým 

s tím souvisejícím nedostatkům. V prvé řadě závisí výsledek výzkumného snažení na 

zručnosti badatele a jeho praxi v tomto oboru, jež se neobejde bez dlouhodobého 

procvičování. Protože se povaha naší práce opírá především o tvůrčí schopnosti analytika a 

důležitou úlohu zastává během výzkumu také intuice a badatelovo detailní cítění, nabízí se 

nám otázka, do jaké míry je tato analýza odpovídající. 

Naším záměrem bylo vytvořit v rámci možností koherentní a replikovatelný komplex, 

a takového výsledku jsme dle našeho uvážení dosáhli. Nejobjektivnějších a nejpřesnějších 
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výsledků bychom přirozeně dosáhli, pokud bychom analýzu aplikovali jednotlivě na všechny 

reklamní spoty obsažené ve výzkumném vzorku. Avšak to je v závislosti na rozsahu této 

práce prakticky nemožné, tudíž jsme výsledky, jež jsme skrze tento výzkum získali, 

generalizovali na celý soubor reklamních sdělení. 

Výzkumný vzorek se nám bohužel nepodařilo sestavit takovým způsobem, aby se 

omezoval například na reklamní spoty propagující pouze produkty od českých výrobců. To by 

nám umožnilo náhled do myšlení tuzemských společností ve smyslu rozkrývání jejich 

signifikantních trendů, ale také rozvoje komunikačních strategií jednotlivých hračkářských 

firem. Všechny tyto náměty mohou posloužit dalším badatelům při pokračování či navázání 

na naši diplomovou práci.
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Přílohy

Kodex reklamy- část druhá, Kapitola III.

Děti a mládež

Rada pro reklamu při aplikaci svého etického Kodexu může též aplikovat principy a zásady 

Etického kodexu Mezinárodní obchodní komory se sídlem v Paříži (ICC) nazvaný „Děti, 

mládež a marketing“.

1. Všeobecně 

1.1

Léky, dezinfekční prostředky, žíraviny a zdraví ohrožující prostředky nesmí být v reklamách 

zobrazeny v dosahu dětí bez rodičovského dohledu a nesmí v nich být prezentovány děti, 

které s těmito produkty jakýmkoliv způsobem manipulují.

1.2

Prací a čisticí prostředky nesmějí být v reklamách zobrazeny v dosahu dětí bez dozoru 

dospělé osoby a nesmějí v nich být prezentovány děti, které s jejich obsahem jakýmkoliv 

způsobem manipulují.
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1.3

Není dovolena žádná reklama, která by povzbuzovala děti k tomu, aby chodily na neznámá 

místa nebo hovořily s neznámými lidmi.

1.4

Není povolena žádná reklama na komerční produkt či službu, která by obsahovala jakoukoli 

výzvu dětem či která by jakýmkoli způsobem naznačovala, že pokud si děti samy nekoupí 

nějaký produkt či službu, či pokud nebudou mít jiné lidi k tomu, aby si takovýto produkt či 

službu koupili, nesplní tím nějakou povinnost nebo neprojeví dostatečnou loajalitu vůči 

určitým osobám či organizacím; není přitom rozhodné, zda tato osoba či organizace je 

původcem takovéto výzvy, či nikoliv.

1.5

Není povolena žádná reklama, která vede děti k tomu, aby si myslely, že pokud nebudou 

vlastnit inzerovaný produkt, stanou se jakýmkoliv způsobem méněcenné ve vztahu k jiným 

dětem.

1.6

V reklamách je nutno věnovat pozornost tomu, aby děti nebyly podporovány v naléhání na 

jiné osoby ve snaze získat konkrétní produkt či službu.
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1.7

Má-li reklama zahrnovat odkaz na dětskou soutěž, sběr kupónů, nabídky prémií, volné 

prémie, tahy cen a podobné hry zaměřené na děti a mládež, musí být vhodným způsobem 

publikována jasná pravidla.

2. Bezpečnost

2.1

Všechny situace, kde v reklamách vystupují děti, musí být pečlivě zváženy z hlediska 

bezpečnosti.

2.2

Děti v uličních scénách nesmí být zobrazovány jako děti bez dozoru, pokud není zcela zřejmé, 

že jsou dostatečné staré, aby zodpovídaly za svou vlastní bezpečnost.

2.3

Děti se nesmí v reklamě objevovat při hře na ulici, pokud nebude jednoznačně vidět, že jde o 

oblast vyhrazenou hrám nebo jinou bezpečnou oblast.

2.4

V reklamách, ve kterých vystupují děti jako chodci či jako cyklisté, musí být jasně vidět, že se 

děti chovají v souladu s bezpečnostními pravidly, předpisy a zásadami.
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3. Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje zaměřená na děti.

3.1

Reklama nebude klamat ohledně kladného efektu spojeného s konzumací potraviny či nápoje.

3.2

Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nebude zpochybňovat roli rodičů nebo jiných 

osobností, které jsou pro děti kladnými vzory, při vedení dětí ohledně správné výživy.

3.3

Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nebude přímo vyzývat děti k přesvědčování 

rodičů nebo jiných dospělých, aby jim koupili výrobek, jenž je předmětem reklamy.

3.4

Reklama na potraviny a nealkoholické nápoje nebude vyvolávat dojem naléhavosti či 

nezbytnosti koupě. 

3.5

Jakkoliv užití fantazijních prvků, včetně animace, je možné pro komunikaci s menšími i 

většími dětmi, nebude však při něm docházet ke zneužití dětské představivosti pro propagaci 

nevhodných stravovacích návyků.
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3.6

Potraviny a nealkoholické nápoje, které jsou odvozeny z obsahu televizních programů či 

s nimi přímo asociují, nesmějí být bez zřetelného oddělení inzerovány v rámci takových 

programů či bezprostředně před nimi či bezprostředně po nich.   

3.7

Postavy (živé či animované) z televizního programu či z tisku nebudou užity k propagaci 

potravin a nealkoholických nápojů způsobem, který zastírá rozdíl mezi televizním programem 

či tiskem a reklamou. Například, dětský televizní program nebude bez zřetelného oddělení 

spojen s reklamou, ve které účinkují shodné postavy.

4. Reklama ve školách

4. 1.

Jakékoliv propagační působení ve školách všech stupňů a druhů podléhá souhlasu vedoucího 

představitele školy.

Citovaný výňatek z Kodexu reklamy byl vydán Radou pro reklamu roku 2009.

Zdroj: RPR –  Rada pro reklamu –  Kodex reklamy (cit. 3.12.2013)

Dostupné z: http://www.rpr.cz/cz/dokumenty_rpr.php
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