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Abstrakt 

Sociální kampaň Nadace Sirius s názvem „chodicilide.cz“ se snaží změnit 

přístup veřejnosti k osobám se zdravotním postižením. Po předchozím monitoringu, 

workshopech, odborných textech se výsledkem stalo kreativní a mediální řešení 

kampaně. Kampaň staví především na humoru a provokaci. Vytvořila paralelní svět, 

kde je přirozenou vlastností létat a chodiči představují osoby se zdravotním postižením. 

Diplomová práce se bude zabývat sémiotickou analýzou mediálního řešení druhé vlny 

kampaně směrem k cílové skupině. Práce analyzuje způsoby komunikace použité 

v kampani s ohledem na účinnost směrem k veřejnosti. V teoretické části je představena 

sémiotika, problematika sociální reklamy a pojetí hendikepu v kontextu České 

republiky. Analytická část se věnuje sémiotické analýze mediálního řešení druhé vlny 

kampaně, konkrétně logu kampaně, vybranému billboardu a televiznímu spotu.  
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konotace, sémiotická analýza, sémiotika, reklama, sociální reklama 



 

 

Abstract 

The Social Campaign "chodicilide.cz" of the Foundation Sirius is trying to change 

the public's access to persons with disabilities. After the previous monitoring, 

workshops, technical texts they made a creative and media solutions campaign. The 

campaign is based primarily on humor and provocation. The Campaign created a 

parallel world where is flying like the natural properties and walking representing 

persons with disabilities. The thesis will deal with semiotic analysis of media campaigns 

addressing its second wave toward the target group. The thesis analyzes ways of 

communication used in the campaign in terms of efficiency to the public. The 

theoretical part presents the semiotics, the issue of social advertising and the concept of 

handicap in a context of Czech Republic. The analytical part focuses on the semiotic 

analysis of media solutions of the second wave of the campaign, specifically the logo of 

campaign, selected billboards and television spots. 
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ÚVOD  

Setkání s lidmi s tělesným či smyslovým hendikepem v nás vyvolá různé pocity a 

otázky. Nejčastější reakcí je soucit nebo zvídavost a především si nejsme jistí, jak 

bychom se měli chovat. Lítost a zvědavost, nejsou reakce, které by byly lidem 

s postižením příjemné. Dáváme tak najevo, že jsou v našich očích odlišní od ostatní 

populace. Snažíme se k nim být ohleduplní a lítostiví a snažíme se jim pomoci, i 

v případech, kdy to nepotřebují. 

Paraplegikové neboli vozíčkáři, si vydobyli poměrně velkou míru emancipace a 

dostali se tak nejvíce do povědomí veřejnosti. Pokud se mluví o hendikepu, často si 

vybavíme právě paraplegiky. Jejich postavení ve společnosti se zlepšuje. Možnou 

paralýzu těla, nebo některé části, kdy jsme pohybem omezení, si možná umíme částečně 

představit.  

Svět nevidomých si představit neumíme. Domníváme se, že ztráta zraku je 

největší újmou našeho života. Především v současném světě, kdy převažují vizuální 

informace. Ale porovnávat závažnosti jednotlivých hendikepů je nemožné. Klasifikací 

hendikepů se budeme zabývat v teoretické části práce. Pokud vidíme nevidomé, máme 

tendence se snažit pomoci, ale můžeme se setkat s negativní reakcí na nabízenou 

pomoc. Což většinou vychází především z toho, že nevíme, jak správně pomoci, nebo 

jak se zachovat. A můžeme možná i uvažovat, že vnímání veřejnosti hendikepovaných 

lidí pramení i ze špatného výkladu, či zacházení se slovem hendikep nebo postižení. 

Z výzkumů, které provedla nadace Sirius, vyplývá, že lidé se zdravotním postižením se 

často ze strany veřejnosti setkávají s neadekvátní pomocí, nechtěným soucitem a 

bariérou v komunikaci. Ale také s předsudky, které z těchto témat vyplývají, jako 

neschopnost se postarat sami o sebe.  

Právě tímto tématem se zabývá komunikační kampaň „chodicilide.cz“. Jedná se o 

sociální kampaň, tedy takovou, která se nesnaží prodat výrobek či službu. Sociální 

reklama by měla odrážet náš pohled na svět. Informuje společnost o problémech 

současnosti z nejrůznějších oblastí života (sociální oblast, ekologie atd.) a snaží se také 

ukázat jiný pohled nebo přimět k jinému chování. Sociální reklama využívá jiných 

prostředků než reklama komerční. Cílem je přitáhnout pozornost k určitému problému. 
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Sociální reklamy se často zaměřují na formování určitého vzoru chování v nejrůznějších 

životních situacích. 

Cílem projektu chodicilide.cz  je přispět k zakořenění nového postoje veřejnosti 

vůči lidem se zdravotním postižením. Kampaň využívá komunikační platformy mezi 

lidmi se zdravotním postižením a bez zdravotního postižení. Komunikační platforma má 

sloužit k tomu, aby lidé věděli, jak vzájemně komunikovat, kde najít informace o 

vhodné komunikaci a jak si vzájemně pomáhat. Východiskem kampaně byl monitoring 

dětí se zdravotním postižením v ČR a workshopy s dětmi a mladými s tělesným, 

zrakovým a sluchovým postižením.  

Kampaň staví na provokaci, svérázném humoru a metafoře. Kampaň vytvořila 

paralelní svět založený na metafoře létání. Lidé s postižením jsou v kampani „chodiči“, 

tedy osoby s poruchou létání. V reálném světě se chodiči považují za osoby bez 

zdravotního postižení. „Lítači“ jsou v kampani osoby bez zdravotního postižení. Mají 

nedostatek informací o tom, jak komunikovat s lidmi s postižením nebo jak se k nim 

chovat.  Aby kampaň získala pozornost, autoři se rozhodli cílové skupině 

zprostředkovat pocit, který jim pomůže podívat se na svět očima lidí se zdravotním 

postižením. Jde o paralelní svět, ve kterém je normální létat a ten, kdo chodí je osoba 

s poruchou létání. Kampaň v České republice probíhala od prosince 2011 do dubna 

2013. Hlavními tématy se stal soucit, strach z kontaktu, neadekvátní pomoc osobám se 

zdravotním postižením a především téma bariér, které nám často v kontaktu brání. 

Cílem práce je sémiotickou analýzou loga kampaně, billboardu a sémiotickou 

analýzou televizního spotu zjistit, zda použité prostředky v komunikační kampani 

mohou cíleně a účinně zapůsobit na cílovou skupinu, pro kterou je komunikační 

platforma určena. Nebo zda se komunikace směrem k cílové skupině mine účinkem a 

proč? Případně na koho komunikační kampaň nezapůsobí. Závěrečná evaluace sociální 

kampaně je velmi náročná a někdy zcela nemožná, protože se velmi těžko dá změřit 

změna postoje veřejnosti. Reklama je velmi mocným komunikačním prostředkem a 

skládá se z nejrůznějších aspektů, které je třeba podrobit analýze. 

Z takto vymezeného problému a stavu současné společnosti k dané problematice 

vyvstávají následující hlavní hypotézy, které si stanovujeme a budeme se je snažit 

potvrdit nebo naopak vyvrátit: 
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o Zvolené nástroje komunikační kampaně „chodicilide.cz“ byly v rámci 

zvolené cílové skupiny efektivní.  

o Míra efektivnosti a úspěšnosti kampaně je závislá na použití vhodných 

sémiotických prostředků. 

V analytické části se budeme věnovat sémiotickým analýzám vybraného 

billboardu a vybraného televizního spotu kampaně spolu s logem jako symbolem 

kampaně „chodicilide.cz“. Analyzovat budeme mediální řešení druhé vlny kampaně, 

které se nejlépe může dostat k cílové skupině. Při určování a analýze cílové skupiny, ke 

které je kampaň komunikována, budou využity metody osvojené při studiu na Vyšší 

odborné škole publicistiky v Praze a z praxe autorky při tvoření komunikační kampaně. 

Hlavními metodami k zhodnocení jednotlivých prvků a jejich zasazení do 

společenského kontextu a jejich účinnost využijeme sémiotické analýzy, které se budou 

opírat o metody, které použil Roland Barthes. 

Diplomová práce sestává ze dvou částí, teoretické a analytické. První kapitoly 

teoretické části přibližují obor sémiotika a koncepce představitelů: Ferdinanda de 

Saussura, CHarlese Sanderse Peirce, Rolanda Barthese. Kapitoly nabízejí pohled na 

vývoj sémiotiky a výklady dyadické a triadické koncepce. Kapitoly věnující se 

sémiotice zavírají sémiotické analýzy Rolanda Barthese. Dále je důležité se obeznámit 

s pojmem reklama a zejména s pojmem sociální reklama. Reklama je v současné době 

velmi účinným komunikačním nástrojem. Kampaň „chodicilide.cz“ je sociální 

reklamou, která se snaží změnit názor, nikoliv prodat výrobek nebo službu. Sociální 

reklama využívá jiné metody k přesvědčování než reklama komerční a proto je její 

vymezení pro práci nezbytné. Závěr teoretické části práce je věnován definici pojmu 

hendikep, jak jej budeme v práci užívat, historie a vývoj pojmu, druhy hendikepu, a 

současný pohled a to, jak vnímá většinová veřejnost hendikepované. Právě toto vnímání 

a postoj, předsudky, stereotypy ve společnosti směrem k lidem, kteří žijí s hendikepem, 

je východiskem pro komunikační kampaň „chodicilide.cz“, která se snaží změnit postoj, 

vnímání společnosti.  

Analytická část se věnuje komunikační kampani „chodicilide.cz“, která se snaží o 

změnu postoje vnímání společnosti k hendikepovaným lidem. Představení komunikační 

kampaně její východiska a mediální řešení je pak spolu s definicí cílové skupiny 

základem pro řešení cílů a hypotéz práce, kde se snažíme zjistit efektivní účinnost 
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kampaně vzhledem ke zvolené cílové skupině. Závěr analytické části náleží 

nejpodstatnějšímu bodu práce, analýze loga jako symbolu kampaně a sémiotickým 

analýzám billboardu a televizního spotu kampaně, které jsou nejdůležitější částí 

mediálního řešení druhé vlny kampaně. Pro analýzu vybraných částí mediálního řešení 

kampaně jsme zvolili především koncepty Rolanda Barthese. Cílem analýzy je nalézt, 

zda použité prvky mohou účinně a efektivně působit na příjemce sdělení kampaně. 

V závěru práce shrnujeme současný stav problematiky, řešení, které nabízí 

komunikační kampaň „chodicilide.cz“, výsledky sémiotických analýz a zda s ohledem 

na zvolenou cílovou skupinu kampaň působí efektivně. A případně možné návrhy, které 

nám nabídne sémiotická analýza.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 SÉMIOTIKA 

Sémiologie a sémiotika, dva pojmy, které používáme jako ekvivalenty, ale 

v historickém vývoji pojmu sémiotika měly každý jiné místo. Teprve v 60. letech 

Mezinárodní asociace pro sémiotická studia (IASS) rozhodla o užívání slova 

„semiotics“ (v češtině sémiotika) 
1
 jako jednotícího termínu, který se používá pro oba 

termíny, jak pro sémiologii, tak pro sémiotiku. Budeme proto v práci používat termín 

sémiotika.
2
  

Sémiotika je v obecném smyslu teorií zabývající se znaky a znakovými systémy. 

Ty jsou hlavními kategoriemi zkoumání sémiotiky. Roland Barthes definuje sémiotiku: 

„sémiologie zahrnuje jakýkoliv systém znaků bez ohledu na jejich substanci a 

vymezení.“
3
 Chápal jazyk i na rovině kulturní a aplikoval sémiotiku na jevy jako oděvy, 

jídlo, nábytek a mýtů. Roland Barthes se v šedesátých letech zabýval analýzou reklamy 

protože, „v reklamě je význam obrazu zcela jistě záměrný: signifikáty reklamního 

sdělení tvoří a priori jisté atributy produktu, a tyto signifikáty mají být komunikovány 

co možná nejjasněji; jestliže obraz obsahuje znaky, pak je nepochybné, že v reklamě 

jsou tyto znaky plné a vytvořené tak, aby byly co nejlépe čitelné; reklamní obraz je 

otevřený, či alespoň důrazný.“
4
  

Umberto Eco
5
 pak sémiotiku posouvá a spojuje ji s komunikací: „Sémiotika 

studuje všechny fenomény, které jsou založeny na vztahu zpětného odkazu.“
6
 Podle Eca 

„signifikační systém (a tedy kód) existuje tehdy, když existuje společensky 

konvencionalizovaná možnost generování znakových funkcí (…) za předpokladu, že 

korelace byla již dříve postulována společenskou konvencí. Naproti tomu komunikační 

proces existuje tehdy, když možnosti nabízené signifikačním systémem jsou využívány 

                                                      
1
 SLOUKOVÁ, Danica [online] [cit. 02. 06. 2013] dostupné z: http://www.gsgpraha.cz/~sloukova/ 

2
 V originálních citacích ponecháme výraz sémiologie, který užívají autoři Roland Barthes a Ferdinand de 

Saussure. 
3
 BARTHES, R.: Nulový stupeň rukopisu: Základy sémiologie. Praha: Československý spisovatel, 1967 

str. 61  
4
 BARTHES, R.: Rétorika obrazu. In: Karel Císař (Ed.), Co je to fotografie?, Praha: Hermann a synové, 

2004   
5
 Podle Umberta Eca (*1932) by se sémiotika měla skládat z teorií kódů a teorií znakové produkce. Na 

základě těchto teorií rozlišuje sémiotiku signifikace a sémiotiku komunikace. Sémiotika signifikace staví 

na teorii kódů a základem pro sémiotiku komunikace je teorie znakové produkce. 
6
 ECO, U.: Mysl a smyls. Praha: Moraviapress, 2000. Str. 17 

http://www.gsgpraha.cz/~sloukova/
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tak, aby fyzicky produkovaly vyjádření mnoha praktických cílů“
7
 Signifikace může 

fungovat bez komunikace, ale nikoliv komunikace bez signifikace.  

Sémiotika se pak zabývá vším, co lze chápat jako znak. Eco definuje znak jako 

vše, co „můžeme chápat jako významovou substituci něčeho jiného.“
8

 To, co je 

zastupováno, nemusí v daném okamžiku být přítomno a nemusí ani existovat. 

Sémiotiku Eco definuje jako „disciplínu, která studuje všechny fenomény (i když tvoří 

předmět jiné disciplíny), které jsou založeny na vztahu zpětného odkazu („odkazování“) 

k něčemu jinému.“
9

 Základem komunikace je znak. Přičemž je kladen důraz na 

stanovené společenské konvence. A komunikace a signifikace jsou principy, na kterých 

staví kultura.  

„Sémiotika studuje všechny kulturní procesy jako procesy komunikace.“
10

 

Komunikaci můžeme chápat jako přenos, nebo výměnu informací. Informace nese 

obsah ale i smysl. V komunikaci je nám něco sdělováno prostřednictvím kódů. 

Komunikace je systém, který se skládá ze vzájemně propojených prvků. Činiteli 

komunikace jsou mluvčí, adresát, sdělení, sdílený kód, kontakt nebo fyzické médium a 

kontext.  

Pokud něco sdělujeme adresátovi, jeho vnímání, pak to zastupuje něco jiné a 

hovoříme o signifikaci. Kód spojuje přítomné a nepřítomné prvky. Signifikace je 

ustavena díky kódu. Ty jsou přenášeny systémem, kde se první stává výrazem druhého 

a druhý obsahem prvního. Komunikace a signifikace jsou nutné k interpretaci. 

Komunikace probíhá, pokud máme k dispozici kód, díky kterému můžeme porozumět 

sdělení. Kód dešifruje nebo vytváří určité skupiny znaků. S kódy se pojí systém 

reprezentace. Eco to ukazuje na příkladu semaforu. Kde vidíme i znakový systém 

založený na spojení vizuálních prvků se smyslem. 

Jestliže bylo řečeno, že sémiotika je v obecném smyslu vědou, která zkoumá 

znaky a znakové systémy, je potřeba podívat se na pojetí znaku. „Znak, neboli 

representamen je něco, co pro někoho něco zastupuje z nějakého hlediska nebo v nějaké 

úloze. Znak původním znakem vytvořený nazýváme interpretant znaku. Znak něco, svůj 

                                                      
7
 Eco, U.: Teorie sémiotiky. Praha: Argo, 2009. S. 12 

8
 Eco, U.: Teorie sémiotiky. Praha: Argo, 2009. S. 15. 

9
 Eco, U.: Mysl a smysl. Praha: Moraviapress, 2000. S. 17. 

10
 Tamtéž. Str. 15 
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objekt, zastupuje.“
11

  Pokud něco nazýváme znakem, musí ono něco zastupovat svůj 

objekt. „Znak chápejme jako emanaci příslušného objektu.“
12

  

Jelikož se v praktické části budeme zabývat sémiotickou analýzou reklamní 

kampaně, je jistě nezbytné zmínit počátky sémiotiky a její zakladatele, ze kterých 

současnější autoři vycházejí. A především proto, že sémiotika je teorií zabývající se 

znaky a znakovými systémy je třeba se podívat na znakové pojetí Ferdinanda de 

Saussura a Charlese Sanderse Peirce. V části sémiotika se budeme věnovat sémiotickým 

analýzám Rolanda Barthese. Jeho koncepty budou výchozí pro naši analýzu kampaně 

chodicilide.cz. Zmíníme metaforu a metonymii, jelikož metafora je jedním z hlavních 

prostředků užitých v kampani chodicilide.cz. 

  

                                                      
11

 PALEK, B.: Sémiotika. Praha: Karolinum, 1997. Str. 37 
12

 PALEK, B.: Sémiotika. Praha: Karolinum, 1997. Str. 38 
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1.1 Ferdinand de Saussure 

Hlavní myšlenky švýcarského lingvisty Ferdinanda de Saussura vyšly posmrtně 

z poznámek studentů, kterým přednášel v Ženevě v díle Kurz obecné lingvistiky. Podle 

Saussura by se sémiologie měla zabývat jazykem obecně, jazykem lidských činů a 

lidských výtvorů, které vyjadřují význam.
13

 Saussurovo chápání znaku je čistě 

lingvistické. Lingvistiku chápal jako součást sémiologie, která je vědou o existenci 

znaků v lidské společnosti. „Lze si tedy představit vědu, která studuje život znaků v 

životě společnosti. Tvořila by část sociální psychologie a v důsledku toho i obecné 

psychologie; nazveme ji sémiologie (z řeckého sēmeîon 'znak'). Ukázala by nám, z čeho 

sestávají znaky, a které zákony je řídí. Protože zatím neexistuje, nelze říci, čím bude; 

má však právo na existenci a její místo je již předem vytyčené. Lingvistika je pouze 

částí této obecné vědy a zákony objevené sémiologií bude možné uplatnit i na 

lingvistiku. Ta se tak octne v oblasti jasně vymezené v souboru lidských faktů.“
14

 

Z hlediska jazyka rozděluje rovinu langue a rovinu parole. Langue je systém 

jazyka tvořený konvencí. Parole vždy vychází z langue. Parole je promluvou nebo 

mluvou. Je to individuální aktualizování, nebo také realizace jazykového systému. 

Saussurovo chápání znaku je přísně dualistické. Saussure se zabýval znakem čistě 

z lingvistického hlediska, kde jazykový znak je psychická jednotka o dvou stránkách.
15

 

„Jazykový znak nesjednocuje věc a jméno, ale pojem a akustický obraz.“
16

 Saussure se 

zabýval především jazykovým znakem, který se podle něho skládá z označujícího 

(signifiant, akustický obraz) a z označovaného (signifié, pojem), význam znaku je 

vytvořen jejich spojením. „ Oba tyto prvky jsou úzce spjaty a jeden vyvolává druhý a to 

ve smyslu, že druhé (concept) předpokládá prvé (image acoustique) nebo obráceně 

image acoustique předpokládá concept.“
17

 Pro potřeby analýzy reklamy je označující 

zvukovým obrazem, který recipient vnímá (slogan reklamy), a označované je představa 

znaků ve vědomí příjemce vyvolaná sloganem reklamy. Základními vlastnostmi 

jazykového znaku jsou lineárnost a arbitrárnost. Pokud znak chápeme jako celek 

plynoucí z asociace označujícího a označovaného pak je jazykový znak arbitrární.
18

 

                                                      
13

 SLOUKOVÁ, Danica [online] [cit. 02. 06. 2013] Dostupné z: http://www.gsgpraha.cz/~sloukova/ 
14

 SAUSSURE, F.: Kurz obecné lingvistiky. Praha: Academia, 1996. Str. 52 
15

 Tamtéž. Str. 97 
16

 Tamtéž. Str. 95 
17

 PALEK. B.: Sémiotika. Praha: Karolinum, 1997. Str. 15 
18

 Tamtéž. Str. 15  

http://www.gsgpraha.cz/~sloukova/
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Označující probíhá pouze v čase a tím přebírá takovou charakteristiku, která má určitý 

rozsah a tento je měřitelný v dimenzi linie. 

Takto vymezený znak má vlastnosti arbitrárnosti a lineárnosti. Arbitrární vztah 

chápe jako nemotivovaný vztah mezi označujícím a označovaným. Jako arbitrární 

nechápe Saussure jen vztah mezi označovaným a označujícím ale také celý jazykový 

znak. 
19

 Důvodem je nevázanost označujícího na reálný objekt, na materii. Princip 

arbitrárnosti obhajuje konvenčností. 
20

 Arbitrární nejsou jen slova, ale například také 

dopravní značky.
21

 „…konvenčnost jazykových znaků, které mimojazykovou 

skutečnost označují pouze na základě úmluvy mezi mluvčími daného společenství a 

jsou tudíž jiným nesrozumitelné.“
22

 

Saussure rozlišuje osu současného a osu následného. První osu, která představuje 

vztahy mezi koexistujícími věcmi, pojmenoval synchronní. Veškeré působení času je 

zde vyloučeno. Na druhé ose nikdy nelze uvažovat víc než jednu věc najednou. Nazval 

ji diachronnní.
23

  

Za základní jednotku jazyka Saussure považuje hodnotu. Jazyk je systémem 

hodnot, do kterého vstupují ideje a zvuky. Saussure rozlišuje význam a hodnotu. 

Význam je vztah označovaného a označujícího. Hodnota vyplývá ze vztahu k ostatním 

jednotkám. Ke stanovení hodnoty je potřeba společenství, protože hodnota je dána 

územ, konsensem. Hodnota je závislá na diferenci vůči ostatním hodnotám. Odtud tedy 

binarismus, jako základní princip strukturalistické lingvistiky. Jednotlivé výrazy 

nabývají hodnoty jen proto, že stojí v protikladu k ostatním znakům.  

 Ferdinand de Saussure rozlišuje
24

 v systému jazyka rovinu paradigmatickou a 

syntagmatickou. Paradigmatický vztah chápe jako vztah znaků k dalším znakům, které 

se v daném textu nevyskytují, ale jsou přítomným podobné a mohly by stát na jejich 

místě. Syntagmatický vztah je pak vztahem znaků v textu. Je charakterizován hodnotou 

znaku, která vyplývá z jeho vztahu k ostatním částem sdělení. Prvky v řetězci mluvy se 

řadí za sebou. Jeden prvek nabývá hodnotu jen díky protikladu k tomu prvku, který 

                                                      
19

 SAUSSURE, F.: Kurz obecné lingvistiky. Praha: Academia, 1996. Str. 98 
20

 Tamtéž. Str. 98 
21

 ČERNÝ, J. HOLEŠ, J.: Sémiotika. Praha: Portál, 2004. Str. 42 
22

 Tamtéž. Str. 43 
23

 SAUSSURE, F.: Kurz obecné lingvistiky. Praha: Academia, 1996. Str. 109 
24

 SAUSSURE, F.: Kurz obecné lingvistiky. Praha: Academia, 1996. Str. 151 
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předcházel, a který následuje. Syntagma je tedy způsob seřazení znaků na horizontální 

úrovni. Kombinací znaků podél paradigmatických a syntagmatických os pak podle 

Saussura vzniká význam. V reklamě je pak syntagma konkrétní rovina složená 

z různých znaků a paradigma jsou jednotlivé skupiny znaků používané v dané reklamě 

(font písma, barevná paleta, typy postav…).  Teorii syntagmatických a 

paradigmatických vztahů lze použít i v jiných oblastech než jen v jazykovém systému. 

Například všechno oblečení, které si můžeme obléct na horní část těla, by představovalo 

paradigmatický systém (sako, svetr, košile, bunda atd.). Mezi jednotkami konkrétního 

oděvu, které v dané chvíli máme na sobě, by byly vztahy syntagmatické. (boty, kalhoty, 

svetr, spodní prádlo atd.).
25

 

  

                                                      
25

 ČERNÝ, J. HOLEŠ J.: Sémiotika. Praha: Portál, 2004. Str. 116 
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1.3 Charles Sanders Peirce 

Charles Sanders Peirce je považován za zakladatele moderní sémiotiky. 

Vybudoval velmi konkrétní systém sémiotiky neboli spekulativní gramatiky.
26

 O 

systému sémiotiky mluvil jako o spekulativní gramatice, též formální logice nebo 

rétorice.
27

 Saussure vybudoval koncepci znaku na lingvistické dyádě, jehož omezením 

je lineárnost. Oproti tomu Peirce staví svou koncepci triadicky a umožňuje vyjádřit 

nejen lineární útvar. 

Základem pro Peircovu filosofickou koncepci znaku se stala tzv. faneroskopie 

neboli fenomenologie- nauka o kategoriích bytí. Peirce na základě kategorií bytí 

rozlišuje kategorie Prvosti, Druhosti a Třeťosti.  

Prvost je modus bytí, který odpovídá kvalitě nebo ideji sama o sobě; je modem 

možnosti, nikoli reality.  Prvost je dominantní v ideji pocitu a svobody Znamená 

působení samo o sobě. „Prvost je to, co má samostatné bytí nezávislé na bytí jiném.“
28

  

Druhost je kategorie spjatá s existencí. Předpokládá dva objekty, které spolu tvoří 

dyádu. „…je to jakési působení na něco jiného bez jakéhokoli kontaktu s něčím 

třetím.“
29

  

Třeťost je nejpodstatnější. Třeťost odpovídá světu „obecných pojmů řízených 

nějakým zákonem, pravidelností.“
30

 Třeťost je taková jev, který nutně předpokládá 

druhé a k druhému první, proto je to triáda. Třeťostí je znak, zákon, kontinuita, 

obecnost, vše jako produkty myšlení, které jsou reprezentovány.
31

 

Klasickým příkladem třeťosti je podle Peirce znak. Na základě takové koncepce 

Peirce rozpracovává sémiotiku, jako nauku o znaku. Oproti znakové koncepci podle 

Ferdinanda de Saussura jde u Peirce o triadickou koncepci.
32

 Podle Peirce je „ znakem 

                                                      
26

 PALEK, B.: Sémiotika. Praha: Karolinum, 1997. Str. 3 
27

 PALEK, B.: Sémiotika: Dopis Lady Welby. Praha: Karolinum, 1997. Str. 155 
28

 PALEK, B.: Sémiotika. Praha: Karolinum, 1997. Str. 12 
29

 PALEK, B.: Sémiotika. Praha: Karolinum, 1997 str. 12  
30

 Tamtéž, str. 12 
31

 Tamtéž, str. 12 
32

 Tamtéž. Str. 12-13 
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něco, co zastupuje něco jiné vzhledem k dalšímu,…“ 
33

  . Znak je blíže charakterizován 

triádou. Palek ji znázorňuje pomocí znakového schéma. (viz obr. 1) 

 

Obrázek 1 Schéma znaku podle CH. S. Peirce 

Zdroj: PALEK, B.: Sémiotika. Praha: Karolinum, 1997. Str. 8 

„Znak, neboli representamen, je něco, co pro někoho něco zastupuje z nějakého 

hlediska nebo v nějaké úloze.“
34

 Je to „cokoli, co vztahuje něco jiného (jeho 

interpretans) k nějakému objektu, k němuž se samo vztahuje (svému objektu) týmž 

způsobem, přičemž interpretans se stává postupně znakem, a tak se opakuje ad 

finitum.“
35

 

„Peircova definice sémioze ad finitum hraje v moderní sémiotice významnou roli. 

Tato definice spočívá v tom, že „interpretant“ (účinek, či ekvivalent v mysli) se může 

také „objektivovat“ („zhmotnit“, např. vyjádřit zapsáním - „vehiculovat“), stává se opět 

vlastním znakem, „representaminem“, ovšemže znakem jiným, s „novou konkrétní 

podobou“. Tím ovšem získává další možnost nového „interpretantu“. 
36

 Sémioze, proces 

ve kterém znak nabývá své znakové funkce, tak může „ad infinitum“ pokračovat. 

Podle Peirce
37

 lze znaky dělit na základě tří trichotomií: „ zaprvé podle toho, zda 

znak sám je pouhou kvalitou, nebo skutečným faktem, nebo obecným zákonem;  za 

druhé podle toho, zda vztah znaku k jeho objektu spočívá v tom, že znak má nějaký 

charakter sám o sobě, nebo spočívá v nějakém existenčním vztahu k příslušnému 

objektu, nebo v jeho vztahu k nějakému interpretantu; za třetí podle toho, zda ho jeho 

INTERPRETANS  představuje jako znak možnosti, nebo znak skutečnosti, nebo znak 

                                                      
33

 PALEK, B.: Sémiotika. Praha: Karolinum, 1997. Str. 8 
34

 PALEK, B.: Sémiotika. Praha: Karolinum. 1997. Str. 37 
35

 Tamtéž. Str. 69 
36

 SLOUKOVÁ, D.: Metodologie-paradigmata. [online] [cit. 26. 12. 2013] Dostupné z: 

http://www.gsgpraha.cz/~sloukova/ 
37

 PALEK, B.: Sémiotika. Praha: Karolinum, 1997. Str. 42 
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myšleného.“
38

 Zmíníme se podrobněji pouze o druhé trichotomii znaků. Důvodem je 

jejich možná aplikace v této práci. V druhé trichotomii nazývá Peirce znaky ikónem, 

indexem nebo symbolem. 

o Ikón je znak, který se váže na objekt na základě podobnosti s daným 

objektem. Ikón nese signifikantní rysy objektu, ke kterému se vztahuje. 

Sdílí kvality se svým objektem. Příkladem je mapa nebo fotografie. Ikón 

se podobá svému objektu nebo nese jeho rysy. 

o Indexem je znak, který je svým objektem přímo ovlivněn. Má společné 

kvality s objektem. Příkladem je kouř z ohně. Kdyby byl objekt odstraněn, 

index by ztratil rys znaku. 

o Symbol je znak vztahující se k objektu na základě zákona, obecných idejí, 

konvencí. Sám je obecným typem nebo zákonem.  

Klíčovou úlohu v triadické formě, zaujímá interpretans. Každý interpretant 

umožňuje vytvářet další znak, a ten je v souladu s povahou znaku opět interpretován. 

Tento proces Peirce nazývá semiózou ad infinitum, neomezenou semiózou. „znak je… 

cokoli, co vztahuje něco jiného (jeho interpretans) k nějakému objektu, k němuž se 

samo vztahuje (svému objektu) týmž způsobem, přičemž interpretans se stává postupně 

znakem, a tak se opakuje ad finitum.“
39

 Triadická koncepce znaku má tedy charakter 

nekonečné řady. Každý nový výraz musí být interpretován dalším novým výrazem, až 

do nekonečna. Všechny nové významy jsou zase jen reprezentace, vznikající skrze nové 

recepce interpretanta. V průběhu sémiózického procesu se nový význam společensky 

ukotvuje.
40

  

   

                                                      
38

 PALEK, B.: Sémiotika. Praha: Karolinum, 1997. Str. 42 
39

 PALEK, B.: Sémiotika. Praha: Karolinum, 1997. Str. 21 
40
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22 

 

1.4 Roland Barthes 

Představitel francouzského strukturalismu Roland Barthes (1915 – 1980) definuje 

sémiologii
41

 jako obecnou vědu o znacích. Sémiologie zkoumá fakta jako něco, co má 

hodnotu něčeho jiného. Roland Barthes pojímá sémiologii jako vědu o formách, neboť 

studuje signifikace nezávisle na jejich obsahu. „Sémiologie může nabývat jednoty 

jedině na úrovni forem, nikoli obsahů.“
42

 Základem pro jeho pojetí je, že každá 

sémiologie postuluje vztah mezi označujícím (smysl) a označovaným (koncept) a tento 

vztah mezi oběma členy je ekvivalentní. V každém sémiologickém systému existují tři 

různé členy, které jsou spojeny na základě korelace. „ je zde tedy označující, 

označované a znak, který je celkem sdružujícím oba první členy.“
43

 Rozlišení těchto 

členů má zásadní význam pro studium mýtu, jak jej vytvořil Barthes. Tyto tři členy jsou 

formální a lze jim dodat různé obsahy. 

Barthes rozlišuje primární sémiologický systém a sekundární sémiologický 

systém. Primární sémiologický systém sdružuje označující a označované. V druhém 

sémiologickém systému se znak (sdružení označujícího a označovaného v primárním 

sémiologickém systému) stává prostým označujícím. Díky tomu vznikají dva 

sémiologické systémy: lingvistický systém (jazyk), který nazývá řečí-předmětem a sám 

mýtus, který nazval metajazykem, neboť se jedná o sekundární jazyk, ve kterém se 

vypovídá o tom prvním.
44

 

 

 

Obrázek 2 Metaforické schéma znázornění přesunu k mýtu dle R. Barthese 

Zdroj: BARTHES, R.: Mytologie. Praha: DOKOŘÁN, 2004 Str. 113 

                                                      
41

 Viz kapitola 1. Sémiotika: Zmínili jsme nejednotnost užívání pojmu sémiotika a sémiologie, která 

plyne především z daného prostředí. V případě Rolanda Barthese budeme užívat pojem sémiologie tak, 

jak jej užívá ve svém díle. A pojmenování sémiologie přejímá od Ferdinanda de Saussura. Ovšem 

v analytické části, ačkoliv vycházíme z konceptů Rolanda Barthese, budeme užívat pojmu sémiotická 

analýza, nikoliv sémiologická analýza. Důvodem je již zmíněné sjednocení pojmu sémiotika. 
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Označující je v této koncepci, na rovině mýtu, bráno ze dvou hledisek. Na rovině 

jazyka je smyslem, na rovině metajazyka je formou. Označující je tedy plné a na druhé 

straně prázdné. Smysl obsahuje složitý hodnotový systém. Jakmile se smysl stává 

formou, vyprazdňuje se. Forma si žádá novou signifikaci. Navzájem se nevylučují, 

forma smysl nepotlačuje. „smysl je stále zde, aby prezentoval formu; forma je stále zde, 

aby oddalovala smysl“
45 

Označované, neboli koncept je historický i intencionální. Je to příběh odvíjející se 

mimo formu. Skrze koncept je do mýtu vsazen celý nový příběh. Označované může mít 

více označujících. „Z kvantitativního hlediska je koncept mnohem chudší než označující 

a často se pouze re-prezentuje.“
46

 Opakování konceptu skrze formy umožňuje dešifrovat 

mýty. Pokud chceme dešifrovat mýty, je třeba umět pojmenovat koncepty.  

Třetím členem v sémiologii je signifikace. Je sdružením prvních dvou členů a je 

vidět plně, je skutečným předmětem potřeby. Signifikace je sama o sobě mýtem. Má 

několik charakteristických rysů, které vyplývají z podvojnosti označujícího. Má 

imperativní, interpelativní charakter, který vyvstal z dějinného konceptu. V neposlední 

řadě je to motivovanost signifikace. V jazyce je znak arbitrární, přesto má arbitrárnost 

své hranice, které tkví v asociativních vazbách slova na základě analogie s jinými 

znaky. Mytická signifikace je vždy motivovaná a vždy obsahuje aspekt analogie. 

Každý systém signifikace u Barthesa obsahuje rovinu výrazu (označující) a rovinu 

obsahu (označované) a vztahu mezi těmito dvěma rovinami odpovídá znak. V případě 

kdy se znak (relace dvou prvků) stane dalším prvkem druhého systému, dostaneme dva 

systémy signifikace, které jsou provázané, ale také oddělené jeden od druhého. Systémy 

mohou fungovat dvojím způsobem na základě včlenění jeden do druhého. 

Pokud se první systém stane rovinou výrazu, označujícím druhého systému, 

mluvíme o systému konotace. První systém je rovinou denotace, druhý systém rovinou 

                                                      
45

 BARTHES, R.: Mytologie. Praha: DOKOŘÁN, 2004. Str. 116 
46

 Tamtéž. Str. 118 



24 

 

konotace. „…konotovaný systém je systém, kterého rovina výrazu je sama 

konstituovaná systémom signifikácie.“
47

 

V případě, kdy se první systém stane rovinou obsahu, označovaným druhého 

systému, mluvíme o metajazyku. Metajazyk je zde systém, jehož rovina obsahu je sama 

konstituovaná systémem signifikace. Jde o sémiotiku, která pojednává o sémiotice. 

Vypovídá o prvním systému. 

1.4.1 Definice mýtu dle Rolanda Barthese  

Roland Barthes ukazuje mytologickou strukturu na tématech, jako jsou: saponáty 

a čisticí prostředky, ubožák a proletář, hračky, tvář Grety Garbo, biftek a smažené 

brambůrky, kritika, striptýz apod. Ve studii Mýtus dnes
48

 ukazuje mýtus jako sdělení 

vymezené formou. Mýtus je signifikací, tzv. sekundárním sémiotickým systémem. To, 

co je v jazykovém systému významem, je v metajazykovém systému formou nového 

označovaného (idea, koncept). Vytváří se znak znaku. Mýtus plní funkci označování, 

ale také předepisuje. Mýtus je zcizením jazyka na vyšší úrovni. 

Mýtus nic neskrývá. Mýtus vyprazdňuje skutečnost a naplňuje dějiny přirozeností – 

přeměňuje dějiny na skutečnost tak, jako by obraz přirozeně vyvolával koncept. Úkolem 

mýtu je zakořeňovat dějinnou intenci v přirozenosti a nahodilost ve věčnosti. Užíváním 

mýtu dochází k deformaci; „mýtus nic neskrývá a nic neukazuje: mýtus deformuje; 

mýtus není lží ani přiznáním: je inflexí“.
49

 „Mýtus je určitá promluva, systém 

komunikace, sdělení, modus signifikace a v neposlední řadě forma.“
50

 Barthes se 

pomocí svého systému snaží demystifikovat tehdejší masovou kulturu a jí užívané 

stereotypy, patrné v reklamě, filmu i každodenním jednání. Konzumenti mýtu podle 

Barthese jen zapomínají na skutečnost, že signifikace mýtu nepodává fakta a nejedná se 

o systém faktický, ale sémiologický. 
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1.4.2 Rétorika obrazu 

Roland Barthes uplatnil sémiotické postupy při analýze reklamního plakátu na 

značku těstovin Panzani z roku 1964.
51

 

Konkrétní analyzovaná fotografie nám poskytuje tři sdělení: lingvistické sdělení 

(text), kódované ikonické sdělení (konotace) a nekódované ikonické sdělení (denotace). 

„…nesmíme přitom ztrácet ze zřetele, že se snažíme porozumět struktuře obrazu jakožto 

celku, tj. vposled vzájemnému vztahu těchto tří sdělení.“
52

 Všechna tři sdělení tvoří 

obraz. Systém konotace používá ke komunikaci znaků jiného systému (v případě 

analýzy fotografie jde o fotografický obraz) jako svých signifikantů. 

Lingvistické sdělení má funkci zakotvení a převodu. Jelikož je každý obraz 

polysémický je třeba zadržet uplývání řetězce signifikantů. Lingvistické sdělení má 

schopnost znakového ustálení. Na symbolické rovině lingvistické sdělení ohraničuje 

konotace a udržuje tak hranice, kam může až čtení zajít. Funkci převodu v případě, že 

by bez textu ztrácel obraz smysl, komplementuje ho a doplňuje informace. Obě funkce 

spolu koexistují. 

Denotovaný obraz upevňuje symbolický obraz v reálné přirozenost. Denotace 

dává pozor, abychom se realitě nevzdálili, nebo nás umí přivést zpět. Rozlišujeme 

sdělení doslovné a symbolické. Přímého a doslovného sdělení je schopná pouze 

fotografie, protože neinterpretuje. 

 Kompozice obrazu se skládá ze znaků, které spoluvytváří 'estetický signifikant' – 

obdobně jako intonace. Má tedy jistou konotující, a regulující vlastnost. Protože některé 

znaky obrazu denotují ideje, jsou vyjádřeny v mysli slovně, to znamená, že tedy znaky 

nemohou ideje denotovat, ale jen konotovat. Různé typy signifikantů mohou spadat do 

jedné kategorie, na základě toho, že konotují jeden společný signifikát. Tato společná 

oblast signifikátů konotace je oblast ideologie. Rétorika ideologie čerpá svou 

specifičnost v závislosti na fyzickou schopnost vidění. Svou schopnost zevšeobecňovat 

získává skrze reprezentaci formálních vztahů svých prvků.
53

 „Konotace je toliko 

systém, může být definována pouze jakožto paradigma; ikonická denotace je toliko 
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syntagma, sdružuje prvky bez systému: diskontinuitní konotátory jsou vázány, 

aktualizovány, „pronášeny“ skrze syntagma denotace, svět celkového smyslu je vnitřně 

(strukturálně) rozdvojen do systému jakožto kultury a syntagmatu jakožto přírody.“
54

 

Konotace je systém, který obsahuje signifikanty, signifikáty a proces signifikace, 

který je vzájemně propojuje. Signifikanty konotace jsou nazývány konotátory a tvoří je 

znaky denotovaného systému. Konotátory jsou vždy diskontinuitní. Signifikáty 

konotace mají všeobecný a globální charakter. Ideologie zde bude formou signifikátů 

konotace a rétorika formou konotátorů. Rétorika obrazu je signifikující strana ideologie. 

Pomocí této metody můžeme dešifrovat jevy v obraze na základě výkladu 

významů prvků, daných jejich konotacemi. Podrobnou analýzou reklamního sdělení lze 

dosáhnout představy, jak tato kampaň v celku, nebo jejími jednotlivými částmi působí 

na cílovou skupinu. Barthesova metoda nám bude předlohou především pro analýzu 

billboardu kampaně. 
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1.5 Metafora a metonymie 

Za jeden ze základních principů strukturalismu je považován princip binarismu. 

Vychází z teorie, že nejmenší jednotkou jazyka je foném, který nenese význam, ale je 

schopen ho vydělit. Vydělit se vůči ostatním fonémům. Jednotlivé prvky získávají svůj 

význam na základě vzájemného vztahu vůči jiným prvkům. Každý znak nese svůj 

význam díky odlišnosti vůči jiným znakům. Tento princip jsme si představili již u 

Saussura. Kde hodnota je závislá na diferenci vůči ostatním hodnotám. 

Roman Jakobson ve svém pojetí metafory a metonymie navazuje na Saussurovo 

pojetí syntagmatických a paradigmatických vztahů. Jakobson je aplikoval na vztah 

struktury jazyka a mentálního myšlení, na formy duševní činnosti. Aplikaci dvou 

protikladných řádů ukazuje ve svém textu Dva aspekty jazyka a dva typy afatických 

poruch.
55

 Metaforu a metonymii ukazuje na základě zkoumání dvou afatických poruch. 

Výpovědi, ve kterých dominují syntagmatické vztahy
56

, nazval Jakobson metonymií. 

Metafoře dominují vztahy paradigmatické.
57

 V metafoře je jeden znak nahrazován 

druhým na základě podobnosti, v metonymii jeden znak asociuje druhý. „Abychom 

užili Saussurova pojetí, metafora je obecně svou povahou „asociativní“ a využívá 

„vertikálních“ vztahů v jazyce; metonymie je obecně svou povahou „syntagmatická“ a 

využívá vztahů „horizontálních.“
58

  

Podle Jakobsona každý jazykový znak předpokládá dva způsoby uspořádání: 

kombinace a selekce.
59

 Metafora je založena na základě podobnosti. Podle Jakobsona 

přetrvává schopnost selekce. Jedná se o operaci s podobností a přibližné identifikace 

mají metaforický ráz. Jakobson tento typ afázie nazývá poruchou v oblasti soumeznosti. 

„Když schopnost výběru je poškozena velmi silně a schopnost kombinace aspoň 

částečně zachována, pak nad veškerým jazykovým chováním pacienta dominuje 
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soumeznost; tento typ afázie lze nazvat poruchou v oblasti podobnosti.“
60

 Metonymická 

výpověď je založena na posloupné asociaci, kdy jeden znak asociuje druhý, na vnitřních 

souvislostech.  Rozhodující je zde kontext, prostorová nebo časová soumeznost. 

Jakobson uvádí příklad kdy místo slova nůž je použito slovo vidlička, nebo můžeme 

hovořit o posloupnosti asociací, kdy křídlo asociuje ptáka, pták asociuje nebe atd. na 

základě soumeznosti. Metafora a metonymie jsou podle Jakobsona figurami 

ekvivalence. Pro příklad v metafoře „kolem nás probzučelo auto“ je pohyb hmyzu 

ekvivalentní s pohybem auta. V metonymii by pak ve větě „Bílý dům zvažuje novou 

politiku“ byla budova Bílého domu ekvivalentní s prezidentem Spojených států.
61

 

Roland Barthes se od Jakobsonovy studie lingvistiky přesouvá k sémiologii. 

Barthes v Základech sémiologie uplatňuje lingvistické poznatky i na systém kultury. 

Studoval i jiné znakové systémy, ne jen systém řeči.  Podle Barthese syntagmatické 

jednotky vycházejí z aktivity dělení. Paradigmatické jednotky se utváří na základě 

klasifikace. Barthes svou teorii ukazuje na příkladech čtyř systémů: oděvu, stravy, 

nábytku a architektuře. 
62

 Cílem sémiologických výzkumů je rekonstrukce fungování 

(projevování) určitých struktur (systémů označování jiných než jazyk) a konstruování 

modelu (názorné varianty) pozorovaných předmětů.
63
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3 REKLAMA  

Reklamní sdělení přijímáme každý den. V nejrůznějších podobách, formách, 

z nejrůznějších komunikačních kanálů. Žijeme ve světě technického universea, které 

„převzalo v podobě fotografií, filmů, videa, televizních obrazovek a počítačových 

terminálů tu funkci, kterou dosud zastávaly lineární texty, totiž funkci přenášet 

informace důležité pro společnost i jedince“
64

 Masová média jsou vlivní komunikátoři 

dnešní doby a proto je reklama všudypřítomná. 

Reklama je jedním z nejagresivnějších žánrů novodobé komunikace. Reklamní 

diskurs má v tomto kontextu možnost stát se „nejmasovějším a nejneodbytnějším 

diskursem dvacátého století.“
65

 Abychom reklamě porozuměli, je třeba ji analyzovat. 

Když jí porozumíme, můžeme jí interpretovat a zároveň případně odolávat jejímu 

nátlaku. Reklama je dnes využívána v nejrůznějších oblastech. Slouží také k tomu, aby 

ovlivňovala etické postoje, sociální, národní, občanské a formulovala ekonomické a 

ekologické požadavky a vytvářela globální pojetí světa. 

Základní funkce reklamy jsou informační, přesvědčovací a připomínací.  Je 

jedním z klíčových nástrojů marketingové komunikace. Reklama informuje 

spotřebitele, příjemce, o nové službě, produktu, myšlence, přesvědčuje nás o jejich 

kvalitách a správném postoji a neustále nám je to prostřednictvím médií a technologií 

připomínáno. Zákon č. 40/199 o regulaci reklamy definuje reklamu jako „oznámení, 

předvedení či jinou prezentaci šířenou zejména komunikačními médii, mající za cíl 

podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, 

výstavby, k pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo 

závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není 

stanoveno jinak.“
66

 

Reklama představuje jeden z nejsilnějších komunikačních a informačních nástrojů 

současné doby. Výběr média je pro reklamu velmi důležitý. Je na něm přenášeno 

sdělení reklamy, které má oslovit cílovou skupinu. Správný výběr je jedním z faktorů 

úspěšného oslovení cílové skupiny. „(….) masová média (zvláště noviny, televize a 
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rozhlas) mají v moderních společnostech zásadní a stále vzrůstající význam.“
67

, a proto 

jsou právem považována za nejefektivnější propagační prostředí reklamy. „Volba médií 

spočívá ve snaze nalézt nákladově nejefektivnější médium, které by poskytlo 

požadovaný počet a typ expozic (vystavení) cílovému publiku“
68

 Souhrnně se výběr 

médií, nejen masových, kterými bude reklamní sdělení komunikováno, nazývá mediální 

mix. 

Reklama sestává z textové a vizuální části. Tato celková kompozice nám často 

udává, jak má být význam čten.  Jaké asociace by měl u příjemce vyvolat, aby se 

marketingová komunikace setkala s požadovaným účinkem. Interpretace závisí na 

zvolených slovech, hudbě, intonaci, vizuálních prvků a celkové atmosféře. Úkolem 

sémiotické analýzy bude dekódovat sdělení, která nemusí ani příjemce vnímat. 

Dešifrovat, interpretovat, demystifikovat. Přestože se některá spojení zdají zcela 

přirozená, jedná se o konstrukt, který má navodit žádoucí význam v příjemci. Při 

výzkumech efektivity marketingové komunikace jsou obvykle měřeny kvantitativní i 

kvalitativní ukazatele efektivnosti reklamy či celé marketingové komunikace. 

Sémiotika by mohla mít z pohledu marketingové komunikace dobré analytické 

využití. Analyzuje významy dané kultury, hodnoty značky, porozumění spotřebitelů 

jejich významům aj. Sémiotika se v tomto ohledu dobře praktikuje v domácím 

prostředí, protože danou kulturu dobře známe. Sémiotika je interdisciplinární, významy 

jsou obsaženy ve znacích, které užíváme. V každé společnosti existuje významový 

konsenzus, díky kterému můžeme kódy a znaky správně dešifrovat. A zvláště reklama a 

marketing jsou založeny na nabídce hodnot, reprezentovaných znaky, a právě pro jejich 

sestavení a zpětnou analýzu by mohla být sémiotika velkým přínosem.  Aplikované 

sémiotiky v praxi je velkým představitelem současnosti Virginie Valentine
69

: "Ve světě 

ovládaném značkou, je sémiotika nejlepší výzkumný nástroj, který máme k pochopení 

symboliky značky a co značka komunikuje. Značky komunikují hlubší význam skrze 

znamení, symbolů a kódů. To bylo postupně přijato, že existují určité vzory ve způsobu, 
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jakým lidé odvozují význam a smysl od značek, které ovlivňují jejich samotné myšlení 

a způsob, jakým vedou své životy a dělají rozhodnutí. To se dostane do té skryté, 

nehlídané, neformálních prostor značky, které spotřebitelé dost obtížně formulují.“
70

   

3.1 Reklama a emoce 

Reklama využívá při tvorbě vizuálu reklamních sdělení také znalosti 

z psychologie. Zejména sociální reklama se snaží na diváka zapůsobit prostřednictvím 

emocí. Emoce patří mezi obsahové aspekty, které zvyšují atraktivitu reklamy. Pomocí 

emocí se snaží zaujmout diváka a vyvolat u něj preferované čtení reklamy. Pozitivní 

emoce lze vyvolat u příjemce také barvami, které jsou použity při předávání sdělení. Jak 

si ukážeme dále v analytické části, některé kampaně mají speciálně namíchané barvy 

pro logo. Umožňuje to přesnou a jednoznačnou identifikaci značky, loga nebo kampaně, 

jako je tomu u sociální kampaně chodicilide.cz. „Barvy přitahují pozornost, přibližují 

zobrazené předměty realitě a mohou sloužit i k identifikaci a označení předmětu 

reklamy.“
71

 Tato barevná škála pak provází všechny propagační materiály dané 

kampaně. 

Strach a lítost jsou dalšími aspekty, které reklama využívá. Popřípadě vyvolání 

šoku, překvapení. Motiv strachu případně zastrašování je v českém mediálním diskursu 

regulován zákonem a reklamní etikou. Strachem by měli být příjemci k motivování 

žádoucího chování. V komerční reklamě ke koupi výrobku či služby v případě sociální 

reklamy ke změně postoje nebo chování. Strachu a drastických scén využívala sociální 

kampaň „Nemyslíš, zaplatíš!“ ve svých televizních klipech. Klipy byly proto 

cenzurovány (drastické, krvavé scény zakryty černou páskou) v komerčních televizích, 

které se bály pokuty ze strany Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a nesměly být 

vysílány před desátou hodinou. Ale zakrytí některých scén mohlo snižovat účinnost 

kampaně.
72
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A konečně humor, originalita a nápaditost jsou výraznými požadavky na 

vlastnosti reklamy. Především překvapení je účinnou zbraní, jak zaujmout diváka. „Je 

nutno všemi silami zabránit tomu, aby reklama uspávala a návyk ji učinil 

neviditelnou.“
73

 Nesmí ale humor a vtipný příběh zastínit klíčové sdělení. Humor 

funguje ve vztahu k tradičním formám jako narušitel, který rozpojuje a sestavuje nové. 

Právě humoru a vtipného ladění využívá kampaň chodicilide.cz, kterou budeme 

v praktické části kampaně analyzovat. Humor lépe udržuje pozornost a v přiměřené 

dávce vede k lepšímu zapamatování. Přátelský humor může zastírat etnický či jiný 

antagonismus. „Nabídne odzbrojující způsob, jak někoho shodit a sebe vyzdvihnout. 

Humor je v tomto směru rafinovaným prostředkem komunikace: sám je zbraní, a přitom 

druhým „vyráží zbraně“ z rukou. Na některé legrácky se „nedá nic říct“, nechcete-li 

vypadat jako suchar.“
74

 V případě sociální reklamy může být humorem uvolněna 

atmosféra a zastřeno to, co mělo být probíráno s vážností. Přesto se nesmí zdát, že se 

z dané situace snaží dělat legraci a že vážná není.  

3.2 Reklama a význam barev 

Barvy pomáhají k snadnějšímu pochopení komunikovaného sdělení, k lepší 

identifikaci značky popřípadě produktu a zprostředkovávají vizuální sdělení. Barvy 

vyvolávají emoce, které mohou posílit vnímání o značce nebo produktu a stane se tak 

lépe zapamatovatelným. Právě barvy zprostředkují vizuální poselství a usnadňují 

vnímání a pochopení komunikovaného sdělení. Každá barva má svůj obecný význam. 

Navíc můžeme říci, že má i svůj psychologický obsah. Ten je závislý na osobnosti 

člověka, jeho vlastnostech, zkušenostech, ale také na emočním stavu.  Psychologické 

významy barev jsou pro reklamu významnější než způsob, jak barvy vnímáme. 

Každou barvu je nutné analyzovat v konkrétním kontextu s daným sdělením 

(produktem, službou) s ohledem na cílovou skupinu. A také s ohledem na danou 

kulturu. A barva jako symbol představuje v každé kultuře něco jiného. Pro správné 

působení barev je důležité znát symboliku dané kultury. Protože každá kultura má svá 

specifika a jedinec může znakům přikládat různé významy. Například modrá barva ve 

Švédsku, v USA ale i u nás je spojena s maskulinitou, ale například v Holandsku je to 
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dívčí barva.
75

 Barvy působí jak na rovině obecných asociací, tak i na rovině asociace 

spojené s konkrétním objektem. Důležité je, jaké symbolické představy u příjemce 

jednotlivé barvy vyvolávají.  

Přestože u jednotlivce jsou individuální preference barev a jejich odstínů, tak 

empirické výzkumy ukazují, že některé barvy mají obecnou platnost. Tedy platnost, 

kterou uznává většina populace. Vysekalová uvádí, že podle Lüschera mezi takové 

barvy patří:
76

 červená barva, oranžovočervená, oranžová, tmavočervená, modročervená, 

růžová, tmavomodrá, modrá barva, světle modrá barva, zelenomodrá barva, fialová 

barva, zelená barva, modrozelená barva, žlutozelená, zelenožlutá, citronová, žlutá barva. 

Pozornost budeme věnovat pouze tzv. základním barvám a především barvám, 

které budou důležité pro analýzu kampaně chodicilide.cz. Protože právě barvy jsou pro 

kampaň specifické. Byly speciálně namíchány pro kampaň, která díky tomu získává na 

jedinečnosti a originalitě. Jednotící corporátní barva se vyskytuje na všech vizuálech 

kampaně od loga, letáky, webové stránky až po expozice na veletrzích a výstavách. 

Podívejme se na nejčastější obecné charakteristiky jednotlivých barev podle 

Vysekalové.
77

  

 

Obrázek 3 Působení barev 

Zdroj: Vysekalová, J. a kol.: Psychologie reklamy. Praha: Grada Publishing 3. Vyd. Str. 155 
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V tomto pohledu identifikujeme konkrétní barvy, ale na barvy je důležité dívat 

právě v konkrétním kontextu, v konkrétní situaci, například v kontextu tepla, přírody, 

kultury atd.  

 Sémiotikou barev se podrobně zabýval Gunther Kress a Theo van Leeuwen. Svou 

studii zakončili vytvořením barevného schématu. Protože se na barvy nedívali jen 

z pohledu binarismu například světlá/tmavá. Ale viděli mezi tím několik mezistupňů. 

Ale také se při vytváření ohlíželi na materiály barev, které lze kombinovat, a které 

nikoliv. Takový koncept pak může otevřít řadu metafor. Například „Skutečné 

mixedness mohou být vyjádřeny abstraktními pojmy, jako jsou nečistoty, znečištění, 

hybridita, fúze atd. Tyto významové potenciály budou zúženy, budou konkrétnější, v 

konkrétním kulturním a situačním kontextu. Význam potenciálu lehkosti, například, je 

právě ta- lehkost. V náboženských obrazech může být božským světlem, v dekoraci 

interiéru může znamenat klid…“
78

 S ohledem na sémiotickou analýzu a kampaně je 

tento přístup pro nás relevantní. Protože kampaň pracuje s vlastními barvami. Nikoliv 

striktně pojmenovatelnou barvou, kterou je možné určit a případně ji zaměnit s jinou 

značkou.  
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4 SOCIÁLNÍ REKLAMA 

Komunikační kampaň chodicilide.cz, kterou budeme v práci analyzovat, spadá 

pod sociální reklamu. Proto si musíme tento termín vymezit a definovat jej tak, jak ho 

budeme užívat v práci. Nejedná se o prodej výrobku nebo služby a spadá pod sociální 

marketing, který definoval jako první Phillip Kotler: "Sociální marketing je využití 

marketingových principů a technik k ovlivnění cílového publika, aby dobrovolně 

přijalo, odmítlo, změnilo nebo opustilo chování ve prospěch jednotlivců, skupin nebo 

společnosti jako celku."
79

 Sociální reklama používá metody zpracování jako komerční 

reklama, ale přesto má svá specifika. Vymezením těchto specifik ukážeme, proč může 

být sémiotika ukazatelem úspěšnosti v komunikaci s cílovou skupinou. A právě při 

komunikaci tématu jako postižení a normalita. 

Sociální reklama (sociální kampaň) není reklamou komerční, nesnaží se nám 

prodat zboží nebo službu. Upozorňuje na problémy, které se v dané době objevují jako 

problematické, a je třeba je komunikovat a případně změnit stanovisko veřejnosti 

k danému problému. Komunikační kampaň chodicilide.cz je sociální kampaní, která 

upozorňuje na bariéry v komunikaci mezi lidmi s postižením a lidmi bez zdravotního 

postižení.  Snaží se ukázat, jak zbourat bariéry a nalézt jiný způsob přístupu 

v komunikaci, v chování a v pomoci. Sociální reklama je komunikace s cílem ovlivnit 

stav veřejného mínění v určité oblasti. 

Jestliže jsme řekli, že kampaň chodicilide.cz je sociální kampaní (sociální 

reklamou), je třeba si tento termín vymezit a definovat tak, jak jej budeme v práci 

používat. Pokud se snažíme pro sociální reklamu najít přesnou definici, narazíme na 

problém. V českém prostředí neexistuje přesná definice tohoto termínu, ani její 

zakotvení v legislativním systému. Sociální reklama se nesnaží prodat výrobek nebo 

službu, ale snaží se vyvolat pocity, nebo změnit chování veřejnosti. 

Pro Českou republiku je sociální reklama stále novým oborem v oblasti reklamy a 

marketingu, z toho pramení neuchopení přesné definice termínu. Jelikož v českém 

prostředí neexistuje odborná literatura na téma sociální reklamy, podkladem pro definici 
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budou odborné články na dané téma. V anglickém jazyce se setkáme s termínem social 

advertising, a tento termín převládá, a tomu pak nejlépe odpovídá termín sociální 

reklama. Pro práci budeme proto používat termín sociální reklama (příp. sociální 

kampaň). 

Tomáš Feřtek ve svém článku „Smí sociální reklama vydírat?“ píše, že „sociální 

reklama je obor, který se nesnaží propagovat výrobky a firmy, ale probouzet v lidech 

pocit odpovědnosti a ochotu přispět potřebným. (…) Staví na nápadu, jsou často 

překvapivé, užívají hudební motivy z „menšinových“ žánrů a filmařské postupy 

nezávislých a dokumentárních filmů. (…) Sociální reklama jsou spoty upozorňující na 

nějaký problém, propagující nějakou myšlenku.“
80

 

Rozumět médiím – mediální výchova pro učitele, je projekt na podporu mediální 

výchovy. Ve svém slovníčku definuje sociální reklamu jako „druh reklamy, který 

propaguje neziskové aktivity a organizace (dobročinná konta) a společensky pozitivní 

jevy; zadavatelem takové reklamy bývá stát nebo různé neziskové organizace.“
81

 

Vlaďka Všetečková v článku pro časopis Strategie píše: „Sociální reklama totiž 

většinou neprodává žádný výrobek a nenabízí žádné služby. Má za úkol přimět člověka, 

aby se zamyslel, případně si sáhnul do svědomí a pomohl někomu.“
82

 

Americká marketingová asociace (AMA, American marketing association) ve 

svém slovníčku uvádí krátkou definici sociální reklamy (social advertising): "Reklama 

navržená tak, aby vzdělávala nebo motivovala cílové skupiny, aby provedly sociálně 

žádoucích opatření."
83

 

Podle M. Göttlichové je sociální reklama taková reklama, jejímž cílem je „oslovit 

prostřednictvím vybraného média veřejnost, upozornit na daný společenský problém, 

případně se pokusit navrhnout možnosti řešení či zaktivizovat veřejnost k podílu na 
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řešení. Cílem sociální reklamy je snaha přinášet veřejný prospěch a v konečném 

důsledku dlouhodobě zlepšovat celospolečenskou situaci.“
84

  

Philip Kotler definuje reklamu jako „jakoukoliv placenou neosobní prezentaci a 

propagaci myšlenek, zboží nebo služeb konkrétním investorem. Reklamu využívají 

nejen firmy za účelem dosažení zisku, ale i muzea, charitativní organizace a vládní 

instituce, které se obracejí na různé cílové skupiny obyvatelstva. Reklama doporučuje – 

li zboží, z jehož prodeje má prospěch jedině prodávající, je rentabilním způsobem šíření 

sdělení, ať již tato sdělení vytváří preference pro Coca – Colu, nebo chtějí vysvětlit 

lidem, proč se mají vyhýbat tvrdým drogám“
85

 

Jestliže jsme si díky uvedeným definicím vymezili termín sociální reklam, 

dojdeme k základním charakteristickým rysům:
86

 

o Zadavatelem sociální reklamy bývá stát nebo neziskové organizace. 

o Při tvorbě využívá stejných postupů jako komerční reklama. 

o Snaží se najít jiné metody, jak zapůsobit na cílovou skupinu než komerční 

reklama. 

o Staví především na emocích, překvapení, informacích, autenticitě. 

o Informuje o společenských problémech a snaží se přesvědčit příjemce ke změně 

postojů nebo k pomoci při řešení postupů. 

o Propaguje nezisková témata, neziskové organizace. 

o Reklamní agentury mohou prostřednictvím sociální reklamy ukázat, co opravdu 

umí. (mohou více ukázat svou kreativitu, při tvorbě sociálních kampaní nejsou 

omezeni komerčním zadavatelem) 

o Neočekává zisk. Snaží se přesvědčit příjemce k zamyšlení nad daným 

problémem a případně ke změně postojů k dané problematice. 

o Má osvětovou, vzdělávací a výchovnou funkci. 
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4.1 Právní úprava reklamy 

S definicí termínu souvisí další problematická oblast a tou je právní úprava 

sociální reklamy. Ačkoliv se jedná o reklamu, tak z hlediska jejího vymezení není 

v zákoně ČR definována a tudíž se na ní zákon o regulaci reklamy tak, jak je definován, 

nevztahuje. Podíváme-li se, jak legislativa České republiky definuje reklamu, můžeme 

vyvodit, zda se zákon vztahuje i na sociální reklamu. 

Nejdůležitější právní úpravou při vymezení pojmu reklama je zákon o regulaci 

reklamy č. 40/1995 Sb., který v článku 1 ods. 2 definuje reklamu jako „oznámení, 

předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl 

podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, 

výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, 

podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky…“ Toto znění kromě jiného 

podporuje komerčnost reklamy. Podle Wintera se zákon nevztahuje na jinou než 

komerční složku reklamy (podpora podnikatelské činnosti), a nemá na sociální reklamu 

žádný dopad. Podle Filipa Wintera 
87

 se původní normativní znění zákona na sociální 

reklamu vztahovalo a to díky užití formulaci „jiné výkony a hodnoty“. Původní znění 

sociální reklamu přímo nepojmenovávalo, ale dopad na ni mělo.  

Oproti tomu Etický kodex Rady pro reklamu se na charitu vztahuje. Definuje totiž, 

že „reklamou se rozumí proces komerční komunikace, prováděný za úhradu jakýmkoli 

podnikatelským subjektem nebo jiným subjektem jednajícím v jeho zájmu, jehož 

účelem je poskytnout spotřebiteli informace o zboží a službách (dále jen „produkt“) i 

činnostech a projektech charitativní povahy. (…) Pojem reklama podle Kodexu se 

přiměřeně použije i na inzerci prováděnou nekomerčními subjekty i těmi, kdo jednají 

z jejich pověření.“ Celkově tak sociální reklama může mít problém s etikou, ale neměla 

by mít problémy se zákonem. Rada pro reklamu ale bez výjimek trvá na pravidlu, že ani 

chvályhodný cíl reklamy neospravedlňuje drásavé, srdcervoucí či podobně neetické 

reklamní prvky. 

Dalším zákonem je zákon č. 231/2001 Sb. O provozování rozhlasového a 

televizního vysílání a o změně dalších zákonů. Jeho původní znění definuje reklamu 
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jako: „jakékoliv veřejné oznámení, vysílané za úplatu nebo jinou protihodnotu nebo 

vysílané za účelem vlastní propagace provozovatele vysílání, určené k podpoře prodeje, 

nákupu nebo pronájmu výrobků nebo služeb nebo k dosažení jiného účinku 

sledovaného zadavatelem reklamy nebo provozovatelem vysílání.“ Tato definice 

umožňuje širší chápání reklamy, pod které by mohla být zařazena i sociální reklama. 

Podle Zachjevy
88

 je toto chápání umožňuje: „jakékoliv veřejné oznámení, vysílané za 

úplatu nebo jinou protihodnotu … k dosažení jiného účinku sledovaného zadavatelem 

reklamy nebo provozovatelem vysílání.“ Sociální reklama by se pak dala v tomto 

smyslu zařadit pod jiný účinek sledovaný zadavatelem.  

Zákon po novelizaci
89

 definuje reklamu takto: „reklamou jakékoliv veřejné 

oznámení, vysílané za úplatu nebo jinou protihodnotu nebo vysílané za účelem vlastní 

propagace provozovatele vysílání, určené k podpoře prodeje, nákupu nebo pronájmu 

výrobků nebo služeb, včetně nemovitého majetku, práv a závazků.“ Toto užší vymezení 

reklamy má už přímý dosah jen na reklamu komerční. Stejně jako tomu bylo u zákona o 

regulaci reklamy. 

Důležitým momentem pro prosazení sociální reklamy je zvolení správných 

komunikačních nástrojů. Sociální reklama většinou ke svému šíření využívá televizi, 

rozhlas, tisk, audiovizuální snímky v kinech, venkovní reklamu a internet. Jednotlivá 

média mají své plusy i minusy, se kterými se musí při výběru počítat. Dalším bodem, 

který je spojený s komunikačním mixem, je mediální mix. Jeho optimální výběr závisí 

na finančních prostředcích. Obzvláště komerční televize jsou závislé na prodeji času 

inzerentům. Neziskové organizace se obracejí na média s žádostí o spolupráci. Média se 

tak stanou mediálními partnery kampaně a nabízejí mediální prostor zdarma nebo za 

symbolické částky. 
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4.2 Témata a cíle sociální reklamy 

Nejčastějším zadavatelem sociálních kampaní bývá nezisková organizace nebo 

stát. Pro reklamní agentury je sociální reklama často možností, jak zaujmout další 

potenciální zadavatele nejen pro sociální kampaně, ale také pro komerční reklamu. 

Omezení na zadání reklamy nebývá tolik striktní a reklamní agentury mohou zviditelnit 

svou značku a kreativní schopnosti.  

Projekt řeší aktuální problémy současného diskursu společnosti dané země. 

Sociální reklama upozorňuje na problémy, které mají společenskou závažnost a jsou 

relevantní pro občany státu. Sociální reklama často šokuje a ne vždy můžeme souhlasit 

s jejím provedením. Úspěch kampaně je hodně závislý na citlivém a přesném zvolení 

komunikačních atributů a sémiotických aspektů kreativního řešení kampaně vzhledem 

k danému tématu. 

Prostřednictvím sociální reklamy jsou komunikována témata, která odrážejí společenské 

problémy určité doby. Obsahová náplň sociální reklamy je tedy široká. Základní 

rozdělení podle Janouškové
90

 dále specifikujeme
91

 na nejčastější problémy, na které 

sociální reklama ukazuje: 

Diskriminace na základě: 

o Pohlaví 

o Věku 

o Sexuální orientace 

o Zdravotního či mentálního postižení 

o Rasy a etnického původu 

o Víry a náboženského vyznání 

Životní prostředí 

o Třídění odpadu 

o Ekologické potraviny 
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o Udržování čistoty životního prostředí (sbírání psích exkrementů, sběr odpadků 

atd.) 

o Ochrana zvířat 

Prevence zranění a bezpečnost 

o Bezpečnost silničního provozu (alkohol, rychlá jízda, drogy atd.) 

o Domácí násilí  

o Ohrožené děti (šikana, dětská práce atd.) 

o Dodržování bezpečnostních předpisů 

Životní styl / ochrana zdraví 

o Problematika závislosti (kouření, drogy…) 

o Poruchy příjmu potravy  

o Rakovina (prsu, plic…) 

o Dárcovství krve  

o Preventivní očkování (děložního čípku, klíšťata…) 

o Zdravotní prevence (cholesterol, vyšetření prsu, AIDS…) 

o Gramotnost  

Společenská angažovanost 

o Lidská práva (svoboda slova, hladomor, práva žen, práva dětí,…) 

o Demokracie  

o Chudoba 

o Dárcovství a dobrovolnictví 

o Protiválečné kampaně 

o Tolerance sociálně znevýhodněných 
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Z takto vymezených témat můžeme vyvodit obecné cíle, které kampaň sleduje.
92

 

o Mluvit (komunikovat) o citlivých a nových tématech nebo tématech, která byla 

dříve tabuizována. 

o Informovat o problémech společnosti. 

o Upozorňuje na následky určitých jevů ve světě nebo ve státě. 

o Zvyšuje povědomí o závažných problémech společnosti. 

o Upozorňuje na činnost neziskových organizací. 

o Může dosáhnout získání nových prostředků k pomoci. (při řešení problému…) 

o Snaží se dosáhnout poštovní změny postojů občanů státu. 

o Snaží se probudit pocit solidarity a porozumění, případně pocit odpovědnosti. 

 

4.3 Účinnost kampaně 

Účinnost sociální reklamy je velmi těžko měřitelná, protože jejím cílem není 

zvýšení prodeje výrobku nebo služby. Ale nejdůležitější je, jak zapůsobila na svého 

příjemce. Zda je možné, aby díky správně zvoleným prostředkům komunikace skrze 

sdělení a kreativní řešení kampaně, oslovila svého příjemce a přiměla ho ke změně 

chování. 

Měřitelnost kampaně vychází z cílů, které si zadala na začátku projektu. Cílem 

sociálních kampaní je změnit postoj veřejnosti ke komunikovanému problému. Z tohoto 

hlediska je kampaň velmi těžko měřitelná. Přesto existují kvalitativní a kvantitativní 

ukazatele, které lze využít při měřitelnosti nejen komerční reklamy ale také reklamy 

sociální. 

Kvantitativní výzkum můžeme rozdělit podle hlediska dopadu nebo dosahu. 

Ukazatele, kterými můžeme zjistit dosah komunikace, jsou např. share nebo rating. 

Využívají je především komerční televize při zařazování konkrétních televizních pořadů 

do vysílacího času. Pro reklamu to znamená zařazení reklamy do konkrétního 

vysílacího čas tak, aby oslovila vybranou cílovou skupinu. 
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Dopad komunikace zajišťují marketingové výzkumy, které se provádějí např. 

dotazováním. Zjišťujeme tak efektivitu marketingové komunikace a dále se zaměřuje na 

vliv komunikace, postoj spotřebitelů, spotřebitelské chování a jeho změnu. Důležitá je 

znalost reklamy, rozpoznání, zapamatování nebo zpětné vybavení si reklamy, ukazatel 

líbivosti reklamy, porozumění reklamě, důvěryhodnost reklamy, efektivita a 

kreativita.
93

 

Jestliže chceme zjistit, jak sociální kampaň zapůsobí na danou cílovou skupinu, 

vhodným prostředkem se může stát právě sémiotická analýza.  
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5 HENDIKEP A POSTIŽENÍ V KONTEXTU ČR 

V  české společnosti v současné době je téma postižení a s ním spojené hendikepy 

často komunikovány. Nejen prostřednictvím specializovaných komunit, ale také 

v médiích. Jelikož média utváří náš pohled vnímání reality, jsou vhodným prostředkem 

ke zviditelňování nejrůznějších i sociálních témat. Do popředí zájmu se dostává 

především téma tělesného postižení, tzv. vozíčkáři. Tento termín užívají sami 

paraplegikové a v české společnosti jde o běžně užívaný termín. 

V prostředí České republiky se setkáváme s pojmy postižení, hendikep (někdy 

anglický termín handicap), a zřídkakdy s pojmem disability. Nezřídka bývají tyto 

termíny zaměňovány nebo užívány špatně. Proto je důležité si tyto termíny vymezit a 

definovat. Nejen pro správné užívání v předkládané práci, ale i pro následnou analýzu 

kampaně chodicilide.cz, která se těmto tématům věnuje. Analýzou chceme zjistit, zda 

použité sémiotické prostředky ke komunikování tématu směrem k cílové skupině byly 

účinné.  

S pojmy postižení, hendikep, jinakost, odlišnost jde ruku v ruce pojem normality. 

Jestliže je něco jiné, pak musí být jiné od něčeho. Normalita je v Sociologickém 

slovníku definovaná jako „stav jedince, skupiny nebo společnosti, který odpovídá 

zavedeným normám a uznávaným hodnotám; normalita je nepřítomnost deviace; 

statická normalita znamená soulad chování jedince nebo skupiny s většinou; funkční 

normalita popisuje stav, kdy platné normy přispívají stabilitě společnosti; normativní 

normalita vyjadřuje soulad společenských norem s normami jedince a skupiny.“
94

  

Normalita je zajišťována regulací jinakosti. Je tedy možné o ní mluvit jako o 

specifickém uplatňování a vykonávání moci prosazující se v moderní době. Postižení 

pak chápeme jako vyústěním historických proměn a specifickou interpretací 

tělesné/mentální  odlišnosti. Postižení pak odděluje linii způsobilosti a údajné 

nezpůsobilosti na základě nároků moderní společnosti a biomedicínského prospěchu. 

„Způsobilost subjektů se přitom odvíjí od schopnosti dostát nárokům kladeným na 
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„zodpovědného občana“ a od co nejefektivnějšího fungování v rámci kapitalistické 

směny.“
95

 

K proměně chápání smyslu normality mohou sloužit studie Michela Foucaulta. A 

to ve smyslu toho, kdy vyloučení a dohled vystřídaly režimy léčby a pomoci. Foucault 

ve svých studiích ukazuje prosazení medicínského diskursu jako nástroje kontroly. 

Medicínský diskurs se postupně stal tím, co mělo dohled, moc nad vymezením, 

obsahem pojmu normalita. S tím i nad individualitou a myslí a určuje tak co je zdravé a 

co je nemocné. „…medicína bude tím, čím být musí, poznáním přirozeného a 

společenského člověka“
96

 S modernou nově ustavená klinika nabízí jednu z 

dominantních odpovědí na problém postižení: léčba, biomedicínská a terapeutická 

intervence či alespoň rehabilitace mají „postižené“ či anomální tělo a mysl co nejvíce 

přiblížit požadované modelové normalitě a funkčnosti.
97

 Pojem „postižení“ odkazuje na 

společenské mechanismy, jež postihují jedince, kteří nesplňují normativní předpoklady 

o zdraví a „přirozené normalitě“.
98

 

5.1 Vymezení a definice pojmů 

V současnosti nejpoužívanějšími termíny v české společnosti jsou pojmy 

hendikep a postižení, proto se budeme soustředit na vymezení těchto termínů. Podíváme 

se na definice a vymezení termínu na základě encyklopedií, slovníků a také zákonů ČR. 

Ale zahrneme také mezinárodní definice pojmu. Důvodem je přesnější pochopení a 

vymezení pojmů. A především začleňování definic do českého kontextu. 

Samotný výraz postižení se potýká s řadou komplikovaných konotací. Přesto je 

tento termín v českém kontextu nejčastěji používán a také z něj odvozená spojení (např. 

osoba s postižením, zdravotní postižení aj.). Termín postižení používají také lidé 

s postižením, proto se termín v českém kontextu více ukotvil. 

V případě jednotnosti termínu nás zajímá mezinárodní definice pojmu. O tu se 

pokusila Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 1980, kdy schválila dokument 

Mezinárodní klasifikace poruch, postižení a handicapů (ICIDH).
99

 Revize pod názvem 
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Mezinárodní klasifikace funkční schopnosti, disability a zdraví
100

 (MKF) nám poskytuje 

jednotný, standardizovaný jazyk a rámec pro uchopení zdraví a stavů s tím 

souvisejících. Posun nastává v klasifikaci situace každého člověka, a nejedná se o 

klasifikaci osoby. V českém prostředí byl přijat návrh definice disability podle MKF: 

„Disabilita je snížení funkčních schopností na úrovni těla, jedince nebo společnosti, 

která vzniká, když se občan se svým zdravotním stavem (zdravotní kondicí) setkává s 

bariérami prostředí.“
101

 V tomto dokumentu byly vymezeny tři základní pojmy: 

porucha, postižení, handicap. 

„Postižení (disability) je zastřešující pojem pro poruchy, hranice aktivit a omezení 

participace. Označuje negativní hlediska interakce mezi jedincem (se zdravotním 

problémem) a spolupůsobícími faktory daného jedince (faktory prostředí a faktory 

osobní).“
102

 

„Porucha (impairment) je ztráta nebo abnormalita tělesné struktury nebo 

fyziologické funkce (včetně funkcí mentálních). Abnormalita je zde striktně chápána 

jako signifikantní odchylka od statisticky stanovených norem (tj. jako odchylka od 

střední hodnoty statisticky stanovených norem dané populace) a může být používána jen 

v tomto smyslu.“
103

 

Handicap je potom omezení sociálního charakteru, které člověk zažívá v důsledku 

svého postižení. Jde tedy o rovinu vztahu mezi zdravotně postiženým člověkem a jeho 

okolím. 

Mezi uvedenými pojmy existuje souvislost, neboť z poruchy se může vyvinout 

postižení a to potom může vést ke vzniku handicapu. Hendikep je kauzální důsledek 

biologického faktu. „Hendikep je pomocí této kauzality naturalizován jako pomyslně 

přirozený důsledek postižení; hendikep je již vždy postižením. To se projevuje i v tom, 

jak velký problém mají všechny definice při snaze dodržet konzistentní rozlišování 

obou pojmů. Nejzřetelněji se prolínání obou kategorií ukazuje ve Všeobecné 
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encyklopedii, kde je hendikep definován zcela v intencích individuální neschopnosti 

dostát společenským „rolím, které postižený ve společnosti zastává.“
104

 

Také OSN uvádí definici zdravotního postižení v aktuální Úmluvě o právech osob 

se zdravotním postižením z roku 2007. „(…) zdravotní postižení je koncept, který se 

vyvíjí a který je výsledkem vzájemného působení mezi osobami s postižením a 

bariérami v postojích a v prostředí, které brání jejich plnému a účinnému zapojení do 

společnosti, na rovnoprávném základě s ostatními“. V čl. 1 Úmluvy jsou pak osoby se 

zdravotním postižením vymezeny jako „(…) osoby mající dlouhodobé fyzické, duševní, 

mentální nebo smyslové postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit 

jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě 

s ostatními“. 

Pojem osoba se zdravotním postižením byl do právního řádu ČR zaveden 

zákonem § 67 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Podle toho jsou osobami se 

zdravotním postižením: „(…) fyzické osoby, které jsou (a) orgánem sociálního 

zabezpečení uznány plně invalidními (dále jen "osoby s těžším zdravotním 

postižením"), (b) orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními, (c) 

rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými (dále jen "osoby 

zdravotně znevýhodněné").“
105

 

Již z této definice je zřejmé, že zákon o zaměstnanosti zavádí kromě pojmu 

osoba se zdravotním postižením i pojmy další jako „osoba s těžším zdravotním 

postižením“ a „osoba zdravotně znevýhodněná.“ Uvedenou definici přejímá i zákoník 

práce (zák. č. 262/2006 Sb.)
106

 Jinou definici zdravotního postižení zná i zák. č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, kde je v §3 písm. g) chápáno zdravotní postižení 
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jako „tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady 

činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.“
107

 

„Jak už bylo řečeno, ne/způsobilost i „postižení“ jsou relační koncepty založené 

na vymezování normálního a abnormálního, přirozeného a nepřirozeného, které ze své 

binární povahy vždy odkazují k oběma formám zkušenosti.“
108

 

Všeobecná encyklopedie k heslu postižení (zdravotní) říká: „dlouhodobá nebo 

trvalá změna zdravotního stavu, která výrazně zhoršuje kvalitu života postižené 

osoby.“
109

 Psychologický slovník spojuje postižení s překážkami, které „jedinci brání 

účinně se přizpůsobit běžným nárokům života…“
110

 Malý slovník pomáhajících profesí, 

jako ukázka spojování postižení a hendikepu, definuje postižení za prvé jako „souborné 

označení stavu způsobeného odchylkami různého druhu a původu způsobujících újmu 

postiženému.“
111

 Ukázky encyklopedických definic pojmu postižení, hendikep 

neuvádíme zcela nekriticky. Uvedené definice jasně ukazují na nesprávný postoj. 

Podporují společnost v nesprávném nebo nevhodném postoji. Že osoba se zdravotním 

postižením, není schopna plnohodnotného života, jelikož se není schopna přizpůsobit 

běžným nároků. A pokud už pracuje a žije plnohodnotný život, pak ze strany většinové 

společnosti se setká s  obdivem. Nebo s lítostí, plynoucí z obdivu, že i přes fyzické 

bariéry žije spokojený život. 

Vidíme, že z definic a pojetí těchto pojmů vždy vychází nějaká odchylka nebo 

zhoršenou kvalitou života. Je to překážka, která brání v normálním životě. Upevňují se 

tak představy, že odlišení, nebo jinakost, je až patologická. Bez výjimky ukazují 

definice na tragické osudy lidí na vozíku, lidí trpících depresemi, nebo nevidomých a je 

tak reprodukované zneuznání postižení.  A ona tragičnost probouzí nemístný soucit a 

obdiv, se kterým se lidé s postižením potýkají. Kromě historických mýtů, se kterými se 

osoby s postižením mohou potýkat, vedou i nejrůznější definice k mytickému postoji. 
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5.2 Tělesné, zrakové a sluchové postižení 

Nyní se budeme věnovat jen krátkému exkursu jednotlivých postižení. Již jsme 

zmínili problematiku jednotné a jasné definice zdravotního postižení. Proto se tento 

krátký exkurs bude věnovat spíše popisu jednotlivých postižení. Konkrétně se budeme 

věnovat tělesnému, zrakovému a sluchovému postižení. Zajímají nás s ohledem na 

analýzu kampaně chodicilide.cz. Kampaň se věnuje především problematice 

v komunikaci směrem k těmto třem skupinám. 

 Tělesné postižení je poruchou pohybového a nosného ústrojí (kostí, kloubů, šlach, 

svalů, cév, nebo nervů, pokud se projevuje porušenou hybností). Obecně majoritní 

veřejnost propadá mýtu, že tělesně postižený člověk, je na vozíku, nebo musí být jeho 

postižení vidět. Za tělesné postižení se považují také odchylky od normálního tvaru těla 

a končetin. Tělesná postižení mohou být získaná nebo vrozená. Jedná se o dlouhodobý 

nebo trvalý stav jedince. Nejčastější pomůcky, které usnadňují pohyb s tímto 

handicapem, jsou ortopedický vozík, hole nebo berle. Poruchu pohybových schopností 

je možné obecně rozdělit na primární a sekundární. „Primární - přímé postižení 

vlastního hybného ústrojí nebo postižení centrální nebo periferní nervové soustavy, 

kdy v periferní části je postiženo vlastní hybné ústrojí např. amputací, deformací, 

vývojovými vadami. Sekundární - centrální i periferní nervová soustava a vlastní hybné 

ústrojí je bez patologických změn, hybnost je omezena z jiných příčin (např. 

důsledkem srdečních, revmatických, kostních chorob).“
112

 (zvýraznění v originálním 

textu)  

Zrakové postižení může mít u každé osoby jinou formu. Zrakový orgán sestává 

z receptoru (zevní oko), očního nervu (dráhy spojující okos centrem) a zrakového centra 

mozku. V každé z těchto částí může dojít k poškození. Mohou vzniknout poškození 

v centrálním vidění nebo v periferním vidění, které je důležité pro orientaci v prostoru. 

Zrakové postižení tak lze rozlišit na úplnou slepotu (úplná ztráta zraku, nevidomý 

nevnímá ani světlo) a praktickou slepotu (což je podstatné snížení zrakových funkcí). 
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„Všeobecně tedy můžeme osoby se zrakovým handicapem členit na nevidomé a 

slabozraké uživatele.“
113

 

Osoby se sluchovým postižením lze rozdělit na nelingvální neslyšící a 

postlingvální neslyšícící. „U postlingválních neslyšících získaná sluchová vada nastala 

po ukončení vývoje řeči. Prelingválně neslyšící jsou osoby, které se narodily plně 

neslyšící nebo ztratily sluch před ukončením vývoje řeči, a to absolutně, nebo mají jen 

využitelné zbytky sluchových vjemů. Zvláštní formou sluchového poškození jsou 

šelesty. Někdy je vada sluchu doprovázena vadou zraku (hluchoslepota). 

Nedoslýchavost, ohluchnutí a prelingvální hluchota jsou tři plně rozdílná postižení se 

zcela odlišnými a často dokonce vzájemně protichůdnými potřebami.“ 114  Kulturně 

antropologické hledisko zastává názor, že lidé s vadami sluchu nejsou postižení, ale 

tvoří kulturní menšinu, která má vlastní jazyk. Znakový jazyk je přirozený a 

rovnocenný ostatním jazykům. Mateřským jazykem je jim znakový jazyk. V roce 

2008 byl přijat zákon č. 155/1998 Sb. ve znění zákona č. 384/2008 Sb., o 

komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, který uvádí 10 systémů, 

mezi nimiž mohou volit lidé se sluchovým postižením ten, který jim vyhovuje.
115 
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5.3 Mýtus postižení 

Vztah majoritní společnosti vůči lidem s postižením je opředen velkým počtem 

mýtů. Respektive bychom to mohli nazvat mýtem postižení. Tyto mýty vycházejí 

z historie, ale také z pojetí normality a celkově společenských vztahů v konkrétních 

obdobích. 

V majoritní společnosti existují různé reakce na osobu se zdravotním postižením. 

Jednou z nich může být fascinace monstrem. „Jde-li o člověka-zrůdu, zažijeme 

v prvním okamžiku šok. Máme potřebu odvrátit zrak, někomu se i lehce zvedne 

žaludek, ale zároveň nás to neodolatelně láká vrátit se k tomu pohledu a tím i k zážitku 

jím vyvolanému. S jistým úžasem pozorujeme člověka mimořádně velkého stejně jako 

člověka trpasličího vzrůstu. Nemůžeme odtrhnout oči od tváře zasažené růží, 

znetvořené opařením, nebo nezdařenou plastickou operací.“
116

 Takový mýtus by patřil 

mezi mýty v historii. Mezi novodobé mýty patří například vyvinutější sluch u osob 

nevidomých, nebo představa, že osoba používající vozíček se bez cizí pomoci neobejde. 

Především na novodobé mýty se zaměřuje kampaň chodicilide.cz. Ta chce majoritní 

společnost zbavit mýtů o osobách se zdravotním postižením především kvůli lepšímu 

začlenění do společnosti a vzájemné komunikaci. 

Majoritní společnost si často myslí, že neslyšící jsou i mentálně postižení. To je 

způsobeno menší jazykovou vybaveností pro dorozumění s lidmi slyšícími. A znakový 

jazyk je nesrozumitelný pro osoby bez daného zdravotního postižení. Lidé se zrakovým 

postižením s bílou holí nemusejí být zcela slepí. Mýtus „hluchoněmý“ vzniklo 

z představy, že neslyšící jsou také němí. Mluvení pro neslyšící je jen náročné. Také 

zrakově postiženým záleží na vzhledu a dokážou se o svůj zevnějšek postarat. Znakový 

jazyk není pantomimou, ale je to jazyk se svou vlastní gramatikou, větnou skladbou a 

dalšími náležitostmi. Pro osoby s poruchou sluchu, které znakový jazyk používají, se 

jedná o mateřský jazyk. O vozíčkářích kolují mýty, že nemohou mít děti, nebo že sami 

potřebují pomoct jako děti. A vozíčkáři se bez cizí pomoci neobejdou. 

Mezi aspekty, které se podílejí na utváření mýtu v  české společnosti, můžeme 

započítat také reklamu, která se zabývá problematikou postižení. Znak v mytologickém 

řádu označování může vyjadřovat určité kulturní koncepty, které podpírají specifický 
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pohled na svět a mohou se měnit. Tento pohled nám mohou skrze vytvářené mýty 

utvářet například reklamní vyobrazení. Například obrazem krásy, ženy, které jsou a 

priory přisuzovány určité vlastnosti. A právě v pohledu na osoby se zdravotním 

postižením, bylo možné často vídat reklamy a sociální reklamy, které útočily na city. 

Ukazovaly, jak těžký osud osoby se zdravotním postižením potkal.  S jakými obtížemi 

se musejí lidé se zdravotním postižením potýkat každý den. A jaké fyzické bariéry musí 

neustále překonávat. Tím vybudovala média mýtus, kdy se lidé se zdravotním 

postižením neobejdou bez pomoci, zaslouží si náš obdiv a pociťujeme k nim soucit. 

Často je k nim přistupováno jako k dětem. A je stavěna bariéra komunikace 

Komunikační bariéra je hlavním problémem, který pociťují lidé se zdravotním 

postižením ze strany majoritní veřejnosti. 
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ANALYTICKÁ ČÁST 

6 SÉMIOTICKÁ ANALÝZA KAMPANĚ CHODICILIDE.CZ 

Pro sémiotickou analýzu kampaně chodicilide.cz, jsme vybrali logo kampaně, 

televizní spot a billboard kampaně. Na začátku si představíme celou kampaň a 

jednotlivé prvky, ze kterých se skládá. Analyzujeme a určíme cílovou skupinu pro 

kampaň a dále budeme analyzovat vybrané složky kampaně. 

Jedná se o sociální kampaň, která neprodává produkt ani službu. Upozorňuje na 

závažné společenské problémy nebo se snaží ke změně postoje veřejnosti. Média 

v zobrazování hrají důležitou roli. Kampaň se snaží ukázat špatné postoje většinové 

veřejnosti vůči osobám se zdravotním postižením. Sémiotickou analýzou se pokusíme 

zjistit, zda prostředky, znaky, kódy, které ve svém vizuálním zpracování použili, mohou 

působit efektivně a proč. Zvolili jsme materiál z druhé vlny kampaně s ohledem na 

aktuálnost.  Výběr loga kampaně, jednoho televizního spotu a jednoho billboardu není 

náhodný. Vybrali jsme jednoho představitele za billboardy a jednoho představitele za 

televizní spoty. Jsou to nejvíce viditelné a zapamatovatelné části kampaně. 

Logo kampaně je pojítkem všech prvků kampaně. Televizní spoty jsou důležité 

pro pochopení dalších prvků kampaně. Uvádějí příjemce do paralelního světa. 

Billboardy jsou pak nejvíce viditelnou částí outdoorové reklamy.  

Billboardy komunikují určité konkrétní téma k určité konkrétní cílové skupině. 

Jednotlivé billboardy se liší právě pouze zacílením. Tedy výběrem představitele na 

billboardu, se kterým se má cílová skupina identifikovat a vybraným komunikovaným 

problémem. Samozřejmě do závěrečných hodnocení analýzy budou zahrnuty také 

ostatní billboardy a jejich zacílení. Přestože by každá jednotlivá cílová skupina, která je 

zobrazena na konkrétních billboardech, zasloužila své vlastní hodnocení. Jedná se spíše 

o vyobrazení jednotlivých generací. Ale cílovou skupinou kampaně je veřejnost ČR. 

Nikoliv jednotlivé generace, jak uvidíme níže. (viz kapitola 6.2) Na billboardech se 

mění postavy a témata s ohledem na výsledky monitoringu, na základě kterého byla 

vystavena kampaň. Další témata a postavy poté zahrneme v závěrečném zhodnocení.  

K analýze jsme vybrali přístup Rolanda Barthese. Práce analyzuje denotativní a 

konotativní sdělení. Hledá významy a znaky. Zajímá se o analýzu sdělení a to, jak 
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k němu přistupuje divák. A proč byly použity právě konkrétní znaky a významy. Přístup 

Rolanda Barthese využijeme především při analýze billboardu. Ale využijeme ji i pro 

analýzu denotativního a konotativního sdělení televizního spotu. U televizního spotu 

nás dále bude zajímat také narativní rámec příběhu. 

Sémiotika reklamy „odhaluje to, jak kultura formuje spotřebitelské pocity nebo 

potřeby (aniž si to spotřebitelé vůbec uvědomovali), a tak mohou být kulturní aspekty (v 

podobě různých kódů, symbolů a znaků) využívány reklamou a marketingovou 

komunikací.“
117

 Metoda sémiotické analýzy je využitelná nejen při začátku a tvorbě 

kampaně ale i při její evaluaci. A jelikož jsme řekli, že sociální reklama je těžko 

měřitelná, pak právě sémiotická analýza nám v hodnocení její účinnosti pomůže.  

Nadace Sirius si po první vlně kampaně nechala zpracovat agenturou Median test 

efektivity mediální kampaně chodicilide.cz. Cílem testu bylo zjistit vliv kampaně na 

postoje populace, zjištění vztahu populace k lidem se zdravotním postižením, zjištění 

hodnocení kampaně populací, zjistit vztah populace k charitativním a informačním 

kampaním. Cílovou skupinu pro dotazování tvořili lidé ve věku od 12 do 79 let a 

výzkumný vzorek tvořilo 1259 respondentů. Podle testu spontánně zaznamenalo 

kampaň 15% respondentů, přičemž kladně odpověděli častěji lidé se středoškolským a 

vyšším vzděláním. Kampaň nejvíce zaznamenali prostřednictvím televize, konkrétně 

díky televizním spotům, na druhém místě se umístily billboardy, letáky a plakáty. Podle 

respondentů hlavním cílem první vlny kampaně ukázat ne/adekvátní pomoc lidem se 

zdravotním postižením, což pochopili z kampaně správně. A celkově z výsledků 

vyplynulo, že kampaň byla respondenty pochopena ve všech ohledech správně.
118

 

Na kladném výsledku se mohlo podílet více faktorů, než úspěšnost kampaně, 

kterou tímto nevylučujeme. Jednak už samotný výběr vzorku, způsob kladení otázek, 

upřímnost nebo stylizace respondentů. 

Oproti tomu sémiotická analýza nepracuje v přímém kontaktu s příjemci, kteří 

mají být kampaní osloveni. Snaží se ukázat faktory, které sami respondenti nemusejí 

vnímat jako ty, které na ně působí a mohou mít vliv na zapamatování kampaně.   
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6.1 Hypotézy a cíle práce 

Nyní se pojďme seznámit s hypotézami předkládané práce. Sémiotickou analýzou 

se pokusíme analyzovat mediální sdělení kampaně chodicilide.cz. Budeme aplikovat 

koncepty Rolanda Barthese (denotace, konotace, mýtus) na vybrané složky mediální 

kampaně. Dané koncepty mohou osvětlit mediální sdělení. Barthes své myšlenky 

aplikoval v dílech Rétorika obrazu a Mytologie, „…kde nelítostná mýtů produkovaných 

francouzskými masmédii odhaluje skrytou manipulaci s kódy, kterou tato média 

využívají ve svůj; vlastní prospěch. Přes otevřené stanovisko médií, že žádné takové 

kódy neexistují, že jsou nevinně přítomny v reálném světě, jaký skutečně je. Barthesova 

analýza jemně a důvtipně dokazuje protikladný cíl: vytvářeni, potvrzeni a posílení toho 

kterého pohledu na svět, v němž si buržoazní hodnoty nárokují jako obvykle, 

nevyhnutelnost a správnost, na všech úrovních: ať už se jedná o roli spisovatele ve 

společnosti, velikost Einsteinova mozku nebo povahu a funkci čisticích prostředků.“
119

  

V analýze kampaně chodidicilide.cz se budeme snažit prokázat, že kódy a 

sémiotické prostředky použité v kampani mohou pozitivně účinně zapůsobit na cílovou 

skupinu. Koncepty denotace a konotace nám poslouží především k analýze billboardu 

kampaně. Ale využijeme je také při analyzování vizuálního obrazu v televizním spotu a 

při analýze loga kampaně. Sociální kampaň se nesnaží přesvědčit příjemce ke koupi 

výrobku nebo služby. Neměla by klamat a měla by spíše ukazovat jasné konotace. Aby 

cílová skupina jasně sdělení porozuměla a působilo na ni pozitivně. 

K analýze kampaně byly vybrány logo kampaně, televizní spot „oslava“ a 

billboard kampaně. Televizní spot a billboard kampaně jsou součástí druhé vlny 

kampaně, která probíhala od prosince 2012 do dubna 2013. Hlavními tématy druhé vlny 

se staly soucit a strach z kontaktu. Pomocí sémiologické analýzy bychom rádi ověřili 

následující hypotézy: 

o Zvolené nástroje komunikační kampaně „chodicilide.cz“ byly v rámci 

zvolené cílové skupiny efektivní.  

o Míra efektivnosti a úspěšnosti kampaně je závislá na použití vhodných 

sémiotických prostředků. 
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7 KAMPAŇ CHODICILIDE.CZ 

Nadace Sirius
120

 spustila v roce 2011 sociální kampaň chodicilide.cz. 

Zadavatelem kampaně je nadace Sirius. Kampaň reaguje na poznatky získané 

monitoringem zaměřeným na problematiku dětí se zdravotním postižením.
121

“ „Cílem 

projektu chodicilide.cz je přispět k zakořenění nového postoje veřejnosti vůči lidem se 

zdravotním postižením, a to prostřednictvím budování komunikační platformy mezi 

lidmi se zdravotním postižením a bez zdravotního postižení. Komunikační platforma 

bude sloužit k tomu, aby lidé věděli, jak vzájemně komunikovat, kde najít informace o 

vhodné komunikaci a jak si vzájemně vhodně pomáhat.“
122

  Kampaň probíhá od 24. 

prosince 2011 do dubna 2013. Aby kampaň zaujala, bylo třeba provokace. Staví nejen 

na vytvoření paralelního světa, kde létání je přirozenou schopností člověka, ale i na 

výběru jednotlivých označení. K zaujetí diváka bylo využito humoru a ironie. 

Základní myšlenkou kampaně bylo změnit úhel pohledu, aby se mohlo změnit 

jednání většinové veřejnosti k lidem se zdravotním postižením. Sociální kampaně musí 

veřejnost zaujmout a často staví na šoku, nebo pocitu sounáležitosti. Soucit je v případě 

kampaně chodicilide.cz špatný úhel pohledu. Autoři kampaně přišli s řešením, jak 

navodit u jedince bez zdravotního postižení pocit, který jim umožní podívat se na svět 

očima lidí se zdravotním postižením. „Název pracuje s metaforou, že přirozenou 

schopností člověka je létání, takže všichni nelétající/chodicí lidé jsou vlastně 

„postižení“. To má široké veřejnosti pomoci představit si svět, po kterém se denně 

pohybují lidé s postižením – tělesným, pohybovým, zrakovým nebo sluchovým, a lépe 

se vžít do jejich potřeb.“
123

 Vsadili na metaforu, která by měla lidem přiblížit svět, jak 

jej vnímají lidé se zdravotním postižením. Byl vytvořen paralelní svět, ve kterém je 

běžné létat a „chodiči“ jsou lidé s poruchou létání, jsou postižení nelétáním. Chodič je 
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označení, které užívají létající jako pejorativní. Výraz „chodiči“ v reálném světě užívají 

paraplegici k označení lidí bez postižení. Lidé bez postižení pak paraplegiky označují 

jako vozíčkáře. Termín vozíčkáři se v českém prostředí stal běžnou konvencí. Důvodem 

je kromě jiného užívání pojmu paraplegiky. 

Kampaň porušila kódy a ze schopnosti chodit učinila postižení. „Chodiči“ 

v kampani nezastupují pouze paraplegiky, ale upozorňují také na postižení zraku a 

sluchu. V celku „chodiči“ reprezentují osoby se zdravotním postižením. „Lítači“ pak 

zobrazují osoby bez zdravotního postižení a v jednotlivých kreativních řešeních jsou 

cílové skupině ukazována špatná řešení nebo zakořeněné předsudky. Odlišnost se 

ukazuje v normalitě. Mýtus normálního je zde zrušen. Kampaň touto obrácenou 

binaritou  lítače a chodiče provokuje. Krade to, co lidé bez postižení považují za zdravé, 

normální. Aby se lidé v přirozeném světě cítili, jako osoba se zdravotním postižením 

bylo třeba vytvořit někoho, kdo by se koukal shora. Lítač je osoba obdařená schopností 

létat, ale v paralelním světě kampaně je létání zcela přirozené. Kromě provokace staví 

kampaň především na vtipu a ironii. Vážnost situace ukazuje vtipným pohledem, který 

ale danou situaci neshazuje a nedělá jí méně závažnou. 

Sociální kampaně se často snaží vyvolat soucit. V případě tělesného postižení, 

bychom očekávali, že nám poskytne obraz z prostředí lidí se zdravotním postižením. 

Případně „drsný“ život, ve kterém musejí osoby se zdravotním postižením překonávat 

denně nejen fyzické bariéry. Kampaň, ale ukazuje nevhodné chování, nebo zbytečné 

obavy a bariéry ze stran lidí bez zdravotního postižení. Majoritní veřejnost s nimi často 

jedná jako s dětmi. Chovají k nim nevhodný soucit, nevhodně jim pomáhají, pomáhají 

jim, když to nepotřebují, bojí se s nimi komunikovat. Kampaň nestaví na soucitu, ale na 

humoru. Snaží se ukázat lidem bez zdravotního postižení, v čem se chovají špatně. 

Televizní spoty ukazují chyby lítačů až komicky přehnaně a provokativně. Provokace a 

nadsázka jsou jedním z důležitých prvků kampaně. 

Na projektu spolupracovali také lidé se zdravotním postižením, kteří se podíleli na 

tvorbě instruktážních videí. Videa jsou součástí první vlny kampaně a je možné je 

nalézt na internetu. Kreativní řešení kampaně zpracovala agentura JANDL Praha, o režii 

se postaral Mods a mediální řešení obstarala mediální agentrua OMD. Celý koncept 

kampaně vytvořil tým spolupracujících dětí a mladých lidí s postižením, scénáristů, 

režisérů a dokumentaristů. 
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Mediální řešení kampaně je provázeno především televizními spoty, které je 

možné spatřit v televizi nebo je zhlédnout na internetu. V rámci venkovní kampaně 

můžeme spatřovat v České republice billboardy, JCD rotundy, Handy Media (ambientní 

média) v dopravních prostředcích, metro rámečky, obrazovky na obchodních centrech, 

reklamní plochy v klubech. V denících a magazínech se objevuje tištěná podoba. A 

v různých podobách ji můžeme spatřovat také na internetu (facebook, internetové 

bannery například). Všechny podoby mediálního řešení mají recipienta přivést na 

internetové stránky, které jsou hlavním zdrojem informací.
124

  

Kampaň je jednou z nejrozsáhlejších sociálních kampaní v České republice. Jedná 

se o původní českou sociální kampaň. Nezahrnuje jen mediální řešení ale také řadu 

doprovodných akcí. Jako je výstava Moje cesta, která probíhala od 04. do29. června 

2013. Jedná se o interaktivní výstavu, kde je možné si vyzkoušet pomůcky a techniku, 

které používají lidé s postižením při fungování v životě. Nebo si vyzkoušet, jaké to je 

být slepý a používat slepeckou hůl, případě užívat ortopedický vozík. Dalšími 

aktivitami jsou různé workshopy a vzdělávání ve školách. Neméně známou jsou akce ve 

veřejném prostoru jako tramvajové jízdy chodicilide.cz, kde bylo možné se blíže 

seznámit s problematikou v komunikaci s lidmi s postižením. Kromě televizních spotů 

vznikly v první vlně kampaně také instruktážní videa, která natočili studenti na základě 

vlastních zkušeností ze života. Tématem instruktážních videí je adekvátní pomoc 

osobám se zdravotním postižením. 

První vlna kampaně byla spuštěna 24. 12. 2011 a zaměřovala se především na 

téma neadekvátní pomoci lidem se zdravotním postižením. Druhá vlna pak 24. 12. 2012 

v rámci, které je v mediálním řešení možné vidět TV spoty Soused a Oslava. Druhá vlna 

kampaně cílí především na témata soucit a strach z kontaktu.  

Pomocí sémiotické analýzy vybraných složek kampaně se pokusíme zjistit, zda 

zvolené komunikační prvky směrem k určené cílové skupině byly efektivní. Zda měly 

úspěch nebo naopak mohla být reakce cílové skupiny zcela odlišná. Zaměříme se na 

mediální řešení kampaně, konkrétně na televizní spot druhé vlny kampaně a na 

billboardy kampaně. Jsou to nejvíce viditelné části mediálního řešení. 
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7.1 Cílová skupina a hodnoty společnosti 

Cílová skupina je „příjemce sdělení v rámci komunikačního procesu.“
125

 

Vnímáme ho ve třech rovinách: jako osobnost, jako člena skupiny a jako člena 

společnosti. Velký slovník marketingové komunikace definuje cílovou skupinu na 

základě řady znaků. „Nejčastěji jde o znaky geografické (národy, státy, oblasti, města, 

nákupní zóny), demografické (jaký je rozdíl mužů a žen v cílové skupině, jaké věkové 

skupiny zahrnuje, v jakých lokalitách a aglomeracích, jaké jsou její příjmy, atd.), 

psychografické charakteristiky (jaký životní styl ovlivňující spotřební chování cílová 

skupina má ve vazbě na osobní orientaci jedince apod.), psychologické osobnostní 

charakteristiky (jaké mají členové potřeby, zájmy, jaká je jejich motivace, postoje atd.), 

kulturní zvyklosti (jaké hodnoty, symboly, rituály atd.).“
126

 

Na základě takového vymezení je možné definovat cílovou skupinu pro 

komunikační kampaň chodicilide.cz následovně. Podle realizátorů kampaně
127

 jsou 

cílovou skupinou všichni lidé bez zdravotního postižení. Pokusíme se takto široké pojetí 

cílové skupiny specifikovat nejen na základě předem definovaných znaků cílové 

skupiny. Na koho kampaň chce zacílit, je možné posoudit také podle zvoleného vizuálu 

a kreativního řešení kampaně. 

Cílovou skupinou jsou občané České republiky bez zdravotního postižení. Žijící 

na území České republiky bez ohledu na lokalitu. Kampaň má celoplošné působení. 

Muži i ženy. „Za cílovou skupinu této kampaně byli označeni lidé mezi 10 a 49 lety. 

Tuto cílovou skupinu tvoří 65% obyvatel ČR. Polovina této populace užívá 

Facebook“
128

 Uvažujme o ideální cílové skupině. Dopad může být mnohem rozsáhlejší. 

Ideální cílová skupina je skupina, na kterou se předpokládá, že kampaň zapůsobí. Horní 

věková hranice vzhledem k tématu kampaně ohraničena být nemusí. 
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Cílová skupina sleduje televizi, užívá internet, užívá městskou hromadnou 

dopravu, jezdí autem, čtou tiskoviny, pohybují se venku, u nákupních center, na ulici 

mohou potkat člověka se zdravotním postižením.  

Mají předsudky z neznalosti neznámého, mají strach z nového a neznámého. 

Nepřišli nebo jen zřídka do kontaktu s osobou se zdravotním postižením. Oplývají 

soucitem, přílišnou empatií. Filantropie jako taková se v českém prostředí projevuje 

zejména v době krizí, kdy jsou pořádány sbírky pro potřebné. Pokud přijdeme do 

kontaktu se zdravotně postižením pak jim cílová skupina buď, vehementně pomáhá, 

nebo dělá, že je nevidí. To vyplývá z monitoringu, který plyne ze zkušenosti zdravotně 

postižených, a který provedla nadace Sirius. Přestože naše společnost dává přednost 

snižování sociálních diferenciací,
129

 tak v tomto případě je spíš chápou jako nemocné, 

kterým je třeba pomáhat a litovat. Jelikož je považují za jiné, a jinakost je stále v našem 

prostředí stále pojena se strachem. „V české populaci došlo ke spojení individualismu a 

uzavřenosti, míní vědci. Poukazují na to, že v jiných zemích je individualismus spojen s 

odpovědností a s usilováním o svobodu. V ČR však vznikla zvláštní „česká“ podoba 

liberalismu: „Totiž: individualismus ano, svobodu ano, ale pro mě, každý se má starat 

sám o sebe a nikdo cizí mu v tom nemá překážet.“ Individualismus je spojen s 

xenofobií.“
130

 To je základní problém, který musí kampaň překonat. 

Rodina je nejvyšší hodnotou, kterou uznáváme, pak následují přátelé a známí a 

volný čas. V ČR „jasně vítězí hédonistická hodnotová orientace. Ta je úzce spojená s 

individualismem. Navíc dochází k zvláštnímu spojení individualismu a xenofobie i 

orientace na svobodu. Česká podoba liberalismu se ustaluje na individuálním prožitku, 

svobodě jako nebránění individuálnímu uplatnění a uzavírání se vůči vnějším 

okolnostem, vůči cizímu a odlišnému.“
131

 

Z těchto předpokladů by měla vycházet kampaň. Pakliže víme, jaká je cílová 

skupina, můžeme nyní sémiotickou analýzou zjistit, zda zvolené znaky, sémiotické 

prostředky v kampani, mohou na skupinu zapůsobit. A jak se jí mohlo podařit překonat 
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zakořeněné postoje, které má společnost. Zda zvolené prostředky opravdu mohou 

pomoci, aby si znaky vyložili správně a ty jim pomohly překonat mýty. 

Přesto je jasné, že v populaci České republiky existuje několik skupin, a na 

každou skupinu bude kampaň působit jinak. Na některé skupiny nezapůsobí vůbec. To 

je celkově problém s široce zacílenou skupinou. Přesto se jednotlivé hlavní skupiny a 

jejich postoj k problematice, snaží kampaň ukázat na jednotlivých printových a 

outdoorových vizuálech. Předpokládá, že když se uvidí, jaké mají nevhodné názory, že 

to budou chtít změnit. Necílí úplně na občany zcela zakořeněné ve svých názorech a 

postojích, zde nemá sociální kampaň úspěch. Musela by být kampaň zvolena přímo na 

danou úzkou cílovou skupinu a přesně zvoleny znaky pro skupinu. To ale není záměrem 

kampaně a není to ani v možnostech sociální kampaně. Sociální kampaň, jak byla 

definována výše, cílí vždy na společnost, protože komunikuje společenské problémy. 
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7.3 Logo jako symbol kampaně 

7.3.1 Logo v reklamě 

Logo je důležitým prvkem pro veškeré komunikační aktivity reklamní kampaně. 

Má jistou signální funkci a slouží k jasné identifikaci daného subjektu. Jako takové by 

mělo být jedinečné a dobře zapamatovatelné. Je užíváno na všech materiálech kampaně. 

Od dopisního papíru, přes billboard až po označení expozic na veletrhu. „Logo je 

určitým symbolem a může se stát důležitým motivačním faktorem. Má emocionální i 

racionální funkce“
132

 Logo je signifikantním prvkem každé kampaně. Podává informace 

o daném subjektu a odlišuje ho od ostatních. Umožňuje příjemci sdělení jasně 

identifikovat značku. V tomto případně konkrétní kampaň a tím i sdělení, které se 

kampaň snaží komunikovat.  Logo jako symbol zároveň slouží jako vizuální zkratka. 

Jde o signál, na který příjemci reagují. V tomto směru lze využít znalostí jednotlivých 

barev a tvarů. “SYMBOL je znak, který se svou povahou hodí k tomu, aby vypovídal o 

tom, že soubor objektů, který je denotován jakýmkoli souborem indexů, který může, být 

k němu přiřazen, je reprezentován ikónem s ním spjatým.“
133

 Logo je často vnímáno 

jako celek. Příjemce si pomocí asociací, znalostí a vlastní zkušenosti vybaví informace 

o firmě. Nebo v tomto případě konkrétně informace o kampani chodidilide.cz 

V následující analýze se zaměříme konkrétně na logo kampaně chodicilide.cz. 

Nejen jako na celek, ale rozebereme jednotlivé části, ze kterých se skládá. 

Neopomineme ani barvy. Barvy jsou jeho důležitou součástí. Byly speciálně namíchány 

pro kampaň. Tím se stává logo jedinečným. Jedinečná barevnost je dalším faktorem, 

který identifikuje jednotlivou kampaň, nebo firmu. Právě barvy zprostředkují vizuální 

poselství a usnadňují vnímání a pochopení komunikovaného sdělení. Každá barva má 

svůj obecný význam. Navíc můžeme říci, že má i svůj psychologický obsah. Ten je 

závislý na osobnosti člověka, jeho vlastnostech, zkušenostech, ale také na emočním 

stavu. To znamená, že je nutné každou barvu analyzovat v konkrétním kontextu 

s daným sdělením (produktem, službou) s ohledem na cílovou skupinu. A také 

s ohledem na danou kulturu. Každá kultura má svá specifika. „Znak, neboli 

representamen je něco, co pro někoho něco zastupuje z nějakého hlediska nebo v nějaké 

úloze. Znak původním znakem vytvořený nazýváme interpretant znaku. Znak něco, svůj 

                                                      
132

 VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J.: Image a firemní identita. Praha: Grada Publishing. Str. 49 
133

 PALEK, B: Sémiotika. Praha: Karolinum, 1997. Str. 67 



63 

 

objekt, zastupuje“.
134

 A barva jako symbol představuje v každé kultuře něco jiného. A 

neznalost symboliky dané kultury, může nepříznivě ovlivnit její působení. Protože 

v každé kultuře jedinec může znakům přikládat různé významy. 

7.3.2 Analýza loga kampaně chodicilide.cz 

Podíváme- li se na konkrétní logo kampaně chodicilide.cz, je patrná podobnost 

s dopravní značkou označující „přechod pro chodce“ v České republice. Proto již 

z tohoto hlediska míří kampaň na občany České republiky. Logo sestává z čtverce, 

trojúhelníku, postavy panáčka, názvu kampaně a barev kampaně. 

 Zaměříme se nyní na dopravní značku ČR. Konkrétní barvy na dopravní značce 

jasně identifikují sdělení, které nám má značka říci. Specifičnost dopravního systému 

spočívá právě v barevnosti. Každá specifická barva přikazuje, ukazuje, zakazuje nebo 

doporučuje. Úlohou jednotlivce je tento systém si osvojit a poté se jim řídit. Barva sama 

o sobě, jak jsme zmínili, může působit jako znak, symbol. V korelaci s dalšími prvky 

tak utváří sémantickou jednotku.  

Pro analýzu takového znakového znaku využijeme také triadickou koncepci, kdy 

je „znakem něco, co zastupuje něco jiné vzhledem k dalšímu…“
135

  Protože budeme 

hovořit o odkazování panáčka na konkrétní objekt. V dopravní značce hovoříme o 

odkazu na osobu, která se může objevit na přechodu pro chodce. V logu kampaně se 

jedná o osoby se zdravotním postižením. Respektive k tomu aby na ně většinová 

veřejnost nedávala neustále pozor. Ve smyslu dyadické koncepce bychom mohli použít 

Na obrázku 4 vidíme logo kampaně a na obrázku 5 je v porovnání s dopravní 

značkou přechodu pro chodce. Značka přechodu pro chodce je jasná. Modrá barva 

upozorňuje na přechod pro chodce. Ikona panáčka označuje osobu, člověka, který by se 

na blížícím se přechodu mohl vyskytovat a řidič by měl proto zpomalit. Řidič si musel 

znalost značky osvojit, aby ji mohl dále používat. K analýze loga je nutné více znalostí.  

My si nyní logo pečlivěji rozebereme. Z tohoto hlediska ho příjemce sdělení takto 

analyzovat nebude. Pro příjemce je to celek, který identifikuje kampaň. Ale v logu 

ikona panáčka neoznačuje zdravou osobou, která by se mohla objevit na přechodu pro 

chodce. A logo neupozorňuje na blížící se přechod pro chodce, ale upozorňuje na 

nevhodné chování většinové veřejnosti vůči osobám se zdravotním postižením.     
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Obrázek 4Logo kampaně chodicilide.cz                        Obrázek 5 Dopravní značka pro přechod pro chodce 

Zdroj: http://www.chodicilide.cz/  

 

Společenská konvence hraje důležitou roli pro celou kampaň. A celkově 

společenské přijetí kampaně a tím by měl být kladný zájem příjemce a jeho změna 

postoje vůči chodícím, lidem se zdravotním postižením. Řekli jsme, že dopravní 

značení si musí člověk osvojit, aby jej mohl dále užívat. Osvojit si jednotlivé symboly. 

Ve stejném smyslu komunikuje kampaň chodicilide.cz. Snaží se ukázat nové postoje, 

které by si mela většinová veřejnost osvojit.  

Chodiči používají přechod pro chodce, protože nemohou létat. Mají fyzické 

bariéry, které jim ztěžují pohyb v prostoru. Logo je ve tvaru trojúhelníku, jako dopravní 

značka, která upozorňuje. Značí výstrahu, upozornění. Logo kampaně je především 

symbolem pohybu. Pohybu dopředu. Pohybu k překonání bariéry. V tomto smyslu mají 

bariéry překonávat „lítači“, tedy lidé bez zdravotního postižení. Dopravní značky jako 

společenská konvence platí pro každého stejně a všichni se jimi musí řídit. V tomto 

případě upozorňuje značka, jako logo kampaně, na problém společenský. Neupozorňuje 

na přechod pro chodce a neindikuje řidiči zpomalení. Upozorňuje na problém 

v komunikaci, problém předsudků, problém strachu: „pozor chodící lidé.“ Což ukazuje 

na absurditu. Chodicí lidé jsou v kampani osoby se zdravotním postižením. A kampaň 

se snaží ukázat, že se na ně nemusí dávat neustále pozor. Nemusí se kvůli nim 

zpomalovat A zachraňovat je vždy na přechodech. Ale zpomalit by měla veřejnost ve 

smyslu zamyšlení se.   

Dalo by se namítnout, že logo je v podstatě ve tvaru čtverce, modrá barva kolem 

trojúhelníku, která určuje čtvercovitou loga, by mohla být pouze pojícím prvkem. 

Protože všechna sdělení, která jsou na billboardech, jsou v obdélníku, který je vyplněn 

právě touto barvou. Modrou barvou je také vyplněn internetový banner kampaně (viz 

obr. 6) a celé webové stránky jsou laděny do modré barvy. V takovém případě 

čtvercovitost loga zaniká a zůstává onen upozorňující trojúhelník. Trojúhelník 

http://www.chodicilide.cz/
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nezanikne úplně, jelikož je vždy umístěn vlevo a po pravé straně je text kampaně, od 

kterého je oddělen svislou čárou a čtverec je tak v podstatě zachován. 

 

Obrázek 6 Ukázka internetového banneru demonstrující oddělení loga od textu 

Zdroj: http://www.zkouknito.cz/  

Barva není pro kampaň zanedbatelná. Provází celou kampaň. Je pojítkem mezi 

internetovým bannerem, sdělením na billboardu a webovými stránkami a dalšími 

aspekty kampaně. Barvy pro logo a celou kampaň byly speciálně namíchány pro použití 

kampaně. Barvy jsou abstraktním znakem a vyvolávají v nás emoce, ale i barvám 

můžeme přiřadit vlastnost.  Jestliže se zaměříme na základní barvy, konkrétně na 

modrou a žlutou barvu, můžeme o nich na obecné rovině říci následující.  

Modrá barva je základní barvou, která symbolizuje klidnou, uvolněnou atmosféru. 

V reklamě je velmi oblíbená, a je využívána pro vyjádření kvality, krásy nebo čistoty. 

Žlutá barva znamená vitalitu, lesk, nádheru, teplo, je to nejzářivější barva.
136

  Samy o 

sobě takto barvy nic nevypovídají. Mohou fungovat jako symbol ale teprve v korelaci 

s ostatními fungují jako sémantická jednotka. Důležité je jejich užití v kontextu.  Pro 

porovnání by mohla být zajímavější charakteristika, kterou uvádí Vysekalová.
137

 Hovoří 

o zelenomodré barvě a o oblíbené světle modré barvě.  Světlemodrá barva připomíná 

barvu nebe, vyvolává představu vzduchu, oblohy, ticha. Pro kampaň by pak světle 

modrá barva mohla představovat vzduch, kde se vznášejí létající lidé. Přesná definice a 

identifikace barvy užité v kampani je velmi obtížná právě vzhledem k její unikátnosti. 

Základní barvy neodpovídají barevné škále využité v kampani. Barvy v kampani 

mají sloužit k jasné konotaci. Mají přesně odlišit logo kampaně od ostatních kampaní. 

Pokud příjemce uvidí použité barvy, musí mu být hned jasné, o kterou kampaň se jedná. 

A co je jejím primárním sdělením.  

Postava umístěna uvnitř trojúhelníku znázorňuje chodící postavu, v tomto případě 

nejde o chodce na přechodu pro chodce, ale je ikonou „chodiče“, člověka se zdravotním 
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postižením. Postava je v pohybu.  Zde to odkazuje ke značce přechodu pro chodce. 

Naše rozhodnutí pomoci, nebo změnit názor a zbavit se předsudků také vyžaduje pohyb, 

pohyb směrem kupředu. V jeho chodidlech je čára chodníku přerušena. Přerušované 

čáry známe už z morseovy abecedy, tedy z něčeho, co k nám promlouvá určitými 

znaky. Ztráta půdy pod nohama vyvolává pocit strachu nebezpečí, ale zde by to mohlo 

znamenat překonání bariér. Ale překonávání bariér ze strany létajících ke vztahu 

k chodícím. 

Ikona postavy na logu je ikonou chodícího člověka, který ve „skutečné“ 

společenské konvenci je člověkem bez zdravotního postižení. V paralelním světě 

kampaně, symbolizuje člověka se zdravotním postižením. Kampaň se nezaměřuje jen na 

osoby na invalidním vozíku, ale i na osoby se zrakovým nebo sluchovým postižením. 

Jakýmkoliv postižením, které u veřejnosti vyvolává strach z něčeho rozdílného. Symbol 

tedy v podstatě neodkazuje k něčemu skutečnému, ale k něčemu vytvořenému, ne zcela 

paralelnímu, jen jinak vyjadřujícímu skutečnost. Ikona panáčka je v pohybu. Jde po 

cestě a přechod pro chodce je přechodem na druhou stranu. Mohlo by to symbolizovat 

přechod od jednoho názoru k druhému, změnu postoje a udělat krok ke změně. 

7.3.3 Shrnutí 

Logo slouží k jasné identifikaci kampaně. Mělo by být jedinečné a 

zapamatovatelné. O jedinečnost loga v kapmani se postarala nejen podobnost s dopravní 

značkou, ale také použití speciálních barev. Logo slouží jako vizuální zkratka je 

užívano na všech materiálech kampaně. 

Porovnali jsme dopravní značku přechodu pro chodce s logem kapmaně a poté si 

logo pečnlivě rozebrali. V logu kampaně ikona panáčka upozorňuje na osoby se 

zdravotním postižením. Kpamaň se jmenuje chodicilide.cz. Proto chodící panáček ve 

žlutém trojúhelníku v logu.  

Pro kampaň hraje důležitou roli společenská konvence. Dopravní značky jako 

společenská konvence platí pro každého stejně a všichni se jimi musí řídit. V tomto 

případě upozorňuje značka, jako logo kampaně, na problém společenský. Neupozorňuje 

na přechod pro chodce a neindikuje řidiči zpomalení. Upozorňuje na problém 

v komunikaci, problém předsudků, problém strachu: „pozor chodící lidé.“ Ale 

upozorňuje lítače, kteří mají špatné postoje a měli by přibrzdit a zamyslet se. 
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7.4 Televizní spot „Oslava“ 

Televizní spoty kampaně jsou výchozím bodem pro pochopení dalších částí 

mediálního řešení, jako je outdoorová reklama a printy. Televizní spoty v první i druhé 

vlně kampaně uvádějí metaforu paralelního světa, ve kterém je přirozenou vlastností 

člověka létat. Chodiči jsou osoby s poruchou létání. Televizní spot s názvem Oslava je 

součástí druhé vlny kampaně chodicilide.cz. Druhá vlna se soustředí především na 

témata soucit a strach z kontaktu. Obě témata jsou v televizním spotu zahrnuta. Spot 

obsahuje i další témata, která kampaň komunikuje. Televizní spoty by měly obsahovat 

všechna témata, která považuje kampaň za problematická, a na která upozorňuje. 

Televizní spoty nejsou rozděleny dle jednotlivých cílových skupin, přesto je ale jistým 

způsobem obsahují. Pro analýzu kampaně jsme vybrali televizní spot s názvem Oslava. 

Celkově spot staví na humorném ukázání špatného postoje lítačů vůči lidem s poruchou 

létání. Chodič reprezentuje osoby se zdravotním postižením. 

Metoda analýzy bude následovná: popis narativní stránky reklamy, dále se 

budeme zabývat denotativním rámcem, konotací a na závěr mytologickým rámcem 

reklamy. 

7.4.1 Narativní rámec reklamy 

Děj je zasazen do paralelního světa, kde je přirozenou schopností člověka létání. 

Oproti tomu chodiči jsou lidé se zdravotním postižením. Lidé s poruchou létání. 

Můžeme si pod nimi představit vozíčkáře, člověka s poruchou zraku nebo sluchu. Děj se 

odehrává v domě rodiny lítačů. Chlapec lítač slaví narozeniny. Chlapec pozve na oslavu 

svého kamaráda chodiče, který přijde i s tatínkem chodičem. Rodina lítačů je 

v rozpacích. 

Děj začíná příchodem chodiče Tomáše (tatínka) a jeho malého syna na oslavu 

chlapce lítače. Malý chlapec lítač svého kamaráda chodiče pozval. Rodiče lítače byli 

zaskočeni. Netušili, že syn pozve i kamaráda chodiče. Jsou v rozpacích a nevědí, jak se 

zachovat. Rodiče lítače promlouvají se svým synem. Mezitím se chodič Tomáš jde 

přivítat s ostatními pozvanými. Lidé venku na zahradě zpívají za doprovodu kytary 

„Hodně štěstí zdraví“. Zarazí se při příchodu chodiče Tomáše. Všichni kolem lítají a 

dívají se na něj svrchu. Tomáš si vezme židličku a postaví se na ní, čímž se přiblíží 

čítačům. Následuje trapný rozhovor mezi lítající slečnou a Tomášem. Slečna komentuje, 
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že Tomáš to musí mít těžké, když má poruchu létání. Naráží na častou obavu ze špatně 

volených slov, kdy se zeptá, zda si Tomáš zaletí někdy do kina a opraví se, a použije 

slovo zajít. Následuje poznámka o sebeironii směrem k chodiči. Rozpaky ostatních a 

závěrečná promluva, logo a stránky kampaně chodicilide.cz. Závěrečný 

komentář„Někteří už to pochopili, obavy nejsou na místě. Lidé s postižením a bez 

postižení spolu můžou jednat úplně normálně.“(Jednotlivé obrazy spotu viz příloha I.) 

Pro pochopení spotu je důležitá lingvistická stránka, tedy doplnění obrazu o 

mluvené slovo. Postava Tomáše je zde komentátorem situace a zároveň symbolem 

člověka s postižením, který takovou situaci zažívá. Ve spotu se snaží tvůrci postihnout 

všechny komunikované problémy. A to právě v několika záběrech a v několika 

situacích vyplývajících z pozvání chodiče lítačem. 

Rozčarovaná maminka by raději chodiče Tomáše na oslavě neviděla. Ruku mu 

podala s velkými obavami. Lítači často nevědí, jak se k chodičům chovat. Mají sami 

strach z vlastního trapasu. Nebo aby se nezachovali nevhodně. Často dělají, že chodiče 

nevidí. Podání ruky při seznámení, nebo při přivítání v domě je společenský akt, který 

je v české republice konvenčně zakotven. Pro všechny obyvatele České republiky 

znamená totéž. Je znakem přivítání i pohostinnosti, ale také seznámení. 

Lidé se zdravotním postižením často překonávají různé fyzické bariéry každý den. 

Tomáš si pomohl židlí, aby se lítačům vyrovnal. Překonal tak jednu z bariér, ale 

překonat bariéru komunikativní je mnohem obtížnější. Ze strany lítačů je to často 

problém. V konkrétní situaci ve spotu je to reprezentováno rozhovorem mezi mladou 

lértající slečnou a chodičem Tomášem. Situace je hraná s nadsázkou, aby demonstrace 

byla humornější. Snaží se spíše ukázat absurditu takového postoje. 
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7.4.2 Denotativní rámec 

Hlavními znaky příběhu jsou muž chodič (postava Tomáše, vystupuje zároveň 

jako vypravěč), chlapec chodič, chlapec lítač, rodiče lítači, slečna lítač, židle, prostředí 

oslavy, dárek, pohoštění, dům, oblečení protagonistů, logo kampaně s nápisem 

chodicilide.cz. 

Mezi hlavní binární opozice, které zde můžeme spatřovat je chodič – lítač. Další 

binární opozicí je muž – žena, nahoře – dole. A v neposlední řadě dospělý – dítě. 

Chodič je osobou se zdravotním postižením, s poruchou létání. Lítači jsou osoby bez 

zdravotního postižení. Muž a žena mají stejnou pozici ať jako chodiči nebo jako lítači. 

Nedeterminuje to vztah chodiče a lítače. Muž, žena dítě jasně denotují rodinu. A tím 

postavu matky a otce. Gestem podání ruky je jasné seznámení a pozvání dál.  

Volba oblečení, pořádání oslavy na zahradě, zelené listnaté stromy implikují léto. 

Pořádání oslav, zahradní párty, grilování v létě konotuje seznamování, přátelskou 

atmosféru, sbližování. K tomu kytara jako symbol hudby, která také sbližuje. Jídlo 

konotuje pohostinnost. Obložené chlebíčky, obložené mísy patří mezi klasické české 

zvyky při pořádání oslav. Avšak pokud jíme a do toho si povídáme s člověkem, navíc 

s cizím člověkem, konotuje to neslušnost.  

V reklamě jsou zastoupena obě pohlaví, skupina rodičů, skupina dětí, rodiny, ale 

také mladí lidé. Nepřímo se tak může dotýkat také prarodičů. V tomto smyslu zde 

můžeme vidět široké spektrum cílové skupiny, na kterou má kampaň zapůsobit. 

Televizní spot kampaně chodicilide.cz  je postaven na příběhu konání oslavy. Je 

poskládán z několika po sobě rychle se měnících záběrů. Je potřeba ukázat spoustu 

obrazů v jedné minutě. Jednotlivé obrazy ukazují postoj lítačů, a to jak dospělých 

pořádajících oslavu, tak dospělých, kteří se účastní oslavy. Také dětí lítačů. Dále postoj 

chodiče, jeho názor a rozporuplná situace, s přihlédnutím na detailní záběry. A musí to 

být celé zasazeno do scény prostředí.  

Kódy použité v reklamě jsou především digitální. Dominují tu reprezentativní 

kódy. Tvůrci se snaží zasáhnout co nejširší cílovou skupinu, takže kódům a znakům by 

měli všichni porozumět.  
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Tvůrci pracují i s nonverbální komunikací. Svrchované pohledy, postavení na 

židli, zkřížené ruce na prsou a s mimikou, která v celém klipu naznačuje nepohodlí, 

rozpaky. Proto je zde využíváno detailních záběrů na obličeje protagonistů, aby 

zachytili rozpaky ve tvářích a pohledy jeden na druhého. 

 

7.4.3 Konotativní rámec 

Chlapec předávající druhému chlapci dárek konotuje narozeninovou oslavu. 

Signifikantem pořádání narozeninové oslavy je dárek na začátku spotu. Pro identifikaci 

kódu je potřeba znalost společenské konvence a slušnosti. Hlavním znakem, který by 

měl být konotován je binarismus chodiče a lítače. Chodič reprezentuje osoby se 

zdravotním postižením a lítač osoby bez zdravotního postižení. Lítači mají určité 

mýtické představy o chodiči. Diváka se spot snaží zaujmout provokací, přehnanými 

reakcemi a humorným laděním. Jedná se o nadsázku. Přílišné humorné ladění by 

působilo opačným efektem. Zesměšňovalo by a nebralo by celou situaci vážně. Spot má 

ukázat vážnost situace ale také humornost, s jakou může působit ono diferencování 

mezi chodičem a lítačem. 

Velký dům, bazén, zahrada zasazuje rodinu do určitého sociálního prostředí. 

Střední až vyšší třídy, pořádání oslavy pak přátelskost, hodnotu rodiny, ale zároveň 

určitou nadřazenost. Určitou prestiž, postavení. Jde o nahlédnutí do rodiny, která má 

pravděpodobně určité společenské postavení, přesto má špatné postoje vůči lidem se 

zdravotním postižením. 

V reklamě sledujeme chování chodiče Tomáše a jeho syna, také chodiče. Hned na 

začátku předávají oslavenci, lítači, dárek. Dárek zde uvádí do situace oslavy. Situace je 

uvedena monologem, který vede Tomáš přímo do kamery, jako komentátor zvláštní 

situace. Přitom děti létající i chlapec chodič si spolu zcela bez ostychu hrají. A chlape 

lítač, nechápe, proč rodičům vadí, že pozval svého kamaráda chodiče. Vidíme důsledek 

společnosti a mýtu, který vede k předsudkům ve společnosti, že chodiči jsou jiní. 

Takové mýty jsou dány tím, jak je ukazují média, jak je můžeme vidět v jiných 

reklamách a ze zažitého chování. Ale také z toho, jak právě společnost prezentuje, co je 

normální. Dalším aspektem je chápání pojmu postižení, hendikep nebo disability. Jak 

jsme ukázali na definici těchto pojmů, je postižení chápáno jako odchylka. Kampaň se 
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snaží ukázat, že není třeba lítosti nebo obdivu. Ačkoliv právě obdiv, který většina 

společnosti k lidem s postižením má, je nejčastějším aspektem mýtu.  

Chodič Tomáš uvádí diváka na začátku spotu do situace:  „Syna pozvali na oslavu 

narozenin kamaráda lítače, což je dobře a zase tak často se to neděje. Pojďte.“ 

Doprovázené gestem mávnutí ruky nás zve dál, abychom se šli podívat, jak bude situace 

dále probíhat. Dochází k určité interakci s divákem, jakoby Tomáš mluvil přímo k nim. 

Gesto podání rukou spolu s doprovodným komentářem Tomáše chodiče nám implikuje 

seznámení. Jde o signifikant k situaci seznámení, k nové situaci, ve které se ocitli lítači. 

Přičemž je toto gesto podání ruky ze strany létající maminky váhavé. Konotuje určitou 

nespokojenost, nesouhlas. Je zde opět gesto nahlížení shora. Kdy se lítači dívají na 

chodiče ze shora. Což evokuje určitou nadřazenost, svrchovanost, nebo i určitou lítost. 

Lítost je pak dána především tónem hlasu, který používá mladá slečna. Vede rozhovor 

s chodičem Tomášem. Je to ironie, protože lítač by měl mít z ptačí perspektivy lepší 

rozhled, ale naopak se drží více při zemi. 

Chlapec lítač nechápe, proč jsou rodiče rozčarovaní: „Je to můj kamarád.“ 

Rodiče vyčítají synovi, že pozval kamaráda na oslavu: „Prosím tě, co tě to napadlo? 

Oni nejsou jako my.“ Kdo toto určil? Tento špatný názor má ukázat právě opak. Žijeme 

ve stejném světě a můžeme spolu komunikovat normálně. Většinou se tento postoj ve 

společnosti neříká nahlas. Proto je i rozhovor mezi rodiči a synem zasazen do 

odstrčeného prostředí v domě, aby je nemohli slyšet ostatní. Respektive, aby je neslyšeli 

zejména chodiči. Takto vyřčená slova jsou znakem pro špatný postoj a měli bychom 

zaujmout opačný postoj. Ukazuje nám, jak absurdně to zní. V této části je 

komunikováno téma porozumění.  

Děti si během oslavy spolu normálně hrají. A to i lítači i kamarád chodič. Děti 

nejsou ještě tolik zatěžkání mýtem a předsudky a právě postoj rodičů je velmi důležitý. 

Tatínek lítač: „Ale oni nejsou jako my.“ Postavení dalšího binarismu. Ukázka postoje, 

jak by to mělo být, a ukázka špatného postoje. Kdy chlapec nerozlišuje lítače a chodiče. 

Chlapec chodič je kamarád, se kterým se může normálně bavit. A rodiče lítači, kteří 

mají bariéru v komunikaci a v přístupu k chodičům, lidem se zdravotním postižením. 

Židle je užitá v klipu jako symbol přiblížení. Dělání kroku vpřed. Bourání bariéry. 

Židle většinou slouží ke stolování, kde sedíme a povídáme si. Tento okamžik je velmi 
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důležitým byť by se mohl zdát nepatrným sdělením. Jde o to se vzájemně přiblížit a 

nepřehlížet se. Situace, kdy použije chodič Tomáš židli, aby se přiblížil a překonal 

bariéru ve výškovém rozdílu konotuje situace, kdy lidé s postižením v běžném životě 

překonávají fyzické bariéry. Je to nejdůležitější aspekt reklamy. Má poukázat, že jen 

překonání fyzické bariéry nestačí a nemusí být proto hodno tak velkého obdivu. Bariéra 

v komunikaci bývá větší. Toto gesto by mělo evokovat lítačům, že také mohou překonat 

bariéru. Židle se zde stává signifikantem pro překonávání bariér. Tomáš si vezme 

židličku a postaví se na ní, čímž se přiblíží čítačům. Následuje trapný rozhovor mezi 

lítající slečnou a Tomášem. Která komentuje, že Tomáš to musí mít těžké, když má 

poruchu létání. Naráží na častou obavu ze špatně volených slov, kdy se zeptá, zda si 

Tomáš zaletí někdy do kina a opraví se, a použije slovo zajít. Následuje poznámka 

směrem k chodiči o tom, že si umí ze sebe udělat legraci. Poznámka je zcela nemístná a 

mimo kontext. 

 Pohoštění formou chlebíčků denotuje oslavu. Zde také můžeme spatřovat 

humornou nadsázku. Chlebíčky patří k pohoštění typickému pro české prostředí. Ale 

v současné době je trochu přežitkem. Obzvláště pokud se jedná o zahradní oslavu, kde 

si hrají na vyšší společnost. Tak pohoštění formou chlebíčků toto shazuje. I když dříve 

to bývalo symbolem vytříbené společnosti. V konkrétním případě, kdy slečna hovoří 

s plnou pusou a ještě přikusuje už nám konotuje neslušnost a nezdvořilé chování a 

zesměšnění sama sebe.  

V reklamě je používána hovorová čeština. Tento bod vidíme, jako problematický. 

Sám pojem chodič a lítač, které zavedla kampaň, jsou hovorové. 

Poselství reklamy je, že lidé s postižením a bez postižení spolu mohou jednat a 

komunikovat úplně normálně. Televizní spot ukazuje nevhodnou komunikaci a 

zbytečné rozpaky na takovou situací. Všichni jsme lidé a žijeme ve stejném světě a 

uznáváme stejné hodnoty. A žijeme ve stejné společnosti, kde podání ruky při pozdravu 

nebo při seznámení je zcela běžnou konvencí, tak jako dát dárek oslavenci.  
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7.4.4 Shrnutí 

K analýze televizního spotu jsme vybrali televizní spot „Oslava“ z druhé vlny 

kampaně. Zaměřuje se především na téma na téma soucitu a strachu z kontaktu. Obě 

témata jsou ve spotu patrné. Signifikantem soucitu je komunikace mezi postavou 

chodiče Tomáše a lítající slečnou. Doplněno textem, kdy slečna soucítí, že si nemůže 

Tomáš ani „zaletět“ do kina. Nevhodnost soucitu a trapnost rozhovoru je patrná 

z výrazů dalších lítačů. Soucit je patrný také z pohledu ostatních lítačů. Strach 

z kontaktu je patrný hned na začátku váhavým podáním ruky ze strany létající 

maminky. Ačkoliv se nejedná jen o fyzický kontakt, ve spotu je k umocnění ukázán 

fyzicky. Slouží to k většímu vyvolání emoce absurdity. Televizní reklamou provází 

diváka postava chodiče Tomáše. Spojuje všechny spoty kampaně. Je vypravěčem, který 

upřesňuje a ukotvuje danou situaci. Chodič s poruchou létání reprezentuje osobu se 

zdravotním postižením 

Reklama povzbuzuje k překonání bariéry v komunikaci. Pokud překonáme 

bariéru, budeme moci spolu mluvit normálně a nebudou takové směšné situace. 

Z pohledu diváka může situace působit směšně vzhledem k nesmyslným postojům. 

Anebo se v tom naopak může vidět a to by mělo diváka přimět k tomu, aby změnil svůj 

postoj. 

Každý si může zajít do kina. Nebo slavit narozeniny, protože všichni jsme lidé a 

jsme si rovni v nárocích na náš život. Toužíme si ho užívat a žít plnohodnotně. Máme 

stejné nároky na to, co chceme. Můžeme spolu proto mluvit úplně normálně bez 

ostychu a zbytečných bariér. Nebo bariéry můžeme překonávat. Stačí k tomu jen malé 

gesto. I malé děti mohou porozumět tomu, že si spolu mohou všichni dohromady. 

„Někteří už to pochopili.“  

Přesto se stále můžeme domnívat, že kampaň v lidech vyvolá dojem, že 

upozorňuje na osoby s tělesným postižením a jejich problémy.  Že nekomunikuje osoby 

se zrakovým a sluchovým postižením. Je to dáno přízviskem chodič, ale také rozdílem 

v nevyrovnaných pohledech. Respektive z binarismu dole – nahoře. Vysoká míra 

emancipace paraplegiků za bezbariérové přístupy ve městech a další akce, o kterých 

často informují média, může být také jedním z faktorů pouze k jednomu výkladu. 
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Ovšem největší podíl by na identifikaci, že se jedná o kampaň upozorňující pouze na 

vozíčkáře, mohla sehrát zažitá binarita vozíčkář-chodič.  

Celkové humorné ladění hraje důležitou roli pro koncept kampaně. Humor 

sehrává v komunikaci důležité funkce. Podle Umberta Eca
138

 nelze o životě jako 

takovém hovořit jinak než s humorem. Komično i humor jsou podle Eca totožné s 

tragičnem a zdá se mu celkem humorné definovat humor prostřednictvím jeho pravého 

opaku. „s humorem se potkáváme tehdy, když reflektujeme určitou komickou situaci a 

pokoušíme se pochopit, proč se nenaplnilo původní očekávání, anebo když daná situace 

ještě není komická (…) a my předjímáme komično, jež situace potenciálně obsahuje, 

abychom sami sebe upozornili, že náš systém očekávání může být v jakémkoli bodě 

zrazen.“
139

 Humorné narážky a stereotypní shazování jsou dobře šiřitelné, protože 

hlavní funkcí humoru je zábavní funkce. Příjemce tak humor toleruje a nečte na prvním 

místě rovinu informační. Přesto sdělení přijme. Humor zde reflektuje a využívá realitu. 

Nejde o to ukázat, že situace vážná není, ale že se na ní dá dívat i z jiného úhlu pohledu. 

 

  

                                                      
138

 ECO, U: Meze interpretace. Praha: Karolinum, 2004 
139

 ECO, U: Meze interpretace. Praha: Karolinum, 2004. Str. 182 



75 

 

7.5 Billboard  

7.5.1 Denotace a konotace dle Rolanda Barthese 

Podíváme-li se na billboard kampaně, 

vidíme: létajícího chlapce, na zemi stojící 

dívku, část zastávky, silnice, chodník, na 

pozadí stromy a keře za zídkou se 

zábradlím, v období podzimu. Podle 

Barthese
140

 můžeme oddělit tři různá 

sdělení, která nám obraz poskytuje. 

Prvním sdělením je text, který je zde 

na třech úrovních. Dvakrát zde vyjadřuje 

mluvu, názory dvou postav na obraze. 

Potřetí se jedná o text s logem kampaně. 

Kódem je český jazyk, k dekódování nám 

stačí znalost písma a českého jazyka. Ale 

kromě tohoto také povědomí o kampani. 

Protože text má v sobě zakódované 

předsudky létajícího a postavení se k tomuto 

předsudku stojícího chodiče. Tedy člověka 

s poruchou létání. Text na dolním okraji 

billboardu je zasazen do obdélníkového 

rámečku v barvách kampaně. Nese v sobě 

logo kampaně, název kampaně a tím i odkaz 

na webové stránky. A sdělení kampaně, 

konkrétně pro bariéru v komunikaci: 

Porozumění lidem s postižením není pro 

spoustu z nás samozřejmostí. Chcete-li 

takové setkání zvládnout s přehledem, 

podívejte se na chodicilide.cz. Obsahuje 

                                                      

140
 BARTHES, R.: Rétorika obrazu. Praha: Hermann a synové, 2004  

Obrázek 7 Ukázka billboardu kampaně 

chodicilide.cz (porozumění lidem s postižením) 
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zprávu, kde najít informace. Zaměřuje se na téma setkání a bariéry v komunikaci. Logo 

a barevný obdélníkový rámeček je na každém billboardu stejný. O logu a barvách jsme 

se již zmiňovali v kapitole 6.5. 

Pokud se budeme dále věnovat obrazu, nabízí nám spoustu dalších znaků. 

V reprezentované scéně jde o setkání dvou mladých lidí, školáků (vzhledem k věku, u 

chlapce soudíme podle batohu, dívka má tašku přes rameno, protože v současné době je 

trendem a módnější nosit tašky přes rameno) na autobusové zastávce. To implikuje 

návrat ze školy, nebo cestu do školy. Hlavními znaky jsou létající chlapec, dívka stojící 

na chodníku, autobusová zastávka, lingvistické sdělení ve formě bublin vycházejících 

od postav, jako v komiksu. Vzhledem k tomu, že se jedná o období podzimu a ráno už 

bývá tma, budeme se držet návratu ze školy domů. Mají rozepnuté bundy a proto i 

návrat protože je už tepleji než ráno. Po škole je více času na možnost setkání a 

komunikace. K dekódování stačí samotné vzpomínky na dobu, kdy příjemce chodil do 

školy. Nebo jednoduše identifikace skupiny s věkovou skupinou, kterou postavy na 

billboardu představují. K určení podzimu stačí znaky ročního období, hnědé, zlatavé 

barvy, šedá obloha, a především opadané listy stromů, které jsou největším znakem 

podzimu. Že se jedná o české prostředí, by nám mělo konotovat oblečení, zastávka ale 

především lingvistické sdělení obrazu. 

Znaky, které se nám tu ukazují je nepřeberné množství. Pořadí, ve kterém je 

budeme dekódovat, není podstatné. Nejdůležitější pointou, sdělením je, že chlapec, 

který létá, je osoba bez zdravotního postižení. Představuje zde cílovou skupinu 

teenagera, který má problémy v komunikaci s lidmi se zdravotním postižením. Osobu se 

zdravotním postižením zastupuje chodič, člověk s poruchou létání. V případě 

analyzovaného billboardu je osobou s poruchou létání dívka.  

Chlapec má představu, že člověk s poruchou létání není normální, nebo se s ním 

musí mluvit se speciálním přístupem. Tento postoj je podpořen lingvistickým sdělením 

chlapce: Omlouvám se, ale já nevím, jak s tebou mám mluvit. Jistě to pramení ze 

zakódovaných slov porucha, postižení, hendikep, o kterých může mít zkreslenou 

představu. Problematiku s vymezením termínu jsme definovali výše (viz kapitola 4). 

Samy uvedené pojmy se pojí s představou odchylky, něčeho, co se vymyká 

normálnímu. A uvažujme, že se ještě nikdy s osobou se zdravotním postižením nesetkal. 

Nebo spíše s ní přímo nekomunikoval.  Přesto třeba konkrétní porucha nemusí být vidět, 
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a dívka se mu může líbit a rád by se s ní bavil, ale neví jak. Komunikace je 

rozpoznatelná díky bublinám, které jsou u každé postavy, textu uvnitř, ale také 

nakloněním hlavy chlapce dolů, a hlavy slečny směrem k chlapci. 

Autobusová zastávka na cestě ze školy je právě místem, kde se studenti mohou 

potkávat a seznamovat a často se zde baví. Cesta ze školy je dalším signifikátem. 

Signifikantem cesty ze školy, je setkání na autobusové zastávce spolu s rozepnutou 

bundou. Implikuje, že i lidé se zdravotním postižením mohou a chodí do školy a 

vzdělávají se. Mají stejné vzdělání a nejsou tedy nenormální. Mají stejné nároky na svůj 

život. A v neposlední řadě autobusová zastávka odkazuje, že všichni užíváme dopravní 

prostředky. 

Signifikantem nadřazenosti, díváním se na někoho shora, je gesto létajícího 

chlapce, respektive skloněná hlava směrem dolů na dívku. Gesto, které se často pojí se 

zavedeným: „Dívat se na někoho shora.“ Toto svrchované dívání je dalším tématem, 

které vzpomínali lidé se zdravotním postižením v monitoringu. Dívání se shora je 

výborně znázorněno právě lítačem a chodičem. Jestliže jsme hendikem definovali jako 

nerovnost v přístupu k nějaké životní situaci, pak i tato nerovnost, kterou si 

uvědomujeme, odlišnost, je zde znázorněna vzdáleností. A zde je dané gesto výborně 

znázorněné a patrné.  

Dalším gestem u chlapce jsou ruce v kapsách. Zaujme ho osoba právě 

v případech, kdy se dostane do kontaktu s osobou, které by se raději vyhnula. Gesto 

„ruce v kapsách“ bývá vnímáno negativně. Mohlo by být vnímáno jako projev 

nadřazenosti, na což právě v kontextu s kampaní by mohlo ukazovat. Lidé létající 

mohou představě nadřazenosti věřit. Zároveň si ruce do kapes schováváme, když jsme 

nejistí. Je to společensky nepřijatelné gesto: „Ruce v kapsách se obecně považují také 

za prohřešek proti přijatelnému společenskému chování. Vzpomeňte si, kolikrát jste ve 

svém dětství slyšeli: „Vyndej ruce z kapes, když se mnou mluvíš!“
141

  

Létání je v paralelním světě, vytvořeném pro kampaň, normální. V našem světě 

jde o nadpřirozenou schopnost. Metaforu létání bylo potřeba vytvořit pro pocit toho, že 

existuje něco víc, než normální lidé. Protože jak by si osoby bez zdravotního postižení 

mohli představit situaci, kdy jsou lidé s postižením? Bylo potřeba vytvořit něco víc. 
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Létání je nadpřirozená schopnost, která je ale v tomto paralelním světě přirozená. A lidé 

chodiči jsou osoby s poruchou létání. Přesto i postoj dívky jakoby říkal „tak lítáš, ale 

nejsi něco víc.“ Protože v tomto paralelním světě, to není něco magicky 

nadpřirozeného. Což je také ironií.  

Vidíme zde několik základních binárních opozic: chlapec-dívka, lítač-chodič, 

nahoře-dole, vlevo-vpravo. Nejpodstatnější je binarita chodiče a lítače. Lítač, konkrétní 

chlapec na obrázku, jako nositel špatného postoje vůči chodičům. A chodič, osoba se 

zdravotním postižením, která vnímá špatný postoj k vzájemné komunikaci ze strany 

lítače. 

Ve třetím sdělení jsou to signifikáty tvořené reálnými objekty scény a signifikanty 

jsou fotografované předměty, protože vztah označované věci a označujícího obrazu zde 

není arbitrární. Postuluje se zde zdánlivá identita. Tento znak není kódovaný a ocitáme 

se před sdělením bez kódu.
142

 Barthes
143

 nazývá toto sdělení doslovným a stačí nám 

znát co je obraz,
144

 co je zastávka, ale také, kdo je chodič (osoba se zdravotním 

postižením) a lítač. Vyfotili konkrétní naaranžovanou situaci. Kde bylo využito 

techniky, aby létání vypadalo přirozeněji. Fotografují ne realitu, ale paralelní svět. 

Létání je v našem světě nepřirozené, takže už zde bylo komponování fotografie 

samotnou konotací. Není to obraz vytvořený celý počítačem. Je to skutečně 

vyfotografovaná situace. Přesto je zde kód digitální, protože je dále upravena 

počítačem. A ani létání nebude působit zcela přirozeně, protože je to nepřirozený 

pohyb. Ale to dodává na druhou stranu pohybu na skutečnosti.  

V tomto případě bychom namítali, že je to zcela dané, protože v reálném světě 

není létání možné. Bohužel pokud bychom neidentifikovali reklamu pomocí loga a 

neměli k tomu také lingvistické sdělení, mohli bychom se domnívat, že se jedná 

například o reklamu na energetický nápoj Red Bull. Sloganem pro nápoj Red Bull je 

„Red Bull nám dává křídla“. Lingvistické sdělení je proto pro kampaň chodicilide.cz 

nezbytné. A lingvistické sdělení má funkci zakotvení a převodu.
145

 Fotografie, jako 

každý obraz je polysémický a nabízel by tak různé řetězení signifikátů, a právě proto 
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bychom si mohli daný obraz špatně vyložit. Lingvistické sdělení nám zde pomůže ke 

správné identifikaci reklamy. „Na rovině „symbolického“ sdělení řídí lingvistické 

sdělení nejen identifikaci, ale i interpretaci, tvoří jakési kleště, které brání konotovaným 

významům přerůstat buď k oblastem příliš individuálním (tj., omezuje projektivní 

schopnost obrazu), anebo k dysforickým hodnotám.“
146

 

V případě obrazu, reklamního billboardu kampaně, je obraz značně polysémický a 

je nutné, aby byl ukotven lingvistickým sdělením. Tato sdělení nám ukazují od shora 

dolů problém, se kterým se potýkáme. Jak jej vidí skupina, které se to dotýká, a kde 

najít řešení. Létající chlapec: „Já se omlouvám, ale já nevím, jak s tebou mám mluvit.“ 

Stojící dívka: „Mluv se mnou klidně úplně normálně.“ A sdělení kampaně: 

„Porozumění lidem s postižením není pro spoustu z nás úplnou samozřejmostí. Chcete-

li takové setkání zvládnout s přehledem, podívejte se na chodicilide.cz.“ 

Billboard se zaměřuje na téma porozumění a bariéru v komunikaci. Chlapec 

hovoří k dívce, která stojí na zemi a trpí proto poruchou létání. Věta, kterou říká, 

vystihuje předsudek, bariéru, kterou tento billboard komunikuje. Bariéru v komunikaci 

a v porozumění mají v tomto případě reprezentovat právě mladí lidé ve věku 10-20 let. 

Věta dává jasně najevo, kdo ji říká a ke komu směřuje. Má reprezentovat předsudek, že 

mladí (ale nejen mladí lidé) nevědí, jak přistoupit k rozhovoru s osobou se 

zdravotním  postižením. Mají strach, nebo se rozhovoru vyhnou.  

Dívka mu textem v bublině odpovídá, že s ní může mluvit klidně úplně normálně. 

Volba slov a formulace se zařazuje spíše do hovorové češtiny. Slouží to především 

k lepší identifikaci s cílovou skupinou. Text dává najevo, že bariéra v komunikaci je 

zbytečná a adresuje to směrem k chlapci. Téma rozhovoru nezávisí na tom, zda létáme 

nebo chodíme. Žijeme ve stejném světě a mohou nás zajímat stejné věci. Chodíme do 

školy.  

Text, který je poté v dolní části spolu s logem kampaně a logem Nadace Sirus, 

odkazuje k řešení situace. Ale samotný text je vzkazem lítače k lítači. Lítač, který už 

dokázal překonat bariéru v komunikaci a radí, kde dohledat informace, aby i ostatní 

mohli tuto bariéru a jiné bariéry také snáze překonat. Slovo bariéra samotné je také 
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motivem. Protože naznačený rozhovor, který je ukázán na obraze, je náznakem 

překonávání bariéry v komunikaci. 

7.5.2 Shrnutí 

Výchozím bodem pro pochopení billboardu a pochopení dalších částí kampaně 

byly televizní spoty. Uváděly do situace a představily paralelní svět, ve kterém je 

přirozenou schopností člověka létat, a chodič je osoba s poruchou létání.  

Analyzovali jsme lingvistické sdělení, kódované ikonické sdělení a nekódované 

ikonické sdělení. Charakterizujme proto cílovou skupinu, na kterou by měl billboard 

zapůsobit. A jak mohou použité znaky v billboardu na skupinu zapůsobit. 

Chování, předsudky, postoje a hodnoty nejvíce utváří rodina. Rodina je také 

v hodnotách občanů ČR na prvním místě. Proto apelovat na mladé lidi a studenty ve 

směru možné změny postoje je nejvíce adekvátní. Protože jsou v době, kdy utvářejí 

sama sebe a mohou dále své hodnoty a postoje předávat své budoucí rodině. 

 Podle studie TNS AISA
147

 mladí lidé dají hodně na reklamu. V tomto případě 

uvažujeme, že by mohla působit negativně. Ve smyslu, že by se mladí lidé neradi 

identifikovali s chlapcem, který má předsudky vůči dívce s poruchou létání. Mladí lidé 

si nemusejí uvědomovat, že lidé s postižením se jimi vždy nerodí, ale mohou se jimi stát 

v důsledku zranění. Tento pocit by jim měla navodit právě paralela, kdy létání jako něco 

nepřirozeného je zcela přirozené, a naopak chodiči jsou lidé s postižením. Jsou to mladí 

lidé, kteří možná ještě nepřišli do kontaktu s člověkem s postižením. Proto je nejlépe 

vystihuje strach z komunikace a bariéra porozumění. 

Pokud jde o znak chlapce a dívky a autobusové zastávky. Pak tato identifikace je 

zcela jasná. Autobusové zastávky každý poznáme. Všichni hromadnou dopravu 

využíváme bez ohlednu na to, zda jde o lítače nebo chodiče. Platí pro všechny stejná 

pravidla. Znak oděvu. Hovoří zcela jasně. Jedná se o neformální slušné oblečení, které 

zapadá do kódu České republiky.
148

 Batoh, který chlapec má na zádech, jasně implikuje 
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školní docházku. Tedy, že jsou studenti ze školy. Pro identifikaci s danou cílovou 

skupinou by v kódech prostředí a v kódu oblečení a situace nebyl problém. 

Ovšem problém vidíme v tom, že pokud létá, tak nemusí používat městskou 

hromadnou dopravu a může si do školy zaletět, což se zcela vymyká tomu, proč by se 

měl s dívkou potkat na autobusové zastávce. Samozřejmě může jít jen okolo. Dívka 

musí čekat na autobus, protože trpí poruchou létání. Přesto se do školy i ze školy 

dostane a nepotřebuje lítost.  

Problematičtější část vidíme v paralelním pojetí. Snadno se dá vyložit i obráceně. 

Pokud již předem nevíme, že se jedná o obrácenou metaforu. I když i v takovém případě 

by mohla zafungovat, ale ztrácí se původní smysl kampaně. Tedy, že by si ji vyložili 

jako chodiče, člověka bez postižení a lítače jako člověka s postižením. Nastal by jiný 

výklad, ale nemusel by být zcela neúčinný. Vycházelo by to z představy, že lidé 

s postižením mají bariéry vůči lidem bez postižení, a to je zcela opačný problém, než 

který kampaň komunikuje. 

Při dekódování sdělení a konotaci obrazu, je proto důležité znát aspekty kampaně. 

Jistě působí na přemýšlení. Mělo by vyvolat touhu po tom zjistit si další informace a 

nebýt jako lidé na obrazu billboardu. Především má jasně ukázat dialog mezi dvěma 

světy, které jsou propojitelné díky vzájemnému dialogu. Jasná identifikace postav 

chodiče a lítače závisí na znalostech televizního spotu kampaně. 
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7.7 SHRNUTÍ SÉMIOTICKÉ ANALÝZY 

Sémiotickou analýzou jsme hodnotili aspekty vybraných složek kampaně: loga 

kampaně, televizního spotu s názvem Oslava a reklamního billboardu. Představili jsme 

kampaň a definovali cílovou skupinu, jako většinovou veřejnost, osoby bez zdravotního 

postižení. 

Jistým problémem by se mohl jevit zvolený termín chodič, který implikuje jen 

hendikep tělesného postižení vzhledem k binaritě chodič-vozíčkář. Ale právě osoby 

s tělesným postižením se nejvíce angažují za bezbariérové přístupy. A tím se možná 

snadněji uchopí informace, že se jedná o reklamu upozorňující na problematiku 

v oblasti vztahu osob se zdravotním postižením a většinové veřejnosti. Přesto by se 

mohla upozadit informace, že problematika bariéry komunikace, nevhodné pomoci a 

soucitu je problémem vcelku mezi osobami se zdravotním postižením a majoritní 

společností. Kampaň pracuje se znaky, kódy tak, aby byly přesně identifikovatelné pro 

prostředí České republiky, a jsou pro veřejnost dobře známé. Vážné téma bylo 

uchopeno humornou formou, která je nejvíce patrná v televizních klipech, kde je možné 

pohrávat si s tónem hlasu a neverbální komunikací mnohem více než na billboardech. 

K absurditě v postojích při komunikaci, nevhodnému soucitu na billboardech přispívá 

především lingvistické sdělení. Postavy jsou vybírány podle jednotlivých generací.  

Nejvíce pozitivně může kampaň zapůsobit na osoby se středním a vyšším 

vzděláním, žijících převážně ve městech. Ve věkové hranici od 12 do důchodového 

věku. Přesto zde můžeme spatřovat výjimky. Lidé ve vyšším důchodovém věku, už se 

nemusejí o danou problematiku zajímat. Sami někdy potřebují pomoci nebo nemají 

zájem o komunikaci. Jsou to lidé, kteří mají pevně zakořeněný svůj názor a nemají 

potřebu ho měnit. Nejsou aktivními uživateli internetu, proto ani na ně nedopadne celá 

komunikační platforma. Další skupinou, která pravděpodobně bude imunní vůči 

kampani, jsou podnikatelé. Ne z hlediska lhostejnosti. Ačkoliv humor v kampani je 

chytrou paralelou přesto na ně může působit banálně. Mohou mít pocit, že se jich to 

zcela netýká. Mohou se i urazit. Neužívají tolik městkou hromadnou dopravu. Jejich 

filantropie se projevuje především po finanční stránce. Často finančně přispívají na 

nejrůznější neziskové kampaně, neziskovým organizacím a konta na nekomerční účely. 

Přesto jsou to uživatelé internetu a často se pohybují v nejrůznější společnosti. Proto je 

u nich vysoká pravděpodobnost, že se setkají s osobou se zdravotním postižením. Není 



83 

 

u nich problémem přehnaný soucit, nebo nevhodné chování. A mohla by na ně působit 

urážlivě. Ale s cílem kampaně by souhlasili. 

Cílová skupina, která by mohla být nejvíce ovlivněna, jsou školáci, studenti a 

osoby v produktivním věku. Právě oni budou předávat postoje společnosti dalším 

generacím. Ještě sami nemají zcela zakořeněné postoje. Zejména pokud nemají osobní 

zkušenost s osobou se zdravotním postižením. Jsou stále ve fázi utváření. A humor, a 

chytrá paralela je velmi atraktivní. Jedním z faktorů, který současnost ovlivňuje je to, 

jak se na nás dívá společnost. Vyznění aspektů má vyvolat nesouhlas. Příjemce se nemá 

chtít ztotožnit s danými postoji naopak. Ačkoliv je znázorněn lítačem, měl by chtít 

přijmout názor chodiče. Názory na billboardech a plakátech vyznívají v kontextu 

s užitými znaky až absurdně. Právě díky humoru a ironii kampaň na ně může zapůsobit. 

Právě oni jsou cílovou skupinou, která bude nové postoje předávat dalším generacím. A 

paralela, kdy si představíme svět, ve kterém je majoritní společnost osobami 

s hendikepem, protože je přirozenou vlastností člověka létat, je ideálním příkladem. 

Nikdo nechce být označen za lítače s absurdním, až hloupým postojem. 

Celkové humorné ladění hraje důležitou roli pro koncept kampaně a je velmi 

pozitivní pro předání poselství kampaně. Humor sehrává v komunikaci důležité funkce. 

Humorným komunikováním je možné u adresáta vyvolat představy o skutečnosti. 

Pokud se daná situace některého příjemce netýká, může se tomu zasmát. Necítí se obětí 

chyby, znalost pravdy ho nadřazuje chybě druhého. Ale také se příjemci mohou vcítit 

do dané situace, představit si podobnou situaci a pocit nadřazenosti se ztrácí. To, co se 

nám mohlo přihodit, ukazují na příkladu, kdy se to přihodilo někomu jinému. O životě 

zde hovoří s humorem. Humorné narážky a stereotypní shazování jsou dobře šiřitelné, 

protože hlavní funkcí humoru je zábavní funkce. Příjemce tak humor toleruje a nečte na 

prvním místě rovinu informační. Přesto sdělení přijme. Humor zde reflektuje a využívá 

realitu. Nejde o to ukázat, že situace vážná není, ale že se na ní dá dívat i z jiného úhlu 

pohledu. Změna úhlu pohledu na osoby se zdravotním postižením je stěžejním cílem 

kampaně. Lítači, kteří jsou hlavními aktéry televizního spotu, ukazují zakořeněné špatné 

postoje. Ukazují se nám v humorném, směšném podání, které tyto postoje zesměšňuje. 

V příjemci vyvolává pocit, že se nechce ztotožnit s takovým postoje a nechce vypadat, 

jako lítači v televizních spotech a na billboardech. V tomto směru byl humor. Ironie, 

nadsázka a spolu s tím spojena provokace velmi vhodně zvoleným nástrojem. 
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ZÁVĚR 

Sémiotika se v současné době posunula směrem od zkoumání čistě verbální 

stránky také k oblasti vizuální komunikace a dalším oblastem ve společnosti. Zejména 

v oblasti marketingu a reklamy se objevuje potenciál ve využívání analytického přístupu 

sémiotiky. Reflektuje komunikační procesy současné společnosti. Sémiotika stále 

zkoumá znaky a znakové systémy. Zkoumá jejich fungování v komunikaci, a také 

v masmediální komunikaci. Sémiotickou analýzu pro zkoumání mediální komunikace 

jsme využili v práci při analýze vybraných aspektů kampaně chodicilide.cz. Kampaň 

reflektuje problémy v přístupu majoritní veřejnosti směrem k osobám se zdravotním 

postižením. Zejména problémy v neadekvátní pomoci, nevhodné lítosti a bariéry v 

komunikaci. Zakořeněné nevhodné postoje pramení také z historického postavení a 

celkového vymezení termínu postižení a hendikepu. Samy pojmy totiž v důsledku 

vyznačují odchylky od normálního. Veřejnost si pak často staví bariéry v komunikaci, 

má strach z komunikace, nebo nevhodně pomáhá v domnění, že osoby se zdravotním 

postižením se bez cizí pomoci neobejdou nebo se k nim chovají jako k dětem. 

Komunikační kampaň chodicilide.cz je jednou z nejrozsáhlejších sociálních 

kampaní v České republice. Snaží se upozornit na problémy v komunikaci mezi 

majoritní veřejností a lidmi se zdravotním postižením, ale také na témata nevhodného 

soucitu a neadekvátní pomoci.  Sociální reklama se nesnaží prodávat výrobek nebo 

službu, ale snaží o změnu postoje společnosti k nějakému konkrétnímu problému. 

Sociální reklama upozorňuje na problémy, které mají společenskou závažnost a jsou 

relevantní pro občany státu. Kampaň chodicilide.cz je originální českou kampaní. 

Cílem projektu chodicilide.cz je přispět k zakořenění nového postoje veřejnosti 

vůči lidem se zdravotním postižením, a to prostřednictvím budování komunikační 

platformy mezi lidmi se zdravotním postižením a bez zdravotního postižení. Aby 

kampaň zaujala, bylo třeba provokace, na které staví nejen vytvořením paralelního 

světa, kde létání je přirozenou schopností člověka, ale i výběrem jednotlivých označení. 

K zaujetí diváka byl využit zejména humor a ironie. Základní myšlenkou kampaně bylo 

změnit úhel pohledu, aby se mohlo změnit jednání většinové veřejnosti k lidem se 

zdravotním postižením. Realizátoři pro kampaň vytvořili paralelní svět, ve kterém je 

přirozenou vlastností člověka létat, a chodič je osoba se zdravotním postižením, 

s poruchou létání. Chodič v kampani reprezentuje osoby se zdravotním postižením 
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vcelku. První vlna kampaně byla spuštěna 24. 12. 2011 a zaměřovala se především na 

téma neadekvátní pomoci lidem se zdravotním postižením. Druhá vlna pak 24. 12. 2012 

v rámci, které je v mediálním řešení možné vidět TV spoty Soused a Oslava. Druhá vlna 

kampaně cílí především na témata soucit a strach z kontaktu. Právě na druhou vlnu jsme 

se zaměřili v analytické části práce. 

Pro sémiotickou analýzu kampaně jsme využili zejména koncepty Rolanda 

Barthese, který je aplikoval ve svých dílech Mytologie a Rétorika obrazu. Pomocí 

konceptu denotace, konotace a mýtu jsme analyzovali vybrané složky mediální 

kampaně. Logo kampaně, televizní spot „Oslava“ a billboard kampaně. Popsali jsme 

komunikační kampaň, definovali cílovou skupinu a poté analyzovali jednotlivé složky. 

Analýzou jsme se snažili zjistit, zda vybrané kódy a znaky v mediální kampani mohli 

účinně zapůsobit na cílovou skupinu. 

Kampaň se snaží o identifikaci cílové skupiny s osobami na billboardech, nebo 

v  televizních spotech. Můžeme hovořit o negativní identifikaci. Nikdo nechce vypadat 

jako hlupák, jako lítač, který se chová neslušně, nebo nevhodně. A proto by měla cílová 

skupina, veřejnost, změnit svůj postoj. Změna postoje, ačkoliv je to cílem kampaně, je 

přesto těžko měřitelná. Ale některé dílčí aspekty kampaně mají svou účinnost. Kampaň 

může mít vliv na pohled na osoby se zdravotním postižením. Že se nejedná o osoby 

nemohoucí, ale že mohou žít plnohodnotný život. Zároveň může mít vliv na změnu 

pomoci. Není potřeba vždy pomáhat, ale je možné se zeptat, zda nepotřebuje dotyčná 

osoba pomoci. Tím se dostáváme ke třetímu aspektu. Ke komunikaci. Ačkoliv je to 

silné téma, bude obtížné tento postoj změnit. Důvodem je stále strach z cizího. Kampaň 

nedává dostatečné argumenty proč navazovat komunikaci. Problematický by mohl být 

název chodicilide.cz. Jelikož si lidé z kampaně nejvíce zapamatují létající osoby. Kdo je 

potom chodič? Létající lidé jsou tím originálním na kampani. Ale název „létající lidé“ 

by pak poukazoval na osoby se zdravotním postižením. A kampaň je především o 

osobách bez zdravotního postižení a jejich špatných postojích.  

Nejvíce by kampaň mohla ovlivnit mladší osoby a osoby bez zkušenosti s osobou 

se zdravotním postižením. Ukázala, jak se má dotyčná osoba chovat a setkání pak může 

být snazší. Taková osoba nemá ještě zakořeněny předsudky a postoje a proto je změna 

postoje snazší. Navíc na ně kampaň zapůsobí originálně, vtipně a s humorem. Oproti 
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tomu nejméně pak zapůsobí na osoby ve starším důchodovém věku. Pro ně může 

působit nudně, až zbytečně.  

Třetí vlna mediální kampaně byla zahájena 25. prosince 2013. Nese základní 

poselství „Nedejte na první dojem“.  Třetí vlna se rozloučila s metaforou chodičů a 

lítačů. Rozloučila se s metaforou létání jako normální lidskou vlastností a chozením 

jako druhem postižení.
149

 Prostor bude patřit samotným lidem s postižením, kteří budou 

mluvit sami za sebe. Zároveň se proměnil vizuál webových stránek, který už není ve 

znamení barev kampaně. Respektive barev loga kampaně. V příbězích lidí s postižením 

bychom mohli spatřit problém. Kampaň v první a druhé vlně hovořila o obdivu, který se 

dle monitoringu osobám se zdravotním postižením nelíbí. Ale, jak se ubránit obdivu 

vůči lidem se zdravotním postižením, kteří překonávají nejen fyzické bariéry? Jak se 

ubránit obdivu, když nám kampaň ve třetí vlně nabízí příběh nevidomého horolezce, 

který pokořil řadu vrcholů? Nabízí příběh vozíčkáře, který hraje v představení plném 

akrobatických kousků. Nezaslouží si to obdiv? Nezasloužilo by si to obdiv i u osoby bez 

zdravotního postižení? Neobdivujeme něco, co sami nedokážeme? Tématem je, že 

každý si chce splnit své sny. 

V porovnání například s komerční reklamou na nápoj Guinness,
150

 která také 

přináší téma bourání bariér v přístupu k osobám se zdravotním postižením, pak 

vyvstanou další otázky. Reklama je příběhem, kde parta přátel na invalidním vozíku 

hraje basketball. V závěru hry se všichni až na jednoho muže z vozíku postaví. Poté 

zajdou společně do baru na pivo. Přestože se jedná o komerční reklamu, konkrétně 

reklamu na nápoj Guinness, komunikuje také téma kampaně chodicilide.cz. Téma 

překonání bariér. O co méně by mohla být účinná? Nebude naopak účinnější? Určitě 

staví na momentu překvapení. Ale ukazuje ono překonávání bariér. Ve spotu si sami 

vezmou schopnost a stanou se osobou, která musí překonávat fyzické bariéry. Reklama 

na nikoho neútočí. Naopak se zdá, že je to zcela přirozené a snadné. Kampaň 

chodicilide.cz stále staví na opozicích, na binarismu, ne na prolínání dvou světů. 

                                                      
149

 Chodicilide.cz [online] [cit. 28. 12. 2013] Dostupné z http://chodicilide.cz/zahajujeme-3-vlnu-

medialni-kampane/ 
150

 YouTube.cz, Guinness basketball commercial [online] [cit. 28. 12. 2013] Dostupné z 

http://youtube.com/watch?v=xwndLOKQTDs  

 

http://chodicilide.cz/zahajujeme-3-vlnu-medialni-kampane/
http://chodicilide.cz/zahajujeme-3-vlnu-medialni-kampane/
http://youtube.com/watch?v=xwndLOKQTDs
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Práce přináší pohled na reklamní sdělení z pohledu sémiotické analýzy. Umožňuje 

nám pracovat s nejzákladnějšími detaily, které by se zdály příjemci zcela přirozené, ale 

pro předání poselství kampaně mohou hrát klíčovou roli. Právě jednotlivé prvky tvoří 

celkové vyznění kampaně, od loga, které prostupuje přes všechny prvky. Přechod 

z jedné strany na druhou, změna úhlu pohledu, změna postoje, představa paralelního 

světa. Závažné téma uvedené z nového úhlu pohledu, může změnit úhel pohledu 

majoritní společnosti. 
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Příloha č. 1: Storyboard TV spotu Oslava 

Storyboard jsou jednotlivé obrazy televizního spotu. 
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Storyboard, tvorba autorky 

Zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=u7bNJTgN5jA   

http://www.youtube.com/watch?v=u7bNJTgN5jA
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Příloha č. 2: Outdoorová reklama a printy 

 

 

Zdroj: Chodicilide.cz [online] [cit. 12. 05. 2013] dostupné z: http://chodicilide.cz/ 

 

 

 

 

http://chodicilide.cz/
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Příloha č. 3: Billboard - Nevhodný soucit 

   zdroj: Chodicilide.cz [online] [cit. 12. 05. 2013] 

dostupné z: http://chodicilide.cz/ 

http://chodicilide.cz/
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Příloha č. 4: Billboard – Není důvod zavírat oči 

 

Zdroj: Chodicilide.cz [online] [cit. 12. 05. 2013] dostupné z: http://chodicilide.cz/ 

 

  

http://chodicilide.cz/
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Příloha č.5: Internetová stránka 

 

 

 

 

 Zdroj: Chodicilide.cz [online] [cit. 12. 05. 2013] dostupné z: 

http://chodicilide.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chodicilide.cz/
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Příloha č. 6: Outdoorová  reklama první vlny kampaně 

 

 

 Zdroj: 

http://www.jandlagency.cz/cs#!works/view/obecn-prosp-sna-spolecnost-sirius-o-p-

s/chodicilide-cz  

 

 

 

http://www.jandlagency.cz/cs#!works/view/obecn-prosp-sna-spolecnost-sirius-o-p-s/chodicilide-cz
http://www.jandlagency.cz/cs#!works/view/obecn-prosp-sna-spolecnost-sirius-o-p-s/chodicilide-cz
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Příloha č. 7: Handy made  

 

 

Příloha č. 8: Reklama v MHD (metro) 
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Příloha č. 9: Printy  

 

 

 Zdroj: http://www.jandlagency.cz/cs#!works/view/obecn-prosp-sna-

spolecnost-sirius-o-p-s/chodicilide-cz  

http://www.jandlagency.cz/cs#!works/view/obecn-prosp-sna-spolecnost-sirius-o-p-s/chodicilide-cz
http://www.jandlagency.cz/cs#!works/view/obecn-prosp-sna-spolecnost-sirius-o-p-s/chodicilide-cz
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Zdroj: http://www.jandlagency.cz/cs#!works/view/obecn-prosp-sna-spolecnost-sirius-o-

p-s/chodicilide-cz  

http://www.jandlagency.cz/cs#!works/view/obecn-prosp-sna-spolecnost-sirius-o-p-s/chodicilide-cz
http://www.jandlagency.cz/cs#!works/view/obecn-prosp-sna-spolecnost-sirius-o-p-s/chodicilide-cz
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 Zdroj: http://www.jandlagency.cz/cs#!works/view/obecn-prosp-

sna-spolecnost-sirius-o-p-s/chodicilide-cz  

http://www.jandlagency.cz/cs#!works/view/obecn-prosp-sna-spolecnost-sirius-o-p-s/chodicilide-cz
http://www.jandlagency.cz/cs#!works/view/obecn-prosp-sna-spolecnost-sirius-o-p-s/chodicilide-cz
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Zdroj: http://www.jandlagency.cz/cs#!works/view/obecn-prosp-sna-spolecnost-sirius-o-

p-s/chodicilide-cz  

 

 

 

 

 

http://www.jandlagency.cz/cs#!works/view/obecn-prosp-sna-spolecnost-sirius-o-p-s/chodicilide-cz
http://www.jandlagency.cz/cs#!works/view/obecn-prosp-sna-spolecnost-sirius-o-p-s/chodicilide-cz
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Příloha č. 10: Ukázka rozkládacích letáků 

 

 

Zdroj: http://www.jandlagency.cz/cs#!works/view/obecn-prosp-sna-spolecnost-sirius-o-p-

s/chodicilide-cz 

http://www.jandlagency.cz/cs#!works/view/obecn-prosp-sna-spolecnost-sirius-o-p-s/chodicilide-cz
http://www.jandlagency.cz/cs#!works/view/obecn-prosp-sna-spolecnost-sirius-o-p-s/chodicilide-cz

